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І. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

 
Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, учене звання  Посада 

На постійній основі 

1. Хоружа Людмила Леонідівна д. пед. н., професор завідувач кафедри (1,0 ст.), професор кафедри (0,5 ст.) 

2. Андрощук Ірина Миколаївна д. пед. н., професор професор кафедри (1,25 ст.) 

3. Желанова Вікторія В’ячеславівна  д. пед. н., професор професор кафедри (1,25 ст.) 

4. Мельниченко Ольга Володимирівна к.істор.н., доцент доцент кафедри (1,0 ст.) 

5. Тадеуш Олена Миколаївна  к.пед.н, доцент  доцент кафедри (1,25 ст.) 

6. Козир Маргарита Валентинівна  к.пед.н доцент кафедри (1,0 ст.) 

7. Леонтьєва Інна Василівна к.пед.н доцент кафедри (1,25 ст.) 

8. Михалюк Алла Михалівна к.пед.н. доцент (1,0 ст.) 

9. Сакалюк Олена Петрівна к.пед.н. ст.викладач (1,0) 

10.  Сад Анна Олегівна – лаборант (0,5 ст.) 

11. Билан Ольга Миколаївна – лаборант (0,5 ст.) 

Працівники, що працюють за суміщенням (до 30.06.2022 р.) 

12.  Братко Марія Василівна д.пед.н, доцент професор кафедри (0,5 ст.)  

13. Локшина Олена Ігорівна д.пед.н., професор професор кафедри (0,25 ст.) 

14. Проценко Олена Борисівна к.пед.н., доцент доцент кафедри (0,25 ст.)  

Працівники, що працюють за окремою трудовою угодою (до 30.06.2022р.) 

15.  Тернопільська Валентина Іванівна д.пед.н., професор погодинна оплата праці  

16. Виговська Ольга Сергіївна к.політ. н. погодинна оплата праці  

17. Вембер Вікторія Павлівна к.пед.н, доцент  погодинна оплата праці  

18. Москалець Олена Олександрівна к.пед.н, доцент  погодинна оплата праці  

19. Бітківська Галина Володимирівна д.філолог.н., доцент погодинна оплата праці  

20. Караман Ольга Володимирівна к.пед.н., професор погодинна оплата праці  

21. Руденко Ніна Миколаївна к.пед.н. погодинна оплата праці  

22. Салата Оксана Олексіївна д.істор.н., професор погодинна оплата праці  

23. Кондратенко Ганна Григорівна к.пед.н, доцент  погодинна оплата праці  



№ Заходи 

 

Дата/термін виконання Відповідальні/виконавці 

ІІ. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

1.  Участь у конференціях науково-педагогічних працівників 

Університету  

Упродовж року 

 

Викладачі кафедри 

2.  Профорієнтаційні заходи:  

- профорієнтаційні бесіди зі здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти різних структурних 

підрозділів Університету; 

- участь в ONLINE Дні відкритих дверей в Педагогічному 
інституті 

 

Березень-квітень 2021р. 

 

 

 
09 квітня 2021 р. 

Козио М.В., Леонтьєва І.В., 

Михалюк А.М. 

 

 

 
Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В., 

Тадеуш О.М. 

3.  Організовано та проведено заходи до Дня Педагогічного 

інституту: майстер-класи для здобувачів вищої освіти від 

Анастасії Бречко «Кар’єра в освіті» та Оксани Олійник 

«Технології інтерактивного навчання як засіб інтенсифікації 

освітнього процесу» 

05 жовтня 2021 р. Бречко А. О, Олійник О.І., 

Козир М.В. 

4.  Участь у заходах Педагогічного інституту (День вишиванки, 

Всеукраїнський диктант національної єдності, Грінченківська 

декада, День Педагогічного інституту,  ) 

Упродовж року Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

5.  Організовано та проведено заходи в межах Грінченківської декади 

та Дня Університету: Інтерактивні онлайн заняття: «Із Грінченком 

у серці: від студента до студента» 

3 грудня, 10 грудня 2021 р. Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В., 

Мельниченко О.В., Андрощук 

І.М. 

