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Трудова і професійна діяльність 

У 2005 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. 

Біологія. Психологія», здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та 

основ екології, практичного психолога у закладах освіти. В 2006 р. закінчила 

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 

спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула 

кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. 

25 червня 2014 року захищено дисертацію «Біоекологічні особливості 

лісів зеленої зони міста Полтави (біорізноманітність, відновлення, охорона)» 

у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара 

(науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України Травлєєв Анатолій Павлович). За рішенням спеціалізованої 

вченої ради Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі 

спеціальності 03.00.16 – екологія. 

У 2018 році закінчила Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Початкова освіта» 

освітня програма «Початкова освіта», здобула професійну кваліфікацію 

«Магістр початкової освіти. Вчитель початкової школи. Викладач педагогіки 

і методик початкової освіти». 

В 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. 

Стаж педагогічної роботи у Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В.Г. Короленка на посадах асистента і доцента складає 

14  років. 

Навчально-методична робота 

Викладає навчальні дисципліни: «Основи природознавства та 

суспільствознавства», «Анатомія, фізіологія з основами генетики», 

«Екологія», «Методика викладання природознавства»,  «Психологія загальна 

та вікова», «Психологія загальна, вікова та педагогічна», «Психологія 

педагогічна». 

Коло наукових інтересів 

Коло наукових інтересів пов’язано з біогеоценологією, дендрологією, 

созологією; дослідженням теоретико-методичних засад природничого циклу 

підготовки майбутніх спеціалістів психолого-педагогічного спрямування до 

професійної діяльності за фахом. Автор понад 70 публікацій. 
Керує науково-дослідною роботою студентів: написанням курсових робіт, 
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наукових статей та  участю в наукових конференціях, семінарах та ін. 

Нагороджена грамотою (2018 р.) та подяками (2014, 2016 р.) Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Відзначена 

подякою Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради (2019 р.).  

Організаційна робота 

Відповідальна за наукову роботу кафедри початкової освіти, природничих 

і математичних дисциплін та методик їх викладання. 
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