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кандидат педагогічних наук (PhD), старший 
науковий співробітник відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих 
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Досліджує питання розвитку освіти дорослих в Угорщині; професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів в коледжах та університетах Угорщини; педагогічних 
засад впровадження мультимедіа технологій у професійну підготовку майбутніх учителів 
початкових класів; підготовки майбутнього вчителя до застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у професійній діяльності; медіаосвіти. 

 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
У межах виконання наукового дослідження «Теорія і практика забезпечення якості 

педагогічної освіти у зарубіжних країнах» (2020-2022) здійснює дослідження індивідуальної 
теми «Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки вчителів 
в Угорщині». 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 Викладач навчальної дисципліни циклу загальної підготовки здобувачів ступеня 
доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД НАПН 
України, спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» - «ІКТ в 
освітньо-науковій діяльності». 

 Викладач модулю «Медіаосвіта: теорія, досвід, перспективи» в Центрі підвищення 
кваліфікації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників ІПООД 
імені Івана Зязюна НАПН України.  

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 Заступник головного редактору наукового журналу «Вісник кафедри ЮНЕСКО 
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 Член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України. 
 Член Ради молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України. 

 Член Товариства угорців у Києві (Magyarok Kijevi Egyesülete). 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 Сертифікований учасник конференції «Nemzetköziesítés a Felsőoktatásban – a Campus 
Mundi program nyitókonferenciája» (2016, м. Будапешт, Угорщина) 

 Учасник творчого проекту німецько-українських зустрічей молоді «Ми – це Європа!» – 
«Wir sind Europa» (2016, м. Дрезден, ФРН) 

 Учасник Форуму української наукової діаспори «Advancing Science Through 
International Cooperation» (2018, м. Київ, Україна), 

 Сертифікований учасник VІІІ Українсько-польського / Польсько-українського форуму 
«Освіта для миру = Edukacja dla pokoju» (2019, м. Переяслав-Хмельницький, Україна) 

 Сертифікований учасник ATEE Winter 2020 Conference «Teacher Education for 
Promoting Well-being in School» (2020, м. Сучава, Румунія) 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 

 Стажування на кафедрі теорії та методики початкової освіти в Мукачівському 
державному університеті з 28 жовтня 2019 р. до 28 листопада 2019 р. (наказ № 616-к 
від 29.10.2019 р.) 

 Учасник  навчального практикуму з питань підготовки проектів на конкурси програми 
Горизонт 2020. В рамках практикуму прийняла участь у: практичному семінарі 
«Політика навчання дорослих як шлях реалізації євроінтеграції України та цілі сталого 
розвитку №4», 24 вересня 2018 р., м. Київ, навчальний центр  Британської  Ради в 
Україні (British Council); тренінгу «Як написати успішну пропозицію в «Горизонт 2020» 
(«How to write a successful proposal in Horizon 2020?»), 17 жовтня 2018 р., м. Київ, 
Міністерство освіти і науки України. 

 Здобула грант на участь у роботі Європейської освітньої науково-практичної 
конференції (ECER 2015) «Education and Transition. Contributions from Educational 
Research» (2015, Corvinus University of Budapest) та виступила з доповіддю «Transition 
to Innovations in Education as Response to Civilizational Challenges: International 
Experience for Ukraine». 

 Грамота НАПН України за творчі здобутки у розвитку педагогічної науки, освіти, 
підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів та з нагоди ювілею 
Інституту (2018 р.) 

 Подяка Національного центру «МАНУ» НАН України за значні успіхи і високий рівень 
професійної компетентності у справі формування інтелектуального і трудового 
потенціалу країни, плідну співпрацю з Малою академією наук України щодо розбудови 
єдиного відкритого інформаційного простору освіти (2019 р.)  

 

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. 