6.  Проведено традиційну мотивуючу зустріч зі здобувачами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти з врученням корпоративної 
атрибутики 

02 вересня 2021 р. Хоружа Л.Л., Козир М.В.,  

Леонтьєва І.В. 

7.  Проведено серію адаптивних зустрічей із новопризначеними 

викладачами (Андрощук І.М., Сакалюк О.П.) щодо сприяння 

входженню в колектив НПП кафедри, Університету, дотримання 

корпоративної культури  

Вересень-жовтень 2021 р. Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В., 

Михалюк А.М., Козир М.В. 

ІІІ. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

1.  Підвищено кваліфікацію викладачів кафедри за фаховим модулем 

(в Україні):  

  

Хоружа Л.Л. (02.03.2021 р.) 

Леонтьєва І.В. (05.01.2021 р.) 

Викладачі кафедри 

2.  Підвищено кваліфікацію викладачів кафедри за фаховим модулем 

(міжнародне стажування): 

Андрощук І.М. (грудень, 2021 р.) 

Братко М.В. (грудень, 2021 р.) 

Тадеуш О.М. (грудень, 2021 р.) 

Леонтьєва І.В. (грудень, 2021 р.) 

Михалюк А.М. (грудень, 2021 р.) 

Викладачі кафедри 



3.  Підвищено кваліфікацію викладачів кафедри за дидактичним 

модулем: 

Хоружа Л.Л. (26.02.2021 р.) 

Леонтьєва І.В. (26.02.2021 р.) 

Тадеуш О.М. (26.02.2021 р.) 

Михалюк А.М. (25.03.2021 р.) 

 

4.  Підвищено кваліфікацію викладачів за модулем ІКТ:  Желанова В.В., (наказ № 301 від 05.05.2021 р.) 

Тадеуш О.М. (наказ № 385 від 04.06.2021 р.) 

Мельниченко О.В. (наказ № 785 від 25.11.2021 р.) 

 

5.  Підвищено кваліфікацію викладачів за цифровим модулем: Михалюк А.М. (30.11.2021 р.) 

 

 

6.  Підвищено кваліфікацію викладачів за дослідницьким модулем: Михалюк А.М. (30.11.2021 р.) 

 

 

7.  Підвищено кваліфікацію викладачів за лідерським модулем: Козир М.В. (29.03.2021 р.; ) 

Леонтьєва І.В. (                    ) 
 

 

8.  Участь  у тренінгах, майстер-класах, воркшопах  з метою 

підвищення кваліфікації, а також методичних нарадах,  тренінгах 

та семінарах з питань організації і науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу Університету  

Хоружа Л.Л. : 

- Проходження курсу підвищення кваліфікації та розвитку 

педагогічних компетентностей викладачів (1 кредит, 

09.06.2021 р.) 

- Участь в осінній школі «Transfer of Technologies and 

Innovations: European and Ukrainian Experiences» в рамках 

модульної програми фонду Жан Моне «Європейський 

досвід трансферу технологій для українських 

університетів» (1 кредит, 10.11.2021 р.) 

       Андрощук І.М.: 

- Участь в українсько-фінському проєкті 

«Навчаємось разом». Програма навчання і розвитку 

«Вища школа» (сертифікат) 
Козир М.В. :  

-  VI Грінченківська наукова школа (1 кредит, 14.05.2021 р.) 

- Психолого-практичний і методичний контекст 

професійної діяльності вчителя (літератури): способи 

відповісти на деякі питання (4 години, 19.03.2021 р.) 

- вебінар «Сервіс відеоконференцій Zoom: оновлення та 

лайфхаки для дистанційних уроків» (2 години, 29.03.2021 

р.) 

- курс «Педагогіка довіри» (20 годин, 30.03.2021 р.) 

- вебінар «Фасилітація для продуктивної групової роботи» 

(2 години, 11.03.2021 р.) 

