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1. Додаткові відомості: 

Освіта вища: ✓ педагогічна: Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, факультет педагогіки і психології. 

Освітня програма - магістр  (2014-2019 рр.) 

Основні етапи 

трудової 

діяльності: 

1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, факультет 

педагогіки і психології – 2014-2019 рр. 

2. Молодший науковий співробітник сектору наукової інформаційно-

бібліографічної діяльності відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського 

з лютого  2022 р. – грудень 2022 р. 

3. Молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського з 

01.01.2023 – 31.12.2025 рр. 

2. Нагороди, заохочення, сертифікати: 

 1. Сертифікат автора статті про публікацію у науковому фаховому журналі 

«Молодий вчений» м. Ужгород, 15-16 лютого 2019 р. 

2. Сертифікат Міжнародної Літньої Наукової онлайн школи «Адаптивні процеси в освіті» 

м. Київ-Харків, 2022 р. 

3. Сертифікат Національного науково-практичного форуму «Наука. Інновації. Якість» 

м. Харків, 2022 р. 

4. Сертифікат Всеукраїнської науково-практичної конференції «Варіативні моделі й 

технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти» 

м. Київ, 2022 р. 

5. Сертифікат ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 

«Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої 

освіти», м. Київ, 2022 р. 

6. Сертифікат щорічного вебінара «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого 

розвитку суспільства», м. Київ, 2023 р. 

7. Сертифікат Другого Міжнародного наукового форуму «Адаптивні процеси в освіті», м. 

Київ-Харків-Запоріжжя, 2023 р. 

8. Сертифікат інтерактивного вебінару(семінару) «Педагогічні вулиці на мапі Києва: 

вулиця Михайла Кравчука» м. Київ, 21 лютого, 2023 р. 
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3. Підвищення кваліфікації: 

1. Вебінар «Консорціум ORCID в Україні: переваги та можливості», 08.06.2022 

2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього 

середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету  післядипломної 

освіти», 23.06.2022. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі й технології трансформації 

професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти», м. Київ, 23 червня 2022 року. 

Виступ «Психолого-педагогічні аспекти розвитку мистецької освіти в науковому доробку 

НАПН України». 

4. Круглий стіл «Інформаційно-аналітичний та інформаційно-бібліографічний супровід науково-

методичного забезпечення модернізації й реформування освіти», м. Київ, 24 травня 2022 року. 

5. 3-й Всеукраїнський форум Рад молодих вчених. м. Київ, 27 жовтня 2022 року. 

6. 
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15. 

 

16 

 

17. 

 

18. 

Національний науково-практичний форум «НАУКА.ІННОВАЦІЇ.ЯКІСТЬ» м. Харків, 09-10 

серпня 2022 року. 

3-я Міжнародна літня наукова онлайн-школа «Адаптивні процеси в освіті» м. Київ-Харків, 5-6 

липня 2022 року. 

Безкоштовний курс вебінарів з підвищенням кваліфікації на тему «Трансформація науки в 

бізнес: можливості для комерціалізації». М. Київ, з 4 жовтня по 8 листопада 2022 року. 

Вебінар «Консорціум ORCID в Україні: переваги та можливості» м. Київ, 8 червня 2022 року. 

Участь у семінарі «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА ДЛЯ УКРАЇНИ» 24 жовтня 2022 року. 

2-га Всеукраїнська науково-практична конференція (за міжнародною участю) «Формування 

компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти» м. Київ, 27 

жовтня 2022 року. 

10-та Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022»» 

м. Київ, 15 листопада 2022 року. 

Спецкурс «Практико-орієнтовані «СЕКРЕТИ» проведення уроку: цікаві методи, прийоми та 

технології навчання» (автор: пров. фахівчиня Салагуб Л.І.) 19 вересня 2022 року. 

Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «ПРОБЛЕМИ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ: МІСІЯ НАУКИ І ОСВІТИ» м. Київ, 29, 30 

вересня 2022 року. 

Другий Міжнародний науковий форум «Адаптивні процеси в освіті» м. Київ-Харків, Запоріжжя, 

7-8 лютого 2023 р. 

Щорічний вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» 

м. Київ, 15 лютого 2023 р. 

Інтерактивний вебінар (семінар) «Педагогічні вулиці на мапі Києва: вулиця Михайла Кравчука» 

м. Київ, 21 лютого, 2023 р.  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрова трансформація освіти і науки» 

м. Київ, 2-3 березня, 2023 р.   

4. Статті у наукових фахових виданнях: 

 

 

 

1. Янчин В.В., Кушнір В.В. Методи навчання композиції пейзажу студентів закладів вищої 

освіти. Науковий журнал "Молодий вчений" – стаття "",  м. Ужгород, 15-16 лютого 2019 р. 

URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/34feb2019/41.pdf, 2014р. 

2. Ростока М. Л., Кушнір В. В. (2022). Виставкова діяльність у контексті інформаційно-

аналітичного супроводу модернізації національної освіти. Вісник Ужгородського 

університету, 51, 2022, С. 122-126. URL:  https://lib.iitta.gov.ua/732804/1/visnyk_2(51)_2022-

122-126.pdf 

 

 
5. Тези у збірниках матеріалів науково-практичних заходів: 

 3. Кушнір В. В. (2022). Психолого-педагогічні аспекти розвитку мистецької освіти в наукових 

працях НАПН України. Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку 

фахівців в умовах відкритої освіти: зб. матер всеукр. наук.-практ. конференції (ДВЗО «УМО 

НАПН України», 23.06.2022 р., м. Київ) С. 227-232. 
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4. Кушнір В. В. (2022). Адаптивні процеси як тренд модернізації освіти в наукових публікаціях 

класиків та сучасників педагогіки. Адаптивні процеси в освіті: зб. матер. (тез доповідей) 3-ої 

Міжнар. наук. літньої онлайн-школи (05-06.07.2022, м. Харків); [за  заг. ред. 

Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки]. Київ-Харків, 2022, Вип. 2 (5), C.  60-63 [100 с.]. 

5. Кушнір В.В. Виставкова діяльність ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського: аналітичні дані. 

Звітна конференція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ, 20 грудня, 2022 року, 

С. 97-98. 
6. Кушнір В. В. (2023). Суть цифрової трансформації освіти. Адаптивні процеси в освіті. 

6. Захищені дипломні дослідження: 

1. Бакалаврська робота на тему: «Морський пейзаж і методи навчання учнів основам пейзажу на 

уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», 2018р. 

2. Магістерська робота на тему: «Літній пейзаж і методи навчання композиції пейзажу студентів 

Закладів Вищої Освіти», 2019р. 

 


