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Київський університет імені Бориса Грінченка – столичний університет, що належить 
територіальній громаді міста Києва. Літопис Університету ведеться з 1874 року. 
 
В основу корпоративної культури Університету покладено філософію лідерства-
служіння, що сповідує розвиток людини й розбудову людських стосунків – як 
найважливіші суспільні цінності, формування почуття відповідальності – як основний 
інструмент саморозвитку та побудови міжособистісних відносин на засадах довіри та 
підтримки.  
 
МІСІЯ – сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служити 
людині, громаді, суспільству. 
 
ВІЗІЯ: Університет – лідер з високою корпоративною культурою, інноваційною освітою, 
актуальною наукою та постійним прагненням досконалості. 
 
КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ: людина, громада, довіра, духовність, лідерство-служіння, 
відповідальність, професіоналізм, громадянська ідентичність. 
 
 

 
ВЕБ-СТОРІНКА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
Українська версія: http://kubg.edu.ua 
Англійська версія: http://partner.kubg.edu.ua 
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ЗМІСТ 

Науково-дослідні лабораторії                                            ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. НДЛ  
археології 
 

ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬСТВО ТА 
ТЕХНОЛОГІЇ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ) 
2. НДЛ інтернаціоналізації 

вищої освіти 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
3. НДЛ  

інформатизації  освіти 
 

РОЗВИТОК ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
4. НДЛ  

освітології 
ОСВІТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ 
5 НДЛ  

культури лідерства 
 

РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 

6. НДЛ грінченкознавства 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ СПАДЩИНИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ДЛЯ 
РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

ЯК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ 

7.  Кафедра загальної, 
вікової та 
педагогічної 
психології 

 Кафедра практичної 
психології 

 Кафедра соціальної 
педагогіки та 
соціальної роботи 

 Кафедра спеціальної 
психології, 
корекційної та 
інклюзивної освіти 

 
 
 
 

ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ 

8.  Кафедра академічного 
та естрадного вокалу 

 Кафедра дизайну 
 Кафедра 

інструментально-
виконавської 
майстерності 

 Кафедра 
образотворчого 
мистецтва 

 Кафедра теорії і 

 
 
 
 

РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В 
НЕПЕРЕРВНІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ 
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методики музичного 
мистецтва  

  Кафедра хореографії 
9.  Кафедра 

образотворчого 
мистецтва 

 

 
МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ 

10.  Кафедра романської 
філології та 
порівняльно-
типологічного 
мовознавства 

 
РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР У 
КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

11.  Кафедра східних мов 
та перекладу 

РОЗВИТОК СХОДОЗНАВЧИХ СТУДІЙ У КОНТЕКСТІ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ 

12.  Кафедра 
журналістики та 
нових медіа 

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ІЗ ЖУРНАЛІСТИКИ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

13.  Кафедра дошкільної 
освіти 

 Кафедра іноземних 
мов і методик їх 
навчання  

 Кафедра педагогіки та 
психології 

 Кафедра початкової 
освіти 

 
 
 

НОВА СТРАТЕГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

14.  Кафедра теорії та 
історії педагогіки 

ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

15.  Кафедра методики 
мов та літератури 

 Кафедра методики 
природничо-
математичної освіти і 
технологій 

 Кафедра методики 
суспільно-
гуманітарної освіти та 
виховання 

 Кафедра методики та 

 
 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА КИЄВА В 
СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
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психології дошкільної 
і початкової освіти 

 НДЛ 
експериментальної 
педагогіки та 
педагогічних 
інновацій 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
16.  Кафедра всесвітньої 

історії 
 Кафедра історії 

України 
 Кафедра філософії 

 
СКЛАДНІ ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ КРАЇН 
ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ XX-XXI СТ. У 

ПАРАДИГМІ ДІАЛОГІЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 
17.  Кафедра 

інформаційних 
технологій і 
математичних 
дисциплін 

 Кафедра управління 

 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ В 
ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ МІСТА КИЄВА 

 

18.  Кафедра 
інформаційних 
технологій і 
математичних 
дисциплін 

 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ І НАУЦІ 

19.  Кафедра фінансів та 
економіки 

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СУБ'ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ КИЇВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

20.  Кафедра публічного 
та приватного права 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 
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Тема:  
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 
 
