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Трудова і професійна діяльність 

 У 1975 році вступила до математичного факультету Донецького державного університету. У 1979 
році закінчила фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту 
імені В.Г. Короленка, отримавши кваліфікацію вчителя математики. З 1979 року працювала за 
місцем державного розподілу викладачем математики і фізики  у Полтавському середньому 
професійно-технічному училищі № 3 залізничників імені С.Ф.Кондратенка. У 1984 році була 
обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри педагогічної майстерності Полтавського 
державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, з 1985 року – старший викладач цієї ж 
кафедри, з 1991 року – старший викладач кафедри педагогіки і психології початкового навчання. 
У 1994 році у Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 
захистила дисертацію  з дидактики вищої школи (науковий керівник Заслужений діяч науки і 
техніки України, доктор педагогічних наук, професор В.І. Лозова).  У 1995 році отримала наукове 
звання доцента кафедри психолого-педагогічних дисциплін. У 1995-2003 та 2004-2005р.р. 
працювала заступником декана психолого-педагогічного факультету ПДПУ імені В.Г. Короленка. 
Із 2006 року працює доцентом кафедри соціальної і корекційної педагогіки.Нагороджена 
Почесними грамотами Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, 
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,  премією і подякою Міністерства 
Освіти СРСР за успіхи у науковій і методичній роботі (1989р.), знаком «За відмінні успіхи у 
роботі» (1989р.), Грамотою управління освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації (2010р.), Грамотою Полтавської обласної ради (2002р, 2014 р.), Орденом Княгині 
Ольги ІІІ ступеня (2014 р.). 

Навчальна і методична робота 

 У період 1999-2014 р.р. здійснювала викладання ряду навчальних дисциплін за напрямами 
підготовки с спеціальностями: 8.01010102 Початкова освіта; 6.010106, 7.01010601 Соціальна 
педагогіка; 6.010105 Корекційна освіта. Серед них: 

-   Методика викладання педагогічних дисциплін 

-   Основи педагогічної майстерності 

-   Технології роботи соціального гувернера 

-   Соціальні проблеми девіантної поведінки 

-   Основи соціально-правового захисту особистості 

-   Соціально-правове забезпечення 

-   Стандарти соціальних послуг 



Брала участь в укладанні перших навчальних планів напрямів і спецяііальностей 8.01010101 
Дошкільна освіта; 8.01010102 Початкова освіта; 6.010106, 7.01010601 Соціальна педагогіка; 
6.010105 Корекційна освіта. Є автором ряду програм із зазначених дисциплін, автором і 
укладачем навчальних і навчально-методичних посібників. 

Наукова робота 

 Коло наукових інтересів складають: 1) проблеми дидактики вищої школи; 2) проблеми соціально-
правового захисту особистості у діяльності соціального педагога; 3) соціально-педагогічна 
профілактика формування поіедінкових девіацій. Має численні публікації наукового, науково-
методичного і навчально-методичного характеру із зазначеної проблематики. Протягом багатоьх 
років керує димломними і магістерськими кваліфікаційними дослідженнями. Організує роботу 
студентської наукової проблемної групи, члени якої щорічно публікують одноосібні і спільні із 
керівником наукові праці, беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях 
студентів і аспірантів. Наукова робота студентки Скорик К.В., присвячена проблемам 
формування свідомого ставлення до батьківства, посіла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт(галузь: психологія). 

Організаційна робота 

 Є членом вченої ради, членом моніторингової комісії університету, членом вченої ради 
психолого-педагогічного факультету. Із 2009 року по теперішній час очолює методичну 
раду   ПНПУ імені В.Г. Короленка.  Брала участь у розробці численних нормативних документів, 
які регулюють організацію діяльності університету, в укладанні ряду методичних рекомендацій з 
організації навчального процесу в умовах запровадження ЄКТС. 
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