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Досліджує питання розвитку професійної ідентичності учнів професійно-технічних
навчальних закладів, професійного становлення в умовах навчання, взаємодії викладача та
дорослих учнів в процесі навчання; шляхів, методів, форм емоційно-вольової саморегуляції
вчителів у процесі професійно-педагогічної діяльності. Автор понад 35 наукових та
навчально-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних виданнях.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У межах виконання НДР «Психологічний супровід навчання різних категорій
дорослого населення» (2017-2019) здійснює дослідження індивідуальної теми «Психологічні
особливості взаємодії викладача андрагога та дорослих учнів в процесі навчання».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладач навчальної дисципліни циклу вибіркових дисциплін підготовки здобувачів
ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД
НАПН України, спеціальності 053 «Психологія» - «Психологічні особливості становлення
професійної ідентичності особистості на різних вікових етапах».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Психологічний консультант Психологічного консультативно-тренінгового
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

центру

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ



сертифікований учасник міжнародної наукової конференції «Іdentity of a personality and
a group: psycho-pedagogical and sociocultural aspects» (Чеська Республіка, 2014);
сертифікований учасник освітньої програми першого ступеню за темою «Введення в
гештальт-терапію / гештальт-консультування. Контакт з собою та іншими» (обсяг – 100
год.) Московського інституту Гештальта и Психодрами (2006).

© ІПООД НАПН України, редакція від 20.02.2018

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК








сертифікований учасник тренінг-семінару (5 год.) «Навички побудови ефективного
тренінгу» (2017);
сертифікований учасник курсу навчання за програмою «Формування здорового способу
життя» на базі Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
Київського міського центру здоров’я;
сертифікований учасник курсу навчання за семінарською програмою «Дитяча
нейропсихологія в сфері освіти» (обсяг – 16 год.) Центру нейропедагогіки компанії
“Kaza” (2017);
сертифікований учасник курсу навчання за авторською просвітницько-профілактичною
програмою «Сімейні цінності» (обсяг – 24 год.) на базі ГО «Батьки та діти» (2015);
сертифікований учасник курсів за темою «Психологічна медицина: психосоматика та
гомеопатія» ТОВ Науково-методичного центру «Медичні інноваційні технології» та
Центру психосоматичної реабілітації та поліпшення якості життя «психо+соматика і
консультування» (свідоцтво №131226-7, 03.10-26.12 2013);
сертифікований учасник курсів підвищення кваліфікації з курсу «Професійно
орієнтований курс для практичних психологів ЗНЗ» (обсяг – 180 год., 6 кредитів ECTS)
на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка (свідоцтво ПК 02136554/6109-17, 2016-2017).
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