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Обов`язки: 

Завідувач кафедри 

Дисципліни, що викладає: 

- Органічна хімія 

- Основи хімії гетероциклічних сполук  

- Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук  

- Основи стереохімії 

- Прикладні аспекти хімії 

- Основи фармацевтичної хімії 

Біографічні дані 

У 1979 році закінчила Київський державний університет 

імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю хімія – органічна хімія, кваліфікація 

хімік, викладач.  

З 1979 до 1994 року за розподілом Міністерства освіти працювала на 

посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового 

співробітника лабораторії біологічних активних речовин кафедри органічної 

хімії, хімічного факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка. 

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Заміщені та 

гетареноконденсовані 1,3,3-триметил-2-метилен- і 1,2,3,3-тетраметиліндоліни 

та барвники на їх основі» під керівництвом віце-президента академії наук 

України, професора, доктора хімічних наук Бабічева Ф. С. та доктора 

хімічних наук, професора Михайленка Ф. А. Результати наукового 

дослідження увійшли до науково-метричної бази Scopus (9 статей). В 1994 

році  присудженого науковий ступінь кандидата хімічних наук. 
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З 1993 до 2000 року працювала на посаді старшого викладача кафедри 

хімії Українського Державного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. В 2002 році присвоєно вчене звання доцента 

кафедри хімії. З 2003 до 2015 рік – завідувач кафедри хімії інституту 

природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

У 2021 році обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри хімії 

факультету природничо-географічної освіти та екології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Професійний і науковий інтерес 

Наукові дослідження в галузі педагогічної освіти пов’язані з 

провадженням інноваційних технологій навчання у фахову підготовку 

вчителів хімії. За співавторством розроблено і впроваджено у навчальний 

процес (органічна хімія) загальноосвітніх закладів середньої освіти 

термінологію і номенклатуру органічних сполук згідно з правилами IUPAC 

(міжнародної спілки теоретичної та практичної хімії). 

https://scholar.google.com/citations?user=puReHwUAAAAJ&hl=en&oi=ao 

Досліджує проблеми хімічної освіти в контексті хімічної безпеки. 

Продовжує дослідження в галузі хімії гетероциклічних сполук. 

Співавтор 150 наукових публікацій, з них 6 з Грифом МОН України, 

понад 20 статей у фахових наукових виданнях. 

Здійснює експертизу тестових завдань в Українському центрі 

оцінювання якості освіти, навчальної і навчально-методичної літератури з 

хімії у складі експертної групи Інституту іноваційних технологій і змісту 

освіти МОН України/ інституту модернізації змісту освіти МОН України. 


