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Трудова і професійна діяльність 
Після закінчення Полтавської ЗОШ № 2 із срібною медаллю вступила на 

педагогічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені 
В.Г. Короленка, який закінчила в 1993 році, здобувши кваліфікацію 
«Учитель початкових класів і музики». З 1993 року по 1999 рік працювала 
викладачкою музичних дисциплін на кафедрі хореографії. 

У 1991 році організувала жіночий вокальний «Jazz квартет». Як керівничка й 
аранжувальниця неодноразово була нагороджена Полтавською обласною 
адміністрацією почесними грамотами. У 2000-х роках у складі джаз- квартету була 
солісткою Полтавського міського великого джазового оркестру. 

У 2002 році закінчила аспірантуру Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України при лабораторії мистецької освіти (з 2007 р. 
– Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, відділ педагогічної естетики та 
етики) у м. Київ. 

З 2002 року – асистентка кафедри соціальної педагогіки і педагогіки 
початкового навчання (з 2006 р. – кафедра соціальної і корекційної педагогіки, нині 
– кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи) ПНПУ імені В.Г Короленка. З 
2009 року – старша викладачка, з 2011 – доцентка зазначеної кафедри. 

Із 2007 р. по 2012 р. – лекторка курсів з підготовки гідів-екскурсоводів при 
Полтавському міськвиконкомі (курс риторики). 

2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка успішно захистила кандидатську дисертацію 
на тему «Формування ораторської майстерності у майбутніх магістрів із соціальної 
педагогіки». Наукові керівники: докторка педагогічних наук, професорка 
Лещенко М.П., докторка педагогічних наук, професорка Зязюн Л.І. 

У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри соціальної і корекційної 
педагогіки. 

З 2016 р. по 2018 р. здобувала другу вищу освіту зі спеціальності 
«Соціальна робота» в Полтавському національному педагогічному університеті 
імені В.Г. Короленка, отримала кваліфікацію «Спеціаліст із соціальної роботи. 
Соціальний працівник. Соціальний педагог». 
 

Навчальна і методична робота 
Проводить лекційні, семінарські, практичні й лабораторні заняття з 

навчальних дисциплін: «Риторична майстерність фахівця соціальної сфери», 
«Практикум з ораторської майстерності», «Основи наукових досліджень», 
«Соціальні аспекти профорієнтаційної роботи», «Методика роботи гувернера», 
«Основи соціально-правового захисту особистості», «Соціальні послуги», 



«Практикум з професійного спілкування» та ін. 
Під час роботи на кафедрі з 2002 року була факультетським керівником 

практик (виробничої соціально-педагогічної, виробничої волонтерської, 
навчальної зі спеціальності). 

Членкиня Полтавського осередку Всеукраїнської ліги соціальних 
працівників. 

У 2020 році – тренерка Міжнародного проєкту «Dance4Life» («Танцюй 
заради життя»), організованого Полтавським обласним благодійним фондом 
«Громадське здоров’я» за підтримки Міжнародного благодійного фонду «СНІД 
Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна) для підлітків та молоді (тренінг «Ораторська 
майстерність: прийоми успішної комунікації»). 

Авторка майстер-класу «Голосовий практикум педагога», що був 
неодноразово успішно апробований на наукових форумах (http://surl.li/fnnpx). 

Є ґаранткою освітньої програми «Соціальна робота (Соціальна педагогіка)» 
підготовки здобувачів зі спеціальності 231 Соціальна робота першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (2019–2023 рр.) 

 

Наукова робота 
Упродовж 2015-2018 рр. здійснювала наукове консультування учителів та 

учнів Полтавської гімназії № 13 з написання наукових робіт із соціальної 
педагогіки, що були подані до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук у 2015-2016 н.р., 2016-2017 н.р. (Диплом ІІІ 
ступеня), 2017-2018 н.р. (Диплом ІІІ ступеня). 

Із 2018 р. – наукова консультантка співробітників Полтавського обласного 
благодійного фонду «Громадське здоров’я», із 2022 – КУ «Обласний молодіжний 
центр» Полтавської обласної ради. 

Є керівником студентської наукової групи за проблемою «Соціально-
педагогічна профілактика негативних явищ у соціумі». 

Здійснює керівництво науковими роботами студентів, які стають 
переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт. Робота 
студентки Катерини Гуріної на тему «Соціально-педагогічна профілактика 
інформаційного насильства з боку ЗМІ в молодіжному середовищі» посіла І 
місце у ІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських 
наукових робіт із соціальної педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка, 2015 р.) Студентка Шеремет Віталіна Вікторівна отримала 
Диплом ІІ ступеня у VІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських 
і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки в номінації «Соціальна 
реклама» за роботу «Булінг не робить тебе крутим!» (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка, 2020 р.) 

Постійно підвищує свою професійну кваліфікацію, зокрема шляхом 
проходження стажування:  

 

2020 р. кафедра соціальної роботи Полтавського інституту економіки і 
права університету «Україна», тема «Статусно-рольові 
компетентності й компетенції соціального працівника» (180/6 
ECTS) 

2020 р. Warsaw, Poland, Wyzsze Seminarium Duchowna Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolichiego, тема «Kluczowe Kompetencje 
Wykladowcy (Ключові компетенції викладача)» (180/6 ECTS) 



2021 р. National Louis University; International Cultural & Educational 
Association (ICEA) (Chicago, USA), тема «Trends of Education and 
Social Work in the U.S. Higher Education: Sociocultural Dimensions» 
(«Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених 
Штатах Америки: соціокультурний вимір») (180/6 ECTS) 

2022 р. Active Citizens. Globally Connected, Locally Engaged. Local 
Training 

2022 р. Міжнародний науково-практичний симпозіум «Освіта, наука та 
культура України в світі: Мобільність, Глобалізація та Інклюзія» 

 

У 2020 році вступила до докторантури при Полтавському національному 
педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. 

Коло наукових інтересів: «Професійне спілкування працівників соціальної 
сфери», «Формування ораторської майстерності у студентів університетів», 
«Соціальна діагностика». 

Авторка понад 60 публікацій, серед яких наукові статті у фахових виданнях і 
навчально-методичні праці (програми та інструктивно-методичні матеріали 
виробничих і навчальних практик зі спеціальності «Соціальна робота»; Методичні 
рекомендації і вимоги до написання наукових робіт (реферати, курсові, 
кваліфікаційні); навчальний посібник «Соціальні аспекти профорієнтаційної 
роботи»). Співавторка 7-ми навчально-методичних посібників. 

 

Організаційна робота 
Є кураторкою академічних груп студентів спеціальності 231 Соціальна 

робота денної і заочної форм навчання. 
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