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Стаж педагогічної діяльності: 24 роки
Освіта:
•
199 - 1996, Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність
«Педагогіка і психологія (дошкільна) та практична психологія»;
•
2013 - 2014, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна», спеціальність «Соціальна робота»;
•
2017 - 2020, Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології,
спеціальність «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія».
Пріоритетні напрямки діяльності:
•
психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу, зокрема
дітей з особливими потребами та їх батьків;
•
комплексний підхід при діагностиці та корекції інтелектуального,
емоційно-вольового та мовленнєвого розвитку дитини;
•
корекційно-розвивальна (тренінгова) робота з дітьми та дорослими;
•
організаційно-просвітницька робота з педагогами,
батьками,
громадськістю.
Професійні досягнення та навички:
•
кваліфікаційна категорія «психолог-методист», соціальний педагог –
«спеціаліст вищої категорії»;
•
видавнича діяльність: - методичний посібник «Використання
інтерактивних технологій у діяльності практичного психолога, соціального
педагога». Районний методичний кабінет Кременецької РДА, 2010р. Заг. ред.
З.М. Коротюк, с.67-76.; - Кравчук Г. Майбутні першокласники. Цикл занять
для батьків/ Г. Кравчук// Психолог. – 2012.-№11-12. – с.96-101;
•
позитивний досвід «першовідкривачів» інклюзивного навчання на
Кременеччині: методичні напрацювання та розробки, організація процесу,
соціально-психологічний супровід, налагодження командної взаємодії (20142015 н.р.);
•
навчання та стажування у реабілітаційних центрах Польщі та Німеччини
у рамках міжнародних проектів «Рівним кроком» та «Партнерство з містами
України» (2018-2019р.);
•
організація та проведення комплексу корекційно-реабілітаційних занять у
групі «Долоньки» для дітей з важкими ураженнями ЦНС на базі Кременецької
ЗОШ I-III ст. №3 (2018 р.);
•
грамоти та відзнаки місцевих органів самоврядування.
Громадська діяльність та досягнення:
•
активна співпраця з громадськими організаціями «Товариство батьків
дітей з інвалідністю та їх друзів «Зоря надії», «Розвиток Кременеччини» та
органами місцевого самоврядування в напрямку інтеграції дітей та молоді з
особливими потребами у суспільне життя;
• автор проекту-переможця «Дитячий майданчик
на території
Кременецької гімназії №3» в рамках «Громадського бюджету м. Кременець2019».