- курс «Розвиток аналітичних навичок педагога для 

оптимізації навчальних процесів в умовах сьогодення» (1 
кредит, 6-12.11.2021 р., сертифікат № 161) 

Викладачі кафедри 

 

 

 



Тадеуш О.М.: 

-  Проходження курсу підвищення кваліфікації та розвитку 

педагогічних компетентностей викладачів (1 кредит, 

09.06.2021 р.) 

Михалюк А.М.: 

- Методологічний семінар «Розвиток обдарованої 

особистості: світовий та вітчизняний контексти» (1 

кредит, 18-20.11.2021 р.) 

Леонтьєва І.В.: 
- вебінар «Суспільно орієнтоване навчання в дії» (4 години, 

19.11.2021 р.) 

-  VI Грінченківська наукова школа (1 кредит, 14.05.2021 р.) 

9.  Проведено відкриту онлайн-лекцію з дисципліни «Педагогіка і 

психологія вищої школи: Педагогіка вищої школи» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (група ДОм-1-20-1.4 

д) на тему: «Сучасна вища освіта в Україні: тенденції, пріоритети 

та проблеми» 

29 квітня 2021 р. В.В. Желанова 

10 Проведено онлайн-семінар для професорсько-викладацького 

складу структурних підрозділів Педагогічного інституту з теми 

«Пріоритетні напрями викладання педагогічних дисциплін у 

контексті запровадження нових державних стандартів» 

29 вересня 2021 р. Андрощук І.М. 

11 Присвоєно вчене звання «професор»  2021 р. Желанова В.В. 

ІV. СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ 

1.  Проведено онлайн обговорення якості та рівня задоволеності 

якістю освітніх послуг серед здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою 

«Доктор філософії в галузі знань «Освіта/Педагогіка»  

Січень-квітень, 2021   Хоружа Л.Л., Желанова В.В., 

Леонтьєва І.В. 

2.  Здійснено моніторинг студентів щодо задоволеності якістю 

дистанційного та онлай навчання 

24 листопада 2021 Хоружа Л.Л., Козир М.В., 

Тадеуш О.М. 

3.  Проведено VІ щорічний Конкурс студентських відеопроєктів 

«Педагогіка в житті» («Event-проєкти "для розвитку дитини, але з 

часткою пустощів") 

7, 25 червня 2021 р. Козир М.В. 

4.  Проведено організаційні збори зі здобувачами другого 
(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої 

освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

Вересень 2021 Хоружа Л.Л., Желанова В.В.,  
Козир М.В., Леонтьєва І.В. 

5.  Залучено здобувачів спеціальності «011 Освітні, педагогічні 

науки» до наукових та соціально-педагогічних заходів кафедри, 

Педагогічного інституту, Університету 

Упродовж року Викладачі кафедри 



6.  Започатковано проведення щорічного конкурсу студентських 

проєктів «Унікальне освітнє середовище для унікального учня» 

 6 грудня 2021 Леонтьєва І.В.,  студенти ІІІ 

курсу спеціальності 

«Інформатика» 

7.  Проведено інструктажі з техніки безпеки для студентів 

академічної групи ПВШм-1-21-1.4д 

Упродовж року Козир М.В. 

V. ЯКІСТЬ ОСВІТИ 

1.  Складено  та затверджено навантаження викладачів Серпень-Вересень, 2021 р. Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В. 

2.  Здійснено моніторинг якості надання освітніх послуг кафедрою 

(опитування студентів спеціальності «011 Освітні, педагогічні 

науки», ОР Доктор філософії) 

Червень, 2021 р. Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

3.  Проаналізовано результати вступної кампанії за 2021 р. та 

визначено шляхи підвищення ефективності профорієнтаційної 

роботи на 2022 р. 

