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 Хоружа 
Людмила 
Леонідівна 

ПІ, КТІП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Індивідуальне 
дослідження: 
«Трансформація змісту 
педагогічної підготовки 
фахівців на другому 
(магістерському)  і 
третьому (науковому) 
рівнях вищої освіти» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хоружа Л. 
Л.  

Індивідуаль
не 
дослідженн
я в межах 
наукової 
теми 
кафедри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалено 
освітню програму: 
1) для здобувачів 
третього 
(освітньо-
наукового) рівня 
вищої освіти зі 
спеціальностей 
011 
«Освіта/Педагогік
а» та 011 «Освітні, 
педагогічні 
науки» 
Створено нові 
освітні програми  
1)  для здобувачів 
другого 
(магістерського) 
рівня вищої освіти 
Освітня програма 
011.00.02 
«Педаогогіка 
середньої освіти» 
(1.4 роки 
навчання); 
2)  для здобувачів 
другого 
(магістерського) 
рівня вищої освіти 
Освітня програма 
011.00.01 
«Педагогіка вищої 
школи» (1.4 роки 
навчання)  
 
 
 
 

Апробація нових 
освітніх програм; 
Проведення ІІ 
Грінченківської 
зимової наукової 
школи для 
аспірантів та 
докторантів у галузі 
знань 
Освіта/Педагогіка;  
Проведення 
тренінгу для 
вчителів шкіл  
м. Києва з проблем 
педагогічної етики в 
межах «Київського 
педагогічного 
форуму» 
 
 
 
 

Сторінка 
кафедри теорії 
та історії 
педагогіки 
сайту 
Педагогічного 
інституту 

 
Університетський, 
всеукраїнський, 
міжнародний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статті у наукометричних виданнях: 
Хоружа Л.Л. Педагогіка вищої школи: сучасні 
дидактичні стратегії / Л.Л. Хоружа // Неперервна 
професійна освіта: теорія і практика: збірник наукових 
праць / ред. гол.: С.О. Сисоєва [та ін.] – К.: Київ. ун-т 
ім. Б.Грінченка, 2017. – № 1-2. – С. 7 – 13.  

 
Статті у фахових виданнях: 

Хоружа Л.Л. (2017)  Конструктивний підхід у 
навчанні: з досвіду діяльності центрів 
компетентностей у європейських університетах // 
Вища школа (8). с. 57-67. ISSN 1682-2366. 

 
Хоружа Л.Л.  Аксіологічні орієнтири професійної 
підготовки педагога  /Л. Л. Хоружа/  Педагогічна 
освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 
Збірник наукових праць. – Вид. 28 – Київ, 2017. 
(подано до друку) 

Навчально-методичні посібники: 
Хоружа Л.Л. Соціологія виховання особистості: 
навчально-методичний посібник / Л.Л. Хоружа. – 
К.:Київ. ун-т ім..Грінченка., 2017. – С. 148. 
 

Участь у круглих столах: 
Круглий стіл з представниками ГО «Навчай для 
України». 
Наукове керівництво стажуванням викладачів 
з  Силезьського університету (м. Катовіце, 
Республіка  Польща) – професор хабілітований Ева 
Висоцька та професор Едіта Видавська. 
 
 
                                 Участь у конференціях: 
                                    Міжнародний рівень: 
Професійно-мистецька освіта і художня культура: 
виклики XXI століття, 30-31 березня, 2017 року, м. 
Київ 
 
Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą, 27-28 kwietnia, 
Toruń-Ciechocinek 
 
Сучасні стратегії педагогічної освіти  в контексті  
розбудови суспільства сталого розвитку та концепції 
нової української школи: Міжнародна наукова-
практична конференція 2-3 листопада 2017 р., м. Київ 

Всеукраїнський рівень: 

 



ІІІ Всеукраїнський учнівського турніру юних 
філософів та релігіє знавців, 19-22 квітня 2017 року, 
м. Чернігів (голова журі, наказу Міністерства освіти і 
науки України від 19.08.2016 № 1006 «Про 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 
турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 
навчальному році» та листа Міністерства освіти і 
науки України від 22.02.2017 №2.2-396) 
 

Методологічний семінар НАПН України: 
Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному 
середовищі в Україні: цивілізаційний, 
культорологічний, інформаційний виміри, 16 
листопада 2017 року, м. Київ 

