
Народилась у селі Семенівка на Городенківщині. Брала участь у предметних 

олімпіадах, творчих конкурсах, танцювала, писала вірші та виступала. 

Журналістику відкрила для себе ще у старших класах. З 2013 була вільним 

дописувачем районної газети «Край», згодом інтернет-видання «Городенка 

IF».  З цього ж року стала слухачем Школи Журналістики при ОО НСЖУ.  З 

15 років почала працювати на обласному радіо, де і дотепер веду програму 

«Молодіжний формат». У лютому 2015 - захистила наукову роботу МАН , 

секція: журналістика, з темою: «Телевізійні новини як інструмент 

змалювання об’єктивної дійсності». (Івано-Франківськ)  У травні  закінчила 

Івано-Франківський ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської 

місцевості за спеціальністю філологія. Цього ж року всупила в 

Прикарпатський національний університет ім В. Стефаника на спеціальність 

«журналістика».Окрім роботи , займаюсь громадською діяльністю, член 

ВМГО «ФРІ», де організовую та відвідую різноманітні проекти.У квітні 2016 

-  увійшла до Національної спілки журналістів України. 

За 3 роки взяла участь у великій кількості журналістських тренінгів та 

проектів. З наймасштабніших- « Міжрегіональна мультимедійна школа 

«Радіо Свобода», стажування в рамках редакційної колегії (листопад-грудень 

2014, Київ) ,воркшоп «Комунікація і відповідальність : рефлексія під час 

кризи та війни в Україні» ( листопад 2015 ,Київ) , Тренінг мережі 

регіональних кореспондентів програми "Дебати PRO" (лютий 2016, Київ),  

тренінг по роботі з вимушеними переселенцями від IRMI та «Голос місцевих 

ЗМІ» (червень 2016 ,Полтава), «Хаб медіа мобільності», стажування у 

редакції «5 каналу», (липень-серпень – 2016, Київ) 

Зараз працюю у Філії НТКУ «Івано-Франківська регіональна дирекція 

«Карпати» кореспондентом відділу новин редакції інформаційно-аналітичних 

програм ТБ.  Паралельно - регіональний кореспондент програми «Дебати 

PRO» на UA: Перший. 

 

 

Хобі та інтереси: 

 

Пишу вірші, озвучую їх та веду сторінку з творчістю в соцмережах, люблю 

читати книги,подорожі та здоровий спосіб життя. Важливий в житті 

саморозвиток, таймінг, спілкування з цікавими людьми і правдолюбство. 

Вчусь на помилках та стараюсь працювати з сильнішими, люблю 

конструктивну критику та шукаю натхнення у всьому, адже з деталей 

складається все найважливіше. 

 

Життєве кредо: «Женучись за недосяжним, ми здійснюємо неможливе» 

 



 


