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кандидат педагогічних наук (PhD), старший
науковий співробітник відділу андрагогіки
alla-samko@ukr.net
Досліджує питання історії педагогіки; методології педагогічних досліджень; освіти
впродовж життя; освіти дорослих; педагогічної освіти; безперервного особистісного і
професійного розвитку педагогічного персоналу; інноваційних технологій навчання. Автор
понад 40 наукових і навчально-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних виданнях.

НАУКОМЕТРІЯ
Е-бібліотека НАПН України

ORCID

Google Scholar

Publons

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Професіоналізація педагогічного
персоналу у сфері освіти дорослих» (2020-2022) здійснює дослідження індивідуальної теми
«Розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у закладах післядипломної
педагогічної освіти».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Автор навчальної програми «Тренінг як інструмент професійного розвитку андрагога»
для здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти у галузі 01 «Освіта» за спеціальністю 011 «Науки про освіту».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Технічний редактор фахового збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія,
досвід, перспективи»
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ










Сертифікований учасник міжнародних наукових конференцій:
3rd International scientific conference «Science and education for sustainable
development» (Katowice, Poland, 2022).
3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум «FORUM SOIS, 2021: Розбудова
єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» (Харків-Київ,
2021).
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток освітніх систем в
умовах євроінтеграційних трансформацій» (Чернівці, 2021).
9th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world
science» (Canada, 2020).
Conference Proceedings «Modern educational space: the transformation of national models
in terms of integration» (Leipzig, 2019).
Międzynarodowa konferencja multidyscyplinarna «Kluczowe problemy edukacja i nauka:
perspektywy rozwoju dla Ukrainy i Polski» (Stalowa Wola, Polska, 2018).
International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the
educational system: contribution of Poland and Ukraine» (Sandomierz, Poland, 2017).
Сертифікований учасник Міжнародних днів освіти дорослих у Львівській області
(2015).
Сертифікований учасник Форуму «Європейський Союз – Україна: освіта дорослих» у
рамках Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (2014).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК




Сертифікований учасник циклу вебінарів «Clarivate науковцям» (2022).
Сертифікований учасник циклу навчальних вебінарів з наукометрії «Міжнародний
досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science» (2021).
Сертифікований учасник циклу вебінарів, присвячених питанням роботи з базою
даних Web of Science Core Collection та інструментам, які дає можливість вченим
використовувати ця база даних, що проводить компанія Clarivate (2021).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Немає
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