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Трудова і професійна діяльність 

У 2019 р. Шовкова Анна Олександрівна закінчила факультет 

технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю – «Середня освіта 

(Трудове навчання та технології)» та здобула кваліфікацію магістра 

середньої освіти (Трудове навчання та технології). Учитель трудового 

навчання та технологій. Викладач спеціальних дисциплін закладів вищої 

освіти.  

Працювала на посаді диспетчера факультету технологій та дизайну.  

З 2022 працює на посаді асистента кафедри теорії і методики 

технологічної освіти факультету технологій та дизайну Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Навчальна і методична робота 

Шовкова А. О. викладає курси «Історія українського костюма», 

«Технологія побутової діяльності», «Етнодизайнерська підготовка в 

технологічній освіті», «Художнє проектування виробів», «Прикладна і 

технічна творчість», «Технологічний практикум». 

Навчальний процес забезпечується у різних формах: лабораторні, 

практичні, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота.  

Викладачка пройшла навчання за сертифікатними програмами: 

- «Писанкарство» обсягом 45 год. (2019 р.); 

- «Вишивкарство» обсягом 45 год. (2019 р.); 

- «Трансформація вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст» обсяг 10 годин (2021 р); 

- «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» обсяг 60 

год. (2022 р.); 

-  «Впровадження інновацій в школах» обсяг 60 год. (2022 р.); 

- «Зміцнення викладання та організаційного управління в 

університетах» обсяг 60 год. (2022 р.); 

- «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, 

економіці та бізнесі» обсяг 6 год. (2022 р.); 
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- «Управління якістю освіти в школі» обсяг 30 год. (2022 р.); 

Пройшла Міжнародне стажування Academic integrity in the training for 

masters and doctors of philosophy (PHD) in the countries of European union and 

Ukraine обсяг 45 годин. 

Наукова робота 

Анна Олександрівна займається науковою роботою з 2016 року, 

активний учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-

практичних конференцій. Коло наукових інтересів пов’язане з дослідженням 

та розвитком інноваційної культури майбутніх працівників середньої та 

вищої освіти. 

Має понад 17 публікацій, із них одна у вітчизняному фаховому 

виданні. З 2021 року брала участь у 18 науково-практичних конференцій 

різних рівнів. 

Організаційна робота 

Шовкова А. О. виконує обов’язки заступника з навчальної роботи на 

факультеті технологій та дизайну.  

Член Спілки дизайнерів України. 