  КТІП, 
кафедра 
загальної 
освіти і 
методології 
Університет
у Сілезії 
(Польща) 
Кафедра 
педагогіки і 
освіти 
дорослих 
Остравськог
о 
університет
у (Чехія) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект Вишеградського 
Фонду, категорія «Small 
grant», «Компетенції 
викладачів вищої школи у 
добу змін» 01 / 01 2018 – 
31 / 12 2018, № 21720008 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колективне 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведено video 
конференцію з 
країнами 
партнерами; 
узгоджується план 
дій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сторінка 
проекту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міжнародний 

Міжнародні семінари: 
Міжнародний семінар «Актуальні питання освіти та 
педагогіки: європейський погляд» 25 квітня 2017 року, 
Київський університет ім. Б.Грінченка, м. Київ. 
 

 
 



2 Тернопільсь
ка 
Валентина 
Іванівна 

ПІ, КТІП Індивідуальне 
дослідження:  «Підготовка 
вивчив до формування 
загальноєвропейських 
цінностей школярів і 
студентської молоді» 

 

Хоружа Л. 
Л. 

Індивідуаль
не 
дослідженн
я в межах 
наукової 
теми 

Визначено 
критерії, 
показники 
загальноєвропейсь
ких цінностей 
студентської 
молоді 

Здійснено 
діагностику 
сформованості 
загальноєвропейськ
их цінностей 
студентської молоді 

Сторінка 
кафедри теорії 
та історії 
педагогіки 
сайту 
Педагогічного 
інституту 

Міжнародний Статті у колективних монографіях: 
Тернопільська В.І., Литвиненко О.Г., Пономарьова 
О.Ю. Толерантність як детермінанта формування 
соціальної активності особистості // Topical issues of
social pedagogy: Collective monograph. − CARICOM, 
Barbados, 2017. – С. 135-153. 
 

Статті у зарубіжних виданнях: 
Brovko K.A., Ternopilska V.I. Corporate culture of 
personality: psychological aspects // Topical issues of 
contemporary science: Collection of scientific articles. –   
C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017. − P. 176-178. 
 

Участь у конференціях: 
Сучасні стратегії педагогічної освіти  в контексті  
розбудови суспільства сталого розвитку та концепції 
нової української школи: Міжнародна наукова-
практична конференція 2-3 листопада 2017 р., м. Київ.
 
 

 

3 Желанова 
Вікторія 
В’ячеславів
на 

 Індивідуальне 
дослідження: 
«Формування 
рефлексивних конструктів 
майбутнього педагога 
засобом технології 
контекстного навчання» 

Хоружа Л. 
Л. 

Індивідуаль
не 
дослідженн
я в межах 
наукової 
теми 

Розроблено 
критерії та 
показники рівні 
сформованості 
рефлексивних 
конструктів 
особистості 
студента; 
підібрано 
відповідний 
діагностичний 
інструментарій    

Здійснено первинну 
діагностику й 
опрацьовано її 
результати. 

Сторінка 
кафедри теорії 
та історії 
педагогіки 
сайту 
Педагогічного 
інституту 

Всеукраїнський, 
університетський 

Статті у колективних монографіях: 
Желанова В.В. Сутність та структура системи 
педагогічних задач педагогічної спрямованості у 
площині креативного підходу / Желанова В.В., 
Дудник О.М. // Професійна підготовка фахівців: 
креативний підхід: монографія / за ред. О.А. 
Дубасенюк. – Житомир : Вид. Єванок О.О., 2017. –  С. 
2018 – 233. 

 
Статті в фахових виданнях: 

Желанова В.В. Таксономія типів професійної 
рефлексії педагога: міждисциплінарний контекст / 
В. В. Желанова // Педагогічна освіта: теорія і 
практика. Психологія. Педагогіка. – Збірник наукових 
праць. – Вид. 27. – Київ, 2017. – С. 9 – 14. 
Желанова В.В. Сутність кейс-технології у площині 
компетентнісно зорієнтованої освіти майбутнього 
педагога у ВНЗ / В. В. Желанова // Гуманізація 
навчально-виховного процесу. – Збірник наукових
праць / За загальною редакцією проф. В. І. Сипченка. 
– № 2 (82) 2017. – С. 20 – 27. 
Желанова В.В. Розвиток рефлексивної 
компетентності та суб’єктності як ознак 
обдарованості особистості майбутнього педагога у 
ВНЗ./ В. В. Желанова // Проблеми освіти: Наук-метод. 
зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 
МОН України Академія міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки. – Київ, 2017. 
– Вип. 86. – С. 179 – 187. 
Желанова В.В. Культуротворчі аспекти професійної 
компетентності майбутнього педагога / В.В.Желанова 
// Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : 

 



Педагогічні науки. – 2017. – № 7 (312) червень. –Ч.ІІ.–
С. 84 – 93. 

