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Трудова діяльність 
 

Доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка (із 03.09.2018 р.). 

 

У 2019 р. завершила навчання на факультеті філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська)», здобула професійну 

кваліфікацію «Магістр філології (Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська). Перекладач». Диплом із відзнакою.  

 

Асистент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (2012-2018).  

 

Асистент кафедри української мови та української літератури Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2011–2012).  

 

Тема дисертації: “Ізофункціональні парадигми в системі предикатів стану в 

українській мові” (захист відбувся у 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої 

ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук) 

(науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови Микола Іванович Степаненко).  

Спеціальність: українська мова (шифр – 10.02.01) 

 

Аспірант кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (2008–2011). 

 

Асистент кафедри української мови (2006–2008).  

 

У 2006 р. завершила навчання на філологічному факультеті Полтавського 

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, отримала повну 

вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. 

Українська мова і література, англійська мова та зарубіжна література”, здобула 



кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і 

зарубіжної літератури. Диплом із відзнакою. 

 

Навчально-методична робота 

За період із 2018 р. і до сьогодні викладає такі дисципліни: 

 “Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)” (І, II, ІІІ курс); 

 “ Порівняльна лексикологія і граматика української та англійської мов ” 

(ІІ курс); 

 “Методика навчання іноземних мов у старшій (профільній) та вищій 

школі” (І курс другого (магістерського) рівня);  

 “Практикум з українсько-англійського перекладу” (ІІІ курс); 

 “Теоретичний курс англійської мови” (IV курс); 

 “Риторичний практикум у англомовному спілкуванні” (IV курс) 

У березні 2018 року в центрі міжнародних іспитів “Grade Education 

Centre” (м. Київ) склала міжнародний іспит на володіння англійською 

мовою й отримала сертифікат міжнародного зразка ESOL International 

(FCE) № 0060822256 від 17.04.2018. 

Пройшла такі стажування:  

 12–23 червня 2017 р. – міжнародне науково-педагогічне стажування 

«Organization of Didactic Process, Educational Programs, Innovative 

Technologies and Scientific Work in Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis 

University» («Організація навчального процесу, освітні програми, 

інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – 

National Louis University») на базі університету Wyższa Szkoła Biznesu – 

National Louis University (м. Новий Сонч, Республіка Польща) (сертифікат 

WK41922016/1 від 23 червня 2017 року, 108 годин); 

 01 жовтня – 29 грудня 2020 р. – міжнародне наукове онлайн-стажування 

«Współcze snepodej ściado organizacji procesu edukacyjnego na wyższej 

uczelni» («Сучасні підходи до організації навчального процесу в 

університеті») на базі університету Wyższe Seminarium Duchowne 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (м. Варшава, Республіка Польща) 

(сертифікат № 033/122020 від 29 грудня 2020 року, 6 кредитів / 

180 годин). 

Підвищення кваліфікації: 

 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», наказ 

№ 446-к від 16.10.2020 р., 19.10.2020–27.11.2020, тема «Прагмарелевантні 

засоби реалізації категорії ізофункційності в англійській та українській 

мовах», Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997\01202-

2020.  



 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: комунікативний і функційний синтаксис 

(ізофункційність, механізм формування ізофункційної синтаксичної парадигми) 

української та англійської мов, лакунарна лексика української та англійської 

мов, вербальні / невербальні засоби вираження стану / ставлення мовця в 

українській та англійській мовах, новітні методики й технології навчання 

англійської як іноземної мови. 

Керівництво науково-дослідною роботою студенті: науковий керівник 

курсових, кваліфікаційних робіт магістрантів І-ІІ курсів; керівник студентських 

наукових конкурсних робіт). 

Голова Ради молодих учених (2016-2019).  

Заступник декана факультету філології та журналістики з наукової роботи (із 

2018 р.). 

Голова наукової підкомісії науково-методичної ради Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (із 2020 р.) 

Нагороди й відзнаки 

 Грамота Полтавської обласної державної адміністрації за високий 

професіоналізм, активну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок 

у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди відзначення 100-

річчя від дня заснування історико-філологічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка (жовтень 2018 р.);  

 Почесна відзнака – Диплом «Читач року – 2018» наукової бібліотеки імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в номінації «Найактивніший читач» (2018 р.);  

 Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну 

працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (лютий 2021 р.);  

 Подяка кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного 

університету за співпрацю та активну участь у роботі журі конкурсу 

художніх перекладів (квітень 2021 р.);  

 Подяка Донецького національного університету імені Василя Стуса за 

підготовку студента-переможця у всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, 

німецька») у 2020–2021 н. р. (квітень 2021 р.).  
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