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Науковий 
ступінь:  

2001 захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук на тему Інтеграція теоретичного і 
виробничого навчання в процесі професійної підготовки фахівців (на 
матеріалі електронної промисловості):  спеціальність: 13.00.04 «Теорія і 
методика професійної освіти». 

Вчене 
звання 
 

2003 присвоєння вченого звання старший науковий співробітник зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 
 

Освіта 1976-1981 Електрофізичний факультет Львівського політехнічного 
інституту. Спеціальність:Напівпровідникові та мікроелектронні прилади. 
 

Досвід 
роботи 
 
за 
основним 
місцем  

2016-2020 – Львівський навчально-науковий центр професійної освіти 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова –  
доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та 
комп’ютерної графіки інженерно-педагогічного факультету. 
доцент кафедри загально технічних дисциплін та охорони праці 
інженерно-педагогічного факультету. 
доцент кафедри освіти дорослих факультету перепідготовки та 
підвищення кваліфікації. 
1997-2016 Львівський науково-практичний центр професійно-технічної 
освіти НАПН України, відділ професійно-практичної підготовки - 
старший науковий співробітник; вчений секретар;  
 

за 
суміщення
м 

2002-2009 Університет «Львівський Ставропігіон»;зав.кафедрою, 
доцент; 
2009-2013 Закарпатський державний університет; доцент; 
2013-2017– Ужгородський національний Університет; доцент. 
Досвід викладання дисциплін «Педагогіка», «Професійна педагогіка», 
«Педагогічна психологія», «Основи дидактики професійно-практичної 
підготовки» (авторський курс), «Педагогіка та психологія професійного 
навчання», «Педагогіка вищої школи», «Інформаційні технології в 
освіті», «Основи наукових досліджень» тощо. 
 

Виробничі 
функції та 
особистий 
внесок 

Наукова робота: участь у науково-дослідних темах з проблем 
професійної педагогіки, підготовка монографій, навчально-методичних 
посібників. Опубліковано понад 120 наукових та науково-методичних 
праць. 
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Наукове керівництво: науковий керівник 5-ти захищених дисертацій 
кандидатів педагогічних наук, керівництво дипломними роботами та  
практикою студентів.  
Методична робота: розробка освітньо-професійних програм, 
навчальних планів та програм, методичних рекомендацій.  
Адміністративна робота: в.о.декана факультету, завідувач 
навчально-наукового відділення, заступник директора з ліцензування, 
акредитації та наукової роботи, вчений секретар. 
Організаційна робота: проведення ліцензування та акредитації 
спеціальностей «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», 
«Педагогіка вищої школи», організація роботи Вченої ради, підготовка 
планів та звітів з наукової роботи, організація конференцій, семінарів та 
круглих столів.. 

Додаткові 
відомості 

Володіння комп'ютером: на високому рівні. 
Знання мов: російська, польська, англійська. 
Ділові особисті зв’язки: організація наукових масових заходів, член 
редколегії наукових видань. 
Нагороди та відзнаки: 
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України». 
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України та Національної 
академії педагогічних наук України. 
Дипломи міжнарородних виставок «Сучасні заклади освіти» та 
міжнародного форуму-презентації «Інноватика у сучасній освіті». 

 
 


