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Радомський
Ігор Петрович
кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу андрагогіки
radomski@ukr.net
Досліджує питання формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих,
проблематику педагогічного проектування освітнього процесу, забезпечення якості освіти,
наукового та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах вищої
освіти, професійного самовдосконалення учасників освітнього процесу. Автор понад 40
наукових та науково-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

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

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ



Автор навчальних матеріалів для проведення занять в університеті третього віку
«Протон».
Співавтор програми підвищення кваліфікації «Модернізація сучасної педагогічної освіти»
для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (спеціальність
017 Фізична культура і спорт).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ




Сертифікований учасник семінару «Innovative Teaching and Learning Methods at Higher
Education», Kyiv (2019);
Сертифікований учасник міжнародної конференції «Академічна доброчесність:
практичний вимір», Київ (2019);
Сертифікований учасник міжнародної конференції «IX Міжнародна Болонська
конференція Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського
процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації»,
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Національний Еразмус+UA,
© ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, редакція від 15.07.2022





Інститут вищої освіти НАПН України, British council, он-лайн – ZOOM платформа (2020).
Сертифікований учасник VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська
підготовка – заклад вищої освіти», Національний авіаційний університет, он-лайн –
ZOOM платформа (2022).
Сертифікований учасник XI міжнародного наукового семінару «Наука – суспільство

– дидактика (SSD)», Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie спільно з Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, он-лайн – ZOOM
платформа (2022).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК












Сертифікований учасник семінару «Процедури, інструменти та критерії в межах системи
забезпечення якості вищої освіти», Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС),
Інститут лідерства, інновацій та розвитку, Київ (2017);
Сертифікований учасник круглого столу «Інструменти мотивації на особистісному,
інституційному та національному рівнях в контексті розвитку внутрішньої системи
забезпечення якості у вищій освіті», Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС),
Інститут вищої освіти НАПН України, Київ (2018);
Сертифіковані курси підвищення кваліфікації «Сучасні методи освіти дорослих» в рамках
проекту «Центр освіти дорослих на базі переміщеного закладу вищої освіти Таврійський
національний університет імені В.І. Вернадського в м. Києві» Громадської організації
«Кримська діаспора» за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального
міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, м. Київ (2018);
Сертифікований учасник тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості вищої
освіти (Проект «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» за
програмою підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників, Київ
(2019);
Сертифікований учасник семінару «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти:
розвиток освітніх програм та їх акредитація», Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти, Національний Еразмус+UA, онлайн – ZOOM платформа Херсонської
державної морської академії (2020);
Сертифікований учасник вебінару «Web of Science Core Collection для ефективної
наукової діяльності», Clarivate (05.05.2022);
Сертифікат, що підтверджує володіння польською мовою (рівень В2).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Координатор Центру андрагогічної майстерності педагогічного персоналу закладів вищої
освіти, що діє при відділі андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України https://ipoodhab.com/centre-of-andragogy-mastery

© ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, редакція від 15.07.2022