Структурний підрозділ: 
НДЛ АРХЕОЛОГІЇ 
 
Основні напрями дослідження:  
   отримання, впорядкування та інтерпретування джерел, пов'язаних з розвитком 
давніх  суспільств та технологій на території України 
  розробка і проведення заходів стосовно освітнього та громадського використання 
результатів досліджень 
 
Реєстраційний номер: 0116U004627 
Термін виконання: 03.16 - 03.21 
 
Керівник: Михайло Відейко, доктор історичних наук, старший науковий співробітник 
E-mail: my.videiko@kubg.edu.ua  
 
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД 
(за останні 3 роки) 
 
 Проведені конференції /участь у конференціях 
 
2015 | Міжнародна наукова конференція «На східній межі Старої Європи» (м. Кіровоград, 

Україна) 
      | Міжнародний симпозіум «Від символів до знаків. Символи, знаки, ритуали в храмах» 

(м. Сучава, Румунія) 
2014 | Міжнародний колоквіум «Трипільська культура через призму Європейського нео-

енеолітнього контексту» (м. Пятра-Нямц, Румунія) 
            | 20th  Щорічна зустріч Європейської асоціації археологів Туреччина (м. Стамбул) 
 

  Участь у національних наукових проектах / програмах 
 
2011-2012 |    «Матеріальна культура населення України доби енеоліту-бронзового віку», Інститут 

археології НАН України 
 
 Участь у міжнародних наукових проектах / програмах 
 
2008-2015 |  Українсько-британські дослідження поселення трипільської культури біля с. Небелівка 
 
2013-2016 |    Розкопки на поселенні Майданецьке спільно з Університетом м. Кіль (Німеччина) 
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  Міжнародні контакти 
 
Німеччина 
 

Кільський університет імені Крістіана Альбрехта, м. Кіль 
Інститут до- і протоісторичної археології  

 

  Публікації у міжнародних рецензованих виданнях  
 
MULLER, J. HOFMANN, R., BRANDSTATTER, L., OHLRAU, R.VIDEIKO, M. (2016) 'Chronology 

and Demography: How Many People Lived in a Mega-Site?', Trypillia-Megasites and European 
Prehistory, London and New York: Routledge, pp. 133-169. 

KORVIN-PIOTROVSKIY, A., HOFMANN, R., RASSMANN, K., VIDEIKO, M. BRANDSTATTER, 
L. (2016) 'Pottery Kilns in Trypillian Settlements.Tracing the Division of Labour and the Social 
Organization of Copper Age Communities', Trypillia-Megasites and European 
Prehistory, London and New York: Routledge, pp. 221-252. 

VIDEIKO, M., RASSMANN, K. (2016) 'Research on Different Scales: 120 Years of Trypillian Large 
Sites Research', Trypillia-Megasites and European Prehistory, London and New York: 
Routledge, pp. 17-28. 

RASSMANN, K., KORVIN-PIOTROVSKIY, A., VIDEIKO, M., MULLER, J. (2016) 'The New 
Challenge for Site Plans and Geophysics: Revealing the Settlement Structure of Giant 
Settlements by Means of Geomagnetic Survey', Trypillia-Megasites and European 
Prehistory, London and New York: Routledge, pp. 29-54. 

MULLER, J., VIDEIKO, M. (2016) 'Maidanetske: New Facts of a Mega-Site', Trypillia-Megasites and 
European Prehistory, London and New York: Routledge, pp. 71-93. 

BURDO, N., VIDEIKO, M. (2016) 'Nebelivka: From Magnetic Prospection to New Features of Mega-
Sites', Trypillia-Megasites and European Prehistory, London and New York: Routledge), 
pp. 95-116. 

SHUKUROV, A., VIDEIKO, M., SARSON, G. and others 'Productivity of Pre-Modern Agriculture in 
the Cucuteni-Trylillia Area" (2015). Human Biology Open Access Pre-Prints. pp. 86. 
http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/86 

ВИДЕЙКО, М., ЧЕПМЭН, ДЖ., БУРДО, Н. (2015) 'Комплексные исследования оборонительных 
сооружений, производственных комплексов и остатков построек на трипольском 
поселении у села Небелевка', Stratum Plus, (№ 2), C. 147-170. 

