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Викладає навчальні курси з дисциплін: «Сучасна українська мова»,
«Культура українського мовлення», «Вступ до мовознавства», «Загальне
мовознавство», «Основи прикладної лінгвістики» (для студентів
спеціальності
«Прикладна
лінгвістика»);
«Лінгвістичні
основи
документознавства (у тому числі стилістика та літературне редагування)»,
«Технічна документація та науково-технічна термінологія»; «Технічне
термінознавство»,
«Технічне
документознавство»,
«Стилістика
та
редагування науково-технічної документації» (для студентів спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність»); «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» (для студентів технічних і гуманітарних
спеціальностей); науковий керівник випускних кваліфікаційних робіт
бакалаврів студентів за спеціальностями «Прикладна лінгвістика» й
«Документознавство та інформаційна діяльність», дипломних робіт
спеціалістів студентів за спеціальностями «Прикладна лінгвістика» й
«Документознавство та інформаційна діяльність», дипломних робіт магістрів
за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність»;
Відомості про освіту: 2019 – 2020 рр. – гуманітарно-правовий
факультет
Національного
аерокосмічного
університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», одержано
кваліфікацію «магістр» за спеціальністю 0.35.10 «Філологія. Прикладна
лінгвістика», диплом з відзнакою; 1996 – 1999 рр. – денна аспірантура
Харківського державного університету, кафедра української мови
філологічного факультету; 1991 – 1996 рр. – філологічний факультет
Харківського державного університету, одержано кваліфікацію освітнього
рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови та
літератури», диплом з відзнакою
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.01
– українська мова; у червні 2001 р. захищено кандидатську дисертацію
«Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан)»
Учене звання: доцент кафедри українознавства (з 2005 р.)

Науково-методична діяльність: автор близько 40 наукових праць у
галузі україністики, зокрема в галузі української науково-технічної
термінології, методики викладання української мови як іноземної, теорії та
практики редагування наукових текстів;
– автор навчально-методичних посібників з курсу сучасної української
мови для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» та діловодної
практики в межах сучасного вишу; стилістики та редагування науковотехнічної документації;
науковий опонент трьох кандидатських дисертацій за спеціальністю
10.02.01 – українська мова (2005 р., 2013 р., 2015 р.);
– науковий керівник досліджень з української мови обдарованої
школярської молоді в Малій академії наук (переможці ІІ та ІІІ етапів);
– науковий керівник досліджень студентів-стипендіатів фонду
В. Пінчука «ZAVTRA.UA»;
– член журі обласного та загальнонаціонального етапів Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
– викладач української мови, що підготував переможців Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика (ІІІ та ІV етапи);
– викладач української мови як іноземної протягом 2009 – 2013 рр. у
межах проекту «Місцева інтеграція біженців у Білорусі, Молдові та Україні»
за підтримання Європейського Союзу й утілення УВКБ ООН в Україні,
Білорусі та Молдові.
Відомості про редакторську роботу: редактор збірника наукових
праць «Гуманітарний часопис», затвердженого як наукове фахове видання з
філософських наук (наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528), 2015 –
2019 рр.;
– відповідальний секретар збірника наукових праць «Гуманітарний
часопис», затвердженого як наукове фахове видання з філософських наук
(наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528), 2018– 019 рр.;
– редактор науково-популярної літератури у видавництві «АССА»,
м. Харків, 2011–2012 рр. (позаштатно).
Відомості про експертну діяльність: з 2010 р. – дотепер –
екзаменатор ХРЦОЯО з української мови.
Підвищення кваліфікації: the international postgraduate practical
internship “New and innovative teaching methods” (Malopolska School of Public
Administration University of Economics of Krakow, October 08 – 26, 2018).

