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Напрямки роботи 

Духовність; сімейне виховання; взаємодія освітнього закладу із сім’єю в 

сучасних умовах; тьюторство; андрагогіка; супровід сімей та дітей, що 

потрапили до СЖО;  формування соціальної активності, просоціальної 

поведінки школярів;  робота з неповними сім’ями; робота із дітьми, що 

приналежні до молодіжних субкультур;  патріотичне виховання; соціально-

педагогічний супровід сімей, що виховують дитину з ООП; соціалізація дітей-

сиріт; співпраця із викладачами курсу «Основи сім’ї», формування біоетичних 

цінностей у підростаючого покоління. 

 

Участь у  Всеукраїнських проєктах: 

2013 – 2018 роки науковий керівник Всеукраїнського експерименту з 

формування просоціальної поведінки учнівської молоді у співпраці з громадою 

села  Свіршковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Чемероввецького району. 

 

Професійний розвиток 

1) Участь у вебінарі-тренінгу «Інтеграція інфомедійної грамотності у 

навчальні матеріали» для викладачів ЗВО та ІППО (4 год) 9 липня 2020 р. 

2) Учасниця майстер-класу  Вєтрова Сергія Володимировича. Платформа 

відкритої освіти. Науково-освітній центр. Тьюторська асоціація України. 

Institute of individualization and tutoring. 

3) Учасниця П’ятої науково-практичної конференції «Освіта Хмельниччини: 

психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів» (8 год) 9 грудня 

2020 р. 

4) Взяла участь у вебінарі та виконала програму з теми: «Виховний 

потенціал інформаційно-ресурсного забезпечення комунікації закладу загальної 

середньої освіти із сім’єю» (6 год) 27.10.21 р. 

5) Взяла участь у Другій обласній практичній онлайн-конференції 

«Виховання під знаком  інновацій» (12 годин) 06.05.21 р. 



6) Взяла участь у науково-практичної конференції з теми: «Освіта 

Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів» 

(12 год) 8 грудня 2021 р. 

7) Учасниця науково-методичного онлайн-семінару «Дитинство: сучасні 

реалії, виклики, перспективи» 31 травня 2021 р. 

8) Взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів» 

(12 год) 15 квітня 2021 р. 

9) Доповідач семінару «Національно-патріотичне виховання у громадсько-

активній школі: досвід, проблеми, перспективи» на Шостій міжнародній 

виставці «Сучасні заклади освіти-2015» 12-14 березня 2015 р., м.Київ. 

10) Дистанційний тренінг виконання програми з теми: «Цифрові ресурси 

науково-методичного працівника  установи післядипломної освіти». (30 год) 24 

лютого-5 березня 2021 р. 

11) Взяла участь в обласному  вебінарі  «Використання гуманістичного 

потенціалу в системі виховної роботи в закладах інституційного догляду та 

виховання дітей загальної середньої та спеціальної освіти» 27  травня 2020 р. (8 

год). 
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