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імені В. Г. Короленка. Здобула кваліфікацію – учитель фізики і основ 

інформатики.  
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Філологія.  
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І- III ступенів № 27 м. Полтави.  

На кафедрі образотворчого мистецтва Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка працює з 2007 року по 

теперішній час. Спочатку старшим лаборантом, асистентом, з 2016 року – 

доцентом.  

Закінчила аспірантуру Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. Кандидатську дисертацію на тему 

«Проектування навчального процесу засобами інформаційних технологій у 

фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва» зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти захистила у 

Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 

у 2014 році. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Віктор 

Юрійович Стрельніков.  
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Викладає дисципліни: «Методика організації образотворчої діяльності у 

позашкільних закладах», «Методика навчання образотворчого мистецтва», 
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продукції». 

 

Наукова робота  

Коло наукових інтересів: проблеми проєктування навчального процесу на 
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учителів образотворчого мистецтва. Автор понад 30 наукових публікацій. 
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