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айстер декоративного живопису. Народилася 1990 року в місті Полтаві (Україна). Закін-
чила Національний університет культури і мистецтв (м. Київ) – магістр дизайну інтер'єру 
та обладнання. Закінчила аспірантуру Національної академії дизайну та мистецтв  
(м. Харків). Лауреат стипендії Президента України 2017 року. Володар гранту Президента 
України та Міністерства культури України 2018 року. Член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України. Закінчила музичну школу – клас фортепіано.

Роботи осіли в збірці Національного центру народної культури «Музей Івана Гонча-
ра» (м. Київ), Національного музею українського народного декоративного мистецтва 
(м. Київ), а також у приватних колекціях в Україні, Польщі, Литві, Австралії, Македонії, 
Франції, Китаї та Кореї. Постійна учасниця міжнародних, всеукраїнських, регіональних, 
обласних виставок, фестивалів, конкурсів народного мистецтва. Персональні виставки  
відбулися 2014–2015 (Україна), 2017 (Литва, м. Клайпеда).

Працює в декоративному живописі, кераміці та скульптурі, де зображує  квіти, тва-
рин, фантастичні та вигадані істоти, рослини, абстрактні композиції. Ретельно вивчає зна-
чення та глибинне коріння орнаментів, знаків та символів у декоративному живописі. 
Це допомагає їй вести перемовини зі світом та самовизначитися, самоідентифікуватися 
в ньому як жінка та як художник. Занурюючись у її мистецтво, можливо зрозуміти світо-
будову і ролі людини в ній. Одночасна ясність та складність форм і образів, які вона ви-
користовує в своїх  роботах, мають глибокий зміст, тлумачення, а їхні казкові варіації з 
пізнаваними зображеннями провокують роздуми на тему особистісного розвитку та кра-
си навколишнього світу. Обрана манера декоративності зображення дає їй можливість 
особистої інтерпретації світу, в якому вона живе і в якому хотіла б жити.
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he artist of decorative art. She was born in 1990 in the city of Poltava (Ukraine) and has finished 
National University of Art and Culture in Kiev, where she got the specialization as a master  
of interior design and equipment. Later, she graduated the apprenticeship in National academy 
of Arts and Design in Kharkov. She was a nominee for Presidential Scholarship in 2017 as well 
as the winner of the Presidential grand for young artists of folk art aimed at creation and 
realization of projects in 2018. She is the member of the Folk Artists Community of Ukraine. 
Also she has finished musical school with specialization in piano.

The works are housed in the National center of folk culture «Ivan Honchar Museum» 
(Kiev), National museum of Ukrainian folk and decorative arts (Kiev), as well as in the private 
collections in Ukraine, Poland, Lithuania, Australia, Macedonia, France, China and Korea. 
The artist constantly takes part in international, regional, Ukrainian exhibitions, festivals 
and competitions in folk art. Personal exhibitions were held in 2014–2015 in Ukraine, 2017  
in Klaipeda, Lithuania.

The artist works in the decorative art, ceramics and sculpture, where she depicts flowers, 
animals, fantastic and imaginary creatures, plants, abstract compositions. She really looks 
into the meaning and roots of patterns, symbols and signs in the decorative art. It helps 
her to negotiate with the world and proclaim herself in this world as a woman and as an 
artist. Diving into her masterpieces, it is possible to understand the structure of her world 
and the place of human in it. Simultaneous clarity and sophistication of forms and images 
used in the works, have deep meaning and interpretation. Fantastic variations and recognition  
of the world give food for thought about personal development and the beauty of surrounding 
world. The manner of decorative art gives the possibility to interpret the world in the view  
of an artist, where she lives and would like to live.  

Перечікуючи дощ. Полотно, акрил. 33х40. 2018 / Waiting over rain. Acrylic on canvas
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Ситий лосик. Полотно, акрил. 90,5х90,5. 2017
Gorged moose. Acrylic on canvas

Файна кура. Полотно, акрил. 90,5х90,5. 2017
Fine hen. Acrylic on canvas
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Нерест. Папір, акрил, гуаш. 50х70. 2014
Spawning. Acrylic, gouache on paper
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Казкова лебідка. Полотно, олія. 50х60. 2018
Fairy-tale swan. Oil on canvas

Горошини квітують. Полотно, олія. 50х60. 2018
Pease blossom. Oil on canvas
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Зерно кохання. Полотно, акрил. 90х65. 2018
Seed of love. Acrylic on canvas
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Радість у родині. Полотно, олія. 60х50. 2018
Joy in the family. Oil on canvas

Піщаний рак. Полотно, акрил. 60х80. 2018
Sandy crayfish. Acrylic on canvas

Пробудження землі. Полотно, олія. 60х50. 2018
Awakening of earth. Oil on canvas
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Охоронці. Папір, акрил. 70х50. 2018
Guards. Acrylic on paper

Виноград зацвів. Полотно, олія. 60х50. 2018
Grape blossom. Oil on canva

Як з засніжених земель пробивається життя.
Полотно, олія. 60х50. 2018

Life breaking through snowy fields.
Oil on canvas
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Гарний дарунок. Полотно, акрил. 60,5х30. 2017
Good present. Acrylic on canvas

