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ЗНАННЯ МОВ
українська, англійська (рівень В2), українська жестова мова (базовий)
ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ
Сфера професійних інтересів Ганни Щуцької охоплює широкий спектр питань
від освітньої реформи міста Києва і України до важливих питань соціалізації
та реабілітації людей з інвалідністю. У тісній співпраці зі Всеукраїнською
громадською організацією інвалідів «Українське товариство глухих»,
Спортивною федерацією глухих України, Всеукраїнською організацією
інвалідів «Союз організацій інвалідів України» проводить роботу з
удосконалення та лобіювання законодавчої бази щодо захисту прав людей з
інвалідністю, популяризації широкого доступу, дефлімпійського спорту,
універсального дизайну і впровадженню інклюзивної освіти в Україні.
Активно сприяє розвитку міжнародного партнерства та міжнародних освітніх
ініціатив, участі в освітніх програмах, міжнародних проєктах і грантах.
Вивчала міжнародний досвід, у тому числі дизайнерського напряму та
інклюзивної освіти, в університетах та коледжах Америки, Італії, Німеччини,
Республіки Польща. Підтримує професійні зв'язки із закладами освіти та
фахівцями Америки, Німеччини, Королівства Швеції, Республіки Польща та
Республіки Еквадор.
ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ, КОМІСІЯХ, ДОРАДЧИХ ОРГАНАХ,
АСОЦІАЦІЯХ ТОЩО
- член Акредитаційної комісії України (Постанова КМУ);
- член колегії Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (2019-2022 роки);
- член Атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
атестації педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів
акредитації, районних науково-методичних центрів, психологічних служб,
закладів освіти, підпорядкованих Департаменту освіти і науки № 2 (2019-2022
роки);
- член ради професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва;
- член робочої групи з питань розробки перспективного плану розвитку
мережі закладів загальної середньої освіти міста Києва на період 2020-2022
років;
- член комісії з визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу
на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти;
- член робочої групи з розробки Методичних рекомендацій щодо оформлення
установчих документів закладів фахової передвищої освіти при Міністерстві
освіти і науки України;
- брала участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань науки
і освіти;
- член профспілкової організації Українського товариства глухих (членський
квиток Українського товариства глухих № 10012001);

- член Ради перекладачів жестової мови міста Києва та Київської області;
- член профспілкової організації працівників текстильної та легкої
промисловості міста Києва;
- член Галузевої Ради з розроблення професійних стандартів та кваліфікацій
у сфері легкої промисловості України;
- представник Коледжу в Асоціації підприємств легкої промисловості
«Укрлегпром»;
- входить до складу робочої групи освіта і кадри Ради з розвитку креативної
економіки (КМУ);
- працює у складі декількох спеціалізованих вчених рад.
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
Має нагрудні знаки «Відмінник освіти України», «Відмінник столичної освіти»;
нагороджена Грамотами Міністерства освіти і науки України, Національної
академії педагогічних наук України, Почесною Грамотою Київської міської
державної адміністрації, Відзнаками Українського товариства глухих «За
заслуги»; Подяками Київського міського голови, Голови Всеукраїнської
громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих»,
Президента Всеукраїнської громадської організації «Спортивна федерація
глухих України», Громадської організації «Об’єднання нечуючих педагогів»,
Відзнакою Президента-голови правління Асоціації підприємств легкої
промисловості «Укрлегпром», Знаком «Профспілкова звитяга» Президії
об’єднання профспілкових організацій профспілок у місті Києві «Київська
міська рада профспілок», переможниця міської конкурсної програми «Киянка
року - 2021» в номінації «Проєктний менеджмент».
ПУБЛІКАЦІЇ, ПАТЕНТИ
Автор 148 наукових статей та навчально-методичних праць, 7 патентів
України на винаходи та корисні моделі, 3 підручників (у співавторстві), 5
монографій. Брала участь у понад 85 науково-практичних всеукраїнських та
міжнародних конференціях.
КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Використання багатошарових текстильних композиційних матеріалів у
медичних виробах, розробка методів і способів прогнозування властивостей
текстильних матеріалів, моделювання процесів тепло - і масопереносу в
текстильних матеріалах, удосконалення технологічних процесів.
ПРОЄКТИ, ПРОГРАМИ, ГРАНТИ
-учасник Програми Державного Департаменту США «The International Visitor
Leadership Program», («Програма міжнародних лідерів - відвідувачів»),
Університет штату Флорида, місто Таллахасі, США (грант Державного

Департаменту США за програмою міжнародних лідерів-відвідувачів ("The
Іnternational Visitor Leadership Program").
-випускник Програми «Адміністрування в системі коледжів у США», Florida
State University, USA, Educational Administration & Leadership Program.
-грант Державного Департаменту США за Програмою "Симпозіум
випускників у Вашингтоні, США".
-грант за Програмою імені Фулбрайта.
-грант Державного Департаменту США на створення Міжнародного
освітнього ресурсу для вивчення американської та української жестових мов
International ASL/USL Learning Resource.
-проєкт соціального спрямування «Краса для всіх», що допомагає жінкам, які
перебувають у непростій життєвій ситуації, здобути безкоштовну освіту у
сфері краси та професійно реалізуватися в цьому напрямі. Реалізація цієї
надважливої соціальної ініціативи стала можливою завдяки Фонду ООН у
галузі народонаселення в Україні (UNFPA), Київській міській державній
адміністрації, Фундації L’Oréal.
-грант Європейського Союзу, який фінансується програмою Erasmus +,
реалізується разом з Українським товариством глухих та Європейським
центром жестових мов (Королівство Швеція). У проєкті Spread 360 беруть
участь 18 країн Європи. Партнери проєкту ЄС мають на меті розробку онлайн
словників професійної термінології різних сфер життя жестовими мовами
країн-учасниць для людей з порушеннями слуху, у тому числі студентів і
викладачів європейських закладів професійної освіти.
-ініціювала укладання Договорів про співпрацю з Університетом прикладних
наук міста Кайзерслаутерн (Німеччина), в рамках якого відбулося
стажування викладачів та студентів в німецькому університеті; Договорів про
взаємодію в освітній та інклюзивній сферах з Університетом Вермонту (США)
та Інститутом професійної підготовки (Республіка Еквадор).
- у складі робочої групи освіта і кадри Ради з розвитку креативної економіки
(КМУ) взяла участь у формулюванні переліків напрямів роботи, які стануть
основоположними у процесі оновлення та розвитку індустрії моди в Україні.
Серед них: підтримка законопроєктів, які забезпечать українським
виробникам гідні умови для ведення бізнесу; зміни освітніх підходів та
методики викладання, що сприятиме підвищенню якості знань молодих
фахівців галузі; програми підтримки молодих талантів.
- проєкт у рамках підписання Договору про співпрацю з Київським міським
Центром соціальної, професійної та трудової реабілітації людей з
інвалідністю.
ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО
Великою метою освіти є не лише знання, а перш за все дії!
ЖИТТЄВІ ІНТЕРЕСИ ТА ХОБІ
Мистецтво, подорожі, спорт

