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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. 
  

2014 – 2021 рр. – доцентка кафедри загального і слов’янського мовознавства 

та іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 
 

Від 2021р.  – доцентка кафедри англійської та німецької філології Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 

 НАГОРОДИ 
 

Нагороджена грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2016), 

подякою Полтавської обласної ради (2021), 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, методики навчання іноземної мови 

студентів нефілологічних спеціальностей, 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. 
 

Отримано сертифікати учасника 22 вебінарів National Geographic Learning та 

MM Publications, Pearson, Cambridge University Press ELT, онлайн-курсу з 

медіаграмотності ‘Very Verified’ міжнародної організації IREX спільно зі 

студією онлайн-освіти EdEra, проєкту Ради міжнародних досліджень та 

обмінів IREX ‘Learn to Discern in Education (L2D-Ed)’, Міжнародного форуму з 

вищої освіти 2021 Pearson English Spring Days. Learning together.  
 

Отримано документи встановленого зразка про завершення навчання на 

4 сертифікатних програмах ПНПУ імені В. Г. Короленка (2019, 2020, 2021 рр.). 

 КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ 
 

Наукова керівниця понад  150 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». 
 

Членкиня  громадської  організації  «Українське  відділення  Міжнародної 

асоціації  викладачів  англійської  мови  як  іноземної»  (IATEFL   Ukraine)   

(від 2020 р.). 
 



Членкиня  громадської  організації  «Центр українсько-європейського 

наукового  співробітництва»   (від 2020 р.). 

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ 
 

12.01.2015 р. – 12.02.2015 р. – підвищення кваліфікації на кафедрі 

українознавства та гуманітарної підготовки ВДНЗ «Українська медична 

стоматологічна академія».  
 

31.08.2020 р. – 09.10.2020 р. – підвищення кваліфікації на кафедрі ділової 

іноземної мови Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК 

01587997/00976-2020. 
 

01.06.2020 р. – 29.08.2020 р. – науково-педагогічне стажування в Польщі. 

(Warsaw, Poland, Wyzsze Seminarium Duchowna Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolichiego).  

Тема стажування: «KLUCZOWE KOMPETENCJE WYKLADOWCY» (Ключові 

компетенції викладача) в обсязі 180/6 ECTS Сертифікат №026/082020. 
 

08.02.2021 р. – 19.03.2021 р. – науково-педагогічне стажування в Італії. (Ca’ 

Foscari University of Venice (Italy)). 

Тема стажування: “Ukrainian Traditions and European Innovations in the training 

of future philologists” (Українські традиції та європейські інновації в підготовці 

викладачів-філологів) за фахом «Філологічні науки» в обсязі 180/6 ECTS 

Сертифікат №FSI-81926-CaF. 
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