CV profile

Вовк
Мирослава Петрівна
доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник.
miravovk79@gmail.com
Досліджує питання теорії і практики вивчення фольклористики в умовах класичних
університетів України другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.; формування фольклористичної
компетентності
майбутнього
вчителя-філолога,
фольклориста;
розвитку
мовнокомунікативної компетентності майбутніх докторів філософії; з проблем в українській
літературі модерного та неофольклорного стилістичного спрямування (Г. Вдовиченко,
Л. Дашвар, С. Жадан, В. Лис та ін.). Автор понад 180 наукових та навчально-методичних
праць у зарубіжних і вітчизняних виданнях.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У межах виконання НДР «Технології навчання дорослих в умовах формальної і
неформальної освіти» (2017-2019) здійснює дослідження індивідуальної теми «Мовнокомунікативні технології у підготовці майбутнього вчителя і викладача-дослідника в умовах
формальної освіти».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ






гарант освітньо-наукової програми Інституту у галузі 01 «Освіта/ Педагогіка» за
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» з проблеми: «Педагогічна освіта і освіта
дорослих в Україні і зарубіжжі» («Pedagogical and Adult Education in Ukraine and
Worldwide»);
викладач навчальної дисципліни циклу загальної підготовки підготовки здобувачів
ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в
ІПООД НАПН України, спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053
«Психологія» - «Наукова фахова українська мова», та навчальної дисципліни циклу
вибіркових дисциплін спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» «Мовна культура
дослідника»;
співавтор програми «Викладацька практика» для спеціальності 011 «Освітні, педагогічні
науки».
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ




заступник наукового редактора збірника наукових праць "Естетика і етика педагогічної
дії";
літературний редактор збірника матеріалів «Педагогічна майстерність як система
професійних і мистецьких компетентностей»;
член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття".

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Сертифікований учасник Міжнародної конференції «Modern vectors of science and
education development in China and Ukraine» (Китайська Народна Республіка – Україна, 2017).

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).
 стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014).
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