 
Статті у наукометричних виданнях: 

Желанова В.В. Експериментальна верифікація 
ефективності  
технології контекстного навчання в освітньому 
процесі ВНЗ (DOI) / В.В.Желанова // Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. 
журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во 
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). –
С.79 – 91 .Журнал індексується в Index Copernicus, 
Master List, Сite Factor, Google Scholar, Crossref та 
CEJSH. 

 
Тези конференцій: 

1) Сутність рефлексивної компетентності 
майбутнього педагога як професійної метаякості / 
Вікторія В'ячеславівна Желанова // Актуальні 
проблеми вищої професійної освіти України: 
Матеріали V Міжнародної науково-практичної 
конференції 23 березня 2017 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, 
О.М. Акмалдінової. – К.: НАУ, 2017. – С. 60 – 61. 
2) Контекстуалізація професійної підготовки 
майбутнього педагога як стратегічний прицип 
сучасної вищої освіти / Вікторія В'ячеславівна 
Желанова // Інноваційний розвиток вищої освіти: 
глобальний та національний виміри змін: матеріали ІV
Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 
квітня 2017 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ 
імені А. С. Макаренка, 2017. – С.38 – 41. 

Участь у конференціях: 
1. Сучасні стратегії педагогічної освіти  в контексті  
розбудови суспільства сталого розвитку та концепції 
нової української школи: Міжнародна наукова-
практична конференція 2-3 листопада 2017 р., м. Київ.
2. Професійна підготовка фахівців в умовах 
неперервної освіти: креативний підхід: 17 
Міжнародна наукова-практична конференція 16 
листопада 2017 р., м. Житомир. 
 
 



4 Мельниченк
о Ольга 
Володимирі
вна 

 Індивідуальне 
дослідження: «Зміст, види, 
структура та новітні 
методи освіти в країнах 
Європейського Союзу (на 
прикладі Італії, Іспанії, 
Франції)» 
 
 
 
 
Проект Вишеградського 
Фонду, категорія «Small 
grant», «Компетенції 
викладачів вищої школи у 
добу змін» 01 / 01 2018 – 
31 / 12 2018, № 21720008 

Хоружа Л. 
Л. 

Індивідуаль
не 
дослідженн
я в межах 
наукової 
теми 
 
 
 
 
 
Колективне 

Діагностика  
стану викладання 
«Педагогіка 
підприємництва»  
в університетах 
Європи (вихідний 
етап) 
 
 
 

Визначено 
категоріальний та 
критеріальний 
апарат дослідження  
 
 
 
 
 
 
 
Проведено video 
конференцію з 
країнами 
партнерами; 
узгоджується план 
дій 

Сторінка 
кафедри теорії 
та історії 
педагогіки 
сайту 
Педагогічного 
інституту 
 
 
 
Сторінка 
проекту 

Міжнародний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міжнародний 

Розділ у практично-орієнтованому підручнику 
кафедри з «Гендерних студій» для студентів ВНЗ . –
«Педагогічна освіта. Теорія і практика. Психологія. 
Педагогіка». Збірник наукових праць, №28, 2017. 
Розділ «Педагогіка підпримництва» у  колективної 
посібнику кафедри «Неопедагогіка», - 21 с. 
 

Статті у фахових виданнях: 
Мельниченко О. В.  Проблеми створення посібника з 
«гендерних студій» для студентів вищих навчальних 
закладів /О. В. Мельниченко/ Педагогічна освіта: 
теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – Збірник 
наукових праць. – Вид. 28 – Київ, 2017. (подано до 
друку) 

Участь у конференціях: 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний 
підручник». Проблеми підготовки підручника з 
«Гендерних студій» для студентів вищих навчальних 
закладів. 
 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Освітологія 2017» 18.05.2017 р., НДЛ освітології 
Київського університету ім. Б.Грінченка, м. Київ. 
 
Сучасні стратегії педагогічної освіти  в контексті  
розбудови суспільства сталого розвитку та концепції 
нової української школи: Міжнародна наукова-
практична конференція 2-3 листопада 2017 р., м. Київ.

 
Методологічні семінари: 

«Підготовка та оформлення міжнародних грантів» 
05.04.2017 р.. НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 
Київського університету ім. Б.Грінченка. 
 
