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Науково-дослідна тема кафедри теорії та історії педагогіки: 

«Зміст та технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в 

умовах євроінтеграції»(2015-2020 рр.) 

(номер державної реєстрації 0116U003295)

Об’єкт дослідження:

• якість неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції. 

Предмет дослідження:

• зміст та технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах 
євроінтеграції.

Мета:

• підвищення якості неперервної педагогічної освіти через оновлення змісту, розробки та 
впровадження інноваційних технологій навчання відповідно до нових європейських
освітніх орієнтирів та концепцій, з урахуванням національних інтересів та освітніх
традицій на бакалаврському, магістерському,освітньо-науковому рівнях вищої освіти



ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

відповідність результатів освіти потребам 
суспільства 

задоволення суспільного попиту на компетентну, 
конкурентноспроможну на ринку праці особистість із 

сформованими навичками ХХІ століття

гармонізація соціальних норм і вимог до 
особистості, освітнього середовища, системи освіти

ступінь відповідності досягнутих результатів 
особистісним очікуванням, соціальним та 

нормативним вимогам



Вивчення ефективних механізмів підвищення якості
неперервної педагогічної освіти у країнах Євросоюзу і
можливості їх імплементації у вітчизняному освітньому
просторі

Наукова співпраця з актуальних 
проблем неперервної педагогічної 
освіти в умовах євроінтеграції з 
науковцями Сілезького університету 
(м.Катовіце, Польща) та Остравського 
університету (Чеська Республіка)

Проведено круглий стіл з актуальних 
проблем неперервної педагогічної освіти 
(14 вересеня 2016 р.)



Вивчення ефективних механізмів підвищення якості
неперервної педагогічної освіти у країнах Євросоюзу і
можливості їх імплементації у вітчизняному освітньому
просторі

Visitіng- professor (Хоружа Л.Л.)  з 
програмою лекцій, семінарів, тренінгів 
для викладачів факультету педагогіки 
та етнології м.Чешин (Сілезький 
університет, м.Катовіце, Польща, 18–
29 жовтня 2016 р.)

Наукове керівництво стажуванням 
викладачів Силезьського університету 
(м. Катовіце, Республіка Польща –
професор хабілітований Ева Висоцька 
та професор Едіта Видавська).



Вивчення ефективних механізмів підвищення якості неперервної 

педагогічної освіти у країнах Євросоюзу і можливості їх імплементації у 

вітчизняному освітньому просторі

 Підведення підсумків реалізації завдань міжнародного проекту №21720008 «Компетенції

викладачів вищої школи в добу змін» за фінансування Міжнародного Вишеградського

Фонду та Міністерства закордонних справ Нідерландів та підготовка рекомендацій щодо 

компетенцій викладачів вищої школи в добу змін.

 Проведення міжнародної конференції «Компетенції викладачів вищої школи в добу змін» 

(29 листопада 2018 р.).

 Братко М.В. Управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі 

університетського коледжу: теорія і практика : монографія / М.В. Братко ; за ред. докт. пед. 

наук, проф. Л.Л. Хоружої.  Кам'янець-Подільський : «Аксіома», 2017.  - 424 с.

 Виконання дослідження «Тенденції мультикультурної освіти вчителів у західноєвропейських

країнах» (І.В. Ковалинська ) на здобуття наукового ступеня доктор педагогічних наук.

 Виконання дослідження «Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх

фахівців в університетах Європейського Союзу» (Д.О. Сопова) на здобуття наукового ступеня

доктор філософії.
13.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра



Визначення комплексу компетенцій викладачів вищої школи відповідно до 

міжнародних стандартів задля підвищення якості їхньої професійної

діяльності на всіх етапах неперервної освіти

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.

Проведення Греченківської
зимової наукової школи для 
здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти

Методологічний семінар для викладачів та
магістрантів спеціальності 011 Освітні,
педагогоігчні науки за темою «Особливості
діяльності ком`юніті коледжів США» (за
результатами стажування за кордоном
кандидата педагогічних наук, професора
кафедри М.В. Братко)

13.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра



Аналіз особливостей трансформації змісту та технологій

неперервної педагогічної освіти в контексті євроінтеграції

• Дослідження інваріантнів та варіативів професійної діяльності 
викладача вищої школи («Інваріантність та варіативність професійної 
діяльності викладача вищої школи в епоху змін» / Людмила Хоружа // 
Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських 
кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н.В.Гузій; 
Мін-во освіти і науки України, Нац.пед.ун-т імені М.П. Драгоманова. –
Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – 516 с.)

• Формування професійно-особистісних смислів майбутнього педагога  у 
рефлексивно-контекстному середовищі ЗВО (Желанова В. В., О. О. 
Лінник Forming of personal and professional senses of future teachers in 
reflexive and context invironment of hei // Educational Studios: Theory and 
Practice: monograph / edit. I.M.Trubavina, S.T. Zolotukhina, - Prague-
Vienna:Premier Publishing, 2018. – 420 p.).

13.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра



Аудит та упровадження сучасних освітніх технологій, у практику 

неперервної педагогічної освіти

1. 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.

2. Виконання дослідження «Формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до

застосування інноваційних технологій у оздоровчій діяльності» (Л.І. Данило) на здобуття

наукового ступеня «доктор філософії».

3. Виконання дослідження «Формування корпоративної культури студентів в освітньому

середовищі університету» (К.А. Бровко) на здобуття наукового ступеня «доктор філософії».

4. Проведення Історико-педагогічних квестів «Педагогічними стежками Бориса Грінченка».

5. Створення банку сучасних інноваційних технологій освіти.

13.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра



Обґрунтування й розроблення критеріального апарату та діагностичного 

інструментарію оцінки якості неперервної педагогічної освіти в умовах 

євроінтеграції

Аналітико-діагностичне дослідження комплексу компетентностей
викладачів вищої школи та попиту студентів (на базі Київського
університету імені Бориса Грінченка)

«Система оцінювання якості університетської освіти у Французькій
Республіці» (дисертаційна робота А.П. Дурдас на здобуття наукового
ступеня «доктор філософії»).

13.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра



Динаміка публікаційної активності викладачів кафедри 
(2016-2018 рр.)

13.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра



Дякую за увагу!

13.12.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра


