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У літературі «для дорослих» її прізвище 

звучить як Каплунова. 

Народилася на Луганщині 21 лютого 1976 року 

в родині вчителів. Продовжуючи традиції родини, 

закінчила Луганський педагогічний інститут ім. Т.Шевченка, – мала б стати 

вчителькою в третьому поколінні. У 1998 – 1999 роках працювала вчителем 

української мови та лiтератури в середнiй спецiалiзованiй школi дизайну (Луганськ).  

Потім – прес-офiцером Центру громадських зв’язкiв УМВС України в Луганськiй 

областi, редактором часопису "Луганськi вiстi", редактором відділу культури 

часопису "Українське слово", заступником головного редактора журналу "Книжник- 

review". 1999 року вийшла друком збiрка поезiй "Русалiї" (Луганськ, видавництво 

"Книжковий свiт"). Також публiкувалася в збiрниках поезiй видавництва 

"Смолоскип", альманаху "Колекція" (2001 рік), мiсцевих виданнях, у 

Всеукраїнському молодiжному журналi "Смолоскип". В 2001 році переїхала до 

Києва. Працювала журналістом, редактором відділу, заступником головного 

редактора (журнали «Книжник-review», «Київська Русь»), головним редактором 

(дитячий журнал «Соняшник»). Також працювала вчителькою, прибиральницею, 

коректором, книжковим оглядачем. 

Вивчає історію україської дитячої літератури в Інституті літератури 

ім.Т.Г.Шевченка НАН України. 

Відзначалася в різноманітних конкурсах (останній – «Коронація слова-2007»), 

вже понад десять років друкується з поезією та прозою у різноманітних періодичних 

і неперіодичних виданнях, пише дисертацію в Інституті літератури НАН України. 

Проблема творчого самовизначення перестала бути актуальною лише з 

виходом першої книжки для дітей (2006) та роботою головним редактором 

найкращого (вже, на жаль, почилого) українського дитячого журналу «Соняшник». 

Мета - стати Дитячим Автором. 
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