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Дійсний член WAPP та Української Спілки Психотерапевтів.
Викладач Базового курсу позитивної психотерапії

регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України. Цей вищий навчальний заклад закінчила в 2005 р.
ародилася 10 січня 1964 р. в с. Нікольське Висо- за спеціальністю «Державне управління». Здобуті в акадекопільського району Херсонської області. Першу мії знання стали міцним фундаментом для подальшої провищу освіту здобула в Запорізькому державному фесійної діяльності.
університеті за спеціальністю «Фізика та математика»,
Упродовж 2005–2008 рр. обіймала посаду керуючого
отримавши в 1986 р. диплом з відзнакою. За активну гро- відділенням «Апостолівське» Криворізької філії ЗАТ Комадську роботу, сумлінну діяльність на посаді командира мерційний банк «ПриватБанк». Протягом 2008–2009 рр.
будівельного загону в 1986 р. нагороджена медаллю «За тру- очолювала ТОВ «Підприємство Українського агропромисдовую доблесть».
лового холдингу № 2».
Після закінчення вишу повернулася до рідної ЗелеУ 2009 р., після завершення навчання на базовому
нодольської середньої загальноосвітньої школи № 2, де курсі, отримала сертифікат консультанта Вісбаденської
почала працювати вчителем фізики. З 1992 р. три роки академії позитивної психотерапії (Німеччина). Згодом
очолювала школу. Любов до навчання Валентина Олек- продовжила навчатися на Майстер-курсі, а потім і на Тресандрівна прищеплювала своїм учням передусім власним нерському курсі. Сьогодні успішно займається консультаприкладом, постійно дбаючи про підвищення своєї квалі- ційною і викладацькою діяльністю в м. Києві.
фікації та розвиток різноманітних здібностей.
Активною та ефективною була громадська діяльність
Упродовж 1993–1999 рр. В. О. Шарпар здобувала другу В. О. Шарпар як депутата Апостолівської районної ради IV
вищу освіту в альма-матер — Запота V скликань.
різькому державному університеті,
Разом із чоловіком Володиде навчалася за спеціальністю «Обмиром, якого зустріла в ЗДУ та
лік і аудит». Закономірно, що жінка
вийшла заміж ще під час навстала зразком не лише цілеспрямочання, виховала двох дітей. Син
ваності, сумлінності й ініціативВ’ячеслав — професійний футбоності, але й професіоналізму. Вона
ліст, одружений, має троє діточок.
легко засвоювала теоретичний навДонька Софія закінчує магістрачальний матеріал та вміло застосотуру Львівського інституту банківвувала його на практиці.
ської справи.
У 1995 р. переведена на посаду
Успішний професійний шлях
начальника відділу освіти АпостоВалентини Олександрівни є свідлівської районної державної адміченням дієвості її життєвого кредо:
ністрації. Добре знаючи проблеми
«Прагнучи неможливого, ми досянавчальних закладів району, вона
гаємо найкраще з можливого».
доклала багато зусиль для їх успішМаючи різноплановий госпоного вирішення.
дарський досвід і визначні педаУ квітні 2002 р. Валентина
гогічні здібності, перспективою
Олександрівна була обрана госвоєї діяльністю В. О. Шарпар
ловою Апостолівської районвважає навчання і розвиток ТОРної ради, де працювала до
менеджерів. З цією метою останні
2005 р. Щоб ефективно виконувісім років наполегливо розробляє
вати нові повноваження, виріавторські програми і особисто прошила здобути спеціальну освіту
водить психологічні тренінги для
і вступила до Дніпропетровського
персоналу і керівників бізнесу.
Із коханим чоловіком Володимиром
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