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 ТРУДОВА І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

2005 року закінчила Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою за 

спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література 

(англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської, 

німецької мов та зарубіжної літератури. 
 

У 2005 – 2006 рр. роках навчалась у магістратурі. Отримала диплом магістра 

з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова 

та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної 

освіти, викладача англійської мови та літератури. 
 

У 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  
 

2009 р. в спеціалізованій  ученій  раді  Таврійського  національного  

університету  імені В. І .Вернадського захистила кандидатську дисертацію 

за спеціальністю «Російська література» на тему «Жанровое своеобразие 

прозы Виктора Некрасова». Науковий керівник – проф. Ніколенко О. М. 
 

Від 2006 р. по теперішній час – викладачка (2006–2009), старша  викладачка  

(2009–2014),  доцентка (2014) кафедри загального і слов’янського 

мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка.  
 

 НАГОРОДИ 
 

Нагороджена грамотою Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 
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 НАВЧАЛЬНА І МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

Викладає дисципліни: 

 «Іноземна мова (англійська / німецька)»; 

 «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»; 

 «Іншомовний академічний дискурс»; 

 «Іноземна мова в професійній діяльності (англійська / німецька)»; 

 Професійне мовлення фахівця (іноземна мова) (англійська, німецька). 

Укладачка навчальних програм, силабусів, навчально-методичних комплексів, 

методичних рекомендацій для здобувачів вищої освіти. 

 НАУКОВА РОБОТА 
 

Cфера основних наукових інтересів охоплює світову літературу, методику 

викладання іноземних мов у вищих закладах освіти, аспекти 

прагмалінгвістики. 
 

Авторка та співавторка понад 60 наукових і науково-методичних публікацій у 

вітчизняних і закордонних виданнях. 
 

Одержувачка гранту від Українського фонду культури (2019). 

 КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ 
 

Наукова керівниця понад  150 одноосібних  статей  та  доповідей  студентів;  

15 наукових публікацій у співавторстві. 
 

Керівниця студентського наукового гуртка «Актуальні питання 

лінгвокраїнознавства Німеччини» . 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
 

Членкиня вченої ради факультету філології та журналістики.  
 

Кураторка академічної групи. 
 

Членкиня редколегії збірника наукових праць «Наукові ракурси», збірника 

студентських наукових статей «Passusin Scienciam». 
 

Відповідальна за наукову та профорієнтаційну роботу кафедри загального та 

слов’янського мовознавства та іноземних мов. 
 

Членкиня Спілки германістів України. 
 