Науковий семінар від міжнародного експерта 
Андрєєвої Т.І. у рамках Школи проектного 
менеджменту 26.04.2017 р. НДЛ інтернаціоналізації 
вищої освіти Київського університету Б.Грінченка. 
 
 

 

 

5 Стеблецьки
й Анатолій 
Леонідович 

 Індивідуальне 
дослідження: 
«Дослідження критеріїв 
якості неперервної 
педагогічної освіти в 
контексті розвитку 
науково-педагогічної 
спільності університету» 

Хоружа Л. 
Л. 

Індивідуаль
не 
дослідженн
я в межах 
наукової 
теми 

Визначення 
впливу етичного 
компоненту 
особистості 
викладача на 
якість освіти 

Визначено 
категоріальний та 
критеріальний 
апарат дослідження 

Сторінка 
кафедри теорії 
та історії 
педагогіки 
сайту 
Педагогічного 
інституту 

Університетський Статті у фахових виданнях: 
Стеблецький А.Л. Розвиток науково-педагогічної 
спільності вищого навчального закладу /А. Л. 
Стеблецький/ Педагогічна освіта: теорія і практика. 
Психологія. Педагогіка. – Збірник наукових праць. – 
Вид. 28 – Київ, 2017. (подано до друку) 
 

Участь у конференціях: 
1. Сучасні стратегії педагогічної освіти  в контексті  
розбудови суспільства сталого розвитку та концепції 
нової української школи: Міжнародна наукова-
практична конференція 2-3 листопада 2017 р., м. Київ.
2. Всеукраїнська Інтернет – конференція «Формування 
мовної особистості інформаційної доби». Інформаційно-
комунікаційна компетентність  як провідний аспект 
формування мовної особистості інформаційної доби. 
 

 

 



6 Козир 
Маргарита 
Валентинівн
а 

 Індивідуальне 
дослідження: «ІКТ-
педагогіка: нові вектори 
якості освіти в умовах 
інформаційного 
суспільства» 

Хоружа Л. 
Л. 

Індивідуаль
не 
дослідженн
я в межах 
наукової 
теми 

  Сторінка 
кафедри теорії 
та історії 
педагогіки 
сайту 
Педагогічного 
інституту 

 Участь у конференціях: 
1. Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми сучасного підручника». Інформаційна 
педагогіка: новий формат педагогічної освіти. 
2. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми сучасної освіти: європейський і 
національний вимір». Інформаційна педагогіка: теорія і 
практика. 
3. Всеукраїнська конференція «Соціально-гуманітарні 
науки та сучасні виклики». Інформаційна педагогіка як 
аспект прикладної інформології. 
4. Всеукраїнська Інтернет – конференція «Формування 
мовної особистості інформаційної доби». Інформаційно-
комунікаційна компетентність  як провідний аспект 
формування мовної особистості інформаційної доби. 
5. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інформаційна педагогіка: освітня платформа розвитку 
критичного мислення». 

 
Статті у збірниках наукових праць, 
матеріалах конференцій: 

1. Козир М.В. Інформаційна педагогіка як аспект 
прикладної інформології.  / Маргарита Валентинівна 
Козир // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції 
«Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» 
(26-27 травня 2017 року). – С. 116 – 118. 
2. Козир М.В. Інформаційна педагогіка: теорія і 
практика / Маргарита Валентинівна Козир // 
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти: 
європейський і національний вимір» (16-17 травня 
2017 року).  – С. 125 – 129. 
 

Статті у виданнях Київського 
університету імені Бориса Грінченка: 

Козир М.В. Інтеграція інформаційно-комунікаційної 
педагогіки в освітній процес: теорія поколінь. // 
Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і 
практика. Психологія. Педагогіка.» ISSN (Print): 
2311-2409 – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2017. – 
№27. – С. 36-40.  
 
Козир М.В. Розвиток критичного мислення у форматі 
інформаційної педагогіки. . // Збірник наукових праць 
«Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. 
Педагогіка.» ISSN (Print): 2311-2409 – К.: Київ. ун-т 
ім. Б.Грінченка, 2017. – №28 (готується до друку)  

 
 
 

 



7 Леонтьєва 
Інна 
Василівна 

 Індивідуальне 
дослідження: «Інтеграція 
історико-педагогічного 
змісту педагогічної освіти 
в систему загальної 
підготовки майбутніх 
фахівців» 

Хоружа Л. 
Л. 

