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Постригач
Надія Олегівна
кандидат біологічних наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти
дорослих
unadya1@gmail.com
Досліджує
питання
законодавчого забезпечення
професійної підготовки
педагогічного персоналу у країнах Південної Європи; розвитку неперервної педагогічної
освіти в Греції, Італії та Іспанії; розвитку громадянської компетентності вчителів у країнах
Південної Європи; моделей професійного розвитку вчителів у Грецькій Республіці та
Республіці Італія; особливостей розвитку освіти дорослих у Грецькій Республіці; механізмів
забезпечення якості педагогічної освіти у Туреччині, особливостей проведення порівняльних
досліджень в галузі освіти дорослих.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Теорія і практика забезпечення якості
педагогічної освіти у зарубіжних країнах» (2020-2022) здійснює дослідження індивідуальної
теми «Механізми забезпечення якості педагогічної освіти у Туреччині».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладач навчальної дисципліни циклу вибіркових дисциплін підготовки здобувачів
ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД
НАПН України, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» - «Компаративістські
дослідження в освіті дорослих».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ



Секретар Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН
України.
Адміністратор групи «Teacher education and adult training in Ukraine and Abroad»
(https://www.facebook.com/groups/574513086089520/?ref=bookmarks).
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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 групової панельної дискусії (Group V: TEACHER
PROFESSIONAL DEVELOPMENT, Chair: Erika Löfström, Rapporteur: Julia Płachecka)
щодо проблем неперервного професійного розвитку вчителів у міжнародній
перспективі: УРОКИ ДЛЯ України, Польщі, Греції, Італії та Іспанії VI міжнародної
конференції «Мережі політики педагогічної освіти в Європі» (Teacher education police
in Europe, TEPE) "Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe" (17-19
травня 2012, Варшава, Республіка Польща).
Делегований учасник Прес-конференції Європейської Асоціації Освітніх Досліджень –
Preconference ECER “Theory and Evidence in European Educational Research” (Відень,
25-26 вересня 2009) (http://www.eera-ecer.de/ ).
Сертифікований учасник 35 щорічної Конференції Асоціації педагогічної освіти в
Європі (The Association for Teacher Education in Europe (ATEE) (26-30 серпня 2010)
(https://atee1.org/ ).
Сертифікований учасник онлайн-курсу «Проектний підхід в діяльності сучасного
закладу освіти» за сприяння та підтримки Central European Academy Studies and
Certifications (CEASC), Рівненського обласного Інституту післядипломної педагогічної
освіти, ГО «Асоціація проектних менеджерів України», Uczelnia Nauk Spolecznyh (30
год., січень-лютий 2019).
Сертифікований учасник VIII Українсько-польського/Польсько-українського Форуму
«Освіта для миру/Edukacja dla pokoju» (м. Переяслав-Хмельницький, 8-10 жовтня
2019).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК






Сертифікований учасник тренінг-семінару (5 год.) «Навички побудови ефективного
тренінгу» (2017);
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.);
Стипендіат постдокторської програми (Postdoc-Research Scholarship) у Патрському
університеті (2003-2004, Patras, Greece) Грецького Державного Фонду стипендій (State
Scholarships Foundation - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ IKY) (https://www.iky.gr/en/);
сертифікований учасників курсів грецької мови (Факультет початкової освіти
Патрського університету (Department of Primary Education), 2003-2004, рівень B1),
польської (Польський дім, рівень B2), та англійської мови (Speak up School, рівень B2).
Учасник інтенсивного курсу польської мови для науково-педагогічних працівників
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (березень-червень 2019).
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