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Освіта: 

Бакалавр, денна форма, диплом . 

2007–2011  Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. Факультет педагогіки і психології. 

Спеціальність: « Біологія і хімія». 

Кваліфікація: вчитель біології (хімії, екології та валеології). 

2011 – 2012 Спеціаліст, денна  

Магістр, заочна форма, диплом КВ №47470405 від 26.06.2014. 

2013 – 2014 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Інститут 

природничо-географічної освіти та екології. 

Спеціальність: «Хімія». 

Кваліфікація: викладач хімії, хімік. 

 

Магістр,  заочна, диплом М18 №033455 від 28.02.2018. 

2016 – 2018 Київський університет імені Бориса Грінченка. Факультет інформаційних 

технологій та управління.  

Спеціальність: «Публічне управління та адміністрування». 

Освітня програма «Державне управління» 

Аспірант, денна форма. 

2019 – по сьогоднішній день Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, 

академік НАПН України  Довгий Станіслав Олексійович 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки.» 

Кваліфікація: Доктор філософії в галузі педагогіки 

 

Сфера наукових інтересів: робота з  дітьми схильними до науково-дослідницької діяльності, 

робота за методологією TheoPrax 

Тема дисертаційного дослідження: «». 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З 2014- по 2015 – методист відділу навчально-виховної роботи Комунального позашкільного 

навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді». 

З 2015 по сьогоднішній день – завідувач відділення хімії та біології роботи Комунального 

позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді». 

 

 

 

Тези доповідей: 

1. Черненко В.В., Прибора Н.А. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТА ПРОЕКТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ЗНЗ  / В.В. Черненко, Н.А. Прибора, (Вінниця, 2014). 

 

http://www.vspu.edu.ua/faculty/geogr/chemistry/art25_03/4_12.pdf
http://www.vspu.edu.ua/faculty/geogr/chemistry/art25_03/4_12.pdf


 

Підвищення кваліфікації : 

• у 2015 році  отримала Сертифікат про успішне завершення курсу «Комп’ютерна 

грамотність» за програмами: Microsoft Word, Microsoft Exel,   Microsoft PowerPoint КПНЗ 

«Київська Мала академія наук учнівської молоді»; 

• у 2016 році пройшла підвищення кваліфікації за короткостроковою формою Семінар-

практикум «Перспективи розвитку науково-дослідницької роботи учнів (вихованців, 

слухачів) загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів», Сертифікат №2295 

(наказ №49-О Національного-еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

 від 20.04.2016 р.); 

• у 2016 році прослухала цикл лекцій та практичних семінарів «Наукова грамотність 14-

26 квітня та отримала Сертифікат від КПНЗ «КМАНУМ» та НАПН України; 

• Із вересня 2016 року і до березня 2017 року проходила курси підвищення кваліфікації в 

Інституті післядипломної педагогічної освіти  Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

• Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК/0213655/5201-17 від 24 березня 2017 р., 

реєстраційний № ПШ 03-09/5347 (Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка) 

• Рішенням атестаційної комісії Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) присвоєно 

педагогічне звання «керівник гуртка-методист», 18 квітня 2017р. 

• Сертифікат Комунального позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія 

наук учнівської молоді», Хіміко-технологічного факультету Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

участь у роботі круглого столу «Адаптаційний курс від школи до НТУУ «КПІ ім.І. 

Сікорського» через систему Київської Малої академії наук» зі створення єдиного 

безперервного освітнього простору для формування дослідницької компетентності учнів 

– майбутніх студентів ВНЗ (8 червня 2017 року). 

• Certificate of Attendance participated in Annual Young Medical Scientists’ Conference 2018 

(Ministry of health of Ukraine, Bogomolets national medical university, O.A. Kysil students’ 

scientific society). 

• Сертифікат Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, 

Національного центру «Мала академія наук України» за участь в освітньому заході для 

педагогів #МАН_EdSpase «Інновації в освітньому просторі МАН» (Київ, 4 травня 2019 

року, CES №01/59-19); 

 

 

 

 

 



Перелік нагород: 

2014 рік: 

- Подяка Київської Малої академія наук учнівської молоді за сумлінну та бездоганну 

працю, плідну педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання і 

виховання підростаючого покоління та з нагоди  свята – 65-річчя Київської Малої 

академії наук учнівської молоді. 

