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 Звіт 

кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи 

про хід виконання та проміжні результати науково-дослідної роботи 

 «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» 

(0117U002378) (2017–2021 рр.) 

 

Науково-дослідна робота за темою «Підготовка конкурентоспроможних 

фахівців в умовах освітніх змін» (0117U002378) (2017–2021 рр.) виконується 

колективом кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» з лютого 2017 року: 3. Соціальні і гуманітарні науки, 3.6. Науки про людину, 

3.6.2. Педагогіка 3.6.2.1 Теорія, історія і методика освіти (Цільові дослідження з 

питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій 

покращення якості життя відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 р., 

затвердженого Постановою Кабміну  України від 7 вересня 2011 р. №942) у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 

2014–2018 роки, затверджені постановою Президії НАН України від 20.12.2013 р. № 

179). Науковий керівник – Рябова З.В., д. пед. наук, професор, заступник – Сіданіч 

І.Л., в.о. завідуюча кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП 

УМО НАПН України. 

І. Пріоритетний напрям наукових досліджень у галузі освіти,  

педагогіки і психології в НАПН України 

-  якість освіти;  

- - управління розвитком освіти; 

- - проблема дослідження: управління післядипломною педагогічною освітою: 

структура, функції, організаційні форми, методи.  

Виконавці теми: працівники кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи. 

На третьому етапі дослідження (січень-грудень 2019 р.) розроблено методику 

визначення освітніх потреб споживачів послуг, що надає заклад вищої освіти для 

забезпечення якості підготовки конкурентоспроможних фахівців з використанням 
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засобів діагностики (інструментарію) якості надання освітніх послуг закладом 

освіти. 

Соціальна значущість дослідження полягає в необхідності наукового і 

теоретичного обґрунтування створення системи управління підготовкою 

конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін для забезпечення якості 

надання освітніх послуг закладами вищої освіти в умовах інтеграції у світовий 

освітній простір. 

Соціальний ефект поданого дослідження полягає у розширенні меж 

середовища професійної діяльності у закладі вищої освіти шляхом впровадження 

системи управління підготовкою конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх 

змін. 

Соціальні результати: підвищення рівня професійної компетентності науково-

педагогічних працівників закладу вищої освіти та рівня якості надання освітніх 

послуг, що надаються закладом освіти. 

За результатами виконаних наукових досліджень у 2019 р. опубліковано 32 

наукових праць, серед яких:  

– 19 наукових статей, в тому числі: у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus – 2, у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних Web of Science – 1. 

– тези – 13. 

Також подано до друку 10 термінів до Енциклопедії освіти 

1.1. Представлення наукових періодичних видань та публікацій 

учених установи в світовій системі наукових комунікацій 

Таблиця 1.1 

Наявність бібліометричних профілів науково-педагогічних працівників 

кафедри в Google Scholar 

 

П.І.Б. 
Посада, науковий ступінь, 

вчене звання 

Індекс 

Гірша 

Тимошко Ганна Миколаївна 
Професор, доктор пед. наук, 

професор 

7 

Сіданіч Ірина Леонідівна 
Професор, доктор пед. наук, 

доцент 

5 
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Махиня Тетяна Анатоліївна 
Професор, канд. пед. наук, 

доцент 

3 

Приходькіна Наталія 

Олексіївна 
Доцент, канд. пед. наук, доцент 

4 

Висоцька Алла Михайлівна Доцент, канд. пед. наук, доцент 5 

Бартєнєва Лариса Іванівна Доцент, канд. пед. наук, доцент 2 

Гладущ Віктор Антонович 
Професор, доктор пед. наук, 

професор 

3 

Рожнова Тетяна Євгенівна Доцент, канд. пед. наук 3 

Грищук Дмитро Геннадійович Канд. пед. наук 1 

Андрощук Ірина Миколаївна доктор пед. наук, доцент 1 

 

1.2. Наявність цифрових ідентифікаторів вчених 

кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи (ORCID iD) 

Таблиця 1.2 

П.І.Б. 
Посада, науковий ступінь, 

вчене звання 
Цифровий ідентифікатор вчених 

Андрощук Ірина 

Миколаївна 

доктор педагогічних наук, 

доцент 
https://orcid.org/0000-0003-0566-0676 

Гладуш Віктор 

Антонович 

Професор кафедри, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

https://orcid.org/0000-0002-1721-5767 

Тимошко Ганна 

Миколаївна 

Професор кафедри, доктор 

педагогічних наук; 

професор 

https://orcid.org/0000-0003-0996-6138 

Сіданіч Ірина 

Леонідівна 

Професор кафедри, доктор 

педагогічних наук; доцент 
https://orcid.org/0000-0002-2992-3808 

Махиня Тетяна 

Анатоліївна 

Професор кафедри, 

кандидат педагогічних наук; 

доцент 

https://orcid.org/0000-0003-4065-0465 

Приходькіна 

Наталія 

Олексіївна 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук; доцент https://orcid.org/0000-0002-6211-5546 

Грищук Дмитро 

Геннадійович 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук 
https://orcid.org/0000-0003-2284-3706 

Висоцька Алла 

Михайлівна 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук 
- 

Рожнова Тетяна 

Євгенівна 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
https://orcid.org/0000-0002-4484-8674 

Бартєнєва Лариса 

Іванівна 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
- 

 

1.3. Проведення науково-практичних масових заходів 

У 2019 р. педагогічні і науково-педагогічні працівники кафедри спільно із 

керівництвом Бориспільського академічного ліцею організувати та провели 1.

 Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладу 

освіти засобами новітніх технологій», Київ–Бориспіль, 17 жовтня 2019 р.; взяли 
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участь у 49 масових наукових заходах, з них: 4 міжнародних виставки, 40 – інших 

міжнародних масових заходи, 10 – всеукраїнських і 2 університетських. 

– підготовка на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої 

освіти. 

Викладачі кафедри у 2019 р. здійснювали керівництво аспірантами третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти: 

Андрощук І. М.: 1. Лавринець Анастасія Павлівна, кандидат педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (0111 – 

освітні, педагогічні науки); Дисертаційне дослідження з теми «Розвиток творчого 

потенціалу вчителя музичного мистецтва в умовах післядипломної педагогічної 

освіти», 2019 рік (диплом кандидата педагогічних наук ДК №052574 від 20 

червня 2019 року). 

2. Віролайнен О.В. дисертація на здобуття ступення доктор філософії за 

темою: «Розвиток професійної компетентності вчителя в організації дистанційного 

навчання в ЗЗСО» за спеціальністю 011 «Освітні педагогічні науки». 

Тимошко Г. М.: 

1.Заєць Н. Ю. – тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності до 

професійної мобільності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

в умовах магістратури», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. 

2. Апостол О. В. – тема дисертаційного дослідження: «Формування 

професійного іміджу майбутніх викладачів вищих навчальних закладів в умовах 

магістратури», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

3. Волотовська Т. П. – тема дисертаційного дослідження: «Розвиток 

управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в 

системі післядипломної освіти», спеціальність 13.00.06 – теорія і методика 

управління освітою. 

4. Голя Н. Г. – тема дисертаційного дослідження: «Розвиток творчого 

потенціалу керівника професійно-технічного навчального закладу в системі 

післядипломної педагогічної освіти». спеціальність 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти.  
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5. Козійчук О. Г. «Управління профорієнтаційною роботою з учнівською 

молоддю в навчальних закладах регіону». спеціальність 13.00.06 – теорія і методика 

управління освітою. 

6. Припотень О. В. – тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-

педагогічні умови управління міжнародною проектною діяльністю у 

загальноосвітньому навчальному закладі». спеціальність 13.00.06 – теорія і методика 

управління освітою. 

7. Усатенко В. М. – тема дисертаційного дослідження: «Управління розвитком 

організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу». 

спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. 

Рожнова Т. Є.: Вербовський І. А. – тема дисертаційного 

дослідження: «Інформатизація управління плануванням освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі»,  спеціальність 13.00.06  – теорія і методика 

управління освітою). 

2.Гавриловський С. О. - тема дисертаційного дослідження: «Управління 

науково-дослідною діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах 

магістратури», спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою). 

Приходькіна Н. О.: Говоруха Н. О.  – тема дисертаційного 

дослідження: «Розвиток волонтерського руху в Україні у кінці XX  на початку XXI 

століття»,  спеціальність 13.00.01  – загальна педагогіка та історія педагогіки). 

2. Волчкова С. І. – тема дисертаційного дослідження: «Управління якістю 

надання освітніх послуг у спеціальних закладах освіти», спеціальність 13.00.01  – 

теорія та методика управління освітою). 

3. Ніколаєва О. М.  тема дисертаційного дослідження: «Розвиток проектної 

діяльності вчителів предметів природничо-математичного циклу в закладах 

загальної середньої освіти», спеціальність 13.00.01  – теорія та методика управління 

освітою). 

3. Криворотько А.О. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за темою: «Гендерне виховання учнів 6-7 класів з інтелектуальними 

порушеннями» за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». 
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Сіданіч І. Л.: 1. Зварич Г.В. «Управління якістю освітнього процесу у закладах 

освіти»,  спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою). 

2. Дедюх Є. Управління освітнім процесом в закладах позашкільної освіти, 

спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою). 

3. Бринь Л. Неформальна педагогічна освіта дорослих  у громадських 

релігійних організаціях України, спеціальність 13.00.01  – теорія та історія 

педагогіки). 

Гладуш В. А.: 1. Лисенко Г.І. дисертація на здобуття ступеня доктора 

педагогічних наук за темою: «Становлення і розвиток підготовки викладачів вищих 

технічних закладів освіти до педагогічної спеціальності (1920-ті – 2015 рр)» за 

спеціальністю 015 професійна освіта. 

 

ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Загальна характеристика прикладних наукових досліджень 

 та їх кількісний розподіл за науковими напрямами (тематикою) 

 

У 2019 р. науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи виконували науково-дослідну роботу за темою 

«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін». 

Реєстраційний номер: 0117U002378, термін виконання: 2017-2021 рр. За цей період 

розроблено методику визначення системою підготовки конкурентоