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ОСВІТА________________________________________________________________
У 1989 році закінчив навчання на історичному факультеті Миколаївський державний
педагогічний інститут ім. В.Г. Белинського. Спеціальність: історія з додатковою
спеціалізацією радянське право. Кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства і
радянського права.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ___________________________________________________
У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія
педагогіки» за темою «Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх
шкіл України (1917-1941 рр.)», Житомирський державний університет імені Івана
Франка.
ВЧЕНЕ ЗВАННЯ_________________________________________________________
Вчене звання доцента кафедри управління загальноосвітніми навчальними закладами
присвоєне у 2012 році.
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ__________________________________________
- історія становлення та розвитку української системи освіти;
- актуальні питання реформування системи освіти України (післядипломної
педагогічної, середньої);
- педагогічні інновації в системі освіти: теорія та практика;
- аналіз та використання зарубіжного досвіду при реформуванні системи освіти
України
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ___________________________________
«Педагогічні інновації»
ІНША ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ/НАУКОВА РОБОТА___________________
- гарант освітньої програми «Загальна педагогіка» Спеціальність -011 Освітні,
педагогічні науки;
- член експертної комісії з питань інноваційної діяльності та дослідноекспериментальної роботи департаменту освіти і науки Дніпропетровської

облдержадміністрації (наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від
02.03.2018 № 102/0/212-18);
- тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і
розвитку громадянських компетентностей (швейцарсько-український проєкт
«Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»
КЛЮЧОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ_______________________
Автор більше 75 наукових та навчально-методичних публікацій.
1. Швидун В.М. Підготовка майбутніх учителів до використання педагогічних
технологій у контексті нової української школи Педагогіка формування творчої
особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 70. Т.4. С. 50–53.
2. Швидун В.М. Щодо використання технологій дистанційного навчання в освіті
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.
2020. № 73. Т.1. С. 101–104.
3. Швидун В.М. Запровадження інновацій у системі педагогічної освіти Actual trends
of modern scientific research: abstracts of VІІІ international scientific and practical
conference (Munich, march 14-16, 2021). С. 480–485.
4. Швидун В.М. Педагогічні інновації у практиці діяльності закладів загальної
середньої освіти «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні
науки». 2021. № 1. С. 35–39.
5. Швидун В.М., Швидун Л.Т. Щодо впровадження педагогічних інновацій у
навчальний процес. Іnnovative technologies in science and practice: матеріали VI
Міжнародної науково-практичної конференції (Хайфа, Ізраіль, 29 жовтня 2021 року).
Хайфа, 2021. С. 282 – 285. ISBN 978-1-68564-532-8 DOI 10.46299/ISG.2021.II.VI.
СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ________________________
- пройшов курс «Академічна доброчесність в університеті» ВУМ online сертифікат
№025647від 17 квітня 2020 року;
- тестування на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта (Цифрограм
для вчителів) – 10 червня 2021 року
- 25 лютого – 5 квітня 2021 року за темою «Сучасні педагогічні методи в
європейському освітньому процесі» - 180 годин (6 кредитів). Вища школа соціальногосподарська (м. Пшеворськ, Польща) (nowoczesne metody pedagogiczne w
europejskim procesie edukacyjnym), Університет страхування та фінансів (ВУЗФ,
Болгарія (Софія)) (VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurshi).
Сертифікат № BG/VUZF/803-04-2021.
- травень 2021 року - стажування у Baltic Institute of Mathematics – науковопрактичний семінар з 6 мінікурсів.
ДЕРЖАВНІ ТА ВІДОМЧІ НАГОРОДИ_____________________________________
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1998 рік)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1999 рік)
Відмінник освіти України (2001 рік)
Подяка Голови Дніпропетровської облдержадміністрації (2004 рік)
Грамота
головного
управління
освіти
і
науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації (2011 рік)

