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Трудова і професійна діяльність 
 

Закінчила Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка у 2012 році отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Культурологія».  

Квалiфiкацiя: Культуролог. Вчитель культурологічних дисциплін. 
 

Закінчила Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка у 2013 році і отримала вищу освіту за 

спеціальністю «Корекційна освіта» (перепідготовка спеціаліста). 

Квалiфiкацiя: Дефектолог. Логопед. 
 

З 2007 року диспетчер психолого- педагогічного факультету Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 
 

З 2013 року асистент кафедри соціальної і корекційної педагогіки 

ПНПУ імені В. Г. Короленка; 

 

З 2019 року старший викладач кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка; 

 
 

Навчальна і методична робота 
 

Проведення лекційних, практичних і лабораторних занять з навчальних 

дисциплін: Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні 

заклади; Нейропсихолінгвістика; Інноваційні технології спеціальної освіти; 

Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти; Методика 

корекційно-педагогічної та логопедичної роботи; Психолого-педагогічні 

основи корекційної роботи в умовах інклюзивної освіти; Фізична реабілітація 

осіб в вадами мовлення; Логопедія; Спецметодика початкового навчання 

української мови; Методологія та організація наукових досліджень у 

спеціальній освіті; Психолінгвістика; Логопсихологія; Основи наукових 

досліджень у спеціальній освіті; Вибрані питання логопедії; Спеціальна 

педагогіка з історією. 
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Організаційна робота 

 

Є членом Української асоціації корекційних педагогів. 

 

Наукова робота 

 

Керує студентською проблемною групою «Формування 

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх корекційних педагогів в 

умовах інклюзії», результатами якої є щорічні доповіді на конференціях та 

статті студентів.  

 

Організаційна робота  

 

Секретар кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи. 
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