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Освіта: 

 

Бакалавр, денна форма, диплом ЕР № 23451227 від 4.07.2003. 

1999 — 2003 Черкаський державний університет імені 

Богдана Хмельницького. Факультет романо-германської філології. 

Спеціальність: “Філологія”. 

Кваліфікація: бакалавр німецької мови та літератури. 

 

Спеціаліст, денна форма, диплом ЕР № 27793915 від 24.06.2005. 

2004 — 2005 Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького. Факультет 

романо-германської філології. 

Спеціальність: “Мова та література (німецька, англійська)”. 

Кваліфікація: Філолог, викладач німецької і англійської мов та літератури. 

 

Аспірант, денна форма. 

2019 – по сьогоднішній день Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова. 

 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти 

дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти НПУ імені М. П. 

Драгоманова Слабко В. М. 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки (теорія та методика профосвіти)». 

Кваліфікація: Доктор філософії в галузі педагогіки. 

 

Сфера наукових інтересів: педагогіка, філософія, іноземні мови, психологія, теорія 

виховання, професійна освіта, використання інформаційно-комунікаційних технологій у  

вищій школі; формування професійної іншомовної компетентності студентів 

природничих спеціальностей засобами дистанційного навчання.   
 

Тема дисертаційного дослідження: “Організаційно-педагогічні засади дистанційної форми 

навчання у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів природничих 

спеціальностей”. 

 

Траєкторія працевлаштування: 

 

 З березня 2008 — по квітень 2013 викладач кафедри іноземних мов факультету 

природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

З листопада 2010 — по лютий 2010  викладач англійської мови  Лінгвістичного центру 

«McMaster». 

З травня 2011 — по липень 2013  викладач німецької мови курсів підвищення 

кваліфікації НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

З квітня 2019 — по липень 2020 викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів 

НПУ ім.  М. П. Драгоманова в м. Києві. 
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             1. Звітно-наукова конференція викладачів факультету природничо-географічної освіти 

та екології “Єдність навчання і наукових досліджень — головний принцип університету“, 
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Польща), Куявський університет, 8 лютого — 19 березня 2021 року). 

 

 

               

           


