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Досліджує питання теорії і практики використання тренінгових технологій у сфері
педагогічної освіти і освіти дорослих. Автор понад 15 наукових та навчально-методичних
праць у фахових виданнях та збірниках матеріалів конференцій.
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Е-бібліотека НАПН України
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Google Scholar
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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 методичної практики у
підготовці вчителів початкових класів у закладах вищої педагогічної освіти».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Немає

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●
●

Технічний редактор фахового збірника «Естетика і етика педагогічної дії»;
Технічний редактор збірника наукових праць мистецько-педагогічних читань
«Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття»;
Забезпечення документообігу випускового відділу підготовки PhD зі спеціальності 011
«Освітні, педагогічні науки».
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ


















Сертифікований учасник ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції
розвитку педагогічної освіти в Україні» (2020).
Сертифікований учасник у вебінарі «Інновації й традиції проведення практики у закладах
фахової передвищої і вищої педагогічної освіти» в межах Міжнародної спеціалізованої
виставки «Освіта і кар’єра – 2020» (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України, 2020).
Сертифікований учасник ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті
професора О.П. Рудницької з проблеми «Неперервна педагогічна освіта в Україні і
зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції» академічна культура дослідника в освітньому
просторі: європейський та національний досвід» (Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка, 2021).
Сертифікований учасник VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний
розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»
(Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2021).
Сертифікований учасник V Міжнародної науково-практичної конференції «Естетичні і
етичні засади розвитку педагогічної майстерності викладача мистецьких дисциплін» (м.
Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2022).
Учасник онлайн ІІІ Міжнародного науково-практичного WEB-форума «Розбудова єдиного
відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» (Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2021).
Учасник онлайн V Міжнародної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна
освіта 2021: Інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації», у рамках модулю
Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2021).
Учасник онлайн лекції «Андрагогічна концепція Олександра Каппа» (Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Університет Я.А.
Коменського у Братиславі (Словаччина), 2022).
Учасник онлайн VII польсько-наукового форуму «Польща та Україна в сучасній Європі» міжкультурний діалог - роль національних меншин - виклики та загрози» (ВармінськоМазурський університет в Ольштині (Польща); Інститут політичних наук; Національний
університет «Львівська політехніка»; Інститут гуманітарних та соціальних наук (м. Львів,
2022).
Учасник онлайн Міжнародної науково-практичної конференція «Актуальні проблеми
вищої професійної освіти» межах V Міжнародного симпозіуму «Cоціокультурний дискурс
глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація» (Національний авіаційний університет
Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, 2022).
Учасник онлайн Міжнародного науково-методологічного Інтернет-семінар «Розвиток
порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних
процесів» (2022).
Учасник ІІІ Міжнародної наукової онлайн-конференції «Україно моя вишивана:
етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки», присвяченої
всесвітньому дню вишиванки (2022).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК




Стажування у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (2020).
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.).
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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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