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Котун Кирил
Васильович
кандидат педагогічних наук (PhD)
smartk@ukr.net
Досліджує питання особливостей педагогічної освіти та освіти дорослих у країнах
Європейського Союзу; законодавчого забезпечення професійної підготовки педагогічного
персоналу у Фінляндії; розвитку неперервної педагогічної освіти Фінляндії; інформаційнокомунікаційних технологій в освіті; застосування мережевих сервісів у педагогічній освіті та
для навчання різних категорій дорослого населення.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У межах НДР «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (20172019) здійснює дослідження індивідуальної теми «Особливості розвитку освіти дорослих у
Фінляндії».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ




керівник навчальної перекладацької практики з англійської мови на базі Інституту
педагогічної освіти дорослих НАПН України студентів IV курсів першого
(бакалаврського) рівня, денної форм навчання, напрям підготовки 6.020303 Філологія,
факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету та
факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (з 2015 по сьогодні)
доцент кафедри авіаційної англійської мови Навчально-наукового інституту
аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету
(2016-2017)

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ





член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України;
директор Мовної школи для дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України;
контент-менеджер офіційного сайту Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України www.ipood.com.ua;
контент-менеджер офіційного сайту Громадської спілки «Українська асоціація освіти
дорослих» www.uaod.org.ua;
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контент-менеджер офіційного сайту
DVV International Eastern Neighbors
www.dvv-international.org.ua (2016-2018);
SMM-спеціаліст офіційних сторінок ІПООД НАПН України та УАОД у соціальній мережі
Facebook;
адміністратор веб-сторінки Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ
століття» НАПН України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ






сертифікований учасник та організаційний менеджер 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);
сертифікований учасник VII Українсько-польського / польсько-українського форуму
„Освіта для майбутнього” (Республіка Польща, 2017);
сертифікований учасник VІ Українсько-польського / польсько-українського наукового
форуму "Освіта для сучасності" (Київ, 2015);
сертифікований учасник Міжнародних днів освіти дорослих на Львівщині (2015)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК





сертифікований учасник тренінг-семінару (5 год.) «Навички побудови ефективного
тренінгу» (2017);
сертифікований учасник вебінару «Цифрова компетентність шкільного вчителя.
Досвід в Естонії за 20 років» Всеукраїнського інтернет-марафону за темою «Досвід
успішних реформ естонської й фінської освіти для України. Європейський контекст»,
що проводився згідно з Концепцією «Нова українська школа» та в рамках реалізації
міжнародного проекту «Кращі світові освітні практики», для керівників, методистів та
педагогів установ освіти, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів (2017);
сертифікований учасник курсів іноземних мов ВК «Лінгвапакс» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка з курсу підвищення кваліфікації
англійської мови (B1-B2) (2009-2011).
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