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Напрямки роботи 
 Інноваційна педагогіка; 

 Педагогіка толерантності; 

 Педагогіка партнерства; 

 Універсальний дизайн в освіті; 

 Інклюзивна освіта; 

 Педагогічна деонтологія; 

 Педагогічна майстерність. 

 

Участь у Міжнародних і Всеукраїнських проєктах 

- Участь у складі членів журі другого (очного) туру 3-го етапу 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" у номінації "Керівник 

гуртка - 2017", згідно наказу МОН України від 29.12.2016р. №1690. (м. Київ). 

- Участь у роботі навчального тренінгу "Літня школа інклюзії 2018: Кроки 

у майбутнє" з питань обміну досвідом щодо організації інклюзивної освіти в 

Україні та Сполучених Штатах Америки на базі Вигодського навчально-

реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради (24-28. 06. 2018р.). 

- Навчання у Школі універсального дизайну для викладачів та викладачок 

ВНЗ в рамках реалізації Спільної Програми ПРООН, ВООЗ та МОП «Сприяння 

інтеграційній політиці та послугам людей з інвалідністю в Україні» за 

підтримки Партнерства ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю. м. 

Київ (28-29. 08. 2018р.). 

- Участь у UD Summit – Саміт з Універсального дизайну в м. Києві за 

підтримки спільної Програми ПРООН, ВООЗ, МОП «Сприяння інтеграційній 

політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні» (7.02. 2019р.). 

- Навчання в Школі «Лідерські курси» 2018-2019 рік в м. Хмельницькому. 

Проект реалізовано за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США 

в Україні. 

- Участь в міжнародній конференції «Підтримка інклюзивної освітньої 

спільноти: досвід українсько-американської співпраці», організованій в рамках 

реалізації проекту «Без кордонів: розвиток та підтримка інклюзивної освітньої 

спільноти в Україні» за сприяння Благодійного фонду «Благодійний фонд ГО 

«Крок до життя» та відділу преси, культури та освіти Посольства США в 

Україні, а також за підтримки глобального ресурсного центру з інклюзивної 

освіти інституту суспільної інтеграції університету Міннесоти (23.11.2019р.). 

- Участь в проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» - 

базовий тренінг за сприяння Посольства США, Великої Британії в Україні, в 

партнерстві з МОН України та Академією української преси (11-12.03. 2020р.). 

- Науковий керівник експерименту Всеукраїнського рівня  (травень 2021-

квітень 2026 рр.) «Науково-методичне забезпечення реалізації авторської 

моделі «Школа толерантності»» згідно наказу МОН № 545 від 18.05.2021р.  

 



Професійний розвиток 

1. Фахове стажування в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 

посвідчення №346/67, "Педагогіка партнерства і компетентісний підхід в роботі 

вчителя за програмою НУШ" від 27.06.2017р. 
2. Навчальний дистанційний тренінг «Цифрові ресурси науково-

методичного працівника установи післядипломної освіти». ХОІППО. 

Сертифікат № 000490 від 05.03.2021р.- 1 ECTS (30 год).  
3. Всеукраїнський освітній онлайн-марафон «Толерантна освіта – запорука 

здорового суспільства». 20-24 березня  2021р. ТОВ “Всеосвіта”, м. Київ № 
OJ291987- (15 год).   

4. Міжнародне триетапне підвищення кваліфікації «ЕдМандри-Швеція: 

вивчення та впровадження через інструмент амбасади шведського освітнього 

досвіду», ГО "ЕдКемп Україна", Сертифікат № EdM_SWE 2021/4 від 

01.06.2021р. -  0,67 ECTS (20 год).  

5. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Кіровоградського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти «Універсальний дизайн 

безпечного освітнього середовища: стратегія розвитку». МЗ №02136577-7936/2 

від 26.11.2021р.- (10 год). 

6.  Міжнародне підвищення кваліфікації  «Академічна доброчесність в 

країнах Європейського Союзу та Україні» (м. Люблін, Республіка Польща). 

Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО 

"Міжнародна фундація науковців та освітян". Сертифікат ES № 8642/2021 від 

29.11.2021р. - 1.5 ECTS credits (45год). 

7. Міжнародне стажування "Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в 

закладах освіти: європейський досвід". Фундація "Зустріч" (Польща) спільно з 

кафедрою Польсько-Українських студій Ягеллонського університету (Польща), 

Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) 

та ГО "Соборність" (Україна). Сертифікат SZFL-001016 від 12.12.2021р. - 6 

ЄCTS (180 год). 

8. Навчальний тренінг за освітньою програмою підготовки тренерів-

педагогів з підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО, які забезпечуватимуть 

реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти із 

запровадженням Концепції реформування ЗСО  НУШ. ХОІППО. Свідоцтво 

СПК № 02139802/2265-21 від 29.11.2021р.- (14 год). 
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