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Біографічні відомості та освіта 

 

У 2010 році отримала диплом магістра з відзнакою в Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 

«Біологія та іноземна (французька) мова» та вступила до аспірантури. 

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 

03.00.05–ботаніка (науковий керівник кандидат біологічних наук 

І.С. Івченко). 

 

Досвід роботи 

 

Починаючи з 2014 року займається викладацькою діяльністю на посаді 

асистента, а з 2020 року – старшого викладача кафедри біології. Науково-

педагогічний стаж – 6 років. 

 

Наукова робота 

 

У травні  2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Види 

родини Ericaceae Juss. Правобережжя Полісся України: еколого-

морфологічні особливості, перспективи використання» та здобула науковий 

ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.05 «Ботаніка» 

Автор 28 наукових публікацій, серед яких є фахові статті та матеріали 

Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій. Керівник 

проблемної групи студентського наукового гуртка, яка працює за напрямом 

«Дослідження антибактеріальних, алелопатичних та цитостатичних 

властивостей живих організмів». За результатами експериментальних 

досліджень опубліковано понад 100 студентських публікацій під 

керівництвом викладача. 

Неодноразово була рецензентом авторефератів здобувачів наукового 

ступеня кандидата біологічних наук та посібника природничо-математичного 

спрямування. 

Сфера наукових інтересів: експериментальна ботаніка та мікробіологія; 

підготовка учителів біології до професійної діяльності. 

 

Навчально-методична робота 
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Викладає навчальні дисципліни: «Мікробіологія з основами 

вірусології», «Інфектологія», «Імунологія», «Основи біоценології», «Основи 

геронтології», «Антропологія», «Біофізика», «Долікарська медична допомога 

в кризовій ситуації», «Фізіолого-адаптаційні механізми здоров’язбереження», 

«Навчальна практика. Ботаніка». 

Виконує обов’язки: куратор ECTS, куратор академічної групи 

студентів-біологів, секретар та профорг кафедри, секретар Ради молодих 

вчених НПУ імені М.П. Драгоманова, секретар Ради з питань академічної 

етики факультету природничо-географічної освіти та екології, технічний 

секретар Приймальної комісії НПУ імені М.П. Драгоманова. 

 Підвищення кваліфікації (стажування) пройшла в Інституті ботаніки 

імені М.Г. Холодного НАНУ, у відділі систематики та флористики судинних 

рослин у 2019 р. 

 

Нагороди 

 

 Подяка за значний внесок у професійне становлення майбутніх 

фахівців – ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Ботаніка» – 21 березня 2019 р. м. Харків. 

 Подяка за плідну працю у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади за галуззю знань 09 Біологія за спеціальністю 

Біологія – Київ, 2020 р. 

 Подяка за активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у 

роботу первинної профспілкової організації – Київ, 2020 р. 

 Подяка за самовіддану роботу із творчо обдарованою учнівською 

молоддю та плідну співпрацю з Київською Малою академією наук на ІІ 

(міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2019-2020 

навчальному році – Київ 2020. 


