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Національного педагогічного 

університету імені 
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Освіта  

  Вища освіта 

 

1994 - 1998 р.р. - закінчила з 

відзнакою Національний 

педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова за спеціальністю 

«Початкове навчання і практична 

психологія», кваліфікація “вчитель 

початкових класів і практичний 

психолог у закладах освіти”. 

 

   2000 - 2003 р. – закінчила 

аспірантуру при Національному 

педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Хронологія професійного зростання 1990 - 1994 р. – закінчила з 

відзнакою коледж при Київському 

університеті імені Тараса Шевченка 

№1, за спеціальністю «дошкільне 

виховання». 

 

1994 - 1998 р.р. - закінчила з 

відзнакою Національний 

педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова за спеціальністю 

«Початкове навчання і практична 

психологія», кваліфікація “вчитель 

початкових класів і практичний 

психолог у закладах освіти”. 

 

   2000 - 2003 р. – закінчила 

аспірантуру при Національному 

педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова. 

 

З 1998 р. працює на посаді доцента 

кафедри педагогіки та методики 



початкового навчання факультету 

педагогіки і психології 

Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова 

Наукові здобутки   Науковий ступінь:  

 

кандидат педагогічних наук, за 

спеціальністю 13.00.09 - теорія 

навчання. 

 

  Тема дисертаційного 

дослідження: «Формування 

рефлексивних умінь у майбутніх 

учителів початкової школи в процесі 

дидактичної підготовки» захищено у 

2011 р. 

 

  Вчене звання доцента кафедри 

педагогіки та методики початкового 

навчання присвоєно у 2013 році. 

 

Наукова та науково-методична 

діяльність 

  Автор більш, ніж 50 публікацій, 3-х 

навчальних посібників, низки 

типових навчальних програм, 

робочих програм з дисциплін. 

   Автор та розробник дистанційних 

курсів навчальних дисциплін. 

   У співавторстві з колегами по 

кафедрі у 2012-2013 р.р.: брала 

участь у розробці Галузевих 

стандартів вищої педагогічної освіти 

України (освітньо-кваліфікаційна 

характеристика та освітньо-

професійна програма ОКР 

«бакалавр» за спеціальністю 

6.010100 «Початкове навчання»); 

підготовці документів, освітньо-

професійних програм з акредитації та 

ліцензування спеціальності 

«Початкова освіта» за рівнями вищої 

освіти: «бакалвр», «спеціаліст» та 

«магістр» (2012-2013; 2018 р.р.). 

   Керівник із написання студентами 

магістерських робіт та наукових 

статей; керівник студентської 



проблемної групи. Серед учасників 

проблемної групи студентів 

підготовлено учасників 

університетських та Всеукраїнських 

наукових студентських конференцій, 

конкурсів курсових робіт, які 

отримали призові місця (2013; 2014-

2015 р.р.) . 

   Постійний учасник 

університетських, всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференцій. 

Обліковий запис Scholar.google 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=K-
ulIjQAAAAJ&hl=uk 

 

Підвищення кваліфікації    Захищено кандидатську 

дисертацію у 2011р. 

   Стажування: Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія, 

кафедра педагогіки, 2017 р.  

  

Досвід викладання навчальних 

дисципліни 

«Актуальні проблеми педагогіки», 

«Основи педагогіки зі вступом до 

спеціальності», «Основи педагогіки з 

історією педагогіки», «Теорія 

виховання», «Дидактика», 

«Педагогіка», «Педагогічні 

технології у початковій школі», 

«Основи науково-педагогічних 

досліджень, «Психологія і педагогіка 

дошкільна», «Актуальні проблеми 

педагогіки початкової школи», 

спецпрактикуми: «Педагогічна 

антропологія», «Індивідуальні 

стратегії навчання молодших 

школярів». 

 

Додаткова інформація Куратор академічних груп, 

куратором ЄКТС.  Керівник науково-

дослідної та науково-педагогічної 

практик магістрів стаціонарної 

форми навчання спеціальності 

«Початкова освіта». 
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