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1. Вивчення
феномену
“інноваційності”,
принципів і
освітологічних
контекстів,
досвіду трансферу
інноваційних
технологій.

Теоретичне узагальнення
результатів аналізу
наукової літератури з
проблеми дослідження,
визначення
методологічних основ
феномену
“інноваційності” в
контексті розвитку вищої
освіти та сучасної
педагогічної науки

Наукові статті, тези,
матеріали
конференцій та інше.

Науково-практична
онлайн-конференція

Тези

Участь в осінній школі
«Трансфер технологій та
інновацій: європейський

та український
досвід».Національний
університет«Львівська

політехніка» (03-10
листопада 2021 р.)

ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
онлайн-конференція з
міжнародною участю
«НОВА СТРАТЕГІЯ
ПІДГОТОВКИ
ПЕДАГОГІВ:
СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА
НОВІ ВИКЛИКИ» Київ
2021-11-27
“Перехід педагогічного
знання в інновацію:
особистісний,
психологічний і
соціальний виміри”
“Поліпарадигмальні
засади розвитку сучасної
вищої освіти”

Психолого-педагогічні
аспекти взаємодії
учасників освітнього
процесу в умовах
парадигмальних змін //
Міжнародна
науково-практична
конференція «Інноваційні
наукові дослідження у
галузі педагогіки та
психології», 11-12 лютого

Хоружа Л.Л.

,

Хоружа Л.Л.

Желанова В.В.

Козир М.В.

https://drive.google.co
m/drive/folders/1EII0p
DxIKKYKlCGN1QE1

_0QpUFp4WPN-

https://eportfolio.kubg.
edu.ua/data/conference

/7199/document.pdf

https://eportfolio.kubg.
edu.ua/teacher/440

http://eportfolio.kubg.e
du.ua/data/conference/
7942/document.pdf
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https://drive.google.com/drive/folders/1EII0pDxIKKYKlCGN1QE1_0QpUFp4WPN-
https://drive.google.com/drive/folders/1EII0pDxIKKYKlCGN1QE1_0QpUFp4WPN-
https://drive.google.com/drive/folders/1EII0pDxIKKYKlCGN1QE1_0QpUFp4WPN-
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https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/7199/document.pdf
https://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/440
https://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/440
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/7942/document.pdf
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http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/7942/document.pdf


Міжнародна
науково-практична
конференція

Стаття у науковому
фаховому виданні

Стаття у науковому
фаховому виданні

Стаття у науковому
фаховому виданні

2022 року, м. Запоріжжя/
C.73-78

Інноваційний розвиток
вищої освіти України // І
Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Вплив пандемії
СОVID-19 на розвиток
сучасного світу: загрози
та можливості»(9-10
вересня 2021 року, м.
Дніпро, Україна)

Освітологічні аспекти
розвитку
інтелектуального
потенціалу суспільства:
якість вищої освіти. –
«Педагогічна освіта:
теорія і практика», 2021,
№ 36(2). С.25-31

Освітологічна підготовка
в забезпечення якості
освіти в університеті. –
"Неперервна професійна
освіта: теорія і практика
(серія: Педагогічні
науки»), 2021, Випуск №1
(66), с.37-44.

Принципи інноваційної
освіти крізь призму
системного підходу.
Неперервна професійна
освіта: теорія і практика.
2022.  Вип. 1(70)  С. 61-67

Михалюк
А.М.

Мельниченко
О.В.

Мельниченко
О.В.
Проценко О.Б.

Тадеуш О.

https://eportfolio.kubg.
edu.ua/teacher/2172

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/39358/

http://npo.kubg.edu.ua/
article/view/228739

http://npo.kubg.edu.ua/
article/view/257189

https://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/2172
https://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/2172
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Стаття у науковому
фаховому виданні

Стаття у науковому
фаховому виданні

Інноваційність - conditio
sine qua non - розвитку
вищої педагогічної
освіти? (2021) Науковий
вісник Ужгородського
університету. Серія:
Педагогіка. Соціальна
робота (2 (49)). С. 92-96.
ISSN 2524-0609

Реформування освіти в
Україні: еволюція
наукових поглядів
(2001-2021) (2021)
Педагогічна освіта: теорія
і практика. Психологія.
Педагогіка (36 (2)). С.
12-17. ISSN 2311-2409;
2412-2009

Леонтьєва І.В.

