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P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%

81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$ 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$


Провідні напрямки в роботі – учасник щорічних науково-практичних та 

науково-комунікативних заходів, Всеукраїнських та Міжнародних 

конференцій, круглих столів, тренінгів тощо. 

Активна участь у  роботі круглих столів «Забезпечуємо якість освіти разом» 

за участі ДСЗЯО, науково-практичного семінару «Розроблення спеціальних 

освітніх програм для обдарованих дітей, схильних до дослідницької 

діяльності»  на базі Інституту обдарованої дитини Національної академії 

педагогічних наук України, тренінгу «Програма написання малих грантів 

публічної дипломатії: академічні та освітні програми» за сприяння 

Посольства США в Україні. 

Авторка методичних рекомендацій заступнику директора ( у разі відсутності 

– директору)  закладу загальної середньої освіти щодо ведення  документації   

по супроводу дитини  з сім’ї,  яка опинилась у складних життєвих обставинах 

(2018 рік); методичних рекомендацій щодо взаємодії педагогічних 

працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і 

службами щодо захисту прав дітей (2018 рік).  

 

Пріоритетним напрямком роботи є забезпечення взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, підготовка проектів розпоряджень, рішень, 

наказів, проектів програм,  їх відповідність до вимог чинного законодавства, 

підготовка та мовне редагування документів за напрямом роботи,  здійснення 

моніторингу та контролю в закладах освіти району з питань роботи закладу 

освіти з впровадження  внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

рівня професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються та 

роботи шкільних атестаційних комісій, атестаційних комісій ІІ рівня;  

управлінської діяльності в закладах освіти району; здійснення оцінювальної 

діяльності навчальних досягнень учнів початкової школи; застосування 

внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне  відстеження та 

коригування результатів навчання кожного здобувача освіти, створення 

безпечних умов для учасників освітнього процесу, моніторинг закладів 

освіти регіональними моніторинговими групами, підготовка пропозицій 

щодо внесення змін до законодавчих актів, програм, проектів тощо. 

Проекти та громадська діяльність: 

Проведення лекцій, дискусій, семінарів, навчальних семінарів,  тренінгів, 

онлайн-нарад з питань управлінської діяльності, забезпечення якості освіти, 

профілактики булінгу в освітньому середовищі, превентивних заходів та 

профілактики злочинності і правопорушень,   проведення профілактичних 

заходів щодо антиалкогольної, антинаркотичної, анти тютюнової 



пропаганди, просвітницько-профілактичних заходів щодо запобігання 

вчинення насильства в сім'ї  та дитячому середовищі, інших негативних явищ 

в учнівському та молодіжному середовищі, вдосконалення організації роботи 

з учнями, вихованцями закладів освіти, що потрапили у складні життєві 

обставини. 

Секретар ПК (2014-2021 рік), член атестаційної комісії ІІ рівня педагогічних 

працівників та керівних кадрів (2012 – 2021 рік), член координаційних рад 

Золотоніської РДА (2012-2021). 

Наукові інтереси: публічне управління та адміністрування, державне 

управління,  місцеве самоврядування, освіта, децентралізація на 

регіональному та локальному рівнях 

 

Мої нагороди:  

1. Почесна грамота Золотоніської райдержадміністрації (2015 р.); 

2. Почесна грамота Золотоніської райдержадміністрації (2020 р.); 

3. Подяка Інституту обдарованої дитини НАПНУ (2019 р.); 

4. Подяка Управління освіти і науки Черкаської ОДА (2020 р.); 

5. Диплом ІІ ступеня ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2019 р., 

за посібник «Хімія: збірник лабораторних та практичних робіт. 10 

клас» у номінації «Дидактичні матеріали» ХІ Всеукраїнського конкурсу 

наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної 

освіти» ); 

6. Диплом Управління освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації (2019 р., за методичний посібник «Актуальність 

проведення реальних та віртуальних дослідів на уроках хімії з погляду 

творчого вчителя». Посібник визнано переможцем ХХІV обласної 

виставки «Інноваційний пошук освітян Черкащини») 

 

 


