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Посада  Доцент кафедри педагогіки та методики 

початкового навчання 

Освіта  

(назва закладу, який 

закінчив, рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

У 2000 р. закінчила Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова; 

спеціальність –«Початкове навчання»; 

кваліфікація - вчитель початкових класів. 

Хронологія 

професійного зростання 

1992-1996 рр. – навчалася у Чернівецькому 

педагогічному училищі імені О. Маковея; 

1996-2000 рр. – навчалася у Національному 

педагогічному університеті імені 

М.П.Драгоманова; 

2000-2004 рр. – навчалася у цільовій аспірантурі 

(НПУ імені М.П. Драгоманова); 

З 2004 р. – по  даний час працює на кафедрі 

педагогіки та методики початкового  навчання 

НПУ імені М.П. Драгоманова (З 2011 р. – на 

посаді доцента). 

Наукові здобутки 

(науковий ступінь, шифр 

і назваспеціальності, тема 

дисертації, рік захисту, 

вчене звання, рік 

присвоєння) 

Науковий ступінь: 

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.09 – теорія навчання.  

Тема дисертації: «Формування у студентів знань 

і вмінь проектування уроку на засадах матрично-

модульного підходу», захищено у 2009 р. 

Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі 

педагогіки та методики початкового навчання у 

2013 р. 

Наукова діяльність 

(публікації за напрямом, 

участь у конференціях 

ісемінарах, робота 

заспірантами та 

докторантами, 

керівництвостудентською 

науковою роботою) 

Коло професійних інтересів - формування у 

студентів здатностей проектувати освітній процес 

з учнями початкової школи; впроваджувати ідеї 

інтегрованого навчання.  

Автор більш ніж 50 публікацій. Серед них 3 

навчально-методичні посібники та 2 дистанційні 

курси для студентів спеціальності «Початкова 

освіта». Більшість наукових статей надруковано у 

фахових виданнях. 

Регулярно бере участь в роботі наукових та 

науково-практичних конференціях міжнародного, 

всеукраїнського та загально-університетського 

рівня. 



Більше 10 років керує на факультеті та кафедрі 

науково-технічною творчістю студентської 

молоді; щорічно організовує підготовку та 

проведення наукових заходів для студентів 

(конференцій, конкурсів, олімпіад і т.д.) 

Винахідництво, 

раціоналізаторство 

--- 

Підвищення 

кваліфікації 

(назва організації, 

девідбулось 

підвищеннякваліфікації, 

кафедра (лабораторія), 

рікпідвищення 

кваліфікації) 

У 2016 р. проходила стажування у Прилуцькому 

гуманітарно-педагогічному коледжі імені 

І.Я.Франка. 

Навчальні дисципліни, 

закріплені за 

викладачем 

013 «Початкова освіта»: 

- Теорія та методика виховання 

- Дидактика початкової школи 

- Педагогічні технології у початковій школі 

- Теорія та методика навчання педагогіки 

- Спецпрактикум «Основи інтеграції змісту 

початкової освіти» 

Додаткова інформація - Виконує громадське доручення по факультету 

педагогіки і психології та кафедрі ПіМПН 

щодо організації та проведення наукової 

роботи студентів. 

- Вчений секретар Навчально-методичної ради 

та член Вченої ради цього ж факультету. 

- У 2018 році була відповідальною за 

підготовку акредитаційних справ зі 

спеціальності «Початкова освіта». 

- Нагороджена грамотами за сумлінну роботу 

та розвиток НТТСМ університету. 

Контакти служб.тел. (044) 486-45-39 

моб.тел. (095)4519077 

 


