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Обов´язки:  

доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін, 

секретар Вченої ради факультету природничо-географічної освіти та екології 
 

Дисципліни, що викладає:  
«Методика навчання біології», «Методика викладання у закладах вищої 

освіти» (біологія) 

Біографічні дані: 

 Природничо-географічний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова 

(1993-1998  рр.), спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація 

«Учитель біології і хімії». 

 з 1995 р. і дотепер учитель біології і хімії ЗЗСО як сумісник. 

 2004 р. − отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук 

(13.00.02 «Теорія і методика навчання біології»). 

 2005-2006 рр.  – заступник директора Інституту природничо-

географічної освіти та екології НПУ. 

 2006 р. − присвоєно звання «доцент кафедри методики викладання 

природничо-географічних дисциплін». 

 2006 -2009 рр. – вчений секретар, а 2014 - 2016 рр. – член 

спеціалізованої вченої ради  К 26.053.11 в  НПУ ім. М.П. Драгоманова.  

 2010 -2013 рр. − заступник головного редактора, в.о. головного 

редактора Всеукраїнської газети для вчителів біології, екології та 

природознавства «Біологія. Шкільний світ». 

 2005 -2010 рр. − старший науковий співробітник, відповідальний 

виконавець держбюджетних тем відділу організації наукових 

досліджень НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

 Член жюрі Всеукраїнського конкурсу «PANABOARD МАЙСТРІВ-

2012» (https://stromylo.blogspot.com/2012/11/panaboard-2012_20.html ). 

 експерт  Комітету з Державних премій України в галузі науки і 

техніки (2006 р.). 

 експерт МОН – експертиза проектів підручників для 10-го класу 

закладів ЗЗСО «Біологія і екологія» (рівень стандарту), 2018 р.  

 (https://imzo.gov.ua/ekspertni-vysnovky-na-proekty-pidruchnykiv-

podanyh-na-konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-10-klasu  - п. 53, 

№№ проекту 6802 та 6805). 
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 експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (2019 р.) . 

 https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/c2e145a8e7754dc7b168c507e

215bfa9 ). 

 з 2001 р. – асистент, а з 2004 р.  і дотепер   – доцент кафедри теорії та 

методики навчання природничо-географічних дисциплін (психолого-

педагогічних дисциплін) НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

 

Професійний і науковий інтерес 

Методична підготовка майбутніх учителів біології, моніторинг якості 

освіти, інноваційні технології навчання  та ін.  

Автор понад 180 наукових працях, з яких: 1 монографія, 19 науково-

методичних посібників (з них 8 одноосібні), 5 програм, 7 одноосібних статей 

у виданнях, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах, 28 у 

виданнях переліку ДАК (з них 25 одноосібні).  
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