У вазоні квітує. Полотно, олія. 60х40. 2015
Blossom in the pot. Oil on canvas
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Красень півень. Полотно, акрил. 90х65. 2018
Handsome rooster. Acrylic on canvas
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Райські пташки. Полотно, акрил. 50х50. 2017
Heavenly birds. Acrylic on canvas

Осінні мотиви. Полотно, олія. 50х70. 2017
Autumn motives. Oil on canvas

Букет забуяв. Полотно, акрил. 50х50. 2017
Flamboyant bouquet. Acrylic on canvas
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Дерево життя. Полотно, олія. 80х60. 2015
Tree of life. Oil on canvas



14

Романтичний лис. Полотно, акрил. 40х20. 2018
Romantic fox. Acrylic on canvas

На дні. Полотно, олія. 45х20,5. 2016
On the bottom. Oil on canvas

Дикі квіти у вазоні. Полотно, олія. 45х20,5. 2017
Wild flowers in the vase. Oil on canvas
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Двійнята. Полотно, акрил. 90,5х75. 2017
Twins. Acrylic on canvas
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Мрійливий баранчик. Полотно, олія. 39х39. 2017
Moony ram. Oil on canvas

Старий лось. Полотно, акрил, олія. 80х60. 2016
Old moose. Acrylic, oil on canvas

Юний фазан. Полотно, олія. 41,5х40,5. 2017
Young pheasant. Oil on canvas
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Коні, що мріють літати. Полотно, олія, емаль. 90х70. 2017
Horses dreaming to fly. Oil, enamel on canvas
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Кінь, що біжить проти вітру. Полотно, олія. 28х45. 2017
Horse running against the wind. Oil on canvas

Святкові рибки. Полотно, олія. 29х45. 2017
Festivous fish. Oil on canvas

В ранковому тумані. Полотно, олія. 29х45. 2017
In the morning fog. Oil on canvas
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Сонне звірятко. Полотно, акрил. 20х60. 2018
Sleepy softling. Acrylic on canvas
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Файні куріпки. Полотно, олія. 44,5х90. 2017
Fine partridge. Oil on canvas
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Товстозада кобила. ДВП, акрил, гуаш. 125х240. 2017
Fatass mare. Acrylic, gouache on fiberboard

Молоденьке оленятко. Полотно, акрил. 100х80. 2017
Fawn. Acrylic on canvas
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Творча родина. ДВП, акрил. 50х70. 2016
Artistic family. Acrylic on fiberboard
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Сором’язлива лисичка. Полотно, олія. 35х30. 2017
Shy fox. Oil on canvas

Залицяльник. Полотно, олія. 35х30. 2018
Admirer. Oil on canvas
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Феєричний букет. Папір, гуаш, акрил. 49х36. 2018
Extravaganza bouquet. Acrylic, gouache on paper
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Дерев’яний коник, іграшка дитинства. Полотно, акрил. 65,5х90. 2018
Wooden gee, a toy from childhood. Acrylic on canvas

Птаха, що несе весну на крилах. Папір, акрил. 85х61. 2018
a Bird with spring on its wings. Acrylic on paper
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Живий букет. Папір, акрил. 86х61. 2018
Vivid bouquet. Acrylic on paper
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Дивні риби. Папір, акрил. 50х70. 2018
Weird fish. Acrylic on paper
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В пошуку віри. Папір, акрил. 50х70. 2018
Looking for faith. Acrylic on paper
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Осінній букет. Полотно, акрил. 70х50. 2017
Autumn bouquet. Acrylic on canvas

Джерело натхнення. Полотно, акрил. 50х70. 2018
Source of inspiration. Acrylic on canvas

Букет. Полотно, олія. 90х80. 2017
Bouquet. Oil on canvas
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Поцілунок. Папір, акрил. 86х61. 2018
Kiss. Acrylic on paper

Фантастична композиція. Полотно, акрил. 70х50. 2017
Fantastic composition. Acrylic on canvas

Весела парочка. Полотно, акрил. 50х70. 2018
Funny couple. Acrylic on canvas



32

Дивні друзі. Полотно, акрил. 50х60. 2016
Weird friends. Acrylic on canvas
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Золотаві мрії. Папір, акрил. 61х86. 2018
Golden dreams. Acrylic on paper
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Щука майстер маскування. Полотно, акрил. 60х150. 2017
Pike. A master of disguise. Acrylic on canvas

Круговерть. Підводний вальс. Полотно, акрил. 76х90. 2016
The cycle. Underwater waltz. Acrylic on canvas
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Річні окуні. Папір, акрил. 86х61. 2018
River bass. Acrylic on paper
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Юний орел. Полотно, акрил. 35,5х60,5. 2015
Young eagle. Acrylic on canvas

Дикі собаки. Папір, акрил. 61х86. 2018
Wild dogs. Acrylic on paper
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Повітряна круговерть. Полотно, акрил. 15х40. 2018
Air cycle. Acrylic on canvas

Підводна круговерть. Полотно, акрил. 15х40. 2018
Under water cycle. Acrylic on canvas
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Петушок. Полотно, акрил. 50х60. 2016
Cockerel. Acrylic on canvas

Лоно життя. Папір, акрил, гуаш. 70х50. 2015
Womb of life. Acrylic, gouache on paper

Сімейне дерево. Полотно, олія. 45х29. 2017
Family tree. Oil on canvas
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Святковий індик. Полотно, акрил. 100х80,5. 2017
Festival turkey. Acrylic on canvas
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