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Трудова і професійна діяльність 

  У 1991 році закінчила фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Математика і фізика». Почала викладацьку 
діяльність у загальноосвітній школі № 27, у 1992 році зарахована до штату кафедри природничих 
і математичних дисциплін на посаду асистента.  

  З 1996 по 1999 рік навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України. У 2000 році  на 
засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті імені 
М.П. Драгоманова захистила дисертацію з теми «Методична система навчання учнів 5 – 6 класів 
елементів геометрії»  зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання математики 
(науковий керівник доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Бурда 
Михайло Іванович).  У 2002 році присвоєно звання доцента кафедри природничих і математичних 
дисциплін. 

  Стаж педагогічної роботи у Полтавському національному педагогічному університеті імені 
В.Г. Короленка на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри природничих і 
математичних дисциплін – понад 25 років. Сертифікована участь у конференціях, семінарах, 
тренінгах, зокрема: швецарсько-український проект  “Розвиток громадянських компетентностей в 
Україні — DOCCU” (навчання за курсом «Формування громадянських компетентностей у 
майбутніх учителів початкової школи» (м. Ірпінь, лютий, березень, квітень 2018р.), Диплом 
майстер-тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку 
громадянських компетентностей ); тренінг “Цифрове громадянство та безпека” за підтримки 
Компанії Google в Україні, МОН України та Інституту модернізації змісту освіти (м. Одеса, 4-8 
червня 2018 року); тренінг «Робототехніка EV3» (м. Полтава, січень 2018) тощо. 

  За плідну працю на педагогічній ниві, вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки 
нагороджена  подякою міського голови (2011, 2017) та почесною грамотою  Полтавської 
облдержадміністрації (2012). 

Навчальна і методична робота 

 Навчальні дисципліни, що викладає: «Математика», «Методика використаня ІКТ у початковій 
школі», «Сучасні інтернет-технології електронного навчання». 

Наукова робота 

 Коло наукових інтересів: удосконалення математичної підготовки майбутніх вчителів початкової 
школи, педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання ІКТ у 
професійній діяльності; підготовка майбутніх педагогів до організації електронного навчання; 
формування цифрового громадянства та розвиток цифрового інтелекту майбутніх педагогів. 

Організаційна робота 

 Розробка освітньої програми підготовки фахівців з електронного навчання Робота в оргкомітеті 
міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій Член вченої ради факультету. 

 


