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Трудова діяльність: 

Освіта – повна вища 

У червні 2006 р. закінчила природничий факультет Полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і отримала повну 

вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і 

біологія» та здобула кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології і 

безпеки життєдіяльності.  

З вересня 2006 р. по травень 2007 р. навчалася у магістратурі 8.000009 

«Специфічні категорії. Управління навчальним закладом» Полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і отримала повну 

вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула 

кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та 

виробничого навчання). 

З січня 2007 р. – лаборант кафедри ботаніки Полтавського державного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

З листопада 2007 р. – старший лаборант кафедри педагогічної 

майстерності Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка, а з жовтня 2009 р. старший лаборант і асистент за сумісництвом цієї 

ж кафедри. 

З 2012 року по теперішній час – асистент кафедри педагогічної 

майстерності та менеджменту імені В.Г. Короленка. 

Наукова діяльність: 

7 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.06 

Cхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

Міністерства освіти і науки України успішно захистила дисертацію «Виховання 

толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури» за 

спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. На підставі рішення 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України отримала диплом 

кандидата педагогічних наук (доктор філософії). 

З 15 березня по 30 квітня 2021 року у складі делегації освітян 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка  

пройшла науково-педагогічне стажування за темою «STRATEGIES FOR E-

LEARNING IN UNIVERSITIES» (Фінляндія, м. Гуйттінен, Західно-

Фінляндський коледж).  

Іриною Василівною удосконалено освітній контент дисциплін 

«Майстерність управлінської взаємодії керівника закладу освіти», 

«Ліцензування та акредитація навчальних закладів», «Менеджмент організації», 

«Лідерство», «Новаторський педагогічний менеджмент». Розроблено освітній 

контент дисциплін «Управління мистецькими проектами», «Основи 



ораторського мистецтва», «Освітні засади євроатлантичної інтеграції України», 

«Моніторинг якості освіти». 

Здійснено наукове керівництво студентськими курсовими, 

магістерськими роботами, результати досліджень яких опубліковано у 

збірниках матеріалів конференцій, а також підготовлено їх до доповідей на 

Міжнародних та Всеукраїнських конференціях та семінарах. 

Основні результати наукових досліджень обговорювалися у доповідях на 

семінарах і конференціях різного рівня, учасником яких є Ірина Василівна:  

міжнародних − Міжнародна науково-практична конференція «Основні 

парадигми педагогіки та психології в ХХІ столітті» (м. Одеса, 22-23 червня. 

2012 р.). 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського» (м. Умань, 25-26 

жовтня, 2012 р.). 

Міжнародна наукова конференція «Сучасна наука: тенденції розвитку» 

(м. Будапешт, Угорщина, 5-7 липня 2013 року).  

Міжнародна науково-педагогічна конференція «Теоретико-практична 

спадщина А.С.Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної 

освіти» (м. Полтава, 1-2 квітня, 2014р.). 

Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання 

природничих дисциплін у вищій та середній школі» (XXІ Каришинські 

читання) (м. Полтава, 29-30 травня 2014 р.). 

Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація виховного 

потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів 

України» (м. Полтава, 30 вересня – 1 жовтня 2014 р.). 

ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна свобода 

особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана 

Зязюна» (м. Полтава, 12-13 березня 2015 року). 

XVIІІ Міжнародна науково-практична конференція “Технології 

професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети 

української освіти” (м. Полтава, 13–14 березня 2019 р.).  

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні 

орієнтири професійного становлення вчителя: макаренківська традиція і місія 

Нової української школи» (м. Полтава, 11-12 березня 2021 р.).  

Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання 

природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ КАРИШИНСЬКІ 

ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 27-28 травня 2021 р.). 

Всеукраїнських − Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь 

Сухомлинський і школа ХХІ століття: традиція й інноваційність» (м. Умань, 5-6 

квітня, 2012 р.). 

Кіровоградська сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Кіровоград, 15 червня, 

2012 р.). 



VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених 

«Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації» (м. Тернопіль, 15 

листопада 2012 р.). 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти 

ХХІ століття», присвячена 125-річчю з дня народження А.С. Макаренка (м. 

Суми, 11–12 березня 2013 року). 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний підхід в 

управління навчальними закладами» (м. Житомир, 10 квітня 2014 року). 

Всеукраїнський науково-методичний семінар (із міжнародною участю) 

«Формування математичної компетентності молодших школярів  в умовах 

реалізації нової навчальної програми» (м. Миколаїв, 31 жовтня 2014 року). 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінська 

майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері 

науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною 

діяльністю в освіті та у виробництві» (м. Полтава, 11-12 березня 2021 р.).  

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору», (м. Полтава, 16–17 листопада 2021 р.)  

Автор 72 наукової праці, з них: 4 статті у закордонному виданні, 10 – у 

фахових виданнях, 1 – у фаховому закордонному виданні, включеному до 

науковометричної бази (педагогічні науки), 1 – колективна монографія, 2 – 

навчально-методичних посібника у співавторстві, 54 – матеріали доповідей на 

конференціях і семінарах.  
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