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Обов’язки: 

Старший викладач, профорг кафедри 

Дисципліни, що викладає:

● «Практичний курс іноземної мови»,  

● «Іноземна мова»,  

● «Академічна англійська мова» 

 

Біографічні дані 

− У 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов 

(зараз Київський національний лінгвістичний університет). 

− З 1990 року по 1992 рік  працювала викладачем англійської мови на Київських 

державних курсах  іноземних мов №1.  

− З 1992 року по 1993 рік працювала викладачем іноземних мов в Київському 

державному педагогічному інституту імені М.П. Драгоманова. 

− З 1993 року по 1995 рік працювала перекладачем англійської мови на 

фармацевтичній фірмі «CADILA». 

− З 1995 року по  1999 рік працювала викладачем на кафедрі іноземних мов №1 в 

Київському політехнічному інституті.  

Google: 
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=FhrLCWEAAAAJ 

 

Репозитарій НПУ імені М. П. Драгоманова: 
http://enpuir.npu.edu.ua/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%9A%D1%8

3%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A0%D0

%B0%D1%97%D1%81%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B

2%D0%BD%D0%B0 

 

ORCID: 
https://orcid.org /0000-0002-4881-1879 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=FhrLCWEAAAAJ
http://enpuir.npu.edu.ua/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://enpuir.npu.edu.ua/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://enpuir.npu.edu.ua/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://enpuir.npu.edu.ua/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


− З 1999 року по 2016 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри 

іноземних мов факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені 

М.П. Драгоманова. 

− З жовтня 2016 р. по жовтень 2020 р. була аспіранткою кафедри культурології та 

філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П.  

Драгоманова, м. Київ. 

− У 2020 році захистила дисертацію (PhD) з філософської антропології  на тему: 

«Толерантність в людському бутті: екзистенціальні та ґендерні виміри». 

Стаж трудової діяльності – 30 років.  

Професійний і науковий інтерес 

Коло наукових інтересів стосується методики викладання іноземних мов, 

вивченню філософської антропології, впровадженню толерантності в освітній процес. 

У науково-методичну наробку понад 20 публікацій, 5 посібників та методичних 

розробок.  

Основними публікаціями, що відображають дослідження науковця є    “Gender 

Partnership and Tolerance”(наукометрична база Web of Science CC, DOAJ, Index 

Copernicus, CiteFactor, Google Scholar, eLIBRARY.ru, Bielefeld Academic Search Engine, 

CiteFactor, Info Index, Index Copernicus), «Толерантність: етимологія і семантика 

(наукометрична база Index Copernicus, EBSCO (USA), InfoBase, SIS)CiteFactor, DRJI). 

«Діалектика толерантності та любові в людському бутті»  (наукометрична база Index 

Copernicus, EBSCO (USA), InfoBase, SIS),  «Толерантність під час вивчення іноземної 

мови: філософсько-антрополочний та культурологічний аспекти» (Nauki Społeczno-

Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe), «Кореляція феноменів 

толерантності і любові в людському бутті» (Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-

ukraińskie czasopismo naukowe), “Tolerance as Basis of Education” (Research Journal of 

Education, Psycology and Educational Sciences. Romania), «Толерантність як основа 

спільної дії в бутті людини» (наукометрична база Index Copernicus, РИНЦ, Google 

Scholar).    

Є членом ГО AEDE, бере участь у міжнародному проекті TestDaf, TestAs. 

Науковий консультант журналу Research Journal of Education, Psychology and 

Educational Sciences (Romania, EU). 

Член наукової ініціативної групи кафедри «Педагогічний дизайн освітнього 

середовища підготовки студентів немовних спеціальностей» (Реєстраційний номер 

0118U100550) 