CHAPMAN, J, VIDEIKO, M., GAYDARSKA, B. and others (2014) 'The planning of the earliest 
European proto-towns: a new geophysical plan of the Trypillia mega-site of Nebelivka, 
Kirovograd Domain, Ukraine', European Journal of Archaeology, Volume 088 (Issue 339), 17 
(3). pp. 369-406. 

МЮЛЛЕР, Й., ХОФМАНН, Р., РАССМАНН, К., МИШКА, К., ВИДЕЙКО, М., БУРД,О Н. (2014) 
'Майданецкое: исследования по обновленному плану поселения', Stratum Plus, (№2), 
pp. 285-302. 
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Тема:  
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
 
Структурний підрозділ: 
НДЛ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Основні напрями дослідження:  
  визначення пріоритетів розвитку вищої освіти в Україні  
  розробка технологій інтернаціоналізації вищої освіти в умовах університету для 
підсилення конкурентоспроможності і привабливості вітчизняних вищих 
навчальних закладів на міжнародному ринку освітніх послуг 
  вивчення новітніх інформаційних ресурсів для науковців та впровадження їх у 
наукову діяльність співробітників Університету 
  підвищення якості наукових періодичних видань Університету та входження їх до 
наукометричних баз даних 
  грантрайтинг, проектний менеджмент 
 
Реєстраційний номер: 0116U002965 
Термін виконання:  05.16 - 05.21 
 
Керівник: Ольга Виговська, кандидат політичних наук 
E-mail: o.vyhovska@kubg.edu.ua  
 
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД  
 
  Участь у міжнародних наукових проектах / програмах 
 
2016 | Програма академічної мобільності до Університету Кадису (Іспанія) у рамках академічної 

мобільності Еразмус + (Ю.А. Шталтовна)  
| Індивідуальний грант на проведення наукового дослідження за підтримки Німецько-
українського комітету істориків у м. Мюнхені, Німеччина (О.А. Гуменюк) 
| Наукова стипендія факультету Artes Liberales на проведення дослідження у Варшавському 
Університеті, Польща (Т.С. Опришко) 

                

  Міжнародні контакти 
 
Чехія 
 

Остравський університет, м. Острава 
 
Польща  
 

Полонійна академія, м. Ченстохова 
Університет Марії-Склодовської Кюрі, м. Люблін 
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Італія 
 

Університет Фоджа, м. Фоджа 
 
Іспанія 
 

Університет Кадісу, провінція Кадіс  
 
Литва 
 

Вільнюський університет, м. Вільнюс 
 
Китайська Народна Республіка 
 

Чензянський університет, м. Ханчжоу 
 
Норвегія 
 

Європейський центр імені Вергеланда, Осло, Норвегія 
 
  Публікації у міжнародних рецензованих виданнях  

 
SHTALTOVNA, Y. (2016) 'Education environment democratization as a higher education development 

strategy', Open educational E-Environment of modern university, №2 (2016) ISSN: 2414-0325  
HUMENIUK, O. (2015) 'Ukraińskiego ruchu sportowego młodzieży w Europie w 1920 - 1939 roku', Nad 

Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni eurazijskiej – przeszłość i teraźniejszość. – 
Toruń-Saragossa: International Association of Historians and Archives, (№ 11 (18). – Toruń ), 
pp. 150–155. 

SHTALTOVNA, Y. (2015) 'Influence of democratization on derivative processes in cultural sphere of 
modern Еnglish language ', The Fifth European Conference on Languages, Literature and 
Linguistics, (East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 
Vienna.), pp. 29-34. 

HUMENIUK, O. (2014) '10. Kulturalno-oświatowa działalność w obozach internowanych w Polsce w 
kontekście ukraińskiej studenckiej emigracji ', Historia i Polityka, (№ 11 (18). – Toruń ), 
pp. 117–124.  
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Тема: 
РОЗВИТОК ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 
Структурний підрозділ: 
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Фінляндія 
 

Університет Тампере, м. Тампере 
Група досліджень вищої освіти, Школа Менеджменту 

 
Польща  
 

Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів, м. Варшава 
Сілезький університет у Катовіцах, м. Катовіце 
          Факультет етнології і наук про освіту 
Вища школа ім. Павла Владковіца в Плоцьку, м. Плоцьк 
          Факультет педагогіки 
 

