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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: Вступ до спеціальності та основи інклюзивного навчання; 

Організація психологічної служби в спеціальних та інклюзивних закладах; 

Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади; 

Нейропсихолінгвістика; Інноваційні технології в спеціальній та інклюзивній 

освіті; Організація корекційно-реабілітаційної діяльності; 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; Ігри в логопедичній роботі; Спецметодика 

початкового навчання української мови; Методологія та організація наукових 

досліджень у спеціальній освіті; Психолінгвістика; Логопсихологія; 

Логодіагностика; Основи інклюзивної освіти; 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. 

Секретар кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи з 2020 р. 

Куратор академічних груп студентів першого (бакалаврського) 

освітнього рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 

016 Спеціальна освіта. 

 

НАУКОВА РОБОТА 

Співорганізатор Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: 

соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти» (м. 

Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017-2022 рр.), Науково-практичного 

семінару з міжнародною участю «Медико-психологічний і соціально-

педагогічний аспекти корекційної допомоги особам із зубощелепними 

порушеннями» (м. Полтава, ПНПУ, 18 вересня 2019 р.) 

Керує студентською проблемною групою «Формування 

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх спеціальних педагогів в 

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

статті студентів. 

Пройшла наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових установах) 

Warsaw, Poland, Wyzsze Seminarium Duchowna Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolichiego, з 01.11.2020 – 29.01.21, за темою: «Kluczowe Kompetencje 

Wykladowcy (Ключові компетенції викладача)», 180/6 ECTS, дата видачі 

сертифікату 29 січня 2021 року. 

Пройшла підвищення кваліфікації у Сумському державному 

педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з «01» листопада 2021 року 

по «10» грудня 2021 року (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 

02125510/002151-21 від 10 грудня 2021р.) Тема підвищення кваліфікації: 

«Інтегрована медико-психолого-педагогічна підготовка фахівця зі 

спеціальності «Спеціальна освіта» до роботи в умовах спеціального закладу та 

інклюзивного простору» 

Отримання міжнародного освітнього гранту № EG/U/21*22/10/01 від 

International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – Burgas 

- Jerusalem - Beijing). Участь у ІІІ Міжнародній програмі підвищення 

кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та 

науково-педагогічних працівників «Нобелівський курс: Нові знання, Ідеї, 

Досвід, Цінності, Компетентності» 3 грудня 2021р. – 20 січня 2022 р. в обсязі 

180 год або 6 кредитів ЕСЕS (з них 15 год інклюзивної освіти 0,5 кредиту 

ЕСЕS) та присвоєння кваліфікації «Міжнародний керівник категорії Б галузі 

Освіти та Науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та міжнародний 

Вчитель / Викладач». 
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