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Освіта – Полтавський державний педагогічний інститут ім.В.Г.Короленка, 1983 

рік, спеціальність: «Історія  та  суспільні науки» 

Аспірантура –  1992 - 1994 рр. навчання в аспірантурі кафедри соціальних наук 

Кременчуцького відділення Харківського політехнічного інституту, денна форма 

навчання. 1998 року захистила кандидатську дисертацію на основі прилюдного 

захисту в Запорізькому державному університеті за спеціальністю 07.00.01. Історія 

України на тему: «Роль наукової та творчої інтелігенції в становленні 

Всеукраїнського археологічного комітету ( 1917- початок  30-х років), диплом к.і.н. 

ДК № 003599  

06.09.2019 р. захист докторської дисертації  на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Д44.053.03  Полтавського національного педагогічного університету 

ім.В.Г.Короленка за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання, на тему «Дидактичні 

засади формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

в освітньому середовищі університету», диплом  DD №009023 

Досвід роботи : 
2020  р. – по теперішній час – директор навчально-наукового інституту 

лідерства,  професор кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ м.Полтава. 

2019 – 2020рр. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів м.Полтава. 

2018 р – по теперішній час засновник, керівник ряду проєктів у сфері освіти 

дорослих ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини» м.Полтава. 

2003-2019 рр. – доцент, кафедри управління персоналом та економіки праці,  

директор навчально-наукового інституту лідерства Полтавського університету 

економіки і торгівлі м.Полтава. 

2000-2003 рр. – викладач, доцент, завідувач кафедри Української медичної 

стоматологічної академії  м.Полтава. 

1992- 1994 рр. – навчання в аспірантурі Харківського політехнічного інституту, 

денна форма навчання  м.Полтава. 

1983-1992 рр.  вчитель, організатор позакласної, позашкільної роботи, заступник 

директора з навчально-виховної роботи середньої школи № 1 м.Полтава. 
Підвищення кваліфікації /стажування –  

2022 р. Міжнародне наукове стажування «Нобелівські лауреати: Вивчення досвіду та 

професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації 
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Оточуючого світу. Сертифікат  про Міжнародне наукове стажування 180 год. 

2021 р. Навчальна поїздка Study Tour to Germany  «Вивчення  досвіду роботи Центрів 

освіти дорослих». Сертифікат про закордонне стажування. 

 2021р. «Комунікації та просування в соціальних мережах», «Партнерства, які 

працюють» Сертифікати DVV International Ukraine. 

2020 р. Центр підвищення кваліфікації Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

ім. Івана Зязюна. Свідоцтво ІПООД.  

2020р. Державний заклад «Луганський національний університет ім.Тараса 

Шевченка», диплом магістра, спеціальність філологія, професійна кваліфікація 

«магістр філології» ( англійська мова). 

2019 р.  Навчальна поїздка,  участь у Форумі «Освіта для активного громадянства у 

Європі, Німеччині та німецьких народних університетах (VHS), вивчення  досвіду 

роботи ЦОД Південної Кореї «Learning сities» (Сеул, Пд. Корея).  

2018 р. Міжнародне наукове  стажування.  Участь в  Проєкті  «Інноваційний 

університет і лідерство IY фаза «Комунікаційні стратегії та відносини університет-

школа» Варшавський, Краківський університети, Польща. Довідка  про Міжнародне 

стажування 150 год. 

2017р. «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та 

європейські практики».  Сертифікат East Europien Institute of Psyhology. 

2017 р. «Використання метафори у психологічній практиці». Сертифікат Інститут 

сучасної психології та розвитку. 

2015р.  «Стратегічна Сесія». Сертифікат ICA – Ukraine. 

2015 р.  «Базовий курс дизайн фасилітації». Сертифікат ICA – Ukraine. 

2014 р. «Тренінг для бізнесу». Сертифікат тренера з бізнес-програм. 

2013 р. «Лідерство в епоху турбулентності». Сертифікат Бізнес-центр «VEDA». 

2012 р. Вища школа соціології при Інституті соціології Національної академії наук 

України, програма «Організація та технологія соціологічного моніторингу», Свідоцтво 

№ 17/137. 

2011 р.«Харизма лідера в бізнесі», Сертифікат Personal-Trening.Com. 

2009 р. Стажування на кафедрі управління персоналом та економіки праці Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Протокол № 12, 

12.05.2009 р. 

2009 р. «Неформальне лідерство». Сертифікат Холдинг класу UA.  

2009-2010 рр. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський університет економіки і торгівлі", підвищення кваліфікації: 

"Використання технологій навчання в навчанні фахівців для підприємницької та 

управлінської діяльності", Свідоцтво: 12СПК 657520. 

2008-2010 рр. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський університет економіки і торгівлі", магістр "Економіка підприємства", 

диплом 12ДСК № 174885. 

2003-2004 рр. Міжгалузевий  інститут підвищення кваліфікації ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет споживчої кооперації в Україні», підвищення кваліфікації в 

школі педагогічної майстерності «Інноваційні інформаційні технології навчання», 

довідка: СПК № 176063. 

Публікації – 211 наукових та навчально-методичних праць, в т.числі 5 

публікацій Scopus  та Web of  Science. Автор монографій – 3 авторські, 9 – у 

співавторстві,  5  навчальних посібників, рекомендованих МОН України, має три 



свідоцтва реєстрації авторського права Державної служби інтелектуальної власності 

України. 

Обов’язки – член вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі, 

керівник «Полтавської обласної школи лідерів учнівського самоврядування», 

засновник ГО «Центр освіти Полтавщини», засновник Університету третього віку в 

м. Полтава,  депутат Полтавської міської ради VІІ та  VІІІ скликань. 
 

 

  


