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 ТРУДОВА І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1988 року закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені 

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

кваліфікацію вчителя російської мови і літератури і англійської мови 

середньої школи. 
 

У березні 2013 року у спеціалізованій ученій раді Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ) захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Організація самостійної роботи студентів гуманітарних 

факультетів вищих педагогічних закладів в умовах застосування 

інформаційних технологій навчання». Спеціальність – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Науковий керівник – проф. Хомич Л. О. 
 

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

Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. 
 

1993 – 2001 рр. – викладачка кафедри іноземних мов Полтавського держав-

ного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 

2001 – 2010 рр. – старша викладачка кафедри іноземних мов Полтавського 

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 

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

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
  

Від 2014 рр. по теперішній час  – доцентка кафедри загального і 

слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського державного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 

 НАГОРОДИ 
 

Нагороджена грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2016), 

грамотами та подяками Полтавського національного педагогічного 

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

Викладає дисципліни: 

 «Іноземна мова (англійська)»; 

 «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»; 

 «Іншомовний академічний дискурс»; 

 «Іноземна мова в професійній діяльності (англійська)». 

Укладачка низки навчальних програм, силабусів, навчально-методичних 

комплексів, методичних рекомендацій для здобувачів вищої освіти. 

 НАУКОВА РОБОТА 
 

Коло наукових інтересів охоплює аспекти міжкультурної комунікації, 

організації самостійної роботи студентів, лексикології та стилістики 

англійської мови. 
 

Виконавиця теми «Життєвий і творчий шлях педагога і перекладача Івана 

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

Авторка та співавторка понад 150 наукових і науково-методичних праць, 

опублікованих у вітчизняних та закордонних виданнях. 

 КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ 
 

Наукова керівниця понад  140 одноосібних  статей  та  доповідей  студентів;  

10 наукових публікацій у співавторстві. 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
 

Заступниця декана з питань педпрактик факультету філології та журналістики 

Полтавського  національного  педагогічного   університету   імені В. Г. Коро-

ленка   (від 2015 р.). 
 

Членкиня вченої ради факультету філології та журналістики.  
 

Відповідальна редакторка збірника наукових праць «Наукові ракурси», 

збірника студентських наукових статей «Passusin Scienciam». 
 

Секретарка кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов. 
 


