CV profile

Піддячий Володимир
Миколайович
кандидат педагогічних наук (PhD), старший
науковий співробітник відділу андрагогіки
pvm2010@ukr.net
Досліджує питання освіти впродовж життя; теорії, методології і методики педагогічних
досліджень; особистісно-професійного розвитку та саморозвитку; педагогічної естетики;
вивчення наукової спадщини В.І. Вернадського.

НАУКОМЕТРІЯ
Е-бібліотека НАПН України
Google Scholar
ORCID

Publons
Research Gate

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 закладів
вищої освіти непедагогічного профілю».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Автор тренінгів та навчальних програм:
1) «Основи професійного саморозвитку майбутнього педагога»;
2) «Основи громадянської компетентності майбутнього педагога»;
3) «Формування громадянської компетентності майбутнього педагога»;
4) «Розвиток андрагогічної компетентності педагогів»;
5) «Організація неформальної освіти педагогів».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
●

Член оргкомітету Відкритого конкурсу науково-методичних, методичних розробок,
програм, проектів, есе «РАЗОМ! Партнерство навчальних, культурно-освітніх
закладів, соціальних служб і родин».
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●
●

Член віртуальної кафедри андрагогіки Українського відкритого університету
післядипломної освіти.
Асоційований член Науково-дослідної лабораторії з вивчення і розроблення
гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського при Національній академії наук
України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Сертифікований учасник семінару «Міжнародна технічна допомога та менеджмент
проектів» (представництво DVV International Eastern Neighbors Німецької асоціації народних
університетів, 2015 р.).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК











01/2022 – курс «Наукова комунікація в цифрову епоху» (Prometheus, 3 кредита ЄКТС);
04/2021 – післядипломне міжнародне стажування «Міжнародні проекти: написання,
аплікування, управління та звітність» на базі Uczelnia Nauk Spolecznych (Університет
Суспільних Наук, Лодзь, Польща) у співпраці з Фундацією Central European Academy
Studies and Certifications (180 год., 6 кредитів ECTS);
05/2020 – курс «Сталий розвиток: нова філософія мислення» (ВУМ-online, 0.4 кредитів
ЄКТС);
05/2020 – курс «Академічна доброчесність в університеті» (ВУМ-online, 0.1 кредитів
ЄКТС);
04/2020 – курс «Як створити масовий відкритий онлайн-курс» (ВУМ-online);
2016 – мовна школа для дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України, курс «Англійська мова для наукових та науково-педагогічних
працівників» (сертифікат, 48 год.);
2017 – тренінг-семінар «Навички побудови ефективного тренінгу» (сертифікат, 5 год.);
2019 – стажування в Інституті проблем виховання НАПН України.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
●
●

Науково-дослідний проект «Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука» (20222023).
Відкритий конкурс науково-методичних, методичних розробок, програм, проектів, есе
«РАЗОМ! Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і
родин» (2015-2016).
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