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Досліджує питання теорії і практики педагогічної взаємодії навчальних закладів і
музеїв України (друга половина ХХ початок ХХІ століття); навчання майбутніх педагогів
засобами музейної педагогіки в умовах неформальної освіти; становлення і розвитку
педагогічної складової у діяльності музеїв України. Автор понад 150 наукових та навчальнометодичних праць у зарубіжних і вітчизняних виданнях.

НАУКОМЕТРІЯ
Е-бібліотека НАПН України

ORCID

Google Scholar

Publons

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Обґрунтування змісту і методики
проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти» (2020-2022) здійснює
дослідження індивідуальної теми «Зміст і методичні засади організації виховної практики у
закладах вищої педагогічної освіти».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Стейкхолдер, гостьовий лектор Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (2020-2022).
Стейкхолдер, гостьовий лектор Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини (2020-2022).
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ



Голова профспілкового комітету Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України.
Член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН
України.
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Голова осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка в
Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
член громадської ради при Міністерстві освіти і науки України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●
●
●
●

●

Сертифікований учасник VII Українсько-польського / польсько-українського форуму
„Edukacja dla Przyszłości” (Республіка Польща, 2017).
Сертифікований учасник Міжнародного симпозіуму BUCOVINA FILE DE ISTORIE –
Освіта ХХІ ст. (м. Сучава Румунія, 2019).
Стажування в Сучавському університеті Штефана чел Маре (2018, Румунія).
Сертифікований учасник VIIІ Українсько-польського / польсько-українського форуму
Освіта для миру = Edukacja dla pokoju (Київ-Варшава, 2019).
Міжнародне стажування «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та
звітність» («Międzynarodowe projekty: przygotowanie, wnioskowanie, zarządzanie oraz
sprawozdawczość"), організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у
співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)
(лютий-квітень 2021 р., сертифікат № 2021/04/515).
Сертифікований учасник ІХ польсько-українського / українсько-польського форуму
«Дороги та бездоріжжя освіти в період пандемії» / «Drogi i bezdroża w okresie
pandemii» (Київ-Варшава 2022 р.).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК








Упродовж 2016 року навчалась на курсах «Англійська мова для наукових та науковопедагогічних працівників» у Мовній школі для дорослих Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України (сертифікат, 48 год.);
Сертифікований учасник тренінг-семінару (5 год.) «Навички побудови ефективного
тренінгу» (2017);
Нагороджена грамотою Верховної ради України за заслуги перед українським
народом (2017).
Стажування у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (2020).
Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий
внесок у забезпечення розвитку освіти і науки, підготовку висококваліфікованих
фахівців, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм (2019).
Сертифікований учасник вебінару «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті
сталого розвитку суспільства» до Міжнародного дня рідної мови (21 лютого) і Дня
філолога (25 травня) (м. Київ, 25 травня 2022).
Сертифікований учасник (6 год.) VI Всеукраїнських педагогічних читань «Особистісний
і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи» присвячених пам’яті
академіка Семена Устимовича Гончаренка (м. Київ, 14 червня, 2022 р.).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ




Співавтор культурного проєкту, ініційованого осередком Всеукраїнського товариства
«Просвіта» імені Тараса Шевченка в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України, на тему «Цвіт української нації: спадщина
української педагогіки».
Учасник партнерського проєкту регіонального дослідження з проблеми «Технології
професійного розвитку педагога в умовах неформальної освіти» (2022-2024 рр.) у
співпраці з закладами освіти Чернівецької області.
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