Леонтьєва І.В.

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/38712/1/
I_Leontieva_NVUU_2
_PI.pdf

https://pedosvita.kubg.
edu.ua/index.php/journ
al/article/view/303

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38712/1/I_Leontieva_NVUU_2_PI.pdf
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https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38712/1/I_Leontieva_NVUU_2_PI.pdf
https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/303
https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/303
https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/303


2. Міждисциплінарн
ість як основа
інноваційної
діяльності

Вивчення сутності
міждисциплінарності як
системи, комплексу
фундаментальних і
таксономічних дисциплін,
особливостей їхньої
інтеграції

Інноваційна розробка
змішаних та

гібридних моделей
навчальних курсів на
міждисциплінарній

основі; наукові статті

Інноваційна розробка
курсу “Освітології”
на
міждисциплінарній
основі

Стаття у виданні, що
індексується
наукометричній базі
WOS

Стаття у науковому
фаховому виданні

Елективість як провідний
принцип освіти
дорослих.(2021)
Педагогічна освіта: теорія
і практика. Психологія.
Педагогіка. (35(1)). с.
6-11. ISSN 2311–2409;
2412–2009

Міждисциплінарний
підхід у професійній
підготовці здобувачів
вищої освіти в умовах
магістратури (на прикладі
навчальної дисципліни
«Освітологія»). –
«Освітологічний
дискурс»,2021,  №2 (33),
с. 1-15.

The Problem of Subject
and Subjectivity in
Psychological and
Pedagogical Sciences in the
Context of Training Future
Teachers.

Впровадження стратегії
міждисциплінарності у
сучасній вищій освіті
Науковий вісник
Ужгородського
університету. Серія:
«Педагогіка.
Соціальна робота».
2021. Випуск 1 (48).

Хоружа Л.Л.

Огнев'юк В.О.,
Мельниченко
О.В.,
Проценко О.Б.

Yu. ZHURAT,
A.YANOVSK
YI, L.
IANOVSKA,
M.
TSYMBAL,
M. KOZYR,
L.
KOKORINA

Желанова В.В.

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/36675

https://od.kubg.edu.ua/
index.php/journal/articl
e/view/842

https://lumenpublishin
g.com/journals/index.p
hp/rrem/article/view/4
174

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/38372/

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36675
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Участь в міжнародній
науково-практичній
конференції

С.476 – 480.
“Міждисциплінарний
вимір сучасної вищої
освіти”//V Міжнародна
науково-практична
конференція
“Психолого-педагогічні
проблеми вищої і
середньої освіти в умовах
сучасних викликів: теорія
і практика”Харків
2021-04-01

Желанова В.В.
https://eportfolio.kubg.

edu.ua/teacher/440

https://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/440
https://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/440


3. Соціально-
психологічні
чинники переходу
педагогічного
знання в
інновацію та
освітні контексти
цього процесу

Вивчення
закономірностей переходу
наукового знання в
інновацію,
соціально-педагогічних
механізмів цього процесу
та
організаційно-педагогічни
х  впливів на нього

Стаття у науковому
фаховому виданні

Стаття у науковому
фаховому виданні

Участь у
науково-практичній
конференції

Стаття у науковому
фаховому виданні

Cоціально-психологічні
аспекти переходу
педагогічного знання в
інновацію (2021).
Освітологічний дискурс
(4(35)). С. 103-117. ISSN
2312-5829

Модернізація
організаційних форм
навчання у ЗВО як
першооснова якості
сучасної освіти. \\ Зб.наук
праць «Інновації у
вихованні». Рівне. 2/2021.
С. 174-188

Модернізація форм
навчання у ЗВО в умовах
парадигмальних змін // ІІ
Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
«Молода наука – 2021:
соціально-освітні
розвідки» 23 квітня 2021
року. С. 7

Творчість та інновація:
сучасний контент.
Освітологічний
дискурс:електронне
наукове фахове видання
К. : Київський
університет імені Бориса
Грінченка, 2021. Том 34.
№ 3. С. 32-45

Хоружа Л.Л.

