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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» «Методологічні основи дослідження освітніх явищ і процесів».
Розробник і викладач авторських курсів з розвитку компетентнісного потенціалу
дорослих у Центрі підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
Автор, організатор тренінгів з освіти дорослих для педагогічних і науково-педагогічних
працівників.
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●

Член ради Громадської спілки «Українська асоціація досконалості та якості» (2019).
Член редакційної колегії електронного науково-методичного часопису «Філософія
освіти і педагогіка» Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти імені К. Д. Ушинського (2021)

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●
●

Сертифікований учасник Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму
«Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж
життя» (2019).
Сертифікований учасник Третього Міжнародного науково-практичного WEB-форуму
«Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» (2528 травня 2021 р.)
Сертифікований учасник Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників
закладів освіти і науки, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із
Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології
для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» (120 год./4
кредитів ECTS), присвоєння кваліфікації Міжнародний Вчитель/Викладач. (10 червня –
10 липня 2021 р.)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК













Стажування у лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем
виховання НАПН України (01.11.2019 р. - 30.11.2019 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 р., м. Хмельницький);
Сертифікований учасник циклу навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики
сучасної науки. Scopus та Web of Science» (23 жовтня 2020 р.)
Сертифікований учасник Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій» (2021 р., м.
Чернівці);
Сертифікований учасник тренінгу «Компетентність педагогічного партнерства.
Вчитель-коуч». (3-4 квітня, 2021 р.);
Сертифікований учасник XI Міжнародного науково-методологічного Інтернет-семінару
«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів» (м. Хмельницький, 2022 р.);
Сертифікований учасник науково-практичного семінару «Побудова освітнього процесу
у вищій школі у час війни: психолого-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та
навчання» Національний Університет «Львівська Політехніка» Атестат від 4 травня
2022 Прот. N. ПЕД/УКР/2022/0420, 8 год.URL: https://lpnu.ua/news/zavershyla-robotumizhnarodna-konferentsiia-osvitnii-protses-u-vyshchii-ta-shkilnii-osviti-u
Сертифікований учасник вебінару-майстерні Євгенія Тичківського «Загальне розуміння
депресії та особливості її перебігу під час війни» в межах волонтерського проєкту
«Психологічні Сили України», який реалізується під егідою ІПООД імені Івана Зязюна
НАПН України (17 травня 2022 р). http://ipood.com.ua/novini/zagalne-rozuminnya-depresita-osoblivosti--perebigu-pid-chas-viyni/
Сертифікований учасник вебінару «Цифровий двійник університету» (проф. Сорочан
Т.М.,
проф.
Карташова
Л.А.)
УМО,
19
травня
2022
р.
URL:
http://umo.edu.ua/institutes/cippo
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Сертифікований учасник вебінару «Цифрові експірієнс-технології професійного
розвитку педагогів в умовах кризи» (проф. Сорочан Т.М., проф. Карташова Л.А.) УМО,
26 травня 2022 р. URL: http://umo.edu.ua/institutes/cippo

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Немає
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