  Публікації у міжнародних рецензованих виданнях 
 
HRYSHCHUK, Y. (2016) 'Historical and pedagogical analysis of the development of education in 

Рoland', Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky edn. 
SYSOIEVA, S., OGNEVYUK, V. (2015) 'Training of education experts in Ukraine: experimental 

interdisciplinary program', The advanced science journal edn., USA. 
SYSOIEVA, S., MOSPAN, N. (2015) 'New law on higher education in Ukraine: innovations and risks', 

Didactica Slovenica edn.(Scopus). 
SYSOIEVA, S. (2015) 'Cultural problems of education in pedagogical research of Ukrainian and Polish 

scientists', Edukacja międzykulturowa edn., Katowice: Wydawnictwo Adam Marszałek. 
SYSOIEVA, S. (2015) 'Comparative Pedagogy in the Context of the Development of the Integrated 

Research of Education', The advanced science journal edn., USA. 
СЫСОЕВА, С.А., ОГНЕВЮК, В.А. (2014) 'К проблеме развития научного направления 

интегрированного исследования сферы образования', Ежемесячный научный журнал 
Министерства образования и науки Российской Федерации «AlmaMater»: Вестник 
высшей школы. Философия и социология образования edn., Москва. 

СИСОЄВА, С.О. (2014) 'Культурологічні проблеми освіти у педагогічних дослідженнях 
українських та польських учених', Wielokulturowosc i edukacja edn., Warszawa–Cieszyn–
Kijow. 

SYSOIEVA, S., OGNEVIUK, V. (2014) 'Scientific direction of integrated research of education', London 
University Press edn., London. 

СЫСОЕВА, С.О., МАЧИНСКАЯ, Н.И. (2014) 'Вариативность моделей педагогического 
образования будущих магистров высших учебных заведений непедагогического профиля', 
Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании: Материалы 15-й 
Международной научно-практической конференции edn., Санкт-Петербург: Экспресс. 

TRYHUB, I. (2014) 'Training consultants for the development of education: experience of the Russian 
Federation', The advanced science journal edn., United States. 

 

 Міжнародні видання 
Українсько-польський/польсько-український щорічник «Освітологія / Оświatologia» 
Напрями:  
Філософія освіти 
Історія освіти 
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Культурологія освіти  
Економіка освіти 
Освітня політика 
Освітнє право  
Рік заснування: 2012  
Режим доступу: http://osvitologia.kubg.edu.ua/en/main.html 
 

Англомовний міжнародний журнал «The Modern Higher Education Review»  
Напрями: 
Філософія освіти 
Історія освіти 
Системи вищої освіти 
Освітня політика 
Правові питання в управлінні вищою освітою 
Організація, адміністрування та управління вищою освітою 
Фінанси і управління фінансами у вищій освіті 
Соціологія вищої освіти 
Культурологія вищої освіти 
Якість, оцінка та розвиток у вищій освіті 
Рік заснування: 2016  
Режим доступу: http://edreview.kubg.edu.ua/index.php/edreview/index  
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РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 
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  експериментальне дослідження лідерських якостей працівника освіти в умовах 
реформування галузі 
  дослідження умов, чинників та механізмів розвитку лідерських якостей 
співробітників закладів освіти 
  розробка і запровадження програми психологічного супроводу (психодіагностичні 
комплекси, тренінгові програми, коучинг, управлінський консалтинг) оцінки та 
розвитку лідерських якостей працівників освіти  
 
Реєстраційний номер: 0116U005688 
Термін виконання: 11.16 - 11.21 
 
Керівник: Валерія Міляєва, доктор психологічних наук, професор, завідувач НДЛ культури 
лідерства 
E-mail: v.miliaieva@kubg.edu.ua   
  
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД 
(за останні 3 роки) 
 
  Проведені конференції  
 
2014, 2016   | І, ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство»  
2014             | Міжнародна конференція «Society, Integration, Education» 
 
  Участь у національних наукових проектах / програмах 
 
2013-2017  | Проект «Розкриття та розвиток потенціалу особистості  в умовах шкільного 
середовища як інструмент  індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників»  на 
базі школи І-ІІІ ступенів № 286 міста Києва  
 
  Участь у міжнародних наукових проектах / програмах 
 
2013-2016  | Проект ELITE (Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту) програми 

