
АВТОРИ  НОМЕРА 

 

Лавриченко  

Наталія Миколаївна 

доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії 
порівняльної педагогіки Інституту педагогіки АПН 
України 

Контакти: 

тел.: (044)4813768 

e-mail: lavrychenco_n@mail.ru  

 

Корсак  

Костянтин Віталійович 

доктор філософських наук, канд. фіз.-мат. наук, 
завідувач відділу теорії і методології природничої та 
інженерної освіти Інституту вищої освіти Академії 
педагогічних наук України, директор Київського 
інституту освітньої політики 

Контакти:  

тел.: (044) 525 76 77.  

e-mail: KVKorsak@gmail.com  

 

Тезікова  

Світлана Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 
іноземних мов Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, керівник Центру порівняльних 
педагогічних досліджень та міжнародного 
співробітництва, старший науковий співробітник 
відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту 
педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України. 

Контакти: 

e-mail: tezikova@gmail.com  

 

Корнацька-Сквара 
Ельжбета  

дослідницький колектив практичної психології, 
Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові 

Контакти: 

e-mail: askwara65@poczta.onet.pl 

 

Агнєшка Міклевська 

 

Моніка Став’ярська 
Лєзау 
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Заболотна  

Оксана Адольфівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики 
іноземних мов Уманського державного педагогічного 
університет імені Павла Тичини 

Контакти: 

тел.: (04744)53033 

e-mail: oxzab@yandex.ru  

 

Мілютіна  

Ольга Костянтинівна 

Глухівський державний педагогічний університет ім. 
Олександра Довженка 

Контакти: 

тел.:  

e-mail: mylutina@mail.ru  

 

Сбруєва  

Аліна Анатоліївна 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки Сумського державного педагогічного 
університету 

Контакти:  

e-mail: alina_sbrueva@mail.ru  

Щербань  

Ірина Юріївна 

викладач кафедри практики іноземних мов Уманського 
державного педагогічного університету 

Контакти: 

тел.: (04744)53033 

e-mail: iryna1977@rambler.ru  

 

Пуховська  

Людмила Прокопівна 

доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії 
освіти дорослих Університету менеджменту освіти АПН 
України  

Контакти: 

e-mail: puhovska@ukr.net  

 

Толіпов  

Уткір Каршийович  

заступник директора з науки УзНИИПН, доктор 
педагогічних наук, професор, академік Міжнародної 
академії педагогічної освіти  
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Контакти: 

e-mail: uzpfiti2005@mail.ru  

 

Калибекова А.А. 

 

доктор педагогічних наук, професор 

Південно-Казахстанського державного університету 
ім. М. Ауезова 

 

Кашганова Т. здобувач, Південно-Казахстанський державний 
університет ім. М. Ауезова 

 

Самойлюкевич  

Інна Володимирівна 

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 
викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики, 
докторант кафедри педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка 

Контакти: 

e-mail: asv_34@yahoo.com  

 

Локшина  

Олена Ігорівна 

кандидат педагогічних наук, ст. науковий співробітник 
лабораторії порівняльної педагогіки Інституту 
педагогіки АПН України 

Контакти: 

e-mail: Luve2001@hotmal.com  

 

Першукова Оксана 
Олексіївна 

 

кандидат педагогічних наук, ст. науковий співробітник 
лабораторії порівняльної педагогіки Інституту 
педагогіки АПН України 

Контакти: 

e-mail: pershoksy@mail.ru 

Василюк  

Алла Володимирівна 

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії 
освітньо-виховних систем і технологій Національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова  

Контакти: 

тел. 8 (04631) 4-52-71 
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