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підготовки 

Освіта 
(назвазакладу, який 

закінчив, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікаціяза 

дипломом) 

Вища освіта 
У 2005 р. закінчила Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, факультет педагогіки і психології; 
спеціальність–Початкове навчання;  
кваліфікація–Викладач педагогіки. 

Хронологія 

професійного 

зростання 

1985 – 2006р.р. – працювалана посаді вчителя початкових класів 
та вихователя ГПД; 
2006 – 2017 р.р. – працювала на посаді викладача, старшого 

викладача кафедри педагогіки та методики початкового навчання 

НПУ імені М.П. Драгоманова; 

З 2017 р. по даний час працює на посаді доцента кафедри 

педагогіки та методики початкового навчання. 

Наукові здобутки 
(науковийступінь, 

шифр і назва 

спеціальності, тема 

дисертації, рік 

захисту, вченезвання, 

рік присвоєння) 

Науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та 
методика професійної освіти. 
Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутнього 

вчителя початкових класів до самоосвітньої діяльності», 

захищена у 2016 р.  

Наукова діяльність 

(публікації за 

напрямом,участьу 

конференціях і 

семінарах, роботаз 

аспірантамита 

докторантами, 

керівництво 

студентською 

науковою роботою) 

Автор 17 публікацій: 3 з яких надруковані у виданнях, що входять 
до міжнародних баз Copernicus та, Web of Scіence. 
Регулярно бере участь в роботі науково-методичних та науково-

практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та 

загальноуніверситетського рівня. 
Розробляє питання підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до створення здоров’язбережувального середовища учнів 
початкової школи. Керує роботою студентських наукових груп. 

ОБЛІКОВИЙЗАПИСGoogleScholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rusan24AAAAJ&hl=ru 

Винахідництво та 
раціоналізаторство 

––––––––––– 

Підвищення 
кваліфікації 

(назваорганізації, де 

Підвищеннякваліфікації 
- 2016 р. −захист дисертаційного дослідження; 

- 2018 р. – Навчання за курсом «Формування громадянських  

компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для 

викладачів ВНЗ, спеціальності «Початкова освіта» у 

міжнародному швейцарсько-українському проекті «Розвиток 

громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»; 



 

відбулось підвищення 
кваліфікації,кафедра 

(лабораторія), рік 

підвищення 

кваліфікації) 

-2019р.–Науково - педагогічне стажування «Інноваційні методи 
організації освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в 
Україні та країнах ЄС» в м. Люблін, Республіка Польща 
Університет Марії Кюрі-Склодовської за підтримки українсько-
європейського наукового співробітництва 
 

Навчальні 
дисципліни, 

закріплені за 

викладачем 

013Початкова освіта(за спеціалізаціями): 
-Методика навчання освітньої галузі«Здоров’я та фізична 
культура»; 
- Методика навчання освітніх галузей «Соціальної, 

здоров’язбережної» та «Фізкультурної»; 

- Організація і управління в початковій школі; 

- Освітній менеджмент. 

Керівництво пропедевтичною практикою та практикою «Перші дні 

дитини в школі» 

Є методистом з проходження студентами виробничої педагогічної 

практики 

012 Дошкільна освіта (за спеціалізаціями): 

-Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я та фізична 

культура». 

Додаткова 
інформація 

Виконує громадське доручення по факультету педагогіки і 
психології: є головою профспілки факультету педагогіки і 
психології. 
Нагороджена Грамотами міської організації профспілок України, 

срібною медаллю «М.П. Драгоманов». 

Контакти служб. тел.: (044) 486-4539 

 

 


