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Народилася 16 березня 1991 року в селі
Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької
області. З 1997 року навчалася в Проскурівській ЗОШ
I-III ступенів, яку закінчила із золотою медаллю. У
2008 році вступила в Національний університет
«Острозька академія» на гуманітарний факультет,
спеціальність «Літературна творчість». У 2012 році
отримала диплом бакалавра літературної творчості,
видавничої справи та редагування. Продовжила
навчання на магістратурі при цьому ж університеті,
яку закінчила у 2013 році і отримала диплом
філолога, викладача української мови і літератури з
відзнакою.
Упродовж усього навчання неодноразово
друкувала свої творчі доробки як у районних, так і в
обласних газетах, зокрема у таких, як: «Вперед»,
«Шкільний світ», «Замкова гора», «Життя і слово»,
«Подільські вісті», «Життєві історії», «Рівненський
репортер», «Острозька академія». Має збірку віршів
«Іскорка надії» (2007) та «Я розмовляла з твоїми
очима» (2014). Окремі поезії вміщені в альманахах
«Медобори» (2008), «По той бік серця» (2012),
журналі «Мистецькі грані» (Львів), збірках
«Завдання завтрішнього дня» (Хмельницький),
«Щоби не впала Україна…» (Ярмолинці), тощо.
Альона є автором колядки «На небі ясна зірка
засіяла», яка ввійшла в репертуар Тараса Соколюка

«Різдвяна благодать» та співавтором підручника
«Основи християнської етики. 7 клас. Ісус Христос –
Ідеал для наслідування» (2012). Є неодноразовим
переможцем літературних конкурсів. Зокрема, у
2010 році нагороджена грамотою за участь у
конкурсі читців-декламаторів «Прекрасне слово і
душа у мові рідній возз’єднались», присвяченому
Міжнародному Дню рідної мови, а фестивалі
авторської новоствореної різдвяної пісні та поезії
«Диво світу». У 2013 році нагороджена грамотою за
II місце у конкурсі «І на сторожі – слово» у номінації
«Поезія». Конкурс проводила Хмельницька обласна
спілка письменників. Сьогодні Альона працює
редактором районного освітянського вісника
«Шкільний світ» у смт. Ярмолинці. Продовжує
радувати читачів своїми проникливими поезіями,
надихає на нові звершення та перемоги.

Вирву клаптик паперу з ночі
Вирву клаптик паперу з ночі,
Витру очі від сліз вчорашніх
Й запишу я життя охоче
По-новому… Хай падають башти,
Хай дивуються люди навколо
І ховають від сорому погляд
Кожен свій… А я знову і знову
Починатиму себедогляд.
І не будуть вже зорі повиті,
Місяць спати піде без цілунку,
Я ж зберу якось радісні миті
І повішу над ліжком в пакунку.
Себеспокій втамується в душу,
Зацвітуть у саду орхідеї.
Відтепер я по-іншому мушу
Ритм новий задавати ідеї.

Трояндоквітно розпочався день
Трояндоквітно розпочався день,
В душі Бетховен прозвучав, як завше.
Хтось під вікном із нотами пісень
Схотів життя розвеселити наше.
Комусь не шкода лічених хвилин,
Йому, мабуть, немає що втрачати,
Він ходить світом, наче блудний син,
Усе що вміє – з ніжністю співати.
Ранковий проблиск ще одного дня
Із Вічністю підтримує розмову;
Життя іде… Що мить – то все життя…
Мелодія звучить все знову й знову…
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