Tempus за підтримки ЄС 
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2013-2016  | Програма розвитку лідерського потенціалу університетів  (Британська Рада в Україні, 
Фундація лідерства вищої освіти (Сполучене Королівство), Інститут вищої освіти 
НАПН України) 

 
  Міжнародні контакти   

 
Естонія 
 

Естонська бізнес-школа, м. Таллінн  
 
Литва 
 

Каунаський технологічний університет, м. Каунас  
Rezekne Higher Education Institution, м. Резекне  
Lithuanian University of Educational Sciences, м. Вільнюс 

 
Сполучене Королівство 
 

Університет Грінвічу, м. Лондон 
Ranmore Consulting Ltd 

 
Фінляндія 
 

Університет Тампере, м. Тампере 
 

  Публікації у міжнародних рецензованих виданнях  
 
МІЛЯЄВА, В., ЛЕБІДЬ, Н. (2016) 'Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів 

закладів середньої освіти', International Scientific Journal of Universities and 
Leadership, (№2), [Online]. Available at: http://elite-journal.org/rozdil-2-rozvitok-liderstva-
dlya-osviti/. 

МІЛЯЄВА, В.Р., БРЕУС, Ю.В. (2016) 'Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти 
до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні ',International Scientific Journal of 
Universities and Leadership, (№3). 

ЛЕБІДЬ, Н.К. (2016) 'Розвиток лідерських компетенцій викладачів в системі підвищення 
кваліфікації (на досвіді Київського університету імені Бориса Грінченка)', Міжнародний 
науковий журнал «Університети і лідерство», (№3) 

БРЕУС, Ю.В. (2016) 'Психологічний аналіз феномену «Лідерська позиція» викладача закладу 
вищої освіти', International Scientific Journal of Universities and Leadership, (№2), [Online]. 
Available at: http://elite-journal.org/rozdil-2-rozvitok-liderstva-dlya-osviti/. 

LEBID, N. (2015) 'Management personnel leadership potential of higher education institutions 
development ', International Scientific Journal of Universities and Leadership, 84(№1), pp. 34-
37. [Online]. Available at: http://elite-journal.org/wp-content/uploads/2015_01.pdf 

LEBID, N. (2014) 'Psychological Foundations Educational Leadership. Approach to the 
Problem', SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific 
Conference May 23rd-24th, 2014, Volume I, pp. 152-161 [Online]. Available 
at: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/794  

BREUS, Y. (2014) ' Emotional Intelligence as a Personal Resource of Professional Becoming of 
Specialists of Socionomic Professions, SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings 
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Available at: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/793  
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  Публікації у міжнародних рецензованих виданнях  
 
БУРКО, О. (2015) 'Навчання романтичної поезії учнів основної школи у контексті європейського 

романтизму', Pedagogy and Psychology, III (24), pp. 48. 
МОВЧУН, А.І., МОВЧУН, Л.В. (2015) 'Універсальний словник школяра. Правопис, будова та 

особливості вживання слів', К.: АВДІ. 
МОВЧУН, А.І., ВАРАВКІНА, З.Д. (2014) 'Українська література для дітей: хрестоматія: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. ', Перевидання, К.: Арій. 
LASHKO, M. (2013) 'Maria Grinchenko’s ideas about the development of public schools in 

Ukraine', The Advanced science Journal USA, (12), pp. 77–80. 
 
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ БОРИСА ГРІНЧЕНКА: 

(2015)  Етнографічна спадщина. Кн. 1, Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка. 
(2014)  Народопросвітня спадщина. Кн. 2, Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка. 
(2014)  Народопросвітня спадщина. Кн. 1, Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка. 
(2013)  Педагогічна спадщина. Кн. 1, Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка. 
(2013)  Педагогічна спадщина. Кн. 2, Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка. 
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Тема: 
ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
Структурний підрозділ: 
ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ 
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 
Кафедра практичної психології 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 
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  характеристика інтеграційного потенціалу становлення людини в умовах 
суспільних трансформацій в системі «діяльність – свідомість – особистість» 
  визначення особливостей становлення свідомості, особистісних рис та діяльнісних 
якостей людини у кризових умовах суспільного розвитку  
  розробка психодіагностичних методик, технологій для дослідження та корекції 
діяльнісної,  свідомісної та особистісної сфери психіки 
  розробка технологій соціальної підтримки особистості в умовах суспільних 
трансформацій 
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критичних ситуаціях життя»  
  | VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та фахівців в галузі 

