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Трудова та професійна діяльність
Після закінчення Зіньківської спеціалізованої школи IIII ступенів №2 Зіньківської районної ради Полтавської
області (2011 рік), вступила до Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка де здобула
ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Соціальна
педагогіка» (2015 рік).
З 2015 по 2017 роки навчалася у магістратурі
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за
спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобула професійну кваліфікацію «Викладач
соціальної педагогіки» (диплом з відзнакою). Тема магістерської роботи: «Формування
соціальної зрілості студентської молоді у волонтерській діяльності».
У 2019 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Спеціальна освіта», отримала професійну
кваліфікацію «Магістр спеціальної освіти. Логопед. Вчитель-дефектолог. Викладач
корекційної педагогіки (логопедії) і спеціальної психології. Психолог (спеціальний)
дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів (диплом з відзнакою).
Організаційна робота. З 2019 року є членом Української асоціації корекційних
педагогів.
Навчальна і методична робота.
Дисциплiни: Попередження порушень мовлення у дітей дошкільного віку, спеціальна
педагогіка з історією, основи інклюзивної освіти, організація логопедичної роботи у системі
освіти, професійно-комунікативна культура корекційного педагога, основи спеціальної
педагогіки та інклюзивної освіти, психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у
спеціальні заклади.
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Навчально-методичні посібники, навчальні програми, методичні матеріали:
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Нагороди, подяки, почесні звання:
1. У 2016 році нагороджена почесною грамотою ТВО командира військової частини А 2802
за надану допомогу, моральну підтримку, високе почуття патріотизму та вагомий внесок у
справу перемоги.
2. У 2018 році нагороджена грамотою психолого-педагогічного факультету за вагомий
внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.

