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імені В. Г. Короленка; 

З 2013 року – старший викладач кафедри початкової і дошкільної освіти 
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університет імені В.Г. Короленка. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, 

викладач педагогіки та методики початкового навчання. Тема дисертації: 

«Формування хореографічних творчих здібностей дітей молодшого 
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виховання”, “Основи педагогічної майстерності”, „Актуальні проблеми 

виховання молодших школярів”, „Управління навчально-виховним процесом 

у початковій школі”. 

 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: формування творчих здібностей дітей молодшого 

шкільного віку у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.  
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