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Досліджує питання полікультурної освіти майбутніх викладачів закладів вищої освіти
педагогічного профілю; змісту і структури андрагогічної компетентності педагогічного
персоналу. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних і
вітчизняних виданнях.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Теоретичні й методичні засади
професійного і особистісного розвитку вчителя в контексті Нової української школи» (20192021) здійснює індивідуальне дослідження з теми «Професійне самовдосконалення вчителя
в контексті Нової української школи».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Літературний і науковий редактор інформаційних матеріалів відділу теорії і практики
педагогічної освіти для подання на офіційний сайт Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ




експертний учасник пілотного проекту Представництва Міжнародної організації з
міграції в Україні «Розробка навчального курсу з культурної обізнаності для вищих
навчальних закладів в Україні » у партнерстві з PH International та за фінансової
підтримки Фонду стратегічних програм уряду Великої Британії (2010). У результаті
діяльності на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні
підготовлено навчально -методичний посібник для викладачів вищих навчальних
закладів з курсу за вибором для студентів соціогуманітарних спеціальностей «Людина
у полікультурному суспільстві». Посібник схвалено Міністерством освіти і науки
України (Лист № 1/ІІ-7868 від 16.08.2010);
сертифікований учасник Міжнародної конференції «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin
aktual problemləri. Ali məktəblərarasi elmi məgalələr məcməsi» (Азербайджан – Україна,
2016).
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК






сертифікований учасник курсів польської мови (2008-2009, Рівень В1);
сертифікований учасник навчальних курсів з удосконалення професіоналізму вчителів
польської мови у м. Люблін (Польща, 2009);
стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений (Додаток № 2 до Постанови
№ 3 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 14 жовтня
2008 року);
лауреат премії Президента України для молодих вчених (Витяг з Указу Президента
України № 642/2012 від 16 листопада 2012 р.);
нагороджена грамотою Верховної ради України за заслуги перед українським народом
(№ 412 від 19.05.2011р.).
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