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Контактна інформація 
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e-mail: pnpu18@gmail.com 

 

Трудова і професійна діяльність 
Вища освіта:  Полтавський державний педагогічний інститут 

імені В. Г. Короленка, 1981 р. Спеціальність – російська мова і література; 

кваліфікація – учитель російської мови і літератури середньої школи. 

Тема кандидатської дисертації: «Функціонування дієслівно-іменних 

конструкцій з просторовим значенням у сучасних російській та українській 

мовах». 

Дисертацію захищено 19 червня 1996 року на засіданні спеціалізованої 

вченої ради К 01.33.04 в Українському державному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова. Науковий керівник – доктор 

філологічних наук, професор Пилинський М. М. Спеціальність: 10.02.01 – 

українська мова, 10.02.02 – російська мова. 

 

Фахова діяльність: 

1981–1989 рр. – учитель російської мови та літератури у 

Великобудищанській середній школі Диканського району Полтавської 

області;  

1989–1991 рр. – учитель російської мови та літератури у Полтавській 

середній школі № 18; 

1991–1993, 1996–1997 рр. – старший викладач кафедри філологічних 

дисциплін Полтавського державного педагогічного інституту 

імені В. Г. Короленка; 

1993–1995 рр. – аспірантка Українського державного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова (тепер Національний педагогічний 

університет); 

 з 1997 р. – доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського 

державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка; 

3 2015 р. – по теперішній час – завідувач, доцент кафедри філологічних 

дисциплін і методик їх викладання Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Нагороди, премії, відзнаки: 

Лауреат XІІІ Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова 

єднання» (номінація «Мовне багатоголосся») (2012 р.); 

Лауреат конкурсу ім. Олеся Гончара на кращу публікацію на сторінках 

журналу «Бористен» (2013 р.); 

Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2016 р.); 



Подяка міського голови м. Полтави з врученням нагрудного знака за 

багаторічну плідну співпрацю, високий професіоналізм, відданість 

територіальній громаді міста (2017 р.); 

Подяка Національної академії педагогічних наук України за плідну 

викладацьку і наукову діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців, 

співпрацю з науковими підрозділами НАПН України та з нагоди 40-річчя 

заснування психолого-педагогічного факультету Університету (2017 р.); 

Грамота Полтавської обласної державної адміністрації Департаменту освіти і 

науки за творчі досягнення студентів у ІІІ (обласному) етапі 

ІX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка (2019 р.); 

Грамота Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (2011, 2012, 2014, 2015 рр.). 

 

Навчально-методична робота 

Пройшла навчання за Сертифікатною освітньої програмою «Писанкарство» 

обсягом 45 год./1,5 кред. ЄКТС з успішним виконанням атестаційних вимог, 

передбачених програмою. Сертифікат № 006 від 05.04.2019 р. 

 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: порівняльний синтаксис слов’янських мов, 

проблеми сучасної лінгводидактики.  

Керівництво науково-дослідною роботою студентів та магістрантів: 

Здійснює керівництво проблемною групою «Практична стилістика як засіб 

підвищення культури мовлення вчителя». 

 

Організаційна робота 
- завідувач кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

- член ученої ради психолого-педагогічного факультету. 

 


