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Досліджує питання проблем художньо-естетичного світогляду викладачів
мистецьких дисциплін (музичного, образотворчого мистецтва, художньої культури); розвитку
педагогічної майстерності викладачів музики та світової художньої культури викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів; пошуку нових підходів до навчання дорослих,
форм і методів організації навчального процесу підвищення кваліфікації учителів мистецьких
дисциплін та викладачів вищих навчальних закладів спрямованого на розвиток фахових
умінь сприймання, оцінювання і творчої діяльності в мистецтві; визначення сучасних
наукових підходів до визначення професіоналізму і майстерності учителів та викладачів
вищих навчальних закладів у контексті культурологічної підготовки. Автор понад 200
наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних і українських виданнях.
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Е-бібліотека НАПН України
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НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Обґрунтування змісту і методики
проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти» (2020-2022) здійснює
дослідження індивідуальної теми: «Зміст і методичні засади організації фахових
(спеціалізованих) практик на магістерському рівні у закладах вищої педагогічної освіти».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ




Викладач навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД ІМЕНІ Івана Зязюна НАПН
України, спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» «Сучасні технології в освіті» та «Мистецько-педагогічна освіта».
Гостьовий лектор Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(2020-2022).
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Забезпечення інформаційного контенту діяльності відділу змісту і технологій
педагогічної освіти на офіційному сайті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ







Сертифікований учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Нові концепції
викладання у світлі інноваційних досягнень Європейської дидактики» (ФРН – Україна,
2017).
Сертифікований учасник ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції
розвитку педагогічної освіти в Україні» (2019).
Сертифікований учасник V Міжнародної науково-практичної конференції «Естетичні
засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (2022,
м. Умань).
Сертифікований учасник VII Польсько-Українського наукового форуму «Польща та
Україна в сучасній Європі – міжкультурний діалог – роль національних меншин виклики та загрози» (2022, Olsztyn – Львів).
Сертифікований учасник V Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів
вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому
просторі: європейський та національний досвід» (2022, м. Суми).
Сертифікований учасник Міжнародного наукового симпозіуму «Молдо-українські
етнокультурні зв'язки в синхронії і діахронії» в рамках VI Наукових читань пам’яті
академіка К.Ф Поповича (2021, Молдова).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Учасник партнерського проєкту регіонального дослідження з проблеми «Технології
професійного розвитку педагога в умовах неформальної освіти» (2022-2024 рр.) у співпраці з
закладами освіти Чернівецької області.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК






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.);
Сертифікований учасник тренінг-семінару (5 год.) «Навички побудови ефективного
тренінгу» (2017).
Стажування у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (2020).
Сертифікований учасник вебінару «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті
сталого розвитку суспільства» до Міжнародного дня рідної мови (21 лютого) і Дня
філолога (25 травня) (м. Київ, 25 травня 2022).
Сертифікований учасник (6 год.) VI Всеукраїнських педагогічних читань «Особистісний
і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи» присвячених пам’яті
академіка Семена Устимовича Гончаренка (м. Київ, 14 червня, 2022 р.).
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