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Дисципліни, що викладає:  
«Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Основи педагогіки і психології», 

«Основи педагогіки і психології вищої школи», «Історія педагогіки» 

Біографічні дані: 

 у 1989 р. – з відзнакою закінчила Чортківське педагогічне училище (нині 

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра 

Барвінського) та отримала кваліфікацію «вчитель початкових класів, 

вихователь групи продовженого дня». 

 У 1989-1994 рр. навчалася в Українському державному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова, який закінчила з відзнакою і отримала 

кваліфікацію «вчитель географії та біології». 

 1994-2000 рр. – учитель біології Ірпінської НСШ №7.  

 У 2003 рр. закінчила аспірантуру в Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – «теорія і 

методика навчання біології». Кандидатську дисертацію за темою «Розвиток 

методики навчання біології в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.» успішно 

захистила у 2004 р.  

 2003-2006 рр. – асистент кафедри теорії та методики навчання природничо-

географічних дисциплін Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. 

 У 2008 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене 

звання доцента кафедри теорії та методики навчання природничо-

географічних дисциплін.  

 2006-2014 рр. – доцент кафедри теорії та методики навчання природничо-

географічних дисциплін Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова.  

 З 2008 по 2015 рр. виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої 

вченої ради  К 26.053.11 із захисту кандидатських дисертацій за 

спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія, біологія, 

хімія). 

 У 2014-2017 рр. навчалася в докторантурі в Інституті вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю 13.00.04 – 
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теорія і методика професійної освіти. Докторську дисертацію на тему 

«Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до 

еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах» 

успішно захистила у 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України. 

 У 2018 р. підвищувала кваліфікацію за навчальною програмою «Інноватика у 

викладанні української мови як іноземної» (обсяг 162 год.) та 

«Впровадження системи LMS MOODLE технологій у навчальний процес» 

(обсяг 17 год.) в НПУ імені М. П. Драгоманова.    

 2014-2018 рр. – доцент кафедри освіти дорослих Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).  

 З 4 вересня 2017 р. по теперішній час – доцент кафедри психолого-

педагогічних дисциплін Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. 

 

Професійний і науковий інтерес 

Методика навчання біології, історія методики навчання біології, методика 

навчання екології, екологічна освіта і виховання, еколого-педагогічна 

діяльність, педагогіка, історія педагогіки, педагогіка вищої школи, теорія і 

методика професійної освіти.  

Автор понад 125 наукових праць. Серед них – 3 монографії (2 одноосібних, 1 

колективна), 42 наукові статі у вітчизняних і 5 у зарубіжних виданнях, 10 

навчальних програм для підготовки майбутніх учителів біології та екологів, 1 

для загальноосвітніх шкіл, 13 навчальних посібників для студентів, 2 для 

учителів біології та 2 для учнів закладів середньої освіти (з грифом МОН 

України). Є учасником всеукраїнських, міжнародних і зарубіжних наукових 

конференцій. 

 


