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Досліджує питання формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих,
корпоративної освіти, полікультурної освіти, внутрішньофірмового навчання, професійного та
особистісного розвитку персоналу, інноваційних технологій навчання, порівняльної
педагогіки, управління груповою динамікою, організації спільної діяльності, командної
взаємодії. Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць у вітчизняних та
зарубіжних виданнях.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Теорія і практика професіоналізації
педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих» (2020-2022) здійснює дослідження
індивідуальної теми «Розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері
неформальної освіти дорослих»

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ





Завідувач Центру підвищення кваліфікації ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
Автор програм «Модернізація сучасної педагогічної освіти», «Педагогічний супровід
професійного розвитку наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників»,
«Основи наукових досліджень» для Центру підвищення кваліфікації наукових, науковопедагогічних та педагогічних працівників.
Автор програм «Тенденції освіти дорослих в Україні і зарубіжжі», «Ретроспектива
становлення освіти дорослих» для здобувачів ступеня доктора філософії на першому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта» за спеціальністю 011
«Науки про освіту».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України, підкомісія 301 «Освіта впродовж життя, визнання
неформального та інформального навчання».
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Член редакційної колегії збірників наукових праць: «Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи», «Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка», «Мистецька
освіта: зміст, технології, менеджмент».

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ





Сертифікований учасник курсу підвищення кваліфікації «Едукатор», Республіка Польща
(2015);
Сертифікований учасник семінару «Міжнародна технічна допомога та менеджмент
проектів» проведений представництвом DVV International Eastern Neighbors Німецької
асоціації народних університетів (DVV) (2015);
Сертифікований учасник Міжнародних днів освіти дорослих у Львівській області (2015).
Сертифікований учасник польсько-українського проекту «Розвиток польської освіти в
Україні» (2016-2017).

НИЙ РОЗВИТОК
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК





Сертифікований учасник тренінгу-семінару «Навички побудови ефективного тренінгу»,
Київ (2017);
Сертифікат, що підтверджує володіння польською мовою (рівень В2).
Курси підвищення кваліфікації «Управління персоналом та організацією». Люблінський
університет, Республіка Польща (2019).
Стажування в Інституті проблем виховання НАПН України (довідка № 01-11/373 від 09
грудня 2019 р.).
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