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Трудова і професійна діяльність 

Закінчила Полтавське державне музичне училище імені М. В. Лисенка 

в 1994 р. зі спеціальності «Хорове диригування» та здобула кваліфікацію 

викладач хорових дисциплін, диригент хору, вчитель музики. 

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка в 2002 р., за спеціальністю «Початкове навчання, 

педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію 

вчителя початкових класів і музики. 

Закінчила аспірантуру Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка в 2007 р. 

У 2017 році захистила дисертацію на тему «Педагогічні погляди та 

освітня діяльність Володимира Олександровича Щепотьєва (1880–1937 рр.)» 

у Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Лобач Олена 

Олександрівна. 

 

 1994–1995 рр. – артистка хору Полтавського обласного 

Українського музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя; 
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 2002–2003 рр. – акомпаніатор кафедри музики і співів 

Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

 2003–2019 рр. – асистент кафедри музики Полтавського 

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (нині – 

національний університет). 

 З 2019 р. – старший викладач кафедри музики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Навчальна і методична діяльність 

Дисципліни:  

«Теорія і методика музичного виховання дошкільників», «Методика 

музичного виховання», «Хорове диригування», «Основний музичний 

інструмент», «Хорове диригування», «Постановка голосу», «Практикум зі 

шкільного репертуару», ДВС «Музично-педагогічне краєзнавство», 

«Методика організації народного свята», «Музично-ігрові технології 

дошкільників», «ІКТ в освіті та мистецтві», «Методика навчання в освітній 

галузі “Мистецтво”», «Теорія і методика роботи в позашкільних закладах».  

 

Наукова діяльність 

Коло наукових інтересів пов’язане з історією педагогіки, 

персоналістичним аспектом музично-педагогічної регіоналістики.  

Зібрано понад 600 ексклюзивних архівних документів та вперше 

проведено лекцію-концерт із нагоди 130-річчя від дня народження 

Володимира Олександровича Щепотьєва та відкрито нові грані його постаті 

як музикознавця, композитора, поета. 

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

 керівник студентської проблемної групи кафедри музики з теми: 

«Музично-естетичне виховання засобами української пісні». 

 

 



Організаційна робота 

 заступник завідувача кафедри музики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

 член ученої ради психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. 

 член Полтавського обласного відділення Національної 

Всеукраїнської музичної спілки. 

 куратор групи М(дз)-42. 


