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Сулима
Оксана Вікторівна
кандидат педагогічних наук (PhD)
sulyma.oks@gmail.com
Досліджує питання законодавчого забезпечення освіти педагогів у ФРН; підготовки
педагогічного персоналу для роботи з молоддю; освіти вихователів ФРН.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У межах НДР «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (20172019) здійснює дослідження індивідуальної теми «Підготовка педагогічного персоналу ФРН
до роботи з молоддю».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ







радник Ірпінського міського голови з питань міжнародної співпраці;
координаторка німецько-українських зустрічей молоді «Ми є Європа» (2016, м.Дрезден,
ФРН);
координаторка німецько-українських зустрічей молоді «Марафон змін» (2017, м. Ірпінь,
Україна);
координаторка освітнього проекту між містами – побратимами Ірпінь (Україна) – Борна
(ФРН) «Розвиваємо освіту разом – навчаємось один в одного і навчаємо один одного»
(2017);
член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ






сертифікована учасниця Українсько-польсько-німецького спеціалізованого Форуму
«Можливості та виклики для довгострокових молодіжних обмінів між Україною,
Польщею та Німеччиною» (м. Ельшталь, Німеччина);
сертифікована учасниця німецько-українських зустрічей молоді «Ми є Європа» (2016,
м. Дрезден, ФРН);
сертифікована учасниця німецько-українських зустрічей молоді «Марафон змін» (2017,
м. Ірпінь, Україна);
сертифікована учасниця освітнього проекту між містами – побратимами Ірпінь
(Україна) – Борна (ФРН) «Розвиваємо освіту разом – навчаємось один в одного
і навчаємо один одного» (2017).
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК











сертифіковане стажування в Едуард-Шпрангер Гімназії м. Фільдерштадт (2002, ФРН)
сертифіковане навчання в Міжнародній літній академії Університету м. Тюбінген (2003,
ФРН)
сертифікована стипендіатка фонду Diakonisches Werk der EKD та учасниця
стипендіальної програми навчання в Friedrich-Alexander Universitaet (м. ЕрлангенНюрнберг, ФРН, 2005-2006)
сертифікована учасниця курсів Deutsch als Fremdsprache - Kleines Deutsches
Sprachdiplom des Goethe-Instituts (06.03.2006 -24.04.2006, м. Ерланген, ФРН)
сертифікований іспит на знання німецької мови Kleines Deutsches Sprachdiplom (С2),
(2006, м. Ерланген, ФРН)
сертифікована учасниця тренінгового курсу «Основи проектного менеджменту» в
рамках міжнародного проекту Сервісної служби "Міста в єдиному світі" ENGAGEMENT
GLOBAL (Київ, 2016)
сертифікований VIP-спікер другої сесії Міського проекту «Управлінська сотня кадрового
резерву» (м. Запоріжжя, 2017)
сертифіковане стажування у школах м. Борна, ФРН (29.0-4.06. 2017 та 19.0827.08.2017)

© ІПООД НАПН України, редакція від 24.01.2018

