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Трудова діяльність 

Закінчила Ленінградський державний університет імені А.А. Жданова, присвоєна 

кваліфікація перекладача, викладача англійської, норвезької мов та літератур. 

Навчання у аспірантурі Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка на кафедрі світової літератури (2008-20012 рр.). 

Тема дисертації: «Традиції “нової драми” Г. Ібсена у норвезькій літературі 

першої половини ХХ ст.» (захист відбувся у Таврійському національному 

університеті імені В.І. Вернадського, науковий керівник – доктор філологічних 

наук, професор Ніколенко О.М.) 

Спеціальність: література зарубіжних країн (шифр – 10.01.04) 

Місце роботи: доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Навчально-методична робота 

Дисципліни, які викладає: 

 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова); 

 Основи перекладознавства 

 Актуальні питання перекладу художніх текстів 

 Вступ до методології CLIL 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: західноєвропейська драма ХІХ-ХХ ст., особливості 

перекладу художніх текстів, сучасні освітні технології 

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: є науковим керівником 

курсових робіт студенів і кваліфікаційних робіт магістрантів. 

З 2016 року організатор міжнародної конференції для студентів, магістрантів та 

аспірантів «Сучасний англомовний науковий дискурс» та Skype-семінару 

«Основи англомовного академічного дискурсу». 
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Підвищення кваліфікації 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (21.12.2018 – 26.01. 2019). Тема «Компетентнісно-орієнтований підхід 

при вивченні англійської мови в умовах кредитно-модульної системи». Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації № 01376 від 28.01.2019 (150 годин) 

Міжнародне стажування: Тартуський університет, Narva College, м. Тарту, Естонія, 

“Curriculum Development Seminar (1ECTS) 19.05.2020 – 26.06.2020 (№10068-20), 

“Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education” (3ECTS) 18.05.2020 

– 31.12.2020 (№1497-20). 

 

Міжнародні проєкти 
Виконавець від Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка проєкту Європейського Союзу Еразмус+ КА2 – Cooperation for 

innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the Field of Higher 

Education з 15.01.2021 за проєктом «Центри сертифікації викладачів: інноваційні 

підходи до досконалості викладання» / “University Teachers’ Certification Centres: 

Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence” 619227-EPP-1-2020-1-UA-

EPPKA2-CBHE-JP.  

Учасник програми мобільності викладачів Erasmus + з Університетом UCC, м. 

Копенгаген, Данія (2021)  
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