CV profile

Грищенко
Юлія Валеріївна
кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник
відділу змісту і технологій педагогічної освіти
gulia2020@ukr.net
Досліджує питання теорії та історії мистецької освіти в Україні, формальної і
неформальної освіти викладачів закладів фахової передвищої і вищої освіти, розвитку
вітчизняних науково-педагогічних шкіл, практичної підготовки майбутніх учителів у закладах
вищої педагогічної освіти. Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць в
українських і зарубіжних виданнях.
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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 психологопедагогічної практики у закладах вищої педагогічної освіти».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ





Викладач вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів ступеня доктора філософії
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД імені Івана Зязюна
НАПН України, спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» «Персонологія у
педагогічній освіті».
Гостьовий лектор в Бердичівському фаховому коледжі, Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича.
Автор тренінгів з проблем теорії і практики розвитку науково-педагогічних шкіл в
Україні.
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ




Технічний редактор фахового збірника «Естетика і етика педагогічної дії».
Технічний редактор збірника наукових праць «Неперервна педагогічна освіта ХХІ
століття».
Забезпечення інформаційного контенту діяльності відділу змісту і технологій
педагогічної освіти на сайті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України, в соціальних мережах.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●
●
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●
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●
●

Сертифікований учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Нові концепції
викладання у світлі інноваційних досягнень Європейської дидактики» (ФРН – Україна,
2017).
Сертифікований учасник третьої Міжнародної конференції-шоукейсу «Премії ЄС у
сфері культури» (2019).
Сертифікований учасник ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції
розвитку педагогічної освіти в Україні» (2019).
Сертифікований учасник ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Естетичні і
етичні засади розвитку педагогічної майстерності викладача мистецьких дисциплін»
(м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2020).
Післядипломне міжнародне стажування «Міжнародні проекти: написання,
аплікування, управління та звітність» (Університет суспільних наук (UNS) м. Лодзь,
Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) (2021).
Сертифікований учасник Міжнародна конференція «Грантові проекти як важливі
драйвери покращення наукової та освітньої діяльності закладів освіти (Лодзь, Київ, 5
травня 2021).
Сертифікований учасник Міжнародного наукового симпозіуму «Молдо-українські
етнокультурні зв'язки в синхронії і діахронії» в рамках VI Наукових читань пам’яті
академіка К.Ф Поповича 10 листопада 2021 року.
Сертифікований учасник ІІ польсько-українського наукового форуму «Польща та
Україна в сучасній Європі – міжкультурний діалог – роль національних меншин –
виклики та загрози» (м. Ольштин-Львів, 19-20 травня 2022).ʼ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
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Курси «Англійська мова для наукових і науково-педагогічних працівників» (Мовна школа
для дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (сертифікат,
48 год.) (м. Київ, 2016).
Сертифікований учасник тренінг-семінару (5 год.) «Навички побудови ефективного
тренінгу» (м. Київ, 2017).
Стажування у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (2020).
Сертифікований учасник тренінгу (60 год.) “Розроблення професійних стандартів” у
рамках навчання для розробників професійних стандартів за ініціативи НАК (м. Київ,
2020-2021).
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.).
Навчання у докторантурі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки) (м. Київ, 2021-2023).
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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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