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1949 m. baigė Panemunėlio septynmetę mokyklą, 1949–1952 m. mokėsi Rokiškio 1-ojoje 

vidurinėje mokykloje. Studijavo neakivaizdiniu būdu Vilniaus pedagoginio instituto Rusų kalbos 

fakultete, TSRS Mokslų akademijos Visasąjunginio nacionalinių mokyklų mokslinio tyrimo instituto 

Maskvoje aspirantūroje. 1979 m. apgynė disertaciją apie slavų kalbų dėstymo metodiką. Socialinių 

mokslų daktarė (1979). 

 Dirbo Rokiškio 1-ojoje, vakarinėje neakivaizdinėje mokyklose rusų ir vokiečių kalbų mokytoja, 

Druskininkų 1-ojoje, internatinėje vidurinėse mokyklose. Nuo 1973 m. dirbo Pedagogikos mokslinio 

tyrimo institute vyr. moksline bendradarbe, dirbo mokslinį-tiriamąjį darbą, pasiekė, kad rusų kalba 

vidurinėse mokyklose būtų dėstoma kaip užsienio kalba, skaitė paskaitas Respublikiniame mokytojų 

tobulinimosi institute, mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 

1986 m. Tarptautinėje knygų mugėje Maskvoje rusų kalbos vadovėlis parengiamajai klasei 

apdovanotas tarptautiniu prizu už novatorišką parengimą ir meninį apipavidalinimą. 

 Išleido mokymo priemonių „Paveikslėlių žodynas rusų kalbai mokyti šešiamečiams“ (1985), 

„Paveikslėlių žodynas rusų kalbai mokyti I klasei“ (1986), metodinių leidinių.  

Paskelbė atsiminimų knygoje „Panemunėlis“ (D. 1; 2011). 

 Paskelbė straipsnių leidiniuose: „Rusų kalba mokykloje“, „Tarybinė mokykla“ ir kt. 
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