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Обов’язки: 

викладач кафедри іноземних мов  

Дисципліни, що викладає:

● «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,  

● «Англійська мова»,  

● «Аналіз речення»,  

● «Практичний курс іноземної мови»,  

● «Іноземна мова»,  

● «Латинська»

Біографічні дані 

− 1987 р. – закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (нині - 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка).  

− з 1987 р. до 1992 р. - працювала на посаді вчителя англійської мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах: сш №183 м. Києва та Українському колéжі 

iм. В.О. Сухомлинського (сш № 272) м. Києва. З 1992 до 2005 року працювала на 

посаді викладача кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету 

Київського національного економічного університету (КНЕУ). 

− з 2006 р. по 2007 р. - працювала на посаді старшого викладача кафедри іноземних 

мов ВНЗ Київський економічний інститут менеджменту «ЕКОМЕН». 

− 2003 р. - склала кандидатські іспити з дисциплін «Іноземна мова», «Філософія». 

− з 2008 р. - викладач кафедри іноземних мов факультету природничо-географічної 

освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова.  

Google: 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CPRSnqkAAAAJ&view_op=lis 

 

Репозитарій НПУ імені М. П. Драгоманова: 
http://enpuir.npu.edu.ua/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%97

%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%2C+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%

D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 
 

ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-6796-8348  



 

Cтаж трудової діяльності – 36 років. 

Професійний і науковий інтерес 

Коло професійних та наукових інтересів охоплює різні аспекти міжкультурної 

комунікації, формування професійно орієнтованого іншомовного навчального 

середовища в умовах університету, інноваційні засоби навчання іноземних мов, 

особливості формування професійно-комунікативної компетентності студентів 

немовних спеціальностей. 

У науково-методичному доробку 19 наукових публікацій, 4 навчальні посібники з 

англійської мови за професійним спрямуванням для студентів природничих 

спеціальностей українською та англійською мовами (Біологія. "Amazing  Biology. First 

Steps into Science". Екологія. "English for Ecology and Environment". Хімія."The World of 

Chemistry". Біологія. "English for Biology Students"), методичні матеріали, навчальні 

програми та затверджені робочі програми з дисциплін, які викладала. 

Основними публікаціями, що відображають дослідження викладача, є статті, 

"Навчання фахової термінології студентів природничих спеціальностей на заняттях з 

іноземної мови"(журнал "Нові концепції викладання іноземної мови в світлі сучасних 

вимог": матеріали Міжнародної науково-методичної конференції.- Том 5), "Lexical and 

Phraseological Means of Expressing Indefinite Small Quantity in the English Language".- 

Серія "Філологія", наукове видання "Мова і культура". -Видавничий Дім Дмитра 

Бураго; "The study of tourism-related terms and speech etiquette for effective cross-cultural 

communication", "Формування  міжкультурної комунікативної компетенції в процесі 

навчання туристичної термінології" (Державний вищий навчальний заклад «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») та інші  

З 2014 року є членом правління ГО «Європейська освіта і наука в Україні», AEDE, 

бере участь у міжнародних  проектах Test Daf, Test AS. 

Є членом ініціативної групи «Формування професійно орієнтованого 

іншомовного навчального середовища в умовах університету»  (державний 

реєстраційний номер  0118U100551) 

 

 


