CV profile

Зінченко Світлана
Володимирівна
кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник
zn_sv@ukr.net
Досліджує питання
психологічних засад неформальної освіти дорослих,
психологічних засад особистісного та професійного розвитку дорослих, основних аспектів
формальної та неформальної освіти дорослих ув’язнених, теоретико-методологічних засад
неформальної освіти людей третього віку, теоретичних та методичних засад неформальної
освіти вчителів вечірніх шкіл, психолого-педагогічної підготовки майбутніх дизайнерів до
викладацької діяльності.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У межах виконання НДР «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних
категорій дорослого населення» (2017-2019) здійснює дослідження індивідуальної теми
«Теоретичні та методичні засади неформальної освіти вчителів вечірніх шкіл».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
•
•
•
•
•

розробник і викладач освітньо-наукової програми з освіти дорослих для підготовки
докторів філософії у галузі 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 011 «Науки про
освіту» в ІПООД НАПН України;
організатор та учасник проведення заходу «Літопис городця княжого» (історикокультурний фестиваль) (2017);
виконувач обов’язків голови комісії Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України;
рецензент рукописів із зарубіжної літератури, психології, педагогіки в Міністерстві
освіти і науки України;
участь у роботі атестаційної комісії щодо атестаційної експертизи позашкільного
навчального закладу «Центр естетичного виховання «Гармонія» Деснянського району
м. Києва.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ


сертифікований учасник заходу: «Велопробіг Німеччина – Україна», «Урочисте
відкриття парку Кіото», «Family Fest: відкритий простір для саморозвитку» (2017);
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сертифікований учасник семінару «Міжнародна технічна допомога та менеджмент
проектів» проведений представництвом DVV International Eastern Neighbors Німецької
асоціації народних університетів (DVV) (2015);
сертифікований учасник Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області (2016).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
•
•
•
•

сертифікований учасник у тренінгу-семінарі (5 год.) «Навички побудови ефективного
тренінгу» (2017);
організатор та сертифікований учасник у проведенні тренінгу для мешканців
Деснянського району м. Києва «Привіт! Я – конфлікт» (2017);
Сертифікований учасник курсів із застосування апарату «Хист». Отримання свідоцтва
про психологічну кваліфікацію із застосування апарату «Хист» (2017);
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.).
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