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Досліджує питання освіти впродовж життя; освіти дорослих; регіонів, що
навчаються; педагогіки вищої школи; історії педагогіки; порівняльної педагогіки; ґендерних
досліджень у педагогічній науці та практиці. Автор понад 300 наукових і навчальнометодичних праць.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Професіоналізація педагогічного
персоналу у сфері освіти дорослих» (2020-2022) здійснює дослідження індивідуальної теми
«Розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ






Розробник і викладач тематичних модулів «Технології навчання дорослих»,
«Національна система вищої освіти в історико-педагогічному контексті» освітньонаукової програми для підготовки докторів філософії у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за
спеціальністю 011 «Науки про освіту» в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
Співавтор програми «Викладацька практика» для спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні науки» (ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України).
Розробник і викладач авторських курсів з розвитку компетентнісного потенціалу
дорослих у Центрі підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
Автор, організатор тренінгів з освіти дорослих для педагогічних і науково-педагогічних
працівників.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ



Член Науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої
освіти МОН України (НМК 15) (підкомісія 301 «Освіта впродовж життя, визнання
неформального та інформального навчання»).
Член експертно-консультаційної робочої групи НАПН України з підготовки розділів
проєкту Закону України «Про освіту» (2015 – 2016).
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Заступник голови наукової ради (на громадських засадах) Науково-методичного центру
освіти дорослих Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Богдана Хмельницького (2015 – 2017).
Заступник головного редактора фахового збірника наукових праць «Освіта дорослих:
теорія, досвід, перспективи» (з 2009).
Член редакційних колегій: електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного
педагога», збірника наукових праць «Вісник Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності».
Член Громадської організації «ІДЦ «Інтеграція та розвиток».
Член робочої групи з розроблення (співавтор) проєкту Концепції розвитку освіти
дорослих в Україні (2019; Українська асоціація освіти дорослих).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Сертифікований учасник міжнародних проектів:








проєкту «Центр освіти дорослих як осередок навчання демократії в Україні» (Projekt
«Zentrum fur Erwachsenenbildung als Ort des Demokratielernens in der Ukraine») за
підтримки Міністерства закордонних справ ФРН (2018, Університет Аугсбургу
(м. Аугсбург, Німеччина));
спільного німецько-українського науково-дослідного проєкту «На шляху до
запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і неперервна освіта» в Україні» за
підтримки Федерального Міністерства освіти і науки Німеччини і Міністерства освіти і
науки України (2016 – 2017, Університет Аугсбургу (м. Аугсбург (Німеччина));
проєкту «Професіоналізація освіти дорослих включно з питаннями громадянської
освіти» за підтримки Представництва DVV International в Україні (2016 – 2017);
пілотного проєкту «Розроблення та впровадження уніфікованої аналітичної системи
моніторингу проектів DVV International в Україні», ініційованого Представництвом DVV
International в Україні (2017);
проекту «Громада, що навчається: трансформація конфліктів в Україні та Молдові
через активну громадянську участь», ініційованого Представництвом DVV International
в Україні (тренінг «Вступ до освіти дорослих») (2017).

2. Сертифікований учасник Регіональної Літньої Академії країн Східного Партнерства
Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV
International) (2016, м. Рига, Латвія).
3. Сертифікований учасник міжнародних науково-практичних конференцій і форумів:





«Перспективні питання світової науки» = «Бъдещето проблемите на световната наука»
(2014, м. Софія, Республіка Болгарія);
«Сучасні проблеми підготовки вчителів: технології, освіта і розвиток» = Müǝlllim
hazırlıǧının müasir problemlǝri texnologiya, tǝhsil, vǝ inkişaf (2014, м. Баку, Азербайджан);
«Гуманістична модель освіти» = Humanistyczny Model Kształcenia (2013, м. Пултуськ,
Республіка Польща) та ін.
«Дополнительное образование взрослых: международные тенденции и национальные
приоритеты» = «Додаткова освіта дорослих: міжнародні тенденції і національні
пріоритети» (2019 р., м. Мінськ (Республіка Білорусь)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК


Експерт із підготовки пропозицій щодо пріоритетних напрямів науково-технологічного
розвитку України на 2021-2030 рр. (участь у форсайтному дослідженні (опитуванні
експертів), здійсненому Українським інститутом науково-технічної експертизи та
інформації за дорученням МОН України (2019);
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Стажування в Інституті проблем виховання НАПН України (01.11.2019 р. – 30.11.2019
р.; довідка № 01-11/373 від 09 грудня 2019 р.);
Сертифікований учасник семінару у рамках міжнародного проекту «Центр освіти
дорослих як осередок навчання демократії в Україні» (Projekt «Zentrum fur
Erwachsenenbildung als Ort des Demokratielernens in der Ukraine») за підтримки
Міністерства закордонних справ ФРН (обсяг – 40 годин) (2-8.12.2018 р., кафедра
педагогіки зі спеціалізацією «освіта дорослих і неперервна освіта» Університету
Аугсбургу (м. Аугсбург (Німеччина);
Сертифікований учасник воркшопу у рамках німецько-українського науково-дослідного
проекту «На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і неперервна
освіта» в Україні» (обсяг – 40 годин) (2017 р., м. Аугсбург, кафедра педагогіки зі
спеціалізацією «освіта дорослих і неперервна освіта» Університету Аугсбургу
(м. Аугсбург (Німеччина);
Сертифікований учасник навчальної програми з підготовки професіоналів
«Професіоналізація освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти»,
ініційованої Представництвом DVV International в Україні (180 годин; 2017 р.);
Сертифікований учасник семінарів: «Міжнародна технічна допомога та менеджмент
проектів» Представництва Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних
університетів Німеччини (DVV International) (2015 р.); учасник семінару «Освіта
дорослих між особистісним зростанням і соціальним розвитком» Представництва
Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини
(DVV International) (2015 р.);
Сертифікований учасник регіональної Літньої школи країн Східного Партнерства
«Професійна підготовка фахівців з освіти дорослих» Інституту з міжнародного
співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International). (2015
р.);
Сертифікований учасник проєкту «Посилення професійних навичок в освіті дорослих
андрагогів України» (тренінг «Вступ до методології навчання дорослих»)
Представництва Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних
університетів Німеччини (DVV International) за підтримки Міністерства закордонних
справ Республіки Естонія (2014 р.);
Керівник і виконавець наукових досліджень відділу андрагогіки Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України: «Теорія і практика
особистісного і професійного розвитку дорослого населення» (2015-2016 рр.),
«Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення»
(2017-2019 рр.), «Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих»
(2020-2022 рр.);
Виконавець проєкту прикладного дослідження «Розробка Концепції регіону, що
навчається, як підґрунтя ефективної регіональної освітньої політики (на прикладі
Запорізької області)» (МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2016 р.);
Нагороджена: Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським
народом» (№113-к від 28.02.2019); Подякою Представництва DVV International в Україні
за професійний внесок у розробку процедури моніторингу під час імплементації проєкту
«Регіональні Голоси – Створюємо Мости для Демократії» (2018); Подякою Запорізької
облдержадміністрації за активну участь в організації та проведенні Міжнародних Днів
освіти дорослих у Запорізькій обл. 6-8 жовтня 2016 р. (№0827/3307 від 28.10.2016);
грамотами і подяками Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України (2009-2019 рр), НАПН України (2016-2019 рр.); стипендіат Кабінету
Міністрів України для молодих учених (2003 – 2005).
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