психології «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі»  
2015     |  І Всеукраїнські соціально-педагогічні читання пам’яті І.Д. Звєрєвої  
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перетворювальний потенціал історичної  психології як науки»  
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  Участь у національних наукових проектах / програмах 

 
     2016-2017 | Проект «Створення безпечного інклюзивного середовища у навчальних закладах і 
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ODARENKO, O. (2014). 'Risk management in telecommunication startups'. Problems of social and 
economic development of business. 1, pp. 304-309. 
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Тема:  
НОВА СТРАТЕГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Структурний підрозділ: 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
Кафедра дошкільної освіти 
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання  
Кафедра педагогіки та психології 
Кафедра початкової освіти 
 
Основні напрями дослідження:  
  обґрунтування і дослідження ефективності впровадження нової стратегії 
професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції на основі цілісного 
узагальнення вітчизняного та європейського досвіду 
Фундаментальне значення: 
  обґрунтування ціннісних концептів нової стратегії педагогічної освіти, 
особливостей внутрішньої та зовнішньої диференціації змісту, типів і структур 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (школа І ступеня) 
  уточнення основних взаємозалежностей та зв’язків соціально-економічних, 
політичних, аксіологічних чинників і цілей, мети і завдань підготовки педагога у 
вимірі нової стратегії 
Прикладне значення: 
  розроблення технологій проектування та моделювання особистісно-професійного 
зростання педагога 
 
Реєстраційний номер: 0116U002963 
Термін виконання:  05.16 - 05.21 
 
Керівники:  
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 Проведені конференції  
 
2016             | П’ята ювілейна науково-практична конференція «Сучасна іншомовна освіта. 

Погляд студентів» 
2015-2016 | Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток 

особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» 
 

 Участь у національних наукових проектах / програмах 
 
2015-2020 | Наукове керівництво державним науково-дослідним проектом  «Розвиток 

творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу на засадах педагогіки 
добротворення», Український коледж ім. В.О. Сухомлинського Дніпровського р-ну м. 
Києва 

2016             | Науково-педагогічний проект «Школа майбутнього» за підтримки Міністерства 
освіти і науки України 

  2009-2015 | Наукове керівництво державним науково-дослідним проектом «Професійна 
компетентність учасників освітнього процесу», гімназія міжнародних відносин 
Дарницького р-ну м. Києва 

  

 Участь у міжнародних наукових проектах / програмах 
 
2016-2017      | Міжнародний проект «Формування готовності викладачів до здійснення навчання 

заснованого на дослідженні» у рамках Leadership Development Programme за ініціативи 
Інституту вищої освіти НАПН України, Вritish Councilin Ukraine та Leadership Foundation  

 
  Міжнародні контакти 

 
Польща 
 

Щецінський університет, м. Щецин 
Кафедра педагогіки та психології 

 
Болгарія 
 

Південнозахідний університет «Неофіт Рілски», м. Благоєвград 
Кафедра педагогіки та психології 

 
Республіка Казахстан 
 

Казахський національний педагогічний університет імені Абая, м. Алмати 
Кафедра педагогіки та психології 

 
International Association of Teachers of English  as a Foreign Language  
 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 
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Тема: 
ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Структурний підрозділ: 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
Кафедра теорії та історії педагогіки 
 
Основні напрями дослідження:  
  підвищення якості неперервної педагогічної освіти через оновлення змісту, 
розробку та впровадження інноваційних технологій навчання відповідно до нових 
європейських освітніх орієнтирів та концепцій, з урахуванням національних 
інтересів та освітніх традицій, на таких рівнях вищої освіти: бакалаврський, 
магістерський, освітньо-науковий  
 
Реєстраційний номер: 0116U003295 
Термін виконання:  02.16 - 02.21 
 
Керівник: Людмила Хоружа, доктор педагогічних наук, професор. 
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД 
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до інновацій»  
2015 | Міжнародна науково-практична конференція «Компетентнісно-зорієнтована освіта: якісні 

виміри» 
 

