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ародилася 12 грудня 1963 р. в м. Запоріжжі
в сім’ї Юрія Володимировича (директор проект
ного інституту «Украгропроект», інженер) та
Ізольди Іванівни (інженер) Батієвських.
Ключовим при виборі майбутнього фаху стало захоплення зарубіжною літературою, світовою історією та іноземними мовами, а також бажання спілкуватися та навчати
дітей. Окрім того, вагомий вплив справила мати, яка завжди захоплювалася іноземними мовами (і сьогодні добре
володіє англійською).
У 1982–1987 рр. навчалася на факультеті романо-
германської філології ЗДУ та кожного літа працювала вожатою в дитячих таборах. Така робота була дуже цікавою,
а організовував її М. І. Приходько. Його натхнення та любов до дітей великою мірою вплинули на рішення дівчини
стати педагогом. Еталоном елегантності та, водночас, професійної вимогливості була декан факультету К. М. Ружин.
І досі пам’ятає неперевершене почуття гумору блискучого
знавця англійської граматики С. Я. Литвака, аристократизм Ю. А. Зацного, дружні поради куратора В. В. Мірошниченка. Також із радістю згадує докторів педагогічних
наук, професорів М. І. Приходька та Л. І. Міщик, канд. психол. наук, доц. В. О. Коваленка та ін.
Професійний шлях розпочала у 1987 р. як учитель англійської мови у спеціалізованій гімназії № 71 м. Запоріжжя
з поглибленим вивченням іноземних мов. У 1989 р. перейшла
на роботу до ЗДУ, де працювала на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри педагогіки і психології.
В 1996–2004 рр. — заступник декана з навчально-виховної
роботи факультету соціальної педагогіки і психології.
В 2000 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка соціального педагога до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності
учнівської молоді». В 2004 р. їй присвоєно вчене звання
доцента кафедри педагогіки та психології. В 2005–2010 рр.
керувала роботою Міжнародного проекту підготовки магістрів з соціальних наук «Європейські перспективи соціальної інклюзії» як координатор від України. В межах проекту
викладала курс «Методи дослідження в соціальних науках» в університетах м. Таллінна (Естонія), м. Карлштата
(Швеція), м. Ліллехаммера (Норвегія), м. Порто (Португалія), м. Магдебурга (Німеччина). В 2010 р. отримала
ступінь магістра з соціальних наук (Master of Arts), закінчивши європейську магістерську програму Магдебурзького
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університету соціальних і прикладних наук (ФРН).
У 2010–2013 рр. навчалася в докторантурі на факультеті
психології КНУ ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія». З 2013 р. — доцент кафедри
психології розвитку факультету психології КНУ ім. Т. Шевченка. З 2015 р. — заступник декана факультету психології
з міжнародного співробітництва.
Є співавтором наукової монографії та підручника «Психологія вищої школи» з грифом МОН України, автором
і співавтором десяти навчально-методичних видань та понад 70 наукових статей у наукових виданнях в Україні та за
кордоном.
Erasmus-професор і координатор програм «Erasmus+»
у співпраці з Університетом соціальних та гуманітарних наук
(м. Варшава, Польща), Університетом м. Печ (Угорщина),
Масариковим університетом (м. Брно, Чехія), НОВІА університетом соціальних та прикладних наук (Фінляндія),
Університетом м. Самсун (Туреччина). Координатор програми подвійного дипломування для студентів спеціальності «Соціальна робота» у Вищій лінгвістичній школі
(м. Ченстохов, Польща). Викладає дисципліни навчальної
магістерської програми «Освітній менеджмент» у Технологічному університеті Північної Македонії (Греція).
У 2016–2017 рр. — лідер команди КНУ ім. Т. Шевченка
у програмі Британської ради «Розвиток лідерства у вищій
освіті», співзасновник «LeaderHUB#», що є платформою
неформальної освіти і розвитку студентів, молодих дослідників і викладачів у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича. Співзасновник Громадської організації «Українська
асоціація психології освіти і розвитку».
За успіхи в навчально-методичній, науковій та виховній
роботі нагороджена грамотами ЗНУ, КНУ ім. Т. Шевченка
та МОН України. Цими успіхами значно завдячує альма-
матер, яка стала гарною школою мовної та педагогічної підготовки. З рідним ЗНУ і нині підтримує тісні зв’язки: бере
участь у наукових конференціях, спільних проектах з підготовки майбутніх психологів і соціальних педагогів, публікує
наукові статті, керує підготовкою кандидатської дисертації
викладача факультету романо-германської філології ЗНУ.
Заміжня. Має дорослу доньку Ксенію, яка закінчила
факультет соціології та управління ЗНУ, а тепер працює
в м. Києві на посаді фінансового аналітика будівельного
холдингу.
Хобі — туризм, музика, поезія та література.

