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співробітник, провідний науковий співробітник
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Досліджує питання освіти впродовж життя, формальної те неформальної освіти
дорослих, педагогіки вищої школи, педагогічної аксіології та всебічного розвитку особистості.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних
виданнях.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Теорія і практика професіоналізації
педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих» (2020-2023) здійснює дослідження
індивідуальної теми «Розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у
закладах післядипломної освіти».

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» - «Філософські
засади освіти в синхронічному і діахронічному дискурсі».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ



Учасник заходу «Family Fest: відкритий простір для саморозвитку» (2017).
Член ради Громадської спілки «Українська асоціація досконалості та якості» (2019).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ



Сертифікований учасник Форуму «Європейський Союз – Україна: освіта дорослих» у
рамках Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (2014).
Сертифікований учасник Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму
«Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж
життя» (2019).
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
•
•
•
•
•
•

Сертифікований учасник тренінгу-семінару (5 год.) «Навички побудови ефективного
тренінгу» (2017).
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.).
Стажування у лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем
виховання НАПН України (довідка № 01-11/374 від 09 грудня 2019 р.).
Сертифікований учасник VІІI Міжнародного науково-методологічного семінару
«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів» (2019).
Сертифікований учасник VIІ Міжнародного науково-методологічного семінару
«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів (2018).
Сертифікований учасник V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний
розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» (2019).
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