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Трудова і професійна діяльність 

1988 року закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут 

імені В. Г. Короленка (нині національний педагогічний університет), здобувши 

кваліфікацію вчителя російської мови і літератури і англійської мови середньої 

школи. 

14 травня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди захистила 

кандидатську дисертацію на тему «Розвиток педагогічної майстерності як 

складової професійної підготовки майбутнього вчителя в Полтавському 

педагогічному інституті (1970–1990 рр. ХХ ст.)». Спеціальність – 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник – 

проф. Кривонос Н. М. (Тарасевич Н. М.) 

1988 – 1992 рр. – асистентка кафедри загального та російського мовознавства 

Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка 

1993 – 1994 рр. – учителька англійської мови середньої школи № 27 м. Полтави 

1994 – 2001 рр. – викладачка та старша викладачка кафедри іноземних мов 

Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

2001 – 2004 рр. – аспірантка кафедри педагогічної майстерності Полтавського 

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

2004 – 2007 рр. – старша викладачка кафедри іноземних мов Полтавського 

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
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2008 – 2010 рр. – доцентка кафедри іноземних мов Полтавського державного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

З 2015 р. – завідувачка кафедри загального і слов’янського мовознавства та 

іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

 

Нагороди 

Неодноразово нагороджувалася грамотами і подяками Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Навчальна і методична робота 

Викладає дисципліни:  

 «Іноземна мова» (англійська); 

 «Іноземна мова у професійній діяльності»; 

 «Туристичне країнознавство»; 

 «Іншомовний академічний дискурс». 
 

Укладачка низки навчальних програм, навчально-методичних комплексів, 

методичних рекомендацій для здобувачів вищої освіти. 
 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів охоплює аспекти міжкультурної комунікації, 

організації самостійної роботи студентів, формування іншомовної 

комунікативної компетентності та педагогічної майстерності майбутнього 

вчителя, педагогічну біографістику, новітні методи викладання англійської 

мови. 

 

Наукова керівниця теми «Життєвий і творчий шлях педагога і перекладача 

Івана Трохимовича Бабича» (Державний реєстраційний номер 0117 U 003224). 

Авторка та співавторка близько 200 наукових і науково-методичних публікацій.  
 

 

Завантажити список публікацій 
 

Керівництво науковою роботою студентів 

Наукова керівниця понад 140 одноосібних статей та доповідей студентів і 

15 наукових публікацій у співавторстві. 

Керівниця наукового студентського гуртка. 

http://philo.pnpu.edu.ua/kaf/inmovslmov/Korol_publications.doc


Організаційна робота 

Членкиня вченої ради факультету філології та журналістики. 

 

Головна редакторка збірника наукових праць «Наукові ракурси»; 

 

Членкиня редколегії наукового журналу «СOSMOS» (м. Карачі, Пакистан); 

 

Членкиня редколегії збірника студентських наукових статей «Passus in 

Scienciam». 

 


