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Дяченко Людмила
Миколаївна
кандидат педагогічних наук (PhD)
diachenko.lm@gmail.com
Досліджує питання порівняльної професійної педагогіки, психолого-педагогічної
підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл в університетах Федеративної Республіки
Німеччина (ФРН), особливостей освіти дорослих У ФРН, упровадження соціальноемоційного навчання у загальноосвітніх школах, проведення тренінгів з соціально-емоційного
навчання для педагогічних працівників, проведення соціально-психологічних тренінгів.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Теорія і практика забезпечення якості
педагогічної освіти у зарубіжних країнах» (2020-2022) здійснює індивідуальне дослідження з
теми «Особливості забезпечення якості підготовки вчителів в Німеччині».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●
●
●
●
●
●

Голова Ради молодих вчених НАПН України (2017–2019 рр.);
Асоційований член Ради молодих вчених НАПН України (з 2019 р.);
Член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН
України;
Національний тренер програми «Лайонс Квест» (Lions Quest) «Соціальні та емоційні
компетентності ХХІ століття» (з 2019 р.);
Тренер проекту «Всеукраїнська літня школа для педагогічних працівників "Освітні
ініціативи"» (м. Херсон, 2016 р., 2017 р.);
У рамках співпраці з незалежним аналітичним центром «Український інститут
майбутнього» є рецензентом аналітичної доповіді «Освіта для турбулентного світу: як
жити, навчати і навчатися на вістрі змін» (автор-укладач М. Скиба).
Співпраця з Міжнародним благодійним фондом «Карітас», Угорсько-українським
благодійним фондом «В наших руках майбутнє», Громадською організацією «Veritas /
Верітас» щодо проведення семінарів-практикумів з розвитку психологічної
грамотності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу (м. Мукачево),
тренінгів з розвитку комунікативних навичок для волонтерів (м. Ужгород) (2016–2017).
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Співпраця з Міжнародним благодійним фондом «Lions Clubs International Foundation»
щодо впровадження соціально-емоційного навчання у систему освіти України.
Національний тренер програми «Лайонс Квест» (Lions Quest) «Соціальні та емоційні
компетентності ХХІ століття» (з 2019 р.).
Сертифікований учасник Міжнародного форуму з упровадження соціально-емоційного
навчання Lions Quest European Meeting (16–18 січня 2020 р., м. Київ).
Співпраця з Центром освіти дорослих «Researcher FMJ NonProfit» (м. Будапешт,
Угорщина) щодо забезпечення обміну інформацією в сферах науково-дослідної,
освітньої, методичної і культурної діяльності для популяризації та оптимізації освіти
дорослих; збагачення новими ідеями, практичними порадами; обмін досвідом у сфері
освіти дорослих, підготовки і організації освітніх заходів для осіб, які досягли 40 і
більше років із використання інноваційних технологій діяльності (2016–2018 рр.).
Сертифікований учасник Міжнародної конференції з проблем інтернаціоналізації
вищої освіти «Nemzetköziesítés a Felsőoktatásban – a Campus Mundi program
nyitókonferenciája» (19 квітня 2016 р., м. Будапешт, Угорщина).
Секретар редакції польсько-українського / українсько-польського наукового щорічника
«Edukacja zawodowa i ustawiczna / Професійна і неперервна освіта» (Варшава,
Республіка Польща).
Сертифікований учасник VIІ Польсько-українського / українсько-польського форуму
«Edukacja dla przyszłości / Освіта для майбутнього» (19–21 вересня 2017 р.,
м. Бидгощ, Республіка Польща).
Сертифікований учасник VIII Українсько-польського / польсько-українського форуму
«Освіта для миру / Edukacja dla pokoju» (8-10 жовтня 2019 р., м. ПереяславХмельницький).
VIІ Польсько-українського / українсько-польського форуму «Edukacja dla przyszłości /
Освіта для майбутнього» (19–21 вересня 2017 р., м. Бидгощ, Республіка Польща).
Сертифікований учасник соціально-освітнього проекту «Wir sind Europa / Ми – це
Європа» у рамках програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді» (ФРН –
Україна) (2017 р.)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
●
●
●
●
●

●
●

Сертифікований учасник програми підготовки національних тренерів програми
«Лайонс Квест» (Lions Quest) «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття»
Міжнародного благодійного фонду «Lions Clubs International Foundation» ( 2019 р.).
Сертифікований учасник педагогічного стажування в Німеччині у Гімназії імені
Емануїла Канта (м. Ляйнфельден-Ехтердінген, Німеччина);
Сертифікований учасник наукового стажування (82 год.) в Угорщині на базі Центру
освіти дорослих «Researcher FMJ NonProfit» (м. Будапешт, Угорщина);
З 2017 р. по сьогодні учасник освітньо-навчальної програми підготовки діючих
тренерів соціально-психологічного тренінгу на базі Київської асоціації практикуючих
психологів і психотерапевтів (м. Київ).
Сертифікований учасник тренінгів Київської асоціації практикуючих психологів і
психотерапевтів, а саме: тренінг особистісного зростання – 36 год; тренінг
комунікативних технік і навичок – 36 год; тренінг ведення переговорів – 18 год; тренінг
продажу психологічних послуг – 18 год; тренінг управління персоналом – 36 год;
тренінг вирішення конфліктів – 36 год; методика соціально-психологічного тренінгу –
36 год.
Сертифікований учасник тренінгів за програмою «Розвиток соціальних і емоційних
компетентностей ХХІ століття» на базі Міжнародної асоціації «Lions Clubs
International».
Сертифікований учасник тренінг-семінару «Навички побудови ефективного тренінгу»
(5 год.) на базі Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Виконавець проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину», що
рекомендується до реалізації за рахунок грантової підтримки Національного фонду
досліджень України (відповідно до заявки на одержання грантової підтримки
№2020.01/0221 та на підставі рішення наукової ради Грантонадавача (протокол № 21
від 16-17 вересня 2020 року). Проєкт реалізується Інститутом педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
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