
МАРІЯ ЄФРОСІНІНА 

АКТОРКА 

 

Марі́я Олекса́ндрівна Єфросініна – 

українська телеведуча, громадський діяч, 

засновниця серії благодійних заходів «Charity 

weekend». 

 

Вищу освіту отримала у Київському національному 

університеті ім. Тараса Шевченка, Інститут 

філології за спеціальністю «перекладач з 

англійської та іспанської мов». 

 

У 19 років дебютувала на Першому національному 

(УТ-1) в програмі «Щасливий дзвінок». Незабаром 

Марія отримала запрошення від «Нового каналу», 

на якому запускали нову ранкову програму 

«Підйом». 2002 року програма отримала премію «Телетріумф» у номінації «Найкраще 

телевізійне шоу». 2005 року була ведучою на конкурсі «Євробачення», що проводився у 

Києві. У жовтні 2005 року перейшла на канал ICTV у програму «Лінія конфлікту». З вересня 

2006 року — ведуча телешоу «Один у полі» на телеканалі «Інтер».  

2006 року з'явилася на обкладинці журналу ELLE. 

 

2 березня 2008 року на телеканалі «Інтер» почалися зйомки ток-шоу «Модний вирок», в 

якому Маша Єфросиніна виступала в ролі адвоката. 

 

2010 року стала однією з ведучих проекту Костянтина Меладзе «Україна сльозам не 

вірить». 

 

3 березня 2011 року на «Новому каналі», Марія Єфросініна веде передачу «Мрії 

здійснюються», метою якої є здійснення бажань пересічних людей. З 2012 р. ведуча шоу на 

Новому каналі «Шоума$тгоуон». 

 

1 квітня 2014 року на «Новому каналі», веде передачу «Серця трьох». 

 

На початку червня 2014-го пішла з «Нового Каналу» в зв'язку з тим, що вагітна та не бачить 

перспектив на «Новому Каналі». 

 

У 2015 році робила ток-шоу «Відверто з Машею Єфросиніною» для телеканалу «Україна». 

 

17 липня 2016 року на Одеському міжнародному кінофестивалі український кінорежисер 

Анатолій Матешко представив свій новий серіал «Потрійний захист» з Машею 

Єфросиніною в головній ролі. 

 

У 2017 році Маша стала ведучою нового соціально-розважального проекту «Сюрприз, 

сюрприз!» на телеканалі «СТБ», який виконуватиме заповітні бажання українців. 

 

У 2018 році активно розвиває власний YouTube-канал. 

У травні 2018 року Маша Єфросиніна стала першим в Україні Почесним Послом Фонду 

ООН в області народонаселення. 

 

У серпні 2018 року взяла участь у шоу «Танці з зірками» на телеканалі 1+1. 


