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Професійне кредо 
 

◦Найголовніша риса у вчителя, як і сто років 
тому, — це любов до дітей. Вони 
навчаються в того, кого люблять. Друга, і 
не менш важлива риса — здатність відійти 
від авторитарного формату і бути на рівні з 
дітьми. Якщо сприймати дітей на одному 
рівні із собою, то можна навчитися від них 
не менше, ніж вони навчаються від вас 



Участь в конференціях 
1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток педагога у 

високо смисловому полі сучасної освіти» м. Рівне, 31 березня 2021 року.  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської 
молоді в умовах інклюзивної освіти» м. Умань, 14 квітня 2021 р.  

3. Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік. м. Рівне, 13-14 травня 
2021 р.  

4. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток освітніх систем в 
умовах євроінтеграційних трансформацій» м. Чернівці, 26-27 травня 2021 року, 



Загальні відомості 

Працюю у відділі  освіти, культури, туризму, молоді та спорту 
Дубровицької міської ради. 

Головний інженер інформаційно- комп'ютерних технологій. 
Маю диплом бакалавра спеціальності 013.Початкова освіта. 

Додаткова спеціальність «Психологія». 



Сертифікатні програми 
◦ «Професійний розвиток педагога у високосмисловому полі сучасної 

освіти» 
◦ «Педагогічна іміджологія та менеджмент» 
◦  «Підготовка вчителя початкової школи до формування 

комунікативної компетентності молодших школярів в умовах НУШ» 
◦ «Становлення інклюзивних процесів в Україні: поступ, досвід, 

перспективи» 
◦Стажування в Університеті Гуманітарно-Природничому ім. Яна 

Длугоша в Ченстохові (УЯД)  



Рекомендації 

Рекомендації надаються за запитом 
◦  Сайт РДГУ https://rshu.edu.ua/ 

◦ Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти: 

 завідувачка кафедри Сойчук Руслана Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, тел. 0362-620084, e-
mail: kppo@rshu.edu.ua 
Старший лаборант кафедри: Соловей Людмила Мілентіївна, тел. 0362-620084, e-mail: kppo@rshu.edu.ua 

Адреса кафедри: 33000, м.Рівне, вул. Пластова (М.Остафова) 31, к.02, тел. 0362-620084, e-
mail: kppo@rshu.edu.ua 
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Навички 
◦володію комп’ютером ,MS Office Excel, Word.  
◦уміння зацікавити і захопити дітей.  
◦володію сучасними методиками виховання і навчання. 



Активна діяльність  

Посади 
◦ Староста групи ОПНм 2019- 2021р. 
◦ Староста групи ППО з 2016 – 2018р. 
◦ Голова благодійного комітету педагогічного факультету РДГУ 2016р. 
◦ Голова комітету розвитку студентського самоврядування педагогічного факультету 2017р. 
◦ Заступник студентського декана педагогічного факультету 2018-2019р. 
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