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Захистила кандидатську дисертацію в Вінницькому державному 

педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на тему: 

«Педагогічні умови формування правосвідомості студентів спеціальності 

правознавство в процесі виховної роботи коледжу», 2018 р. 

 

Дата народження – 21.12.1978 р.  

Загальний стаж педагогічної діяльності  – 20 років. 

Підвищення кваліфікації, стажування, курси:  

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», свідоцтво №14179, від 16 вересня 2016 р. 

З грудня 2019 року є дійсним членом наукової організації «Центр 

українсько-європейського наукового співробітництва», Свідоцтво 38017106. 
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- «Зміцнення викладання та організаційного управління в 

університетах» на платформі Prometheus, сертифікат від 22.03.2021 року; 

- «Критичне мислення для освітян» на платформі Prometheus, 

сертифікат від 27.04.2021 року; 

- «Впровадження інновацій в школах» на платформі Prometheus, 

сертифікат від 18.09.2021 року. 
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кваліфікації  «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах 

освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників , з 24.04.2021 – по 30.05.2021, Польща – Україна. 

 

Дата та результати проведення попередньої атестації: 

- 16 квітня 2014 року про присвоєння педагогічного звання «викладач-

методист»;  

- 16 квітня 2018 року підтвердила кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії»; 

- 28 червня 2018 року захистила кандидатську дисертацію в 

Вінницькому державному педагогічному університеті на тему: «Педагогічні 

умови формування правосвідомості студентів спеціальності правознавство в 
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ВИХОВНА РОБОТА 

- Участь у просвітницькому проекті «Інтелект нації», публічне лекційне 

заняття на тему «Працевлаштування та допомога по безробіттю», 2016 р.; 

- Проведення заходів для підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців; 

- Організація профорієнтаційної роботи. 

ПУБЛІКАЦІЇ 

 

8 – у фахових виданнях, 

6 – у зарубіжних виданнях, 
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