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Котирло Тамара
Володимирівна
старший науковий співробітник
відділу андрагогіки
kot_toma@ukr.net
Досліджує питання освіти дорослих, освіти і просвіти батьків, членів родин,
педагогічної освіти, підвищення професійного рівня педагогічного персоналу, музичнопедагогічної освіти. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних і
вітчизняних виданнях.

НАУКОМЕТРІЯ
Е-бібліотека НАПН України

ORCID

Google Scholar

Publons

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Теорія і практика професіоналізації
педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих» (2020-2022) здійснює індивідуальне
дослідження теми «Розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у
закладах вищої педагогічної освіти».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Керівник відділу аспірантури та докторантури Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
•
•
•

Секретар профспілкового комітету первинної профспілкової організації Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Відповідальна особа за подання документів Інституту до електронної бази «On-line
реєстрація НДДКР» ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та
інформації».
Волонтерська діяльність.
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●
●

Сертифікований учасник семінару «Міжнародна технічна допомога та менеджмент
проектів» проведений представництвом DVV International Eastern Neighbors Німецької
асоціації народних університетів (DVV) (2015).
Сертифікований учасник Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму
«Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж
життя» (2019).
Технічний редактор та коректор наукового видання про українсько-польську співпрацю
«Єднання для миру. Українсько-польське партнерство в галузі освіти і педагогічних
наук» (2019).

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 VIII Міжнародного науково-методологічного семінару
«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів» (2019).
Сертифікований учасник V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний
розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» (2019).
Отримала свідоцтво як автор педагогічного досвіду на тему: «Організація
театралізованої діяльності з дітьми дошкільного віку» (співавтор – директор ЗДО №398
м. Києва Німак Л.Г.), матеріали якого внесено до міської картотеки передового
педагогічного досвіду як такі, що заслуговують поширення і використання у практичній
роботі освітніх установах м. Києва (2017).
Сертифікований учасник науково-практичного семінару «On-line реєстрація НДДКР,
дисертацій та технологій. Система атестації наукових установ України» (2019);
Пройшла стажування в Інституті проблем виховання НАПН України (довідка № 0111/376 від 09 грудня 2019 р.).
Слухач лекції «Особливості системи освіти дорослих в Німеччині» для аспірантів,
докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників. Спеціально запрошений
зарубіжний лектор: Клуберт Тетяна, професор, доктор хабілітований, доцент кафедри
педагогіки з фокусом на освіту дорослих Аугсберського університету (Німеччина) (19
березня 2021 року).
Слухач лекції «Філософські засади професійної підготовки майбутніх учителів у
Польщі» для аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників.
Спеціально запрошений зарубіжний лектор: Яницька-Панек Тереза – професор
Державного закладу вищої освіти імені Стефана Баторія у Скерневіцах (Республіка
Польща) (22 березня 2021 року).
Слухач лекції «Підготовка тренерів праці для підтримуваної зайнятості осіб з
інтелектуальними порушеннями у Польщі» для аспірантів, докторантів, наукових та
науково-педагогічних працівників. Спеціально запрошений зарубіжний лектор: Сікора
Ян, доктор хабілітований, професор кафедри праці та андрагогічної педагогіки
Інституту педагогіки Академії спеціальної освіти Марії Гжегожевської у Варшаві
(Республіка Польща) (29 березня 2021 року).
Пройдено навчання за:
курсом «Освітні інструменти критичного мислення» через платформу масових
відкритих онлайн-курсів Prometheus (підтвердження – сертифікат, отриманий
31.03.2020 р.);
курсом «Медіаграмотність для освітян» через платформу масових відкритих онлайнкурсів Prometheus (підтвердження – сертифікат, отриманий 08.04.2020 р.);
дистанційним модулем «Керування емоціями й поведінкою у професійній діяльності»
через онлайн-платформу Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
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університету імені Бориса Грінченка (підтвердження – сертифікат, отриманий
16.04.2020 р.);
дистанційним модулем «Проектування як ефективний засіб саморозвитку» через
онлайн-платформу Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка (підтвердження – сертифікат, отриманий
16.04.2020 р.);
дистанційним модулем «Педагог ХХІ століття: виклики часу, пошук ресурсу» через
онлайн-платформу Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка (підтвердження – сертифікат, отриманий
19.04.2020 р.;
дистанційним модулем «Мотивація в діяльності освіти» через онлайн-платформу
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса
Грінченка (підтвердження – сертифікат, отриманий 19.04.2020 р.);
курсом «Побудова кар’єри» через дистанційну платформу громадянської освіти ВУМ
online, лектор – Дмитро Савочкін (підтвердження – сертифікат, отриманий 29.04.2020
р.);
курсом «Теорія поколінь: знаходимо спільну мову» через дистанційну платформу
громадянської освіти ВУМ online, лектори – Прокоф’єва Ірина та Мазур Анна
(підтвердження – сертифікат, отриманий 29.04.2020 р.);
дистанційним модулем «Антистресові технології в педагогічній діяльності» через
онлайн-платформу Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка (підтвердження – сертифікат, отриманий
14.05.2020 р.);
курсом «Критичне мислення для освітян» через платформу масових відкритих онлайнкурсів Prometheus (підтвердження – сертифікат, отриманий 23.05.2020 р.);
курсом «Публічні консультації» через платформу масових відкритих онлайн-курсів
EdEra (підтвердження – сертифікат, отриманий 24.05.2020 р.);
курсом «Права людини в освітньому просторі» через платформу масових відкритих
онлайн-курсів EdEra (підтвердження – сертифікат, отриманий 31.05.2020 р.).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Немає
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