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Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних

програм «Педагогіка вищої школи» та «Педагогіка середньої

освіти» (накази МОН України від 28.11.18 № 2281-л та №2292-л)
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Формування контингенту студентів

(011 Освітні, педагогічні науки)

ОПП 
Педагогіка 

вищої 
школи - 30 

осіб

ОПП 
Педагогіка 
середньої 
освіти - 20 

осіб

2017/2018 н. р. 
прийнято на 

навчання 14 осіб 
(д/ф) 

2017/2018 н. р. 
прийнято на 

навчання 18 осіб 
(з/ф) 

2018/2019 н.р. 
прийнято на 

навчання 15 осіб (з 
них: – 11 осіб (д/ф) та 

4 особи (з/ф) 

2018/2019 н.р. 
прийнято на 

навчання 13 осіб 
(з/ф) 
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Ліцензований обсяг підготовки магістрів за спеціальністю - 50 осіб:



Кадрове забезпечення освітнього 
процесу

oдокторів наук – 8 (штатних – 3)

oкандидатів наук – 5 (штатних – 4)

oвикладачів (аспірантів) - 3

oдокторів наук – 8 (штатних – 3)

oкандидатів наук – 6 (штатних – 5)

oвикладачів (аспірантів) - 3
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Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників

•Лідерський – Козир М.В., Петрухан-Щербакова Л.Ю. 

•ІКТ – Хоружа Л.Л., Стеблецький А.Л., Петрухан-
Щербакова Л.Ю.

•Курси іноземних мов (польська) – Хоружа Л.Л.

•Дидактичний - Петрухан-Щербакова Л.Ю.

Університетські 
модулі

•EDERA-PROSVITCENTER: SM101 Управління
школою. Практикум – Леонтьєва І.В.

Інше

26.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра



Навчально-методична робота

Заплановано: 7375,00 год.

Виконано: 7154,23 год.

42 навчальних дисципліни
Керівництво виробничою практикою студентів –
888,83 год.
Керівництво магістерськими роботами – 1447,50 год.
Керівництво дисертаційними роботами – 350 год.
Участь у ДЕК: 82,50 год.

Заплановано: 7105,10 год.

37 навчальних дисципліни
Керівництво виробничою практикою студентів –
848,19 год.
Керівництво магістерськими роботами – 1708,50 год.
Керівництво дисертаційними роботами – 500 год.
Участь у ДЕК: 121,00год.
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Оновлено Упроваджено Сертифіковано/

Модернізовано ЕНК

ОПП підготовки студентів

(другого) магістерського рівня 

вищої освіти зі спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка вищої школи)

Проектні технології 

навчання; Навчання, 

засноване на 

дослідженні

Модернізовано існуючі ЕНК, 

розроблено та підготовлено 

до сертифікації ЕНК 

«Професійний імідж 

викладача вищої школи»

ОПП підготовки студентів

(другого) магістерського рівня 

вищої освіти зі спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка середньої освіти)

Елементи 

«перевернутого 

навчання»

Підготовка до сертифікації 

ЕНК «Педагогіка 

(інтегрований курс)» , 

«Методика навчання»

Зміст РПНД , тематику 

магістерських робіт, програми 

педагогічних практик

Ураховано зміни в 

описах ОПП 

підготовки здобувачів 

вищої освіти

Навчально-методична робота



Науково-дослідна робота
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Профіль кафедри
у Google Academy
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Інституційний репозиторій

26.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра



Наукові школи, конференції, семінари, 
круглі столи

35

2

9

Участь у конференціях

Організація і проведення міжнародних конференцій

Організація і проведення зимової школи для аспірантів, 
семінарів, круглих столів, дебатів
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26.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра

Аналітико-діагностичне дослідження комплексу 
компетентностей викладачів вищої школи та 

популяризація досвіду їх формування

 Аналітичний звіт «Компетенції викладачів вищої школи

в добу змін: діагностика та аналітика» (за результатами

дослідження в Київському університеті імені Бориса

Грінченка) / Хоружа Л., Братко М., Котенко О.,

Мельниченко О., Прошкін В. ; [за наук. ред. д-ра пед. наук,

професора Л. Хоружої]. — Київ : Київський ун-т імені

Бориса Грінченка, 2018. — 92 с. ISBN 978-617-658-052-2

 Грінченківська зимова наукова школа для здобувачів

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
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Міжнародні стратегічні орієнтири
у науковій діяльності кафедри

19.12.2018          Хоружа Л.Л.

Міжнародний

проект №21720008 

«Компетенції

викладачів вищої

школи в добу змін» 

за фінансування

Міжнародного

Вишеградського

Фонду та 

Міністерства

закордонних справ 

Нідерландів

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Педагогіка у  

міждисциплінарном

у вимірі: 

варіативність 

моделей 

неперервної 

педагогічної освіти» 

(28 листопада 2018 

р.)

Міжнародна 

конференція 

«Компетенції 

викладачів вищої 

школи в добу змін» 

(29 листопада 2018 

р.)

Методологічний

семінар

«Особливості

діяльності

ком`юніті коледжів

США» (за 

результатами 

стажування за 

кордоном кандидата 

педагогічних наук, 

професора кафедри

М.В. Братко)
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Керівництво 
дисертаційними роботами
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Кількість 
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Кількість 
докторанті

в

Кількість 
захищених

2017-2018 19 1 3

2018-2019 17 1 1
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Науково-дослідна робота зі студентами

oПідготовка учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Професійна освіта»: І місце, Москальчук Г.О.,
науковий керівник Хоружа Л.Л (27 березня 2018, м. Харків)

oПідготовка учасників Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки:
Грамота за оригінальний педагогічний імідж, Панасюк О. Л.(керівники:
Желанова В.В., Петрухан-Щербакова Л. Ю.)

oДискусійний клуб «Освітологічні дебати. Випускник ЗВО: диплом чи
креатив?» (Мельниченко О.В., Батечко Н.Г., 14.12.2017р.)

oІсторико-педагогічний квест до Днів науки «Педагогічними стежками
Бориса Грінченка» (Леонтьєва І.В., 15.05.2018р.)

oУніверситетські «Килимкові читання під блакитним небом», присвячені
Всесвітньому Дню матері (Козир М.В. , 17.05.2018р.)

oСтудентський проект «Дитячі посмішки»: збірка авторських казок дітей і
студентів (Козир М.В.)

oКонкурс студентських відеопроектів і анімаційних фільмів для дітей
«Педагогіка в житті» (Козир М.В., Шеліган О.Н., Михалюк А.М.,
17.12.2018р.)
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Міжнародне партнерство

26.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра

Наукове керівництво стажуванням викладачів 

Силезьського університету (м. Катовіце, 

Республіка Польща):

 Ева Висоцька, професор хабілітований

 Едіта Видавська професор



Перспективні вектори 
розвитку кафедри

• Удосконалення інформаційного супроводу підготовки здобувачів за ОПП 
«Педагогіка середньою освітою» (розроблення ЕНК)

• Підвищення публікаційної активності викладачів кафедри (Scopus, Web of 
Science)

• Продовження розпочатих у 2017-2018 році проектів кафедри (Грінченківська 
зимова наукова школа для аспірантів, Міжнародна наукова конференція 
«Педагогіка у міждисциплінарному вимірі», Конкурс студентських 
відеопроектів, Студентський проект «Дитячі усмішки»)
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Соціально-гуманітарна робота

Освітні послуги

34018 грн. 46 коп.
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Дякую за увагу!
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