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взаємодії. Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць у вітчизняних та
зарубіжних виданнях.

НАУКОМЕТРІЯ
Е-бібліотека НАПН України

Publons

Google Scholar

Scopus

ORCID

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».
Виконання конкурсного прикладного наукового дослідження «Організаційно-педагогічні
умови діяльності Університету Третього Віку» (2021).

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», «Методологія педагогічних досліджень в освіті
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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».
Член редакційної колегії збірників наукових праць: «Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи», «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент».

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●
●

Сертифікат, що підтверджує володіння польською мовою (рівень В2).
Сертифікований учасник польсько-українського проекту «Розвиток польської освіти в
Україні» (2016-2017).
Сертифікований учасник Міжнародного освітнього проєкту «ABC klasy polskiej» –
програма вдосконалення вчителів-полоністів за підтримки фонду «Свобода і
демократія» та Міністерства національної освіти Республіки Польща. Курс «Розкриття
власного потенціалу» (2020). Курс «Побудова дидактичних засобів вимірювання
навчальних компетенцій у процесі проведення досліджень з використанням ІКТ» (2020).

НИЙ РОЗВИТОК
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
●
●
●
●
●

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.).
Друга вища освіта: Інститут бізнес-освіти Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана. Спеціальність: менеджмент. Кваліфікація: магістр
з управління та адміністрування. Диплом М21 №057457, виданий 01.09.2021
Онлайн-курс: «Опануємо змішане навчання» для викладачів, керівників та працівників
адміністрації закладів вищої освіти на платформі EdEra. Сертифікат від 19.12.2021
обсягом 90 год.
Курси підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти КНЕУ імені
В. Гетьмана "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача (рівень 1)» обсягом 120 год.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/070462-22, № 44 від 15 лютого
2022 р.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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