Вересень, 2021 р. Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

4.  Розроблено план профорієнтаційної роботи зі спеціальності «011 

Освітні, педагогічні науки» та залучено студентів до організації й 
проведення профорієнтаційних заходів 

Березень, жовтень, 2021 р.  Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

5.  Розроблено 34 робочих програми навчальних курсів для здобувачів 

різних спеціальностей (з них 3 - інтегрованих) 

Вересень-Жовтень, 2021 р. Викладачі кафедри 

6.  Удосконалено та пролонговано 11 робочих програм навчальних 

дисциплін для здобувачів різних спеціальностей (з них 5 - 

інтегрованих) 

Вересень-Жовтень, 2021 р. Викладачі кафедри 

7.  Розроблено та сертифіковано ЕНК 3 фахових дисциплін: 

Андрагогіка (КОРП, з/ф, Мельниченко О.В.);  

Менеджмент персоналу (КОРП, з/ф, Тадеуш О.М.); Педагогіка і 

психологія вищої школи (ПО,ДО, д/ф, Желанова В.В.)  

Упродовж року Викладачі кафедри 

8.  Розроблено та подано на фахову експертизу ЕНК 2 фахових 

дисциплін: 

Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу (КОРП, з/ф, 

Желанова В.В., Леонтьєва І.В.) 

Професійно-педагогічна культура (ПСО, з/ф, Хоружа Л.Л., 
Желанова В.В., Леонтьєва І.В.) 

Грудень, 2021 р. Викладачі кафедри 

9.  Подано на пролонгацію ЕНК : 

Методологія і методи науково-педагогічних досліджень (ПВШ, 

Хоружа Л.Л., Тадеуш О.М.) 

Педагогіка і психологія (ПО, ДО, Желанова В.В., Мельник І.С.) 

Професійно-педагогічна культура (ПВШ, Хоружа Л.Л.) 

Жовтень, 2021 р. Викладачі кафедри 

10.  Продовжено роботу щодо розроблення навчально-методичних 

кейсів викладача 

Упродовж року Леонтьєва І.В., Козир М.В., 

Братко М.В. 

11.  Оновлено діагностичні засоби для проведення контролю знань 

(проміжний, підсумковий контроль, атестація), що передбачають 

Упродовж року Викладачі кафедри 



виконання тестів комп’ютерного програмного забезпечення та 

практико-орієнтованих завдань  

12.  Удосконалено змістово-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін  щодо реалізації освітнього процесу на дослідницькій 

основі 

Упродовж року Викладачі кафедри 

13.  Долучено експертів до проведення навчальних занять з дисциплін 

«Професійна етика» (запрошені експерти – Хомич О., Костриба А.) 

та «Методика корпоративного навчання» (Правільєва О.) 

Упродовж року Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В. 

14.  Долучено представників роботодавців та випускників до оновлення 

змісту ОПП «Педагогіка середньої освіти» (Осауленко С., Пупко І.) 

Упродовж року Хоружа Л.Л. 

15.  Підготовлено пропозиції для оновлення ОНП 011 «Освітні, 

педагогічні науки» для здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 

Листопад, 2021 р. Хоружа Л.Л., Желанова В.В., 

Леонтьєва І.В., викладачі 

інших структурних 
підрозділів Університету, що 

забезпечують викладання 

навчальних дисциплін за 

совітньою програмою 

16.  Підготовлено пропозиції щодо нової редакції ОПП 011.00.01 

(робоча назва) «Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Грудень, 2021 р. Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

17.  Оновлено програми педагогічної практики для здобувачів вищої 

освіти різних спеціальностей 

Січень, травень , 2021 Викладачі кафедри 

VІ. ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.  Затверджено наукову тему кафедри на 2021-2026 рр. 

««Інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти у 

міждисциплінарному вимірі» 

Лютий, 2021 р. Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

2.  Підготовлено статті у фахових/індексованих міжнародних та 

вітчизняних виданнях  

Додаток 1 Викладачі кафедри 

3.  Підготовлено індивідуальну грантову заявку «Ініціативи для 

підвищення уваги до прав людини» 

Листопад, 2021 р. Козир М.В. 

4.  Підготовлено та подано до друку ювілейний збірник наукових 
праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. 

