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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 250 наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних
виданнях.
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НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ


Керівник наукового дослідження «Технології навчання дорослих в умовах формальної і
неформальної освіти» (фундаментальне дослідження, РК № 0117U001072; 2017 –2019
рр.).
Керівник наукового дослідження «Обґрунтування змісту і методики проведення практики
у закладах вищої педагогічної освіти» (практичне дослідження, РK 0120U100228, 2020 –
2022 рр.).
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 проведення викладацької
практики для здобувачів наукового ступеня доктора філософії та запровадження
педагогічної інтернатури».




ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
●

Гарант освітньо-наукової програми Інституту у галузі 01 «Освіта/ Педагогіка» за
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» з проблеми: «Педагогічна освіта і освіта
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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 імені Івана Зязюна 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».
Керівник викладацької практики аспірантів, співавтор програми «Викладацька
практика» для майбутніх докторів філософії (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні
науки») (2018-2022).
Лектор Всеукраїнського підвищення кваліфікації з проблеми «Управління якістю
науково-дослідницькою діяльністю у закладах фахової передвищої і вищої освіти» з
ініціативи Центру українсько-європейського наукового співробітництва(2022)
Стейкхолдер, гостьовий лектор Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2020-2022).

●
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


Член редакційних колегій українських фахових видань України з освітніх, педагогічних
наук: «Естетика і етика педагогічної дії», «Імідж сучасного педагога», «Фізикоматематична освіта», «Академічні студії» (серія «Педагогіка»).
Літературний редактор збірника матеріалів «Неперервна педагогічна освіта ХХІ
століття».
Член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття".
Член спеціалізованої вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України Д 26.451.01 (Затверджено наказом МОН України № 320
від 07.04.2022 року).
Експерт освітніх програм НАЗЯВО зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (з
2021 р.).
Член експертної групи з української мови (наказ МОН від 22 січня 2021 року № 95 (у
редакції наказу МОН від 17.08.2021 року № 912 відповідно до Порядку надання грифів
навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931).
Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт у галузі 011 Освітні, педагогічні науки на базі Криворізького державного
університету (наказ МОН України №1179 від 05.11.2021 р.) (2021-2022).









МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ







Сертифікований учасник Міжнародної конференції «Modern vectors of science and
education development in China and Ukraine» (Китайська Народна Республіка –
Україна, 2017).
Міжнародне стажування в Сучавському університеті Штефана чел Маре (2018,
Румунія).
Сертифікований учасник Симпозіуму в м. Пуебла (Мексика) «Колективна пам'ять»
(2019).
Сертифікований учасник VIII польсько-українського / українсько-польського форуму
Освіта для миру = Edukacja dla pokoju (Київ-Варшава, 2019).
Сертифікований учасник Міжнародного симпозіуму «Буковина – факти історії» в
Сучавському університеті Штефан чел Маре (27 листопада 2020 р.).
Сертифікований учасник польсько-українського форуму «Освіта для миру = Edukacja
dla pokoju» (Київ-Варшава, 2019).
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Міжнародне стажування «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та
звітність» («Międzynarodowe projekty: przygotowanie, wnioskowanie, zarządzanie oraz
sprawozdawczość"), організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у
співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)
(лютий-квітень 2021 р., сертифікат № 2021/04/515).
Сертифікований учасник ІХ польсько-українського / українсько-польського форуму
«Дороги та бездоріжжя освіти в період пандемії» / «Drogi i bezdroża w okresie
pandemii» (Київ-Варшава 2022 р.).

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ




Участь у проєкті «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи
прогалини» (Journey4Life implementation - Informational materials (editing and translation
of the curriculum into Ukrainian) Міжнародного благодійного фонду «СНІД Фонд СхідЗахід» (International Charitable Foundation «AIDS Foundation East-West») – переклад з
російської на українську посібника з програми «Подорож заради життя» (Journey4Life)
в рамках проекту (М.П. Вовк, січень – лютий 2020 р.
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).
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014).
Стажування у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (2020).
Підвищення кваліфікації у Вищій школі лінгвістики у Ченстохові (Республіка Польща) –
складання кваліфікаційного іспиту з англійської мови на рівні «В» (сертифікат №ЛО-А
20/02/119 від 01.02.2020 р.).
Підвищення кваліфікації за програмою «Академічна культура дослідника в умовах
воєнних реалій» відповідно до теми V Міжнародної науково-практичної конференції
здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в
освітньому просторі: європейський та національний досвід» в Сумському державному
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (2022).
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