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Трудова і професійна діяльність 
Закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка у 1980 році, 
отримала кваліфікаціюпсихолога, викладача психологічних дисциплін. Із серпня 
1980 року працює в Полтавському національному педагогічному університеті 
імені В.Г.Короленка (тоді Полтавський державний педагогічний університет 
імені В.Г.Короленка) спочатку на посаді асистента кафедри психології, а з 1990 
року — старшого викладача кафедри психології. Закінчила аспірантуру 
Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (1984-1988 рр.). 
 
 Навчальна і методична робота 
Здійснює викладання навчальних дисциплін: «Психологія», «Історія психології», 
«Сучасні напрямки зарубіжної психології», «Вікова і педагогічна психологія», 
«Практикум з психології діяльності». До кожної дисципліни укладено програму 
та інструктивно-методичні матеріали для студентів різних форм навчання. Керує 
виробничою психологічною діагностико-психокорекційною практикою 
студентів IV-го та виробничою психологічною практикою у психологічній 
службі студентів V-го курсу психолого-педагогічного факультету; навчально-
науковими і кваліфікаційними роботами студентів. 
 
Наукова робота 
Коло наукових інтересів становлять проблеми, пов’язані з 
психологієювихованняособистості, професійно-педагогічним самовизначенням, 
формуванням професійної спрямованості практичного психолога. Є співавтором 
навчального посібника з грифом МОН України та колективної наукової 
монографії. 
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