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Трудова і професійна діяльність 
Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленк у 
1996 році, отримала кваліфікацію: учитель російської мови та літератури. 
Практичний психолог у закладах народної освіти. 
 
У 2001 році закінчила Полтавську державну аграрну академію, кваліфікація: 
економіст-менеджер. 
 
У 2009 закінчила аспірантуру у Інституті соціальної і політичної психології 
АПН України, м. Київ. 
 
У 2010 році успішно захистила дисертацію за темою: «Соціально-психологічні 
чинники життєвого цілепокладання студентської молоді» у спеціалізованій 
вченій раді Д26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології АПН 
України, м.Київ. Науковий керівник член-кореспондент АПН України, доктор 
психологічних наук, професор, завідувач лабораторії соціальної психології 
особистості Інституту соціальної і полутичної психології Титаренко Тетяна 
Михайлівна. Спеціальність: 19.00.05 – соціальна психології; психологія 
соціальної роботи 
 
З 1999 по 2001 рік працювала асистентом кафедри менеджменту Полтавської 
деравної аграрної академії. 
 
З вересня 2001 року працює в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В.Г. Короленка (тоді Полтавський державний педагогічний 
інститут імені В.Г. Короленка) спочатку на посадах асистента кафедри 
психології, а далі на посаді старшого викладача кафедри психології. 
 
Навчальна і методична робота 
Викладає дисципліни: «Психології масової поведінки», «Психологія 
травмуючих ситуацій», «Основи психокорекції», «Спецпрактикум з психології 
спілкування». До кожної дисципліни укладено програму, інструктивно-
методичні матеріали для студентів різних форм навчання. 
 
 



Наукова робота 
Коло наукових інтересів становлять проблеми, повязані з вивченням способів 
побудови людиною свого майбутнього, постановки життєвих цілей, 
дослідження чинників, що впливають на процес цілепокладання особистості. 
 
Організаційна робота 
Член Асоціації політичних психологів України, Член Української асоціації 
психотерапевтів. 
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соціальнопсихологічні читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 
– Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2013 – С.127-128. 
 