Козир М.В.,
Бречко А.О.

Козир М.В.,
Бречко А.О.

Михалюк
А.М.

https://od.kubg.edu.ua/
index.php/journal/articl
e/view/884

https://ojs.itup.com.ua/
index.php/iiu/article/vi
ew/393/356

https://www.researchga
te.net/publication/3563
69582_MODERNIZA
CIA_ORGANIZACIJ
NIH_FORM_NAVCA
NNA_U_ZVO_AK_P
ERSOOSNOVA_AKO
STI_SUCASNOI_OS

VITI

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/37391/1/
A_%D0%9Cykhaliuk_

OD.pdf
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Стаття у науковому
фаховому виданні

Стаття у науковому
виданні (індексована
у SCOPUS)

Стаття у науковому
фаховому виданні

Тези

Фасилітаційна
компетентність
майбутнього педагога:
сутність та структура
Інноваційна педагогіка:
науковий журнал.. 2021.
Вип.31. Том 1. С. 87 – 91.
Категорія «Б»
Індексується в Index
Copernicus.

Value-motivational
component of a healthy
lifestyle of modern
university students: the real
state and logic of formation
//Lekarskie, VOLUME
LXXIV, ISSUE 5, MAY
2021 (Scopus);

Вплив інноваційного
навчання на формування
лідерських якостей
студентів// Управління
якістю в освіті та
промисловості: досвід,
проблеми та
перспективи:.2021
C.50-51.

Розвиток критичного
мислення здобувачів
освіти: debes, ergo

Желанова В.В.

Dmytro V.
Zhelanov,
Borys I.
Palamar,
Tetiana S.
Gruzeva,Victor
ia V.
Zhelanova,
Inna V.
Leontieva,
Maryna
A.Yepikhina

Братко М.

Леонтьєва І.В.

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/35445/

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/36581/

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/36922/

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36581/
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https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36922/
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Міжнародна
науково-практична
онлайн-конференція

potes//Всеукраїнська
науково-практична
конференція з
міжнародною участю
“Історія та філософія
освіти в незалежній
Україні: контроверзи
сучасного наукового
пізнання” (Київ,
08.06.2021) С.214-218.

Дизайн-мислення як
запорука якості
університетської освіти. //
Міжнародна
науково-практична
онлайн-конференція
«Освітологія – 2022.
Якість університетської
освіти:
міждисциплінарний
дискурс», 20 квітня 2022
року.

Козир М.В.

https://eportfolio.kubg.
edu.ua/data/conference

/7335/document.pdf

http://eportfolio.kubg
.edu.ua/data/conferen
ce/7951/document.p

df

4. Методичний
супровід
впровадження
педагогічних
інновацій, в
тому числі з
використанням
ІКТ

Стаття у виданні, що
індексується, у
наукометричній базі
WOS

Навчально-методични
й посібник

Doctoral Education in
Ukraine: the Application of
Digital Tools and Services
by Doctoral Students under
COVID-19 Pandemic
Multidisciplinary Journal
for Education Social and
Technological Sciences,
2022. 9 (1). pp. 1-26. ISSN
2341-2593

Педагогічна інноватика.
Навч.-метод.посібник.

L.Khoruzha,
O.Lokshyna,

N.Mazur,
V.Proshkin

Братко М.В.,

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/40936/

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/40105/
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Онлайн зустріч з
метою обговорення
інноваційних
технологій

Стаття у фаховому
виданні

Стаття у науковому
фаховому виданні

Стаття у науковому
фаховому виданні

Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2021. 270с.

Участь в освітньому
заході «Онлайн-толока
EdCamp Ukraine: для

розуму і серця. #2/2021 с:
розвиток

природничо-математично
ї компетентності,

національна платформа
професійного зростання,

творчі можливості
спільноти» (21.04.2021)

Застосування технологій
інтерактивного навчання
в освітньому процесі
закладів вищої освіти. //
Зб. наук. праць
«Педагогіка формування
творчої особистості у
вищій і загальноосвітній
школах». 2021. №78.
С.186-191.

