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Коло професійних інтересів. Теорія і методика виховної роботи, підготовка 

заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, 

класних керівників до фахової та професійної діяльності в закладі освіти; 

упровадження у практику роботи інноваційних проектів та програм у сфері 

виховання; розвиток громадянської освіти.  

Портфоліо викладача 

Тематика навчальних занять: 

 Рамка компетентностей для культури демократії: практична реалізація 

 Права людини та права дитини  

 Упровадження ключових тем ОДГ/ОПЛ у освітній процес 

 Упровадження принципів демократії у навчально-виховний процес 

закладу освіти 

 Участь як передумова розвитку культури демократії 

 Формування в учнів соціальної та громадянської компетентностей у 

процесі викладання зарубіжної літератури 

 Упровадження тренінгових форм роботи у процес викладання світової 

літератури 

 Формування в учнів гендерної культури 

 Гендерні стереотипи та гендерна дискримінація  

 Соціальна профілактика торгівлі людьми: організація діяльності та 

методи роботи 

 Упровадження ігрових технологій у практику роботи ЗНЗ 

 Проектний менеджмент 

 Методика вимірювання якості організації виховного процесу в закладі 

освіти. Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активних 

шкіл 
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 Соціально педагогічна робота з дітьми у період конфлікту 

Тренерська діяльність: 

  «Демократична школа: підтримка освітніх реформ в Україні» 

(Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства 

«Демократична школа») 

 «Розвиток толерантності у закладах освіти Київської області» (у рамках 

україно-американського проекту сертифікат від 09.02.2016);  

 «Формування громадянських компетентностей в Україні». Міжнародний 

швейцарсько-український проект. (Реєстраційний номер свідоцтва 

20052015-13); 

 «Мультикультурне виховання у школі». (Асоціація з міжнародних питань 

(Чеська республіка, Асоціація керівників шкіл України, Інститут 

педагогіки АПН України). (Сертифікати від 14 травня 2015 року, 12 

травня 2016 року); 

  «Програма тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної 

чутливості вчителів». (Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні, 

Державний інститут сімейної та молодіжної політики за програмою 

підготовки тренерів). (Свідоцтва про підвищення кваліфікації: 12СПК 

812358; АБ 298853; Сертифікат  тренера); 

 «Гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб та громад, які 

зазнали наслідків конфлікту у Східній Україні». (Сертифікат 

№130/2015); 

 «Торгівля людьми в Україні: сучасні виклики та шляхи протидії». 

(Сертифікат №031/2015); 

 Міжнародний правозахисний центр «Ла страда-Україна». Тренер-

координатор Національної тренерської мережі Центру «Ла страда-

Україна». (Посвідчення №004); 

 «Запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі та торгівлі дітьми». 

(Сертифікат №0198/1); 



 Міжнародний проект «Школа як осередок розвитку громади», 

«Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько активної школи».  

(Всеукраїнський Фонд  «Крок за кроком»). (Сертифікат від 9-12 червня 

2009 року). 
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