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 Трудова і професійна діяльність 

Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка в 1992 році. 

Здобула кваліфікацію «учитель початкових класів, учитель музики». 

Трудова діяльність: 

 1992 – 1993   – учитель музики ЗОШ №5 м. Полтава; 
 1993 – 2014   – викладач Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка: 

–     2000 р. – кандидат педагогічних наук; 

–     2002 р. – доцент кафедри дошкільної педагогіки; 

–     2004 – 2008 рр.  – завідувач кафедри музики; 

–     2005 – 2008 рр. – проректор з виховної роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка; 

–     2008 – 2011 – докторант кафедри музики ПНПУ імені В. Г. Короленка; 

–     2011 р. – доцент кафедри музики; 

–     2014 р. – захистила докторську дисертацію. 

–     з 2015 р. – декан психолого-педагогічного факультету 

Тема дисертацій: 

–       на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – «Підготовка майбутнього 
вчителя початкових класів до використання дидактичної мистецької гри у навчально-виховному 
процесі» захищена 21.06.2000 року (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор 
Лещенко М. П.), спеціальність:13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.; 

–       на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – «Неформальна мистецька освіта 
майбутніх учителів у художньо-творчих колективах»  захищена 23.09.2014 року (науковий 
консультант доктор педагогічних наук, професор Лещенко М. П.), спеціальність:13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти. 

Нагороди, почесні звання:заслужена артистка України 

 Навчальна і методична робота 



Дисципліни: Теорія і методика музичного виховання дошкільників; Методика музичного виховання 
учнів початкових класів; Постановка голосу; Практикум зі шкільного репертуару; Сценічна 
культура. 

 Наукова робота 

Наукові інтереси: формальна, неформальна, інформальна мистецька освіта майбутніх учителів. 

Загальна кількість публікацій – 141: монографій – 1 одноосібна та 2 у співавторстві; підручників і 
навчальних посібників – 20; публікацій у журналах і збірниках наукових праць ДАК – 39; публікації 
вміжнародних виданнях – 7; публікацій у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій – 58; 
програм навчальних курсів та практик – 14. 

 Творча діяльність 

Головний хормейстер Українського народного хору «Калина» Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 


