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Після закінчення Полтавської ЗОШ № 2 із срібною медаллю вступила 

на педагогічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту 

ім. В.Г. Короленка, який закінчила в 1993 році, здобувши кваліфікацію 

«Учитель початкових класів і музики». З 1993 року по 1999 рік працювала 

викладачем музичних дисциплін на кафедрі хореографії. 

У 1991 році організувала жіночий вокальний «Jazz квартет». Як 

керівник і аранжувальник неодноразово була нагороджена Полтавською 

обласною адміністрацією почесними грамотами. У 2000-х роках у складі джаз-

квартету була солісткою Полтавського міського великого джазового оркестру. 

У 2002 році закінчила аспірантуру Інституту педагогіки і психології 

професійної освіти АПН України при лабораторії мистецької освіти (з 2007 р. 

– Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, відділ педагогічної естетики 

та етики) у м. Київ. 

З 2002 року – асистент кафедри соціальної педагогіки і педагогіки 

початкового навчання (з 2006 р. – кафедра соціальної і корекційної педагогіки) 

ПНПУ ім. В.Г. Короленка. З 2009 року – старший викладач, з 2011 – доцент 

зазначеної кафедри. 

2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у 

Київському університеті імені Бориса Грінченка успішно захистила 

кандидатську дисертацію на тему «Формування ораторської майстерності у 

майбутніх магістрів із соціальної педагогіки». Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Зязюн Л.І. 

У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної і 

корекційної педагогіки. 

Навчальна і методична робота 

Проводить лекційні, семінарські, практичні й лабораторні заняття з 

навчальних дисциплін: «Основи красномовства», «Основи наукових 

досліджень», «Основи соціально-педагогічних досліджень», «Практикум з 

професійного спілкування», «Основи профорієнтаційної роботи». З 2007 року 

– лектор курсів з підготовки екскурсоводів при Полтавському міськвиконкомі. 

З 2002 року й дотепер є факультетським керівником виробничої 

соціально-педагогічної практики на 5 курсі. 

Наукова робота 



Коло наукових інтересів: «Професійне спілкування соціальних 

педагогів», «Формування ораторської майстерності у студентів педагогічних 

вишів». 

Автор понад 40 публікацій, серед яких наукові статті у фахових 

виданнях і навчально-методичні праці (Програми та інструктивно-методичні 

матеріали виробничої соціально-педагогічної практики для студентів 5-го 

курсу; Методичні рекомендації і вимоги до написання наукових робіт). 

Співавтор 3-х навчально-методичних посібників. 

Організаційна робота 

Член вченої ради психолого-педагогічного факультету Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
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