Індивідуаль
не 
дослідженн
я в межах 
наукової 
теми  

Обґрунтування і 
розробка 
методики 
проведення 
історико-
педагогічного 
квесту для 
студентів ВНЗ 

Впровадження 
авторської 
технології 
«Історико-
педагогічний квест» 
під час вивчення 
дисципліни 
педагогічного циклу 

Сторінка 
кафедри теорії 
та історії 
педагогіки 
сайту 
Педагогічного 
інституту 

Університетський Участь у науково-практичному семінарі «Шляхи 
формування навичок 21 ст. за допомогою ІКТ» 
(19.04.2017) 
Участь у Всеукраїнському науково-практичному 
семінарі «Розвиток освіти в добу Української 
революції» (17.05.2017 р.) 

 
Участь у конференціях та статті у матеріалах 

конференцій: 
1. Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасний підручник». Можливості використання е-
підручника з «Історії педагогіки» в освітньому процесі 
ВНЗ. 
2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Сучасна гуманітаристика». «Зірочки» О. Лазурського –
графоаналітичний інструмент візуалізації 
багатопрофільної моделі особистості учня 
3. Всеукраїнська наукова конференція «Молодіжна наука 
в Україні». Навчання без насилля: феномен шкільного 
боулінгу. 
4. І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-
практичні проблеми використання математичних методів 
та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та 
науці». Переваги та недоліки використання комп’ютерно 
зорієнтованих технологій навчання в освітньому процесі 
вищого навчального закладу. 
5. Всеукраїнська Інтернет – конференція «Формування 
мовної особистості інформаційної доби». Використання
квест-технологій в освіті: дидактичний аспект. 
 

Участь в семінарах: 
Методологічний семінар фулбрайтера доктора Лізи 
Марі Бленк (США) «Навчання, засноване на 
дослідженнях. 50% теорії та 50% практики – це 
можливо», 14 листопада 2017 року 

 

8 Петрухан-
Щербакова 
Людмила 
Юріївна 

 Індивідуальне 
дослідження: «Теорія та 
практика соціальної 
роботи у спадщині Мері 
Елен Річмонд» 

Хоружа Л. 
Л. 

Індивідуаль
не 
дослідженн
я в межах 
наукової 
теми 

Теорія та практика 
соціальної роботи 
у спадщині Мері 
Елен Річмонд 

Рукопис 
завершеного І 
розділу, 3 статті 
надруковані у 
фахових виданнях і 
2 стаття у 
міжнародному 
виданні 

Сторінка 
кафедри теорії 
та історії 
педагогіки 
сайту 
Педагогічного 
інституту 

 Участь у конференціях: 
1. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові 
дослідження: перспективи інноваційного розвитку 
суспільства і технологій» (м. Київ, 30 травня 2017 р.).
Соціальний працівник ХХІ сторіччя: досвід підготовки 
фахівців соціальної сфери в спадщині Мері Елен Річмонд 
та сучасні тенденції. 
2. Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті 
розбудови суспільства сталого розвитку та концепції
нової української школи» (м. Київ, 2-3 листопада 2017 
р.). Сучасні навчальні он-лайн-платформи як засіб 
формування конкурентноспроможного педагога. 
 

Участь у круглих столах: 
1. Круглий стіл «Молодь, мир та безпека» (резолюція 
№2250 Ради Безпеки ООН) (24 квітня 2017 р.) 
 

Статті в фахових виданнях: 
1. Петрухан-Щербакова Л., Панасюк О.  Виховний 
проект: «Сім’я – основа виховання громадянина» 
[Текст] / Петрухан-Щербакова Л. // Щомісячний 
науково-методичний та літературно-мистецький 
журнал «Українська мова і література в школах 
України». – 2017. – №10. - с. 55-58. 

Статті в виданнях, що не входять до фахових: 

 



1. Петрухан-Щербакова Л. Поняття «ефективності» в
соціальній роботі у спадщині Мері Елен Річмонд 
(Частина І) //  Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Серія 
«Cоціальна робота» - 1(1)2017 – с. 20-23. 
2. Петрухан-Щербакова Л. Соціальний працівник ХХІ 
сторіччя: досвід підготовки фахівців соціальної сфери 
в спадщині Мері Елен Річмонд та сучасні тенденції –
с. 170-176 - II Міжнародна науково-практична 
конференція «Наукові дослідження: перспективи 
інноваційного розвитку суспільства і технологій» (м. 
Київ, 20-21 січня 2017 р.). -[Електронний збірник].  
 


