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Трудова і професійна діяльність 
Вища освіта: Полтавський державний педагогічний інститут 

імені В. Г. Короленка, 1987 р. Спеціальність – педагогіка і методика 

початкового навчання; кваліфікація – учитель початкових класів середньої 

школи 

Тема кандидатської дисертації: «Осмислене письмо за зразком як засіб 

формування правописних навичок у першокласників», 1995 р. Спеціальність: 

13.00.02 – Методика викладання (української мови). Науковий керівник – 

доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 

України Сергій Іванович Дорошенко. 

 

Фахова діяльність: 

1987–1989 рр. – асистент кафедри педагогіки і методики початкового 

навчання, за сумісництвом – учителем української мови та літератури 

загальноосвітньої школи № 7 м. Полтави та учителем початкових класів 

приватної школи «Чарівний світ»; 

1989–1994  рр. – навчалася в аспірантурі Харківського державного 

педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди. 1 березня 1995 р. у 

спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України захистила 

кандидатську дисертацію з теми «Осмислене письмо за зразком як засіб 

формування правописних навичок у першокласників». Науковий керівник – 

доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 

України Сергій Іванович Дорошенко; 

1994–1995 рр. – асистент кафедри педагогіки і методики початкового 

навчання Полтавського державного педагогічного інституту 

імені В. Г. Короленка; 

1996–1998 рр. – старший викладач кафедри філологічних дисциплін  

Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка; 

З 1998 р. – доцент кафедри філологічних дисциплін початкового навчання 

Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка; 

З 2016 р. – доцент кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

 

Нагороди, премії, відзнаки: 

Грамота Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (2000, 2008, 2010-2014, 2016 рр.). 



Почесна грамота Полтавської міської ради (2009 р.). 

Грамота департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації (2016 р.). 

Почесна грамота Полтавської обласної ради (2016 р.). 

Грамота Національної академії педагогічних наук України (2017 р.). 

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.). 

 

Навчально-методична робота 

Дипломований майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та 

освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей (2018 р.). 

 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: технології навчання молодших школярів мовно-

літературної освітньої галузі; методики формування орфографічних навичок 

учнів початкової школи.  

 

Керівництво науково-дослідною роботою студентів та магістрантів: 

Здійснює керівництво проблемною групою «Актуальні питання методики 

викладання навчальних предметів освітньої галузі “Мови і літератури”». 

 

Організаційна робота 
З 1995 р. і донині – заступник декана психолого-педагогічного факультету з 

наукової роботи. 

Член ученої ради психолого-педагогічного факультету. 
 