Сторітеллінг як
ефективна технологія
викладання курсу
«Лідерство в освіті» для
магістрів. Неперервна
професійна освіта: теорія
і практика. 2022. Вип. 1.
С. 68-75

Козир М.В.

Леонтьєва І.В.

Козир М.В.

Братко М.В.

Леонтьєва І.В.

http://eportfolio.kubg.e
du.ua/data/conference/

6659/document.pdf

http://www.pedagog
y-journal.kpu.zp.ua/a
rchive/2021/78/35.pd
f

http://npo.kubg.edu.u
a/article/view/25710
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Тези

Участь у
Всеукраїнській
інтерактивній
науково-практичній
конференції

Профайлинг особистості:
чи є йому місце в
сучасній педагогічній
науці? (2021) Теорія та
методика навчання та
виховання (50). С.
114-122. ISSN 2312-8046

Навчальна дисципліна
«Практикум
особистісно-професійног
о зростання педагога» у
підготовці майбутніх
учителів початкових
класів закладу загальної
середньої освіти// IV
Міжнародна
науково-практична
конференція “Актуальні
проблеми педагогічної
освіти: реалії, нові ідеї та
перспективи”. Львів:
ЛНУ імені Івана Франка,
2022. – С.11-13.

Використання цифрових
технологій у роботі
викладача ЗВО // Х
Всеукраїнська
інтерактивна
науково-практична
конференція «Цифрові
технології в

Братко М.В.

Андрощук
І.М.
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9/
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osvity_
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Стаття у науковому
фаховому виданні

освітньому процесі
закладів освіти”
Рівненський обласний
інститут післядипломної
освіти, 28.09. 2021 р. -
27.10.2021 р.

Формування цифрової та
інноваційної
компетентностей у
майбутніх учителів
початкової школи за
допомогою техніки ебру.
Електронне наукове
фахове видання
«Відкрите освітнє
е-середовище сучасного
університету» Open
Educational E-environment
of modern university.
випуск № 11, 2021.
С.201-214.

Сакалюк О.П.,
Шкуренко
О.В., Стецик
С.П. https://openedu.kubg.e

du.ua/journal/index.ph
p/openedu/article/view
/2414-0325.2021.1117
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5. Розробка
інноваційних
продуктів, в тому
числі з
використанням
інформаційних
ресурсів;
навчальних кейсів
(педагогічних
квестів) як
інноваційного
освітнього
інструменту
підготовки
майбутніх
педагогів

Розробка нової
інноваційної  освітньої
програми на основі
міждисциплінарності,
обґрунтування
інноваційних освітніх
підходів до професійної
підготовки

ОП
“ Освітній дизайн і
коучинг в освіті
дорослих” (другий
рівень вищої
освіти)

Інноваційна ОП з
підготовки експертів
у галузі освіти

Монографічне
дослідження

Електронний
навчальний курс

Відкриття нової
інноваційної ОП для

студентів другого
(магістерського) рівня

вищої освіти
“ Освітній дизайн і

коучинг в освіті
дорослих”

Освітологічні засади
підготовки експертів для
системи освіти України:
досягнення та
перспективи. – «Horizons
of Education», 2021,
(20(55)). С. 109-120. ISSN
2391-9485. Польща.

Теорія і практика
професійної підготовки
майбутніх учителів
математики та
інформатики засобами
цифрових технологій.
Колективна (три і більше
авторів). Теоретичні та
практичні аспекти
використання
математичних методів та
інформаційних
технологій в освіті й
науці: монографія.
Київський ун-т ім. Б.
Грінченка, Київ,2021.

“Педагогічна інноватика”
для здобувачів другого

Хоружа Л.Л.
Желанова

В.В.,
Леонтьєва

І.В.,
Андрощук

І.М.

Огнев’юк
В.О., Сисоєва
С.О.,Проценк
о О.Б.,
Мельниченко
О.В

Хоружа Л.Л.,
Прошкін В.В.,

Семеніхіна
О.І.

