
Біографія директора МКЗК «Дніпровська дитяча школа  

класичного танцю» Дубровиної О.А. 

 

          Я, Дубровина Олена Анатоліївна, народилася 23 червня 1962 року у місті 

Воронежі. 

Отримала хореографічну освіту у Воронезькому хореографічному 

училищі (1972-1980 рр.) по класу педагога Філіппової В.І. 

          У 1996-2002 роках навчалася у Слов'янському міжнародному університеті 

під керівництвом академіка Станішевського Ю.А за спеціальністю «репетитор 

класичного балету», факультету «Академія танцю».  

        Артистичну діяльність почала у Воронезькому театрі опери та балету, де 

працювала з 1980р. по 1986 рік.  

З 1986 року продовжила артистичну кар’єру у Дніпропетровському театрі 

опери та балету де освоїла весь класичний і авторський репертуар в якості 

ведучої балерини театру, а також працювала педагогом-репетитором та 

помічником балетмейстера балетної трупи. 

         Неодноразово з успіхом представляла Україна за кордоном. У 2004 році 

була запрошена вести майстер-класи з класичного танцю в театрі Ла Скала 

(Італія). 

         Педагогічну діяльність почала у 1995 році у Дніпропетровській державній 

хореографічній школі. 

          З 2010 призначена директором Міського комунального закладу культури 

«Дніпропетровська дитяча школа класичного танцю» (перейменовано МКЗК 

«Дніпровська дитяча школа класичного танцю»). 

         За багаторічну кар’єру педагога-репетитора підготувала велику кількість 

лауреатів та переможців міжнародних професійних хореографічних конкурсів. 

Серед яких: V Міжнародний конкурс балету Юрія Григоровича «Молодий 

балет світу», VІІ міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря, 

Міжнародний конкурс класичної та сучасної хореографії «MYSL-POTOK», 

«International junior Ballet competition», ХVІІ Міжнародний фестиваль танцю 

«TANZOLYMP 2020», Міжнародний Фестиваль-конкурс класичного танцю  

ASTI BALLET ON-LINE FEST 2020», ІІІ International Choreographic Art 

«Competition Ballet Seasons in Odesa»_ ON-LINE та багато інших.  

Маю особисті відзнаки: Почесний знак «За досягнення в розвитку 

культури» міністра культури України Богуцького Ю.П.; медаль «За досягнення 

в розвитку культури і мистецтв»; Грамота мера м.Дніпропетровська Куліченко 

І. І. «За довголітню та плідну роботу в області класичного балету»; Диплом 

мера м.Харкова «За розвиток класичного мистецтва»; Подяка заступника мера 

Дніпровської міської ради О.В.Шикуленко «За високий професіоналізм, 

особистий у розвиток галузі культури міста», а також велику кількість подяк та 

вдячних листів за підготовку до конкурсів міжнародних лауреатів.   

 


