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Досліджує питання управління освітнім середовищем 

професійного розвитку педагогів; формування проєктної 

культури особистості; виховання ділових якостей особистості; 

управлінської діяльності керівника закладу освіти; організації 

науково-дослідної роботи в освітній установі. Автор понад 200 

наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних і 

вітчизняних виданнях. 
 
 
 

▪ У межах виконання наукового дослідження «Управління освітнім середовищем 

професійного розвитку керівних і педагогічних працівників» здійснює індивідуальне 

дослідження з теми «Професійний розвиток педагогів закладів освіти» 
 
 
 

 

▪ Викладач навчальних дисциплін підготовки здобувачів ступеня освіти «бакалавр», 

«магістр», «доктор філософії» «Організація навчального процесу у вищій школі», 

«Мистецтво прийняття рішень», «Психологія ділового спілкування», «Педагогіка і 

методика викладання у вищій школі», «Педагогічна практика» 
 

 
 

 

▪ Кваліфікований освітній тренер-фасилітатор (Громадська організація «Вище», 
Саксонський центр дидактики вищої школи) 

▪ Експерт галузевої експертної ради з 01 «Освіта/Педагогіка» Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (2019-2020 рр.) 

▪ Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти зі спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 073 «Менеджмент» 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
▪ Сертифікований учасник наукового стажування «Improving quality and equity in 

education and training», організованого Університетом Вітовта Великого (Каунас, 

Литва), 2022 

▪ Сертифікований учасник наукового стажування «Фандрейзинг та організація проєктної 

діяльності в закладах освіти: європейський досвід», організованого громадською 

організацією «Соборність» (Україна) спільно з фундацією «Зустріч» (Польща), 2021 

▪ Сертифікований учасник наукового стажування «Академічна доброчесність: виклики 

сучасності», організованого Польсько-українською Фундацією – Інститут Міжнародної 

Академічної та Наукової Співпраці спільно з Духовною Академією Університету 

Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві та польською Фундацією ADD, Україна – 

Польща, 2020 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  
▪ Сертифікований учасник семінару з розвитку потенціалу щодо університетської 

автономії та управління, організований Інститутом вищої освіти НАПН України у 

рамках проекту ЄС «Відновлення переміщених університетів: підвищення 

конкурентоспроможності, обслуговування громад (REDU)» (2022) 

▪ Сертифікований учасник онлайн курсу «Зміцнення викладання та організаційного 

управління в університетах», організований ГО «Вище», Саксонським центром 

дидактики вищої школи, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

(2021) 

▪ Сертифікований учасник тренінгу освітніх тренерів-фасилітаторів (75 год.), 

організований ГО «Вище», Саксонським центром дидактики вищої школи (2020) 

▪ Сертифікований учасник семінару (6 год.) «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти 

розвиток освітніх програм та їх акредитація» (2020) 

▪ Сертифікований учасник вебінару (3 год.) «Інтерактивні інструменти формувального 

оцінювання» (2020) 

▪ Сертифікований учасник вебінару (3 год.) «Професійне вигорання педагога: 

інструменти самодопомоги» (2020) 

▪ Сертифікований учасник скайп-тренінгу (3 год.) «Елементи комунікативного 

менеджменту в освіті. Як сформувати топ-навички ефективного спілкування» (2020) 

▪ Сертифікований учасник тренінгу (6 год.) «Розвиток критичного мислення в контексті 

вимог Нової української школи» (2019) 

▪ Онлайн тренінг для експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (2019) 

▪ Сертифікований учасник тренінгу (30 год.) «Майстерність викладання», організований 

ГО «Вище», Саксонським центром дидактики вищої школи (2019) 


