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Освіта:  

Бакалавр, денна форма, диплом ВК №39727928 від 30.06.2010. 

2006-2010 Педагогічний коледж Львівського національного університету 

імені І.Я. Франка.  

Спеціальність: “Педагогічна освіта”. 

Кваліфікація: Вчитель початкових класів та вчитель англійської мови в 

початкових класах. 

 

Спеціаліст, заочна форма, диплом спеціаліста з відзнакою КВ №41971065 від 

09.02.2012. 

2010-2012 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Факультет педагогіки і психології. 

Спеціальність: “Початкове навчання”. 

Кваліфікація: Вчитель початкової школи та вчитель англійської мови в 

основній школі. 

 

Аспірант, заочна форма. 

2019- по сьогоднішній день Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

Науковий керівник: доктор пед. наук, проф. Вовк Людмила Петрівна 

Спеціальність: “011 Освітні, педагогічні науки.” 

Кваліфікація: Доктор філософії в галузі педагогіки 

 

Сфера наукових інтересів: педагогіка, психологія, теорія виховання, розвиток 

критичного мислення учнів початкової школи, сучасні технології навчання 

іноземних мов, концепція Нова українська школа, інклюзивна освіта в 

початковій школі,  професійна компетентність учителя початкової школи. 

Тема дисертаційного дослідження: “Формування професійних 

компетентностей учителя початкової школи в умовах сучасного освітнього 

середовища”. 

 

Траєкторія працевлаштування: 

З 1 вересня 2010 - по 18 липня 2012 — вихователь дошкільних груп ДНЗ №73, 

міста Львова. 

Протягом літа 2012 — волонтер приймаючого міста Львова, активно брала 

участь в організації фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. 

З 16 жовтня 2012 — 31 серпня 2016 — вихователь дошкільних груп НВК 

“Один, два, три”, міста Львова. 

З 1 вересня 2016 — по сьогоднішній день - вчитель початкових класів та 

вчитель англійської мови в початкових класах Ліцею “Європейський” 

Львівської міської ради. 
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1. “Нова українська школа”, наданий Львівським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти очного навчання від 27.12.2019. 

2. “Участь батьків у організації інклюзивного навчання” онлайн-курс 

EDERA від 29.03.2020. 

3. “Особливості організації інклюзивної освіти в початковій школі” онлайн-

курс від 09.12.2020. 

4. “Професійний розвиток педагога в процесі розбудови нової української 

школи відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій” (Школа 

становлення сучасного педагога) онлайн-курс  наданий Львівським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти від 24.12.2020. 



5. “Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми 

потребами”  онлайн-курс EDERA від 24.01.2021. 

 

 Експериментальне дослідження:  

 Частково відбувається: Кафедра теорії та історії педагогіки НПУ імені 

М.П. Драгоманова, Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

міста Львова, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,  
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