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умови
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медіаграмотності майбутніх учителів суспільствознавчих предметів у процесі професійної
підготовки »
(назва дисертації)

за спеціальністю

011 «Освітні, педагогічні науки»
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(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)
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громадянка

(прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) здобувача)

України

(назва держави, громадянином якої є здобувач)

1995 року народження,
,

освіта вища: закінчила у 2018 році Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
за спеціальністю

(найменування закладу вищої освіти)

«Середня освіта (історія)»
(за дипломом)

Працює викладачем на кафедрі методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти в
Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки
України, м. Київ
(посада)

з 2018 р. до цього часу.

(місце основної роботи, відомче підпорядкування, місто)

Дисертацію виконано у Національному педагогічному університет імені М. П. Драгоманова,
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(науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада)
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ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали І Міжнародної науковопрактичної конференції (29-30 жовтня 2019 р.). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С.
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