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Трудова і професійна діяльність 

Закінчила Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка у 2009 році, отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Дошкільне виховання. Дефектологія. Логопедія». Квалiфiкацiя: Вихователь дітей 

дошкільного віку. Логопед. 

Закінчила Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка у 2015 році і здобула ступінь магістра за спеціальністю «Корекційна 

освіта». Квалiфiкацiя: Викладач корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

Логопед. 

З 2015 року асистент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;  

2017-2021 р. р. – навчання в аспірантурі Інституту спеціальної педагогіки і 

психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. 

18 січня 2022 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.450.001 Інституту 

спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України захистила 

дисертацію на тему «Формування комунікативної компетентності у дітей старшого 

дошкільного віку із моторною алалією» на здобуття ступеня доктора філософії (науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, професор Наталія Георгіївна Пахомова). Отримала 

диплом доктора філософії ДР №004065 від 25.04.2022 р. 

30 січня 2023 року присвоєно вчене звання доцента кафедри спеціальної освіти і 

соціальної роботи. Атестат доцента АД №012406 від 20 лютого 2023 року. 

Навчальна і методична робота 

- Викладання навчальних дисциплін: 

 «Мовленнєва підготовка дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення до навчання у 

школі»; «Основи наукових досліджень у спеціальній освіті»; «Психолого-педагогічна 

діагностика та основи корекційної роботи»; «Логопедична допомога дітям із моторною 

алалією» – для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

- Керівництво практикою: 

Виробнича дефектологічна практика (змістовий модуль Методика виховної роботи) - IV 

курс навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

Виробнича логопедична практика (змістові модулі Логопедія; Методика виховної роботи) 

– ІІ курс навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. (ІІ курс 

навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.  



- Керівництво проблемною групою: назва проблемної групи «Формування 

комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку із моторною 

алалією», для студентів ІІІ-ІV курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

-  Відповідальна (з 2022 р) за роботу науково-практичної консультативно-

діагностичної лабораторії «Діагностика, корекція, психолого-педагогічна і 

соціальна реабілітація», що є структурним підрозділом кафедри спеціальної освіти 

і соціальної роботи. 

 

Наукова робота  

Стажування: 

- у 2020 році (01.06.2020-29.08.2020) пройдено закордонне наукове стажування з 

теми за темою: «Kluczowe Kompetencje Wykladowcy (Ключові компетенції 

викладача)», 180/6 ECTS, Warsaw, Poland, Wyzsze Seminarium Duchowna 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolichiego. Сертифікат про стажування 

№031/082020, від 29 серпня 2020 року; 

- у 2022 р. (01.12.2022-28.02.2022р.) пройдено закордонне наукове стажування з 

теми «STRATEGIES FOR E-LEARNING IN UNIVERSITIES (Стратегії Е-

навчання в університетах)» (Huittinen, Finland, West Finland College, Huittinen, 

(Фінляндія) обсягом 6 кредитів (180 годин). Сертифікат про стажування 

№02012022 від 28 лютого 2022 року. 

Коло наукових інтересів: дослідження особливостей формування комунікативної 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією; 

комплексна медико-психолого-педагогічна реабілітація дітей с порушеннями 

психофізичного розвитку. 

Наукові публікації: автор 25 публікацій, з них – 10 статей у фахових виданнях 

категорії Б (міжнародних фахових виданнях); 4 статті у виданнях, що входять до 

наукометричних баз Scopus та (або) Web of Science; 4 праці навчально-методичного 

характеру; 7 статтей опублікованих у збірниках наукових праць Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій за профілем кафедри. 

Організаційна робота:  

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та громадських 

об’єднаннях, зокрема є членом громадської організації «Українська асоціація корекційних 

педагогів» (з 2015 року). Є куратором академічної групи. 

Завантажити список публікацій 
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