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Трудова і професійна діяльність 
 
Закінчила Пермський державний педагогічний інститут у 1986 році, за 
спеціальністю педагогіка і психологія дошкільна, отримала кваліфікацію 
викладача психології і педагогіки дошкільної, методиста з дошкільного 
виховання. З 1995 року працює на  кафедрі психології Полтавського 
національного педагогічного університету. 
 
Тема кандидатської дисертації «Розвиток мотивації  навчання молодших 
школярів у процесі  вивчення інтегрованих курсів».  Спеціальність 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія. Науковий керівник – доктор психологічних 
наук, професор Семиченко В.А. Кандидатська дисертація захищена у 2003 році 
у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України. 
 
Навчальна і методична робота 
 
Викладає дисципліни  Психологія, Вікова психологія, Психологія мотивації, 
Загальна психологія. До кожної з дисциплін укладено програму, інструктивно-
методичні матеріали для студенів різних форм навчання. 
 
Наукова робота 
 
Коло наукових інтересів становлять проблеми, пов’язані із психологією 
мотивації. Має понад 30 публікацій. Керує науково-дослідною роботою 
студентів у межах проблемної групи «Проблеми розвитку та формування 
мотивації навчання учнів та студентів». 
 
Організаційна робота 
 
Член вченої ради психолого-педагогічного факультету. 
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