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Біографічні відомості та освіта 

Закінчила: Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова 

за спеціальністю «географія та біологія»; аспірантуру ДУ «Інститут гігієни та 

медичної екології  імені О.М. Марзєєва» НАМН України. 

 

Досвід роботи 

Працювала: вчителем біології в Київській ЗОШ № 25. З 2003 р. й дотепер 

працює у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова: у 

2003-2008 рр. – на посаді асистента кафедри анатомії, фізіології та шкільної 

гігієни; у 2008-2011 рр. на посаді старшого викладача кафедри анатомії, 

фізіології та шкільної гігієни; у 2011-2016 рр. – на посаді доцента кафедри 

анатомії, фізіології та шкільної гігієни; з вересня 2016 р. доцентом кафедри 

біології. 

 

Наукова робота 

В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізіолого-гігієнічна 

оцінка впливу семестрово-цикло-блочної системи викладання на здоров’я 

школярів різного віку» під керівництвом член-кореспондента АМН 

України, доктора медичних наук, професора Польки Н.С. та здобула науковий 

ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 14.02.01 «Гігієна та 

професійна патологія». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри 

анатомії, фізіології та шкільної гігієни.  

Автор понад 60 друкованих праць. Має  патент на корисну модель “Спосіб 

визначення фізіолого-гігієнічної оцінки стану здоров’я осіб, що навчаються в 

учбових закладах за різною педагогічною технологією”; свідоцтво авторського 

права на службовий науковий твір “Скринінгова оцінка адаптації учнів до 

навчального навантаження”. Є автором Інформаційного листа МОЗ України 

“Гігієнічні рекомендації з оптимізації режимних елементів семестрово-цикло-

блочної системи викладання при впровадженні в загальноосвітніх закладах 

України”. Регулярно бере активну участь у наукових конференціях, форумах, 

симпозіумах. Неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті 

кандидатських дисертацій у складі Спеціалізованої Вченої ради ДУ «Інститут 

громадського здоров’я  імені О.М. Марзєєва» НАМН України; рецензентом 

авторефератів здобувачів наукового ступеня кандидата біологічних наук. Є 

членом науково-громадської організації «Українське фізіологічне товариство 

імені П.Г.Костюка». 
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Очолювала та була членом секції «Біологія людини» при МАН України. 

Виконувала обов’язки вченого секретаря Студентського наукового товариства 

імені Григорія Волинки на факультеті природничо-географічної освіти та 

екології. 

Сфера наукових інтересів: фізіологія людини,  вікова фізіологія людини, 

здоров’я людини, здоров’я дітей; проблеми підготовки сучасного учителя 

біології до професійної діяльності. 

 

Науково-методична робота 

Викладала навчальні дисципліни: пластична анатомія, фізіологія людини, 

основи антропогенезу, фізіологія раціонального харчування, фізіологія та 

гігієна праці, імунологія, гігієна і санітарія в туристичній діяльності; медична 

допомога, гігієна і санітарія в туризмі. 

Викладає навчальні дисципліни: анатомія людини, гістологія з основами 

ембріології, вікова фізіологія та валеологія, фізіологія вищої нервової 

діяльності, еволюційна морфологія, порівняльна фізіологія, анатомія ЦНС та 

сенсорних систем, гігієна дітей та підлітків; анатомія, фізіологія та шкільна 

гігієна. Керівник кваліфікаційних бакалаврських та магістерських робіт. 

Є співавтором та гарантом ОПП підготовки фахівців першого рівня вищої 

освіти «Біологія та здоров’я людини, іноземна мова»  за  спеціальністю  014.05 

«Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» (2018; 2019 рр.). Співавтор ОПП 

підготовки фахівців першого рівня вищої освіти «Біологія та здоров’я людини,  

хімія» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта. Біологія   та здоров’я людини» 

(2018 р.); ОПП підготовки фахівців другого рівня вищої освіти «Біологія та 

здоров’я людини,  іноземна мова» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта. 

Біологія та здоров’я людини» (2018р.). 

Є автором й укладачем багатьох навчальних програм. Опубліковано  

підручники «Еволюційна морфологія», «Біологія людини»; посібники «Вікова 

фізіологія та шкільна гігієна», «Загальна гігієна та санітарія», «Основи гігієни 

та санітарії в туристичній діяльності». Співавтор навчально-методичного 

комплексу дистанційного навчання з дисципліни “Фізіологія вищої нервової 

діяльності”. Розробила електронні курси у системі Moodle «Вікова фізіологія і 

валеологія», «Гістологія з основами ембріології», «Еволюційна морфологія».  

Є секретарем Науково-методичної ради факультету природничо-географічної 

освіти та екології; керівником проблемної групи кафедри біології «Морфо-

фізіологічні аспекти здоров`я людини» 

Останнє стажування: лютий – березень 2020 року в ДУ «Інститут громадського 

здоров’я  імені О.М. Марзєєва» НАМН України. 

 

Нагороди 

Нагороджена: Подяка міністра освіти та науки України; Подяки ректора НПУ 

імені М.П. Драгоманова; Грамоти ректора НПУ імені М.П. Драгоманова; 

Подяка   проректора  НПУ  імені  М.П.  Драгоманова  з наукової роботи.  

 