2015  рік: 

- Грамота Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської Міської державної адміністрації) 

 за вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання  учнівської молоді в 

умовах відродження і розвитку національної освіти України, значний особистий 

внесок у розвиток столичної освіти та з нагоди Дня працівника освіти. 

2016 рік: 

- Подяка Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської Міської державної адміністрації) 

 за вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання  учнівської молоді в 

умовах відродження і розвитку національної освіти України, значний особистий 

внесок у розвиток столичної освіти та з нагоди Дня працівника освіти; - 

- Диплом учасника міжнародного освітнього проекту «Наукові пікніки» за внесок у 

популяризацію науки серед молоді;  

-  Подяка Київського міжнародного університету за вагомий внесок у справу 

виховання та навчання школярів, формування інтелектуально розвиненої 

особистості старшокласників, за сприяння у реалізації освітніх програм Київського 

міжнародного університету. 

2017  рік: 

- Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у справу 

навчання і виховання учнівської молоді, розвиток національної освіти, високу 

професійну майстерність та з нагоди Міжнародного жіночого дня (8 березня 2017 

року № 95717); 

- Грамота Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за творчий підхід та значний 

особистий внесок у співпрацю з організації науково-дослідницької діяльності 

обдарованої учнівської молоді за напрямком «хімічна технологія»; 

- Подяка Київської Малої академія наук учнівської молоді за активну участь у 

конкурсі «МАНівці пишуть Вікіпедію»; 

- Подяка Київської Малої академія наук учнівської молоді за самовіддану роботу із 



творчо обдарованою учнівською молоддю на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2016-

2017 навчальному році». 

2019 рік:  

- Подяка Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, 

високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий 

особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України; 

- Почесна Грамота Національної академії наук України за активну участь в 

організації та проведенні ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки (16 травня 2019 р.); 

- Подяка Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської Міської державної адміністрації) за підготовку переможця Третього 

конкурсу командних проєктів (3rd Belt and road Teenager Maker Camp Teacher 

Workshop); 

- Подяка Київської Малої академія наук учнівської молоді за самовіддану роботу із 

творчо обдарованою учнівською молоддю на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2018-

2019 навчальному році»; 

- Подяка Національного університету біоресурсів і природокористування України за 

співпрацю в організації та проведенні І-ої літньої біологічної школи учнівської 

молоді (18-21 червня 2019 року);  

- Подяка Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за підготовку фіналістів та активну 

участь у Х Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської 

молоді «Дотик природи 2019» (наказ № 80 від 07.11.2019 р.); 

- Диплом учасника науково-популярного фестивалю «Наукові пікніки» (Київ 28 

вересня 2019); 

- Подяка Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської Міської державної адміністрації), Комунального позашкільного 

навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді», Хіміко-

технологічного факультету Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за організацію ІІІ 

науково-практичної конференції в рамках проєкту «Збереження прісної води і 

водоочищення як складових сталого розвитку України» (Київ, 17-18 травня 

2019року). 

 

 



2020 рік:  

- Грамота Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, 

Національного центру «Мала академія наук України» за плідну і бездоганну 

працю, професійну майстерність, високу результативність і ефективність у 

науково-педагогічній діяльності та з нагоди 10-річчя КПНЗ «Київська Мала 

академія наук учнівської молоді» (Наказ НЦ «МАНУ» від 04.12.2020 №203); 

- Подяка Київської Малої академія наук учнівської молоді за самовіддану роботу із 

творчо обдарованою учнівською молоддю на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2019-

2020 навчальному році». 

 

Експериментальне дослідження: 

Розроблено:  

- Методичні рекомендації  «Робота з обдарованими учнями  у секції хімії Київської 

Малої академії наук учнівської молоді»; 

- програму «Хімія»  КПНЗ «КМАНУМ» з позашкільної освіти  дослідницько-

експериментального напряму;  

- засновано Всеукраїнський учнівський проєкт «Збереження прісної води і 

водоочищення як складових сталого розвитку України».  

 

 

 

 

 


