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Трудова та професійна діяльність
Після закінчення Лохвицької ЗОШ №2 вступила на психологопедагогічний
факультет
Полтавського
державного
педагогічного
університету імені В.Г.Короленка, який закінчила у 2007 році., здобувши
кваліфікацію «Дошкільний вихователь. Логопед». З 2007 по 2008 роки
навчалася у магістратурі Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, по закінченні якої здобула кваліфікацію «Викладач
корекційної педагогіки та спеціальної психології». З 2008 року працює у
Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.
Короленка на посаді старшого викладача кафедри спеціальної освіти та
соціальної роботи . У 2009-2012 роках навчалася в аспірантурі Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 28 грудня 2015 року
захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка на тему
«Корекція лексичної складової мовлення у молодших школярів із тяжкими
мовленнєвими вадами на уроках читання».
Навчальна і методична робота
Проводить лекційні, семінарські і практичні заняття з навчальних
дисциплін «Спеціальна методика початкового навчання української мови»,
«Логопедія», «Ігри в логопедичні роботі», «Логопсихологія», «Вибрані
питання логопедії».
Організаційна робота
Є постійним членом вченої ради психолого-педагогічного факультету.
Є членом Української асоціації корекційних педагогів.
Наукова робота

Керує студентською проблемною групою «Інноваційні методи
корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів»,
результатами якої є щорічні доповіді на конференціях та статті студентів.
Автор понад 20 публікацій, 8 тому числі затверджених ДАК, 1
наукова праця у зарубіжних виданнях.
Організаційна робота
Відповідальна за інформаційне забезпечення сайту кафедри.
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