
                                                       ОСВІТА 

1968- 1973 р.р. - Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. 

Шевченка. Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання».  

Кваліфікація вчителя початкових класів та звання вчителя середньої школи 

(диплом Я № 881170 від 28.07.1973р.). 

1980 – 1983 р.р. Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. 

Шевченка. Спеціальність: « Історія». Кваліфікація вчителя історії та 

суспільствознавства (диплом КВ № 695572 від 23.06.1983р.). 

1994 – 1996 р.р.Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та 

перепідготовки працівників освіти. Спеціальність: «Психологія. Практична 

психологія». Кваліфікація практичного психолога системи освіти. (диплом 

ДСК № 011989 від 10.07.1996 року). 

                       ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

З 1968 року здійснювала професійну діяльність у закладах освіти м. Чернігова: 

вихователь дошкільної установи № 11 , вчитель початкових класів і заступник 

директора з навчальної роботи СШ № 24, вчитель історії і заступник директора 

з виховної роботи СШ № 11 , директор СШ №21, директор школи- новобудови 

№ 32. З 1989 по 1991 рік – заступник, а з 1991 р. по 2004 рік - начальник 

управління освіти Чернігівської державної обласної адміністрації . 

                   Основні етапи науково-педагогічної діяльності у ЗВО: 

З 1992 р. по 2003 р.- старший викладач, доцент  кафедри педагогіки 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( за 

сумісництвом). 

З 2004 р. по 2006 р. – старший науковий співробітник лабораторії « Управління 

закладами освіти» Інституту   педагогіки НАПН України.  

 

З 2007 р. по 2019 р. – професорка кафедри педагогіки , адміністрування та 

спеціальної освіти Державного закладу вищої освіти « Університет 

менеджменту освіти»   НАПН України . 

З 2020 року – професорка кафедри педагогіки, методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету « Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г.Шевченка. 

 

                       НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки, 

методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного 

університету « Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 

 

 

 



ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

«Менеджмент освіти», «Науково - методичний супровід організації освітнього 

процесу в ЗВО» , « Організаційна культура викладача ЗВО» ( освітній ступінь 

« Магістр»).  

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

Кандидатську дисертацію на тему  «Підготовка резерву керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності» захистила 

7 квітня 2004 року у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН 

України за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» 

(диплом ДК № 023521 від 12 травня 2007 року). 

 Вчене звання доцента кафедри педагогіки присвоєно у 1996 році 

(атестат ДЦ АР № 003911 від 24 жовтня 1996 р.). 

 Докторську дисертацію на тему  «Система розвитку 

організаційної культури керівника загальноосвітнього  навчального 

закладу» захистила 28 травня 2015 року у спеціалізованій вченій раді 

Університету менеджменту освіти НАПН України за спеціальністю - 

13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» (диплом ДД № 004456 

від 30 червня 2015 року). 

Вчене звання професора  кафедри управління навчальним закладом та 

педагогіки вищої школи присвоєно у 2015 році (атестат 12ПР № 011154 від 15 

грудня 2015 року). 

                                 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

- Дослідження складових успіху професійної діяльності менеджерів освіти. 

- Модернізація процесу фахової підготовки майбутніх викладачів закладу 

вищої освіти. 

- Перфоманс- менеджмент суб’єктів організації освітнього процесу в ЗВО. 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

       Професорка кафедри педагогіки, методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету « Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г.Шевченка. Керівник десяти  дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю - 13.00.06 «Теорія і 

методика управління освітою»  та за спеціальністю -  015 « Професійна освіта», 

які були успішно захищені. Здійснювала експертизу дисертаційних 

досліджень , опонування на захистах докторських та кандидатських 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних 

наук наук за спеціальністю - 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»  

та за спеціальністю -  015 « Професійна освіта».  Підготовлено дванадцять   

відгуків на автореферати кандидатських дисертацій, здійснено рецензування 

трьох монографій та п’яти навчальних посібників. 



Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських 

дисертацій Д 79.053.02 за спеціальностями 13.00.02 та 13.00.04 у 

Національному   університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.  

Член спеціалізованої вченої ради Д.26.455.03 за спеціальностями 13.00.06 та 

13.00.04 . у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Член редакційної колегії наукових видань включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Тимошко Г. М. ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0996-6138 

(ННІПМ ДЗВО «УМО») «ScienceRise: Pedagogical Education»

 2519-4984 (Online), 2519-4976 (Print). - 

2. Тимошко Г. М. ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0996-6138 

(ННІПМ ДЗВО «УМО») Вісник післядипломної освіти Збірник 

наукових праць Серія «Педагогічні науки» 2522-9958.  

3. Тимошко Г. М. ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0996-6138 

(ННІПМ ДЗВО «УМО») Інформаційні технології і засоби 2076-

8184. 

У 2016-2018 роках здійснювала  співпрацю із проектним бюро »Культур-

Контакт-Австрія» у рамках Україно-австрійського проекту «Нові вимоги до 

компетентностей для керівників шкіл України». 

З 2002 по 2006 рік обиралася депутатом та головою постійної комісії 

Чернігівської обласної ради з питань гуманітарної сфери, освіти та науки.  

З 2005 по  2006 рік працювала радником голови Чернігівської обласної 

державної адміністрації. 

 Член громадської організації « Школа адаптивного упрвління соціально-

педагогічними системами».  

        

 

                                        СТАЖУВАННЯ 

       Підвищення кваліфікації за категорією «викладачі-тьютори (організатори) 

дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» . Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації СП 358044/2798-16, від 16 грудня 2016 р.. 