  Міжнародні контакти 
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Тема:  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА КИЄВА В СИСТЕМІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
Структурний підрозділ:  
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  
Кафедра методики мов та літератури 
Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій 
Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання 
Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти 
НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій 

 

Основні напрями дослідження:  

  науково-теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка 
технології забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників 
міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти  
  розробка та апробація діагностичного інструментарію для оцінювання якості 
професійної діяльності педагогічних працівників  
  розробка та експериментальна перевірка механізму визначення  пріоритетного 
змісту,  ефективних форм, методів та засобів  навчання  
  теоретичне обґрунтування, розробка та апробація моделі системи моніторингу 
якості професійної педагогічної діяльності 
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сучасної освіти (до 160-річчя від Дня народження)»  
         | Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування соціокультурної 

компетентності вчителя: зміст, традиції, інновації» 
2015 | Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в 

умовах реформування шкільної освіти» 
2014 | Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи платформно незалежної та 

Linux-орієнтованої інформатики в Україні»   
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  Участь у національних наукових проектах / програмах 
 
2016-2017  | Організація дистанційного екстернату для учнів з неконтрольованої території 

України «Інтеграція через діалог. Мережа Локальних центрів громадянської освіти 
для дітей, які постраждали від воєнних дій на Сході України та анексії Криму» за 
підтримки Центру громадянської освіти у м. Київ 
| Впровадження Веб 2.0 в навчальний процес школи» в Лисичанській ЗОШ №8 
Луганської області 

2015      | Проект «Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років», Міністерство 
освіти і науки України 

2014       | Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). Частина І. 
Від народження до трьох років; Частина ІІ. Від трьох років до шести (семи) років», 
Міністерство освіти і науки України 

 
  Розробка та впровадження проектів  у школах, гімназіях та ліцеях м. Києва 

|  Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в 
середній школі  

| Програма відкритої освіти учнів з особливими потребами в загальноосвітньому 
навчальному закладі  

| Програма «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-
навчання в школі»  

| Модель мультипрофільної школи в середній школі  
| Програма професійного розвитку педагогічного персоналу навчального закладу  

| Програма «Організаційно-педагогічні умови розбудови білінгвальної спеціалізованої 
школи І ступеня як закладу інноваційного типу розвитку»  

| Програма «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку освітнього 
простору»  

| Програма «Вплив вправ на баламетричній дошці на успішність дітей у навчанні» 
| Проект «Виховуємо киянина» на основі впровадження програми розвитку дітей 
старшого дошкільного віку «Я-киянин» 

 
  Участь у міжнародних наукових проектах / програмах 
 
2014-2019  | Комплексна альтернативна освітня програма «Стежина» для дошкільних навчальних 

закладів «Розробка програм для дошкільних навчальних закладів, які працюють за 
вальдорфською педагогікою» за сприяння і підтримки Міністерства освіти і науки 
України та Міжнародної Асоціації вальдорфської педагогіки у Центральній та Східній 
Європі, Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні 

2014-2017 | Майкрософт «Партнерство в навчанні». Certified Microsoft Innovative Educator (2014).   
Присвоєно звання Microsoft Innovative  Educator Expert (2016-2017) (І.П. Воротникова) 

 |  Проект Інформаційно-дослідного центру «Інтеграція та розвиток» в Україні, 
Молдові «Культура добросусідства» за фінансової підтримки Верховного комісара 
ОБСЄ у справах національних меншин 

2015-2016 |  Українсько-естонський проект «Міксіке в Україні» за підтримки Міністерства 
закордонних справ Естонії 

 |  Проект «Створення інклюзивного безпечного середовища в навчальних закладах і 
громадах», впроваджений Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки 
Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Фонду «Інститут Відкритого Суспільства» 
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з 2015 | Проект IRNet 7 рамкової програми Європейської комісії з питань освіти і науки. 
Стажування в Лусіадському університеті м. Ліссабон (Португалія) 

2013-2015 | Словацько-український проект «Європа в школі – 2», реалізований Центром 
європейської політики (CEP, м. Братислава, Словацька Республіка) та Закарпатським 
ІППО у партнерстві із Донецьким, Житомирським, Івано-Франківським, Львівським, 
Миколаївським, Одеським, Полтавським, Чернігівським та Київським ІППО за 
фінансової підтримки Словацької агенції розвитку міжнародної співпраці (SlovakAid) 
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