Педагогіка» 

Грудень, 2021 р. Редколегія фахового видання 

5.  Підготовлено навчально-методичний посібник для студентів ЗВО 

«Педагогічна інноватика» 

2021 Братко М.В, Козир М.В. 

6.  Підготовлено навчально-методичний посібник для студентів ЗВО 

«Освітологія» 

2021 Мельниченко О.В., Проценко 

О.Б. 

7.  Підготовлено низку рубрик до довідкового видання «Енциклопедія 

освіти» 

2021 Хоружа Л.Л. 

8.  Проведено VІ міжнародну (україно-польсько-чеську) Грінченківську 

наукову школу для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі 

11-14 травня, 2021 р. Хоружа Л.Л.,  

Леонтьєва І.В. 



знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні 

науки» 

Козир М.В. 

9.  Піднято науковий статус фахового видання «Педагогічна освіта: 

теорія і практика. Педагогіка. Психологія» - збірку включено до 

НМБ «Index Copernicus» 

Упродовж року Редколегія видання 

10.  Взято участь в роботі експертних рад МОН України, експертних 

комісіях, разових спеціалізованих рад ( Андрощук І.М.,Хоружа 

Л.Л.). Експерти НАЗЯВО ( Хоружа Л.Л., Желанова В.В.) 

Упродовж року Хоружа Л.Л., Андрощук І.М. 

11.  Взято участь в роботі комісій з акредитації  освітніх програм в 

якості експертів НАЗЯВО 

Упродовж року Хоружа Л.Л., Желанова В.В. 

12.  Проведено фахові семінари щодо розгляду відповідності 

дисертацій і наукових публікацій здобувачів освітнього ступеня 

Доктор філософії (Хомич О.О., Матюшинець Я.В., Головатенко 
Т.Ю.) вимогам Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії 

Упродовж року Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

13.  Рецензовано дисертаційні роботи здобувачів освітнього ступеня 

«Доктор філософії» 

Упродовж року Хоружа Л.Л., Желанова В.В., 

Андрощук І.М. 

14.  Опоновано дисертаційні роботи здобувачів освітнього ступеня 

«Доктор філософії» 

Упродовж року Хоружа Л.Л., Желанова В.В., 

Андрощук І.М. 

15.  Оновлено тематику магістерських робіт відповідно до наукової 

теми кафедри 

Червень, 2021 Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

16.  Взято участь у науково-практичних конференціях різного рівня: Хоружа Л.Л. 

- ІІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн-

конференції з міжнародною участю «Нова стратегія 

підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» 

(Київ 2021-10-27) 

- VI Міжнародна Грінченківська наукова онлайн-

школа для докторантів, аспірантів, молодих учених та 
магістрантів (Київ 2021-05-11) 

Желанова В.В. 

- ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції з міжнародною участю «НОВА СТРАТЕГІЯ 

ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА 

НОВІ ВИКЛИКИ» (Київ 2021-11-27) 

- V Міжнародна науково-практична конференція (Харків 

2021-04-01) 

Андрощук І.М. 

- Всеукраїнська онлайн конференція, Київський 

ОІППО (25.10.2021 р.) 

- Всеукраїнська конференція, Київський ОІППО 
«Інтегровані підходи в освітньому середовищі. 

 



Практичні заходи та компетентнісне навчання», 

26.10.2021 р. 

- IV Міжнародна наукова конференція «Турбота про 

розвиток і безпеку дитини – соціально-правові 

аспекти», Рівненський державний педагогічний 

університет, 19.11.2021 р. 

- Х Всеукраїнська інтерактивна науково-практична 

конференція із теми «Цифрові технології в 

освітньому процесі закладів освіти», Рівненський 
обласний інститут післядипломної освіти, 

27.10.2021 р. 

Леонтьєва І.В. 

