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Досліджує питання  з проблем педагогічної та мистецької освіти; наукової організації 

та підвищення якості підготовки конкурентоспроможного фахівця художньої галузі; 
неперервного професійного розвитку педагогів-художників в умовах формальної і 
неформальної освіти. 
 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 Досліджує тему «Педагогічна і мистецька освіта майбутнього педагога».  

 Виконання конкурсного прикладного наукового дослідження «Організаційно-
педагогічні умови діяльності Університету Третього Віку» (2021). 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

● Викладач навчальної дисципліни циклу загальної підготовки здобувачів ступеня 
доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД НАПН 
України, спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» - 
«Психолого-педагогічні засади викладання і навчання», та навчальної дисципліни 
циклу професійної підготовки спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» - 
«Специфіка наукового експериментального дослідження». 

● Розробник освітньо-професійних програм «Середня освіта (Образотворче 
мистецтво)» першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 014.12 Середня 
освіта (Образотворче мистецтво) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. 

● Гарант освітньо-професійних програм «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» 
другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 014.12 Середня освіта 
(Образотворче мистецтва) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. 
 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
● Керівник кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН 

України. 
● Член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. 
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● Член редакційних колегій журналів і збірників наукових праць («Естетика і етика 
педагогічної дії», «Імідж сучасного педагога»). 
 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
● Сертифікований учасник  VII Українсько-польського / польсько-українського форуму 

„Edukacja dla Przyszłości” (Республіка Польща, 2017);  
● Сертифікований учасник 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 освітнього проекту в Італії «Summer School of 
Communicantions» (108 год.). 
 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 

● Упродовж 2016 року навчалась на курсах «Англійська мова для наукових та науково-
педагогічних 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). 

● Сертифіковане стажування (2017) в Академії ім. Яна Длугоша в Ченстонхові за курсом 
«Сучасні методи і технології в практиці» (180 год.). 

● Сертифікований учасник Міжнародних днів освіти дорослих в Україні – 2014 
«Європейський Союз – Україна: освіта дорослих» (8 год.). 

● Сертифіковане наукове стажування (2019) у Варшаві «Академічна доброчесність: 
виклики сучасності» (109 год.). 

● Нагороджена нагрудним знаком НАПН України «К.Д.Ушинський» (2019). 
● Нагороджена медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018» (2019). 

 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 


