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Випускниця історичного факультету Харківського державного університету 
імені О. М. Горького (1973 р.) Понад 40 років (з 1971 р.) працювала у Харківському 
обласному Палаці дитячої та юнацької творчості: керівником гуртка юних археологів, 
методистом, завідуючою відділом. У першому на Україні міському науковому товаристві 
учнів, створеному у Палаці (1972 р.), керувала секцією археології. 
 
Останні 20 років педагогічної діяльності присвятила становленню та розвитку 
Харківського територіального відділення Малої академії наук, одного з найуспішніших в 
Україні. Педагогічну роботу поєднувала з науковою та дослідницькою. 
 
У 1973-1988 рр. очолювала археологічні експедиції Харківської організації Українського 
товариства охорони пам’яток історії і культури. Автор та учасник охоронних розкопок і 
розвідок багатьох археологічних пам’яток Харківської та Полтавської областей. 
 
Понад 15 років брала участь у дослідженнях Більського городища під керівництвом 
проф. Б. А. Шрамка. 
 
У 1976 р. розпочала розкопки Коломацького городища раннього залізного віку, які 
продовжувалися до 1990-х рр. 
 
Спеціалізується у сфері раннього залізного віку Лівобережного Дніпровського лісостепу. 
Має наукові публікації з теми спеціалізації. З 2013 р. старший лаборант МАЕСУ. 
 
Основні напрями діяльності у музеї: впорядкування музейних колекцій з фондів 
Археологічного кабінету ХОПДЮТ. 
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