- Всеукраїнська наукова онлайн-конференція « 
УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ БОРИСА ГРІНЧЕНКА» 

(08.12.21) 

- І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ 

ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ» 

(21.10.21, м.Харків) 

- Історія та філософія освіти в незалежній Україні: 
контроверзи сучасного наукового пізнання 

(08.06.21, м.Київ) 

- Public Health in Ukraine: Modern Challenges and 

Prospects of Development (22.04.21, м.Суми) 

- Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця 

#2/2021 – «Інноваційність у педагогічній професії» 

(21.04.21, м.Київ) 

- V Міжнародна науково-практична конференція 

"Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика" (31.03.21, м.Харків) 

Тадеуш О.М. 
- Open Education Forum (15.03.21, м.Київ) 

- VI всеукраїнська он-лайн конференція "Uni-Biz 

bridge» (09.02.21, м.Київ) 

Козир М.В. 

- Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. 

Розмірковуємо про художньо-емоційний світ 

дитинства (24.09.21, м.Ужгород) 



- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Молода наука – 2021: соціально-

освітні розвідки» (23.04.21, м.Київ) 

- IX International Scientific and Practical Conference 

«Science and Practice: Implementation to Modern 

Society» (18.04.21,  Manchester, Great Britain) 

Михалюк А.М. 

- Вплив пандемії COVID-19 на розвиток сучасного 

світу: загрози та можливості (09.09.21, м.Дніпро) 
- EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS (26.02.21, 

м.Рим, Італія) 

Сакалюк О.П. 

- Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Безперервна освіта як пріоритетний напрямок 

підвищення професійної компетентності фахівців", 

(16 грудня 2021 року), Тернопільський ОКІППО 

 VIІ. ІННОВАЦІЙНІСТЬ 

1.  Оновлено ЕНК дисциплін, що закріплені за кафедрою 

(«Педагогіка» для студентів спеціальностей «Математика» та 

«Інформатика»; «Професійна етика»; «Педагогіка вищої школи») 

Упродовж  року Викладачі кафедри 

2.  Продовжено роботу з наповнення бази сучасних освітніх 

технологій (на платформі Moodle) 

Упродовж  року Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В. 

3.  Заповнено електронну версію індивідуального плану роботи 

викладача 

Відповідно до наказу  Викладачі кафедри 

4.  Упроваджено активні форми і методи роботи, новітні засоби 
навчання  у процес підготовки майбутнього педагога  (проєктне 

навчання, case-study, distancelearning, cooperativelearning, 

mobilelearning, Flipped Classroom) 

Упродовж року Викладачі кафедри 

5.  Заповнено систему е-портфоліо штатними викладачами кафедри Упродовж  року Викладачі кафедри 

6.  Отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права, патента, 

запису 

Тадеуш О.М. (свідоцтво № 104507) 

Хоружа Л.Л. (свідоцтва № 105791, № 105787, № 104507) 

Викладачі кафедри 

 

VIIІ. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

1.  Продовжено співпрацю з європейськими ЗВО  Упродовж  року Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

2.  Участь у розширеному засіданні кафедри теорії виховання 

Університету в Лодзі (Республіка Польща) (завідувач - Богуслав 

Сліверський, доктор педагогічних наук, професор), під час якої 

було презентовано напрацювання щодо обрання інноваційних 

стратегій у роботі зі здобувачами вищої освіти, а також щодо 

використання інноваційних технологій, методик та інструментів у 

практичній діяльності 

16 грудня 2021 р. Андрощук І.М., Братко М.В., 

Тадеуш О.М., Леонтьєва І.В., 

Михалюк А.М. 



 

 

  

3.  Підготовлено колективну грантову заявку «Розвиток 

підприємницької компетентності: університетський практикум» ID 

# 22120112, Хоружа Л.Л., Мельниченко О.В.  

Листопад-грудень, 2021 р. Хоружа Л.Л., Мельниченко 

О.В. 

4.  Реалізовано академічну мобільність за програмою Erasmus+ 

2021/2022 (STA)  (Ієзуітський університет Ігнатіанум у Кракові 

(Республіка Польща): проведення лекцій, майстер-класів, 

практичних занять зі здобувачами різних рівнів вищої освіти 

Institute of Educational Study, а також зустрічі з польськими 

колегами щодо подальшої міжнародної наукової співпраці 

15-19.11.2021 р. Хоружа Л.Л. 

