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доцент (2008 р.), член-кореспондент Української Академії Акмеологічних Наук (2010 р.). 

У 1989 р. закінчила середню школу № 2 м. Бердянськ. У 1989-1993 рр. навчалась у Бердянському 

державному педагогічному інституті ім. П.Д. Осипенко, отримавши диплом зі спеціальності “Педагогіка і 

методика початкового навчання”. Працювала вчителем початкових класів в середній школі № 20 

м. Бердянська. 

У 1993-2000 рр. працювала асистентом на кафедрі педагогіки і психології Бердянського державного 

педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко.  

У грудні 1998 – грудні 2000 р. навчалась в аспірантурі Бердянського державного педагогічного інституту 

ім. П.Д. Осипенко. У 2000-2004 рр. – асистент кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного 

інституту (університету). 

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію “Розвиток земських шкіл Приазов’я другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст.”. Науковий керівник – Т.С. Мандрикіна. 

У вересні 2004 – січні 2008 р. – старший викладач кафедри педагогіки, з лютого 2008 р. – доцент кафедри 

педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом Бердянського державного педагогічного 

університету.  

З жовтня 2011 по жовтень 2013 р. – навчання у докторантурі Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди. 

Тема докторської дисертації: “Теоретичні і методичні основи формування загальнокультурної 

компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей”.  

Сфери наукових інтересів: педагогічне краєзнавство Північного Приазов’я, духовні традиції в освіті 

Північного Приазов’я, професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей та 

формування їх загальнокультурної компетентності.  
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