Братко М.В.

Рішення
Вченої ради
університету
(Протокол №
2, від 24.02

2022 р.)

https://kubg.edu.ua/im
ages/stories/Departame
nts/vstupnikam/pi/202
2/OPP_ODKOD_mag.

pdf

https://horyzontywychow
ania.ignatianum.edu.pl/H

W/article/view/2119

https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/40475
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Електронний
навчальний курс

Стаття у
наукометричній базі
WOS

Міжнародна
науково-практична
конференція

(магістерського) рівня
освіти

“Лідерство в освіті”
для здобувачів другого
(магістерського) рівня
освіти

Information
Technologies in
Education: Current
Realities and
Development

Дидактичні можливості
навчальних кейсів з
педагогіки при
дистанційному
навчанні // ІІ
Міжнародна
науково-практича
конференція
“Духовно-інтелектуаль
не навчання та
виховання у ХХІ
столітті” (Харків,
21.10.2021)

Братко М.В.

Starco V.,
Azhnov V.,
Dzhevaha H.,
Hurbanska A.
Mykhaliuk A

Леонтьєва
І.В.

https://elearning.kub
g.edu.ua/course/view

.php?id=22544

https://elearning.kub
g.edu.ua/course/view

.php?id=23825
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A_Hurbanska_A_M
ykhaliuk_IJCSNS.pd

f

https://eportfolio.kubg.
edu.ua/teacher/304

6. Феномен
інноваційності в
міжнародному
вимірі

Вивчення міжнародного
досвіду трактування
сутності інноваційності
вищої освіти та

Стаття у фаховому
виданні Університетські цінності

в закладах вищої освіти
України та Республіки
Польща: погляд

Проценко О.,
Бульвінська
О.,
Мельниченко
О.,
Хархула  Я.

https://osvitologia.
kubg.edu.ua/index.
php/osvitologia/arti

cle/view/141
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механізмів її практичної
реалізації

Колективна заявка на
отримання гранту

Індивідуальна заявка
на отримання гранту

Індивідуальна заявка
на отримання гранту

Міжнародне
стажування

студентів. - Освітологія,
2021, (10), с.77-94.

“Розвиток
підприємницької
компетентності:
університетські
практики”. Міжнародний
Вишеградський фонд
(09.2021 р.)

Research of modernization
of the Polish education
system at the turn of the
XX - XXI centuries.The
Richard Pipes Laboratory
at the Institute of Political
Studies of the Polish
Academy of
Sciences.2021-2022

Features of the application
of health coaching as an
innovative direction in
pedagogy Постдокторські
стипендії Коледжу Нової
Європи Інституту
перспективних
досліджень в Бухаресті
(Румунія)

Міжнародне
стажування
«Використання
інноваційних
технологій навчання в

Хоружа Л.Л.
Мельниченко
О.В.

Сакалюк О.П.

Сакалюк О.П

Андрощук
О.М., Братко
М.В.
Леонтьєва
І.В., Тадеуш
О.М.,

ID 22120112
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Сертифікати про
стажування
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роботі викладача
університету»,
Uniwersytet Łódzki,
Rzeczpospolita Polska
(Республіка Польща),
18.09.2021 - 18.12.2021

Михалюк
А.М.

ee_training/6069/27.pd
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7. Розробка
інноваційної
проблематики в
дисертаційних
роботах
здобувачів
третього
(освітньо-науково
го) рівня вищої
освіти

Дисертаційна робота

Дисертаційна робота

Дисертаційна робота

“Розвиток інноваційної
компетентності
викладачів закладів вищої
освіти з використанням
цифрових освітніх
платформ”

Розвиток інноваційного
потенціалу майбутніх
учителів іноземних мов у
фаховій підготовці

Формування готовності
майбутнього вчителя
фізичної культури до
інноваційної оздоровчої
діяльності

Олійник О.I
Наук. кер.
Хоружа Л.Л.

Вакулова І.В.
Наук. кер.
Хоружа Л.Л.

Данило Л.І
Наук. кер.
Желанова В.В.
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