ІХ. ВІДКРИТІСТЬ 

1.  Удосконалено кафедральний сайт, сторінки кафедри у Facebook, 

Ютюб 

Упродовж  року Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В., 

Сакалюк О.П. 

2.  Внесено данні щодо наукової діяльності у інформаційні сервіси 
GoogleScholar, Research Впродовж Викладачі кафедри 

Gate, ORCID, Інституційний репозиторій, Е-Портфоліо, сайт 

Університету та Кафедри. 

Упродовж  року Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В. 
викладачі кафедри 

3.  Популяризовано досвід роботи кафедри на всеукраїнському та 

міжнародному рівні (семінари, опонування, підготовка відгуків на 

автореферати, дисертації, експертування) 

Упродовж  року Викладачі кафедри 

4.  Продовжено співпрацю з інститутами НАПН України Упродовж  року Хоружа Л.Л., викладачі 

кафедри 

5.  Продовжено співпрацю з ГО «Навчай для України», ГО 

«Освіторія» 

Упродовж  року Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В., 

Тадеуш О.М. 

6.  Продовжено співпрацю з ГО «Українська Академія Акмеології» Упродовж  року Хоружа Л.Л., Желанова В.В., 

Мельниченко О.В. 

7.  Продовжено співпрацю з вітчизняними бізнес-асоціаціями (ГО 

«Освіторія», «Корпоративний університет ВіЯР», «Академія 

ДТЕК») в межах реалізації ОПП «Корпоративна освіта та 

розвиток персоналу» 

Упродовж  року Хоружа Л.Л., Тадеуш О.М., 

Братко М.В., Леонтьєва І.В. 



ДОДАТОК 1 

Публікаційна активність викладачів кафедри  

ПІБ  Публікації  

Хоружа Людмила 

Леонідівна 
 Монографії (колективні): 

Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики засобами цифрових технологій 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37677/  

Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37595/  

Professional ethics of the modern teacher: realities and transformations 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34461/1/L_Khoruzha_Monographia_2020_PI.pdf  

 Фахові видання, що затверджені МОН : 

Cоціально-психологічні аспекти переходу педагогічного знання в інновацію https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39575/  
Елективість як провідний принцип освіти дорослих https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36675/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) : 

Cоціально-психологічні аспекти переходу педагогічного знання в інновацію https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39575/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS:  

Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30066/  

 Інші статті: 

- 

 

Желанова Вікторія 

В’ячеслалвівна 
 Монографії: 

- 

 Фахові видання, що затверджені МОН : 

Впровадження стратегії міждисциплінарності в сучасній вищій освіти https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38372/  
Фасилітаційна компетентність майбутнього педагога: сутність і структура https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35445/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) : 

Впровадження стратегії міждисциплінарності в сучасній вищій освіти https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38372/  

Фасилітаційна компетентність майбутнього педагога: сутність і структура https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35445/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS:  

Value-motivational component of a healthy lifestyle of modern university students: the real state and logic of formation 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36581/  

 Інші статті: 

Сутність та структура здорового способу життя студентів сучасного закладу вищої освіти https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36464/  

 

Андрощук Ірина 

Миколаївна 
 Монографії: 

- 

 Фахові видання, що затверджені МОН : 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37677/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37595/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34461/1/L_Khoruzha_Monographia_2020_PI.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39575/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36675/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39575/
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30066/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38372/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35445/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38372/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35445/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36581/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36464/


Теоретико-методологічні основи організації змішаного навчання у закладі загальної середньої освіти 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/15_44_2021/pedagog/Bulletin_15_44_Pedagogika_Androshchuk_Virolainen.pdf  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) : 

Podstawy metodologiczne zarządzania nauczaniem szkolnym w warunkach kształcenia mieszanego (стаття в друці) 

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS:  
- 

 Інші статті: 

- 

Мельниченко Ольга 

Володимирівна 
 Монографії: 

- 

 Фахові видання, що затверджені МОН : 

Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38639/  

Освітологічні аспекти розвитку інтелектуального потенціалу нації: якість вищої освіти в Україні https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39358/  

Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти в умовах магістратури (на прикладі навчальної дисципліни 

«Освітологія») https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36918/  

Освітологічна підготовка в забезпеченні якості освіти в університеті https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37073/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) : 

Освітологічні засади підготовки експертів для системи освіти України: досягнення і перспективи https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39790/  

Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38639/  

Освітологічні аспекти розвитку інтелектуального потенціалу нації: якість вищої освіти в Україні https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39358/  

Андрагогічні засади навчання дорослих https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38434/  
Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці здобувачів вищої освіти в умовах магістратури (на прикладі навчальної дисципліни 

«Освітологія») https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36918/  

Освітологічна підготовка в забезпеченні якості освіти в університеті https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37073/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS: 

- 

 Інші статті: 

- 

Леонтьєва Інна 

Василівна  
 Монографії: 

- 

 Фахові видання, що затверджені МОН : 

Інноваційність – conditio sine qua non розвитку вищої педагогічної освіти? https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38712/  

Профайлінг особистості: чи є йому місце в сучасній педагогічній науці? https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38709/  
Реформування освіти в Україні: еволюція наукових поглядів (2001-2021) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39172/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) : 

Інноваційність – conditio sine qua non розвитку вищої педагогічної освіти? https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38712/  

Профайлінг особистості: чи є йому місце в сучасній педагогічній науці? https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38709/  

Реформування освіти в Україні: еволюція наукових поглядів (2001-2021) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39172/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS:  

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/15_44_2021/pedagog/Bulletin_15_44_Pedagogika_Androshchuk_Virolainen.pdf
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Value-motivational component of a healthy lifestyle of modern university students: the real state and logic of formation 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36581/  

 Інші статті: 

Розвиток критичного мислення здобувачів освіти : debes, ergo potes https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38706/  

Професійна мобільність майбутнього педагога як наукова проблема https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36466/  

 

Тадеуш Олена 

Миколаївна 
 Монографії: 

- 

 Фахові видання, що затверджені МОН : 

Методологічна платформа інноваційної освіти (Неперервна професійна освіта: теорія і практика  2021. - №2.) 
Інновації в освітньому процесі сучасного університету очима студентів (Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Збірника 

наукових праць КНЛУ №1 (62)) 

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) : 

- 

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS:  

- 

 Інші статті: 

- 

 

Козир Маргарита 

Валентинівна 
 Монографії: 

- 

 Фахові видання, що затверджені МОН : 
Модернізація організаційних форм навчання у зво як першооснова якості сучасної освіти https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38722/  

Застосування технологій інтерактивного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38339/  

Підготовка дітей до навчання в Новій українській школі: партнерська взаємодія освітніх установ і здобувачів освіти 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36712/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) : 

Модернізація організаційних форм навчання у зво як першооснова якості сучасної освіти https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38722/  

Застосування технологій інтерактивного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38339/  

Psychophysiological Mechanisms of Grammatical Structuring in the Speech Activity of a Preschool Child https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37179/  

Підготовка дітей до навчання в Новій українській школі: партнерська взаємодія освітніх установ і здобувачів освіти 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36712/  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS:  

- 

 Інші статті: 

- 

Сакалюк Олена 

Петрівна 
 Монографії: 

- 

 Фахові видання, що затверджені МОН : 

- 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36581/
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https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37179/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36712/


 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) : 

Формування цифрової та інноваційної компетентностей у майбутніх учителів початкової школи за допомогою техніки ЕБРУ 

https://www.researchgate.net/profile/Olena-Sakaliuk  

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS:  

- 

 Інші статті: 

- 

Михалюк Алла 

Михалівна 
 Монографії: 

 

 Фахові видання, що затверджені МОН : 

Творчість та інновація: сучасний контент https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37391/  

Модернізація інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37046/   

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) : 

- 

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS:  

- 

 Інші статті: 

- 
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