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Викладач вищої кваліфікаційної категорії 

 

Педагогічне кредо: «Гарний лише той учитель, у якому ще не вмер 

учень» 

Життєве кредо: «Любити життя, нести радість, у книгах шукати істину, 

у людях – мудрість» 

Коло науково-педагогічних інтересів: формування особистості з 

високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною 

життєвою позицією, національною свідомістю; розвиток логічного мислення та 

творчих здібностей у студентів, ефективне поєднання традиційних та 

інноваційних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін. 

Професійні досягнення: 

Працює в коледжі з 2021 року, викладає дисципліни «Українська мова», 

«Зарубіжна література». Закінчила у 1995 році Ніжинський педагогічний 

інститут за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури».  

Має педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації з 1995 року. 

Участь:  

У І Міжрегіональній науково-практичній конференції «Мова — 

основа нації, народу» з доповіддю на тему «Інноваційні підходи до 

вивчення мови в дорослому віці. З досвіду волонтерського руху 

«Безкоштовні курси української мови» (21.01 2019р.). 

У ІІ Міжрегіональній науково-практичній конференції «Формування 

мовної особистості в сучасному полікультурному суспільстві», проведеній 

під егідою Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської 



області з доповіддю на тему «Образ інтелектуала в українській 

еміграційній літературі. За романом В.Домонтовича «Без ґрунту». (21.02. 

2020р.). 

У обласних методичних об’єднаннях викладачів української мови ВНЗ І-

ІІ рівнів акредитації Чернігівської області. 

Організація та проведення І етапу предметної олімпіади з української 

мови та І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Підготовка студентів до участі в обласних олімпіадах з української мови, 

є постійним членом журі зазначених олімпіад. 

Підвищення кваліфікації: 

Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у Національній академії педагогічних наук 

України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Білоцерковський 

інститут неперервної професійної освіти СП 35830447/0302-18 від 

16.02.2018р., сертифікат № 36 від 14.12.2019р. (30 год). 

Пройшла навчання в ТОВ «Академія цифрового розвитку» за 

напрямком «Додатки Google в освітній діяльності» з 07.12 2020 року до 

15.01.2021 року (60 академічних годин).  

Методичні розробки: 

«Тестові завдання з української мови» для студентів І-ІІ курсів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

«Інструкції для проведення практичних робіт з української мови» для 

студентів І-ІІ курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

«Завдання з методичними рекомендаціями для самостійної роботи з 

дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 

«Використання сучасних методів навчання під час викладання 

української мови». 

«Поглиблення лінгвокультурознавчої компетенції студентів на заняттях з 

української мови під час вивчення  фразеології». 

«Формування мовленнєвої компетенції студентів шляхом використання  

навчально-лінгвістичних ігор на заняттях з української мови». 



Нагороджена в 2017 році Почесною грамотою правління спілки 

споживчих товариств «Споживча кооперація Чернігівської області» та 

Президії обкому профспілки працівників споживчої кооперації. 

Нагороджена в 2019 році Подякою Чернігівської обласної 

держадміністрації. 

Нагороджена в 2021 році Почесною грамотою правління спілки 

споживчих товариств «Споживча кооперація Чернігівської області» та 

Президії обкому профспілки працівників споживчої кооперації. 

 

 

 

 



 

 


