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Освіта 

15.04.2021 Доцент кафедри української мови 

21.06.2019 
Свідоцтво В2. ( Комунальний Позашкільний заклад “ Перші Київські державні курси 

іноземних мов” курс англійської мови) 

16.03.2018  

Захистила дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

за темою: «Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920–

1930-х років (С.Черкасенко, Л.Старицька-Черняхівська, І.Микитенко, 

М.Ірчан)», поданої у формі рукопису на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література 

2011-2016 

Здобувач кафедри новітньої української літератури 

Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

2001-2004 
Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка 

Спеціальність за освітою: українська мова та література 

1987-1991 
Київське педагогічне училище № 1 ім. Н. Крупської 

вчитель початкових класів 

 

 



Досвід роботи 

з 

25.03.2019 

до тепер 

Державний університет телекомунікацій  

Завідувач кафедри української мови 

2018 Державний університет телекомунікацій  

доцент кафедри української мови 

2017 Державний університет телекомунікацій  

старший викладач кафедри української мови 

2014 -

01.09.2017 

Державний університет телекомунікацій  

старший викладач кафедри документознавства та інформаційно-

аналітичної діяльності 

2012-2014 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій  

старший викладач кафедри українознавства 

2004 - 

2012 

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій  

начально-методичний відділ, методист вищої категорії 

1991-2004 

Середня загальноосвітня школа № 76 

Середня загальноосвітня школа № 206 

вчитель початкових класів 

 

Стажування 

2020 

02 листопада 2020 року по 11 грудня 2020 року взяла участь у науковому 

стажуванні «Академічна доброчесність»: на базі Польсько-української фундації 

Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці спільно з   Вищим 

Семінаріумом Духовним університету UKSW, Варшава, Республіка Польща 

2018 
Проходження підвищення кваліфікації на кафедрі української та російської мов 

як іноземної Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка  

з 01.03.2018 по 31.05.2018 

2017 
Науково-методичне стажування в Академії рекреаційних технологій та права на 

кафедрі документознавства та інформаційної діяльності м. Луцьк 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


2014 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова кафедра 

інновацій та інформаційної діяльності в освіті 

2013 

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка 

Інститут філології 

кафедра «Російської мови» 

2013 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 

 

Трудовий стаж: 29 років 

 

Навчальні дисципліни: 
 Українська мова як іноземна 

 Етика ділового спілкування і риторика 

 


