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Напрямки роботи 

 Навчальна діяльність: читання лекцій, проведення практичних та 

семінарських занять, проведення тренінгів 

 Навчально-методична діяльність: розробка лекційних, практичних 

та семінарських занять, розробка тренінгових програм та 

матеріалів тренінгів 

 Організаційно-методична: організація та проведення тренінгів, 

конференцій 

 Науково-дослідна: проведення дослідно-експериментальної та -
дослідної роботи 
 

*  Інклюзивна освіта 
*  Дитячий дизонтогенез 
*  Психологія розвитку 
*  Нейрофізіологічні та нейропсихологічні засади навчання 
*  Розвиток позитивної мотивації навчання 
*  Екологічна психологія 
*  Концептуальність освіти НУШ 
*  Командна діяльність в освіті 
*  Професійна компетентність практичного психолога 
*  Психологічна культура сучасного педагога 
*  Професійно-особистісне вигоряння сучасного педагога 
*  Педагогіка співробітництва 
*  Сучасні форми взаємодії з батьками 
*  Інноваційні методи розвитку особистості (методи ейдетики) 
*  Тренінгова діяльність 
*  Експертна діяльність  
*  Консультативна діяльність 
 
Участь у Міжнародних і Всеукраїнських проєктах 

 Участь у міжнародному проекті «Освіта майбутнього. 

Підприємницькі компетентності сучасного працівника освіти» з 

питань розвитку освіти, формування професійних компетентностей 

працівників освіти, створення типових програм; розвитку 

підприємницьких компетентностей, асертивного мислення 

педагогів. 2010-2012 роки, Польща, м. Сулейовок.   

 

  Участь у Всеукраїнському семінарі «Гуманна педагогіка 

Амонашвілі у дії» з питань організації навчання на засадах 

принципів гуманної педагогіки. 2017 рік, м, Хмельницький, 

Хмельницька ЗЗСО № 22. 

 



 Участь у Всеукраїнському семінарі «Здрастуйте діти! Будемо 

вчитись літати!» з питань впровадження ефективних методів 

розвитку підростаючого покоління в освітній процес. 2018 рік, м. 

Хмельницький, Хмельницька ЗЗСО № 22. 

 

  Участь у Всеукраїнському EdCamp”і «Інновації в сучасній освіті» з 

питань психолого-педагогічного супроводу змін сучасного педагога. 

2017, м. Славутич. 

 

  Участь у Всеукраїнському круглому столі «Неперервність та 
наступність між початковою  і базовою середньою освітою як 
передумова успіху реформування НУШ з питань  психологічного 
супроводу адаптаційного періоду. 2021 рік, м. Хмельницький, 
ХОІППО. 

 
   Участь у Всеукраїнському тренінгу «Впровадження інклюзивної 

освіти в НУШ. Асистент вчителя: ролі та завдання» з питань 
вироблення навичок тренерської діяльності в роботі з асистентами 
вчителя Нової української школи» 2019 рік, м. Ірпінь. 

                      
Професійний розвиток 
 

 Участь у конференціях 
 Участь у тренінгах 
 Участь у семінарах 
 Участь у вебінарах 
 Участь у EdCamp”ах 
 Участь у круглих столах 

 
- Навчальний тренінг «Нова українська школа» за освітньою 

програмою підготовки тренерів з підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів . 2018 рук, м. Хмельницький, ХОІППО. 
 

- Навчальний тренінг  за освітньою програмою «Цифрові ресурси 

науково-методичного працівника установи післядипломної освіти». 

2021 рік, м. Хмельницький, ХОІППО. 
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