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Дисципліни, що викладаються: Кримінальне право, Кримінальний 

процес, Цивільний процес, Конституційне право, Аграрне право, Екологічне 

право, Історія держави і права України, Історія держави і права зарубіжних країн. 

Педагогічне кредо: «У серце увійде лише те, що йде від серця». 

Учитись важко, а навчить ще важче. 

Але не мусиш зупинятись ти.  

Як дітям віддаси усе найкраще, 

То й сам сягнеш нової висоти. 

Життєве кредо: Життя дається людині лишень-бо один раз, і прожити 

його потрібно так, щоб не було нестерпно боляче за безцільно прожиті роки, щоб 

не палила ганьба за підле минуле. 

Особисте кредо:  

Будь добрим до ближнього, і добро повернеться до тебе. 

Ніхто без праці і зусиль не стає людською натурою.  

Коло науково-педагогічних інтересів: формування правового інтересу і 

світогляду у студентів; формування і розвиток моделей правової свідомості і  

правової культури, та їх вдосконалення. Виховання правничих стереотипів 

поведінки у студентів і впровадження їх у суспільне життя. Пошук науково-

творчих здібностей та розвиток юридичного мислення. Ефективне використання 



інноваційних методів навчання правничим дисциплінам у теоретичній частині та 

ефективне їх поєднання з традиційними методами навчання у практичній частині.    

Професійні досягнення:  

Працює в коледжі з 2017 року. Закінчила у 2004 р. Київський національний 

університет внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. Закінчила у 2013 році 

Національний університет ДПТС м. Ірпінь і отримала диплом з присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук.  
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ім.. В. М. Корецького НАН України, 2009. – Спецвип. – С. 137-142. 
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Статті у міжнародних наукометричних базах даних 
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дослідження правової та історичної науки». 9 квітня 2020 р. м. 
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общества : Материалы VIII межвуз. науч.-практ. конф., г. 

Чернигов,15 апреля 2009 года.  – Украинско-Российский ин-т, 2009. 

– С. 55-57.   
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виконавчого законодавства: історія, сучасність та перспективи  - 
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Чернігівського інституту ім. Героів Крут МАУП. 
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За роки трудової діяльності у коледжі: 

Участь у тренінгу «Основи андрагогіки: особливості роботи з дорослими 

студентами в коледжах, технікумах» 11.11.19-16.11.19. Кількість кредитів ЄКТС 

30/ 1. Сертифікат № 20; 

 

Підвищення кваліфікації за напрямом «Викладачі закладів фахової 

передвищої освіти» 29.01.20-01.02.20. Свідоцтво № ПК-35946459/000420-20. 

 



Підвищення кваліфікації за напрямом: «Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 14.04.2021-17.04.2021. Кількість кредитів ЄКТС 

15/2. Свідоцтво  № ПК – 35946459/001062-21. 

 


