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Огієнко
Олена Іванівна
доктор педагогічних наук , професор, головний
науковий співробітник відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих
el.ogienko@gmail.com
Досліджує питання теорії і практики освіти впродовж життя; становлення та розвитку
освіти дорослих у світовому освітньому просторі; професійної підготовки сучасного вчителя
та андрагогічного персоналу для роботи з дорослими; порівняльної педагогіки та
компаративістики у галузі освіти дорослих; андрагогіки. Автор понад 200 наукових публікацій.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Теорія і практика забезпечення якості
педагогічної освіти у зарубіжних країнах» (2020-2022) здійснює індивідуальне дослідження з
теми «Теоретичні засади забезпечення якості вищої педагогічної освіти у США».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
●

●

Співавтор програми «Компаративістські дослідження в освіті дорослих» циклу
вибіркових дисциплін підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»;
Професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
●

●
●
●

Член редакційних колегій фахових наукових видань: «Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології», «Порівняльна професійна педагогіка», «Порівняльнопедагогічні студії», «Advanced Education», «Педагогіка і психологія професійної
освіти»;
Член Української асоціації дослідників освіти;
Член Міжнародного товариства компаративістики у галузі освіти дорослих (ISCAE);
Член спеціалізованої вченої ради К 55.053.01 в Сумському державному педагогічному
університеті імені А.С. Макаренка
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Сертифікований учасник міжнародних наукових конференцій:
● The 32nd Annual Conference ATEE «Equity and Diversity in Teacher Education». (25th to
29th August 2007, University of Wolverhampton, England).
● European Conference on Educational Research (ECER, 2008) «From Teaching to
Learning?» (Gothenburg, Sweden, 8–12 September 2008)
● TEPE Conference «Quality in Teacher Education» (Umeå University, Sweden, 18-20 May
2009)
● European Conference on Educational Research (ECER, 2009) «Theory and Evidence in
European Educational Research» (Vienna, Austria. 25-30 September 2009).
● European Conference on Educational Research (ECER, 2010) «Education and Cultural
Change» (Helsinki, Finland, 23-27 August 2010).
● Mezinärodni vedecko-odborne konference «Trendy ve vzdeläväni: informacni technologie a
technicke vzdeläväni» (Palacky University in Olomouc, Czech Republic, 23 - 24 June
2011).
● European Conference on Educational Research (ECER) «Urban Education» (Berlin,
Germany, 12-16 September 2011).
● V Ukrainian-Polish Forum of Scientists „Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscyplin”
(Krakow, Polska, 24-26 September, 2013).
● European Conference on Educational Research (ECER) «The Past, Present and Future of
Educational Research in Europe» (University of Porto (Portugal) 1 - 5 September 2014).
● European Conference on Educational Research (ECER) «Education and Transition.
Contributions from Educational Research» (Corvinus University of Budapest (Hungary), 7 11 September 2015).
● VII Ukrainian-Polish Forum of Scientists „Edukacja dla Przyszłości” (Bydgoszczy, Polska,
18-21 września 2017).
● XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Edukacja – Technika – Informatyka»
(Rzeszów, 26-27 września 2017)
● European Conference on Educational Research (ECER) «Reforming Education and the
Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research»
(Copenhagen, Denmark, University College UCC, from 21-25 August 2017).
● XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rzeszów, «Edukacja – Technika –
Informatyka» (Rzeszów, 24-26 września 2018).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
●
●
●
●
●
●
●
●

Сертифікований учасник науково-практичного семінару «Досвід Німеччини для
України» (Studienreise „Ukraine“) (м.Реген (Німеччина), 5-12 червня 2011).
Нагороджена почесною грамотою Академії педагогічних наук України за творчі
здобутки у дослідженні проблем порівняльної професійної педагогіки (2009).
Нагороджена медаллю «Ушинський К.Д.» за вагомий та особистий внесок у розвиток
педагогічної науки (2014).
Cертифіковане наукове стажування у Жешувському університеті, педагогічному
факультеті (м.Жешув, Польща, 05.06 – 28.07.2017).
Сертифікований учасник тренінг-семінару (5 год.) «Навички побудови ефективного
тренінгу» (2017).
Отримано диплом Заслуженого професора Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка (2018).
Cертифіковане наукове стажування - Жешувський університет, педагогічний
факультет (м. Жешув, Польща, 02.07 – 28.07.2018).
Сертифікований учасник II Зимової школи Української асоціації дослідників освіти
(УАДО) «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» в рамках реалізації
проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «Європейські індикатори
якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» Умань, 2328 січня 2019).
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●

Керівник і виконавець наукових досліджень відділу інноваційних технологій Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України:
«Інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки сучасного вчителя»
(2011-2013 рр.), «Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної
діяльності», (2014-2016 рр.); виконавець наукових досліджень кафедри педагогіки
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Інноваційні
підходи до управління якістю освіти» (2013-2017), «Теоретичні та методичні засади
підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа» (20182024).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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