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Народилася 10 жовтня 1962 р. в м. Волновасі 

Донецької області в родині колгоспників. Після 

закінчення восьмого класу вступила до 

Кременецького педучилища, яке закінчила у 

1982 р. з відзнакою. З 1982 р. по 1986 р. 

навчалася на дошкільному факультеті 

Ровенського державного педагогічного 

інституту, який теж 

закінчила з відзнакою. Після закінчення інституту працювала викладачем 

педагогіки в Кременецькому педагогічному училищі (1986–1991 рр.), далі – 

коледжі (1992–2002 рр.), згодом – у Кременецькому обласному гуманітарно- 
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національного університету ім. Володимира Даля захистила дисертаційне 

дослідження «Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів» та отримала диплом кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності «Теорія і методика виховання». 

Автор наукових праць з проблем дидактики, теорії виховання та 

соціального виховання. У її науковому доробку більше 30 публікацій, 
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майбутнього педагога» (2011 р.), «Інноваційні форми та методи формування 

рефлексії у майбутніх педагогів» (2011 р.). 
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