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти", Освітньо-професійна програма: «науково-педагогічні 

працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та 

лідерства», свідоцтво про підвищення кваліфікації (2732/20 Ц, СП No 

358360447/2734-20), тема: «Організаційна культура керівника- нова парадигма 

розвитку шкільної освіти», кількість годин – 210, 7 кредитів, 06.11.2020 рік. 

      Стажування за кордоном – CERTIFIKAT  OFPRTICIPATION ON     

https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138


         MODERN ACHIEVEMENT OF SCIENCT FND EGUKACATION 

         Held on September 16-23 / 2020/ Netatya/Isrel. 

      Стажування в Інституті Юрая Пелаша в Левочі, з 27 травня по 27 серпня 

2021 р. на кафедрі спеціальної педагогіки та лікувальної педагогіки, 

педагогічного факультету Католицького університету в Ружембероку м. 

Левоча, Словаччина (Сертифікат № 184 серія А 

2021 рік, обсяг: 6 кредитів ЕКТС (180 годин). 

Тема: "Формування комунікативної компетентності педагогів інклюзивного 

освітнього середовища" (6 кредитів, 180 годин). 

      TIMOSHKO HANNA 

has participated in the International Scientific  Conference on Science and 

Education heldon Januaru 04-11, 2022, Hajduszoboszlo, Hungaru ( 24 hours/ 0,8 

ECTS credits ). 

          Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти", Освітньо-професійна програма: «Використання сервісів 

Google Workspace for Edukation    для організації диистанційного та змішаного 

навчання».  Термін навчання- 11.05.2022 року - 17.06.2022 року. Загальна 

кіькість годин/ кредитів ЄКТС за навчальним планом 30 год./ 1 кр. ЄКТС, 

Реєстраційний номер 5878. Номер сертифікату 5878/22Д. 

 

 

                                                   ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

Відмінник освіти України – 1991 рік. 

Указом від 19.12.96р. № 1254/96 Тимошко Г.М. присвоєно почесне 

звання „Заслужений працівник народної освіти України“.  

Нагороджена: Почесними  грамотами  Міністерства освіти України, 

Почесними грамотами Чернігівської державної адміністрації та Чернігівської 

обласної ради. 

Указом від 28.05.03 № 456/2003 нагороджена Орденом княгині Ольги Ш 

ступеня. 

          Почесна відзнака « За звитяжну працю у сфері післядипломної 

педагогічної освіти» ДЗВО « Університет менеджменту    

        освіти НАПН України—2018 рік. 

         Має  вищі нагороди  Національної Академії Педагогічних Наук України 

: Медаль «К.Д.Ушинський» та Медаль «Григорій Сковорода». 

 

                            ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має понад 200 наукових публікацій. Серед них: 3 - посібники, 1- монографія, 4 

статті в Міжнародній науковометричній  базі. 

- Тимошко Г.М. Менеджмент соціальної роботи: навчальний посібник / Г.М. 

Тимошко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 308 с. (Гриф МОН 

України). 



- Тимошко Г.М. Організація діяльності державних і спеціалізованих 

соціальних служб: навчальний посібник / Г.М. Тимошко. – Ніжин : Видавець 

ПП Лисенко М. М., 2011. – 248 с.  

- Тимошко Г. М. Організаційна культура керівника загальноосвітнього 

навчального закладу: теорія та практика : монографія / Г.М. Тимошко. – Ніжин 

: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 596 с. 

- Тимошко Г.М. Органайзер керівика навчального закладу: методичні 

рекомендації. Вид. 2-ге переробл. і доповн. / Г.М. Тимошко. – Ніжин : 

Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 183 с. 

-  Тимошко Г.М . Теоретико-прикладні вектори впровадження інноваційних 

технологій у розвиток сучасної школи. Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.  Серія: Педагогічні науки. 

Вип.150. С. 131–135. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721416/1/65_2018_.pdf 

ISSN 2663-9114. 

   - Ганна Тимошко . Нова парадигма розвитку організаційної культури у 

закладі вищої освіти на засадах професійної діяльності амбрасадорів освітніх 

змін. Věda a perspektivy. 2022. № 9(16). С. 194-205. 

http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2501 

(Міжнародна наукова публікація). 

-      Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Zuieva A., Sholokh, O., Noskova M., Lebid 

Y. (2021) Priorities And Problems In The Development Of Modern Information 

Technologies In Education. IJCSNS International Journal of Computer Science 

and Network Security, 21(No.6. June), 231-

236. http://paper.ijcsns.org/07_book/202106/20210630.pdf (Web of science) 

-         Kartashova, L.; Prykhodkina, N.; Makhynia, T.; Tymoshko, H., Sholokh, O. 

and Zhuravlev, F. (2022). Social Media as a Strategic Tool in School Management: 

Experience of Ukraine and USA. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances 

in Educational Technology. Volume 1: AET. P. 196-210. DOI: 

10.5220/0010922400003364 (Scopus) 

-       Kravchynska T., Dubinina O., Chałas K., Burlaenko T., Tymoshko A., Sholokh 

O., Vinichenko A. The Usage of Automated Information Systems for Database 

Management in General Secondary Education Institutions of Ukraine. IJCSNS 

International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (No.6. 

May)  (Web of science). 

     -  Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Sholokh, O., Makhynia, T., Koroliuk, S., & 

Genkal, S. (2022). Peculiarities of Professional Training of Educational Managers 

in Conditions of Transformation Processes. Postmodern Openings, 13(2), 254-

272. https://doi.org/10.18662/po/13.2/452 (Web of science). 

https://lib.iitta.gov.ua/721416/1/65_2018_.pdf
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2501
http://paper.ijcsns.org/07_book/202106/20210630.pdf
https://doi.org/10.18662/po/13.2/452

