CV profile

Хомич
Лідія Олексіївна
доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи
ukrlida@ukr.net
Досліджує питання змісту психолого-педагогічної підготовки вчителя; аксіологічних
основ змісту навчання і виховання майбутніх вчителів; культурологічного підходу як
методологічної основи професійного розвитку майбутнього вчителя; цивілізаційних цінностей
у змісті формування особистості майбутнього педагога; загальнокультурного розвитку
особистості майбутнього вчителя.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Досліджує тему «Професійне становлення і розвиток вчителя Нової української
школи».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладач навчальної дисципліни циклу загальної підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН України, спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» «Кількісні і якісні методи дослідження».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ




Член редакційних колегій журналів і збірників наукових праць («Естетика і етика
педагогічної дії», електронного наукового періодичного журналу «Імідж сучасного
педагога», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи»).
Член експертної групи відкритого конкурсу серед закладів вищої освіти з розроблення
освітніх програм зі спеціальності 013 «Початкова освіта».
Член робочої групи МОН України спільно з проектом «Фінська підтримка реформ
української школи» з розроблення професійного стандарту вчителів середньої школи.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Сертифікований учасник підсумкової конференції «Розвиваємо освіту разом навчаємось один в одного і навчаємо один одного» в рамках освітнього проекту між
містами – побратимами Ірпінь (Україна) - Борна (ФРН), (2017).
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Сертифікований учасник тренінгу (20 год.) «Педагогіка початкової школи: фінський
досвід» (2019);
Сертифікований учасник тренінгу (13,5 год.) «Педагогіка початкової школи: фінський
досвід. Модуль 3. «Практика та інструменти оцінювання в школі» (2019);
Сертифікований учасник тренінгу (14 год.) «Педагогіка початкової школи: фінський
досвід. Модуль 4. «Інклюзивна освіта» (2020).

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).
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