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У 1995 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка 

за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію «Вчитель 

англійської та німецької мов». Кандидат педагогічних  наук з 2018 р. У період із 2009 по 2012 

роки навчалася в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. 

Сковороди. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія 

та методика навчання: германські мови в Київському національному лінгвістичному 

університеті. Тема дисертації: «Методика навчання майбутніх учителів англійської мови 

мовленнєвої адаптації». Член міжуніверситетської науково-дослідної лабораторії сучасних 

технологій навчання іноземних мов і культур (НДЛ) при кафедри германської філології 

СумДПУ імені А. С. Макаренка. Член Української асоціації дослідників освіти (УАДО).  

Стажування, підвищення кваліфікації: 

2015 рік – пройдено курс «Впровадження інформаційних технологій у навчальний 

процес» на кафедрі інформатики СумДПУ імені А. С. Макаренка (посвідчення). 

2019 рік – пройдено стажування на кафедрі англійської фонетики і граматики 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Тема стажування: 

«Модель «наскрізної» методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови 

бакалаврського рівня вищої освіти за інноваційною типовою програмою» (посвідчення). 

  2020 рік – Грант на участь у Третій зимовій школі Української асоціації дослідників 

освіти (УАДО) в рамках проекту УАДО «Європейські індикатори якості освітніх досліджень», 

яка відбулася 27 січня-1 лютого 2020 року в м. Луцьк в рамках реалізації проекту 

Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «Європейські індикатори якості освітніх 

досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-

EPPJMO-SUPPA) (сертифікат). 

Сфера наукових інтересів: методика навчання іноземних мов і культур, професійно 

орієнтоване говоріння, навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації. 

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, методика викладання 

іноземних мов у закладах загальної середньої освіти, практична граматика англійської мови, 

практична фонетика англійської мови. 
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