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Трудова і професійна діяльність 
Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. 
Короленка в 2010 році, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю 
“Психологія. Іноземна мова та зарубіжна література (англійська, німецька)”. 
 
У 2010 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка, отримала диплом магістра за спеціальністю “Психологія”.  
У 2015 році закінчила аспірантуру Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка. 
Захистила дисертацію за темою: «Формування професійно-педагогічної 
комунікативної компетентності в майбутнього вчителя». Спеціальність: 13.00.04 
– теорія і методика професійної освіти 
 
З 2015-2017 рік працювала викладачем психології кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 
З березня 2017 року працює на посаді начальник відділу інноваційної діяльності 
та міжнародних зв’язків Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка. 
З вересня 2017 року працює в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В.Г. Короленка спочатку на посадах старшого викладача 
кафедри загальної, вікової та практичної психології, доцент кафедри загальної, 
вікової та практичної психології, а далі на посаді доцент кафедри психології. 
 
 
Навчальна і методична робота 
Основу навчального навантаження складають курси психології, основ 
психодидактики інклюзивного навчання. До кожної дисципліни укладено 
програму, інструктивно-методичні матеріали для студентів різних форм 
навчання. 

 
Наукова робота 
Наукові інтереси пов’язані переважно з дослідженнями актуальних проблем 
формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності учасників 



освітнього процесу, розвитку творчого мислення в інклюзивному середовищі, 
формування екологічної свідомості засобами арт-терапії. Має ряд статей у 
збірниках за результатами науково-практичних конференцій з іноземної мови, 
психології та державного управління. Розроблені спеціальні програми 
спецкурсів з практикумом: “Теорія та технологія формування професійно-
педагогічної комунікативної компетенції майбутнього вчителя”, “Реабілітація та 
творча соціалізація дітей методами мультитерапії”, “Психологічні особливості 
лідерської поведінки”. Має свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
«Інформаціна компетентність як структурний компонент професійно-
педагогічної комунікативної компетентності педагога в сучасному освітньому 
просторі» (від 09.01.2020р.) 

 
Організаційна робота 
З 2018 року – Сертифікований Фасилітатор Британської Ради в рамках проєкту 
«Active citizens. 

Адміністратор проєкту Erasmus + KA2: , «Розвиток потенціалу підготовки 
вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти України та європейської 
інтеграції” (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP), 2019-2022 в 
Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. 
 
Нагороджена Подякою міського голови (2008), Грамотою Головного управління 
освіти і науки Полтавської ОДА (2018), Департаментом культури і туризму 
Полтавської обласної державної адміністрації (2019). 
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