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Освіта: 

Бакалавр, денна форма, диплом ВА № 32549455 від 2.07.2007. 

2003-2007 Прикарпатський національний університет імені 

В.Стефаника. Факультет педагогічної освіти 

Спеціальність: «Соціальна педагогіка». 

Кваліфікація: бакалавр педагогічної освіти (соціальна педагогіка) 
 

Магістр, денна форма, диплом ВА № 34766329 від 1.07.2008. 

2007 – 2008 Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника. Факультет 

педагогічної освіти  

Спеціальність: «Соціальна педагогіка». 

Кваліфікація: Соціальний педагог, викладач, практичний психолог у закладах освіти 

 

Аспірант, заочна форма. 

2019 – по сьогоднішній день Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова. 

Науковий керівник: доктор пед. наук, проф. Вайнола Ренате Хейкіївна 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки.» 

Кваліфікація: Доктор філософії у галузі педагогіки 

 

Сфера наукових інтересів: педагогіка, філософія, теорія виховання, психологія дітей 

шкільного віку, арт-терапія, позитивна психотерапія, лікарняна анімація, волонтерська 

діяльність, позааудиторна діяльність студентів, гуманістичне виховання. 

Тема дисертаційного дослідження: «Виховання гуманістичних цінностей студентів у 

позааудиторній волонтерській діяльності». 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З 2008- по 2009 – провідний спеціаліст відділу соціальної роботи Миколаївського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

З 2010 – по серпень 2010 – практичний психолог Устянської ЗОШ І-ІІ ст. 

З вересня 2010 – по жовтень 2014 – практичний психолог Зимноводівської ЗОШ І-ІІІ ст.  

З жовтня 2014 – по серпень 2016 – практичний психолог ЛНВК «школи І ст. – гімназія» 

 З вересня 2016 – по сьогоднішній день  – асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної 

роботи Львівського національного університету імені І.Франка, Факультет педагогічної 

освіти.  
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