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Освіта: 

Бакалавр, денна форма, диплом В16 № 139740 від 30.06.2016. 

2012-2016 Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського. Факультет соціальної педагогіки. 

Спеціальність: «Соціальний педагог». 

Кваліфікація: Соціальний педагог. 

 

Магістр, заочна форма, диплом М18 №084523 від 31.05.2018. 

2016 – 2018 Університет менеджменту освіти. Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології. Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки» 

Спеціалізація «Педагогіка вищої школи» 

Кваліфікація: Магістр, науки про освіту, педагогіка вищої школи, викладач 

університетів та вищих навчальних закладів 

 

Аспірант, заочна форма. 

2018 – по сьогоднішній день Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова. 

Науковий керівник: доктор пед. наук, проф. Самойленко Олександр Миколайович 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки» 

Кваліфікація: доктор філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 

– Професійна освіта (за спеціалізаціями). 

 

Сфера наукових інтересів: педагогіка, педагогіка вищої школи, філософія, теорія 

виховання, громадянська освіта, соціальна педагогіка, компю̓терно-мережева діяльність, 

дистанційне навчання.  

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності бакалаврів соціальної 

педагогіки до комп҆ютерно-мережевої фахової діяльності». 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З 2016 - по 2017 –лаборант кафедри фізичного виховання факультету фізичного виховання 

МНУ імені В.О. Сухомлинського. 

З 2017 - по сьогоднішній день – головний спеціаліст відділу цивільно-правових відносин 

юридичного департаменту Миколаївської міської ради. 

 

Статті:  

1. Андрющенко Я.Е., Василик М.С., Свиридюк О.В. «Формування компетентностей у 

підготовці здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей» // Від знаннєвої парадигми 

до компетентнісної: реалії, перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (27 жовтня 20017 року, м. Херсон) / За ред. 

Г.С.Юзбашевої, - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017.- 6-9 с. 

2. Модернізація технологій навчання в умовах реформи університетської освіти. 

«Дослідження світових тенденцій розвитку інформатизації освіти» : колективна монографія / 

за заг. ред. О.М. Самойленко, І.В. Бацуровської. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 456 с. 

 

 

 

 



   

Участь у конференціях: 

 1.Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього.  ІX 

Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (19-20 лютого 2021 року) Харків 2021. 

2. Науково-практична конференція СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТИ Київ, 16 жовтня 2020 р. 

3. Науково-практична конференція ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ '2020 14-15 травня 

2020 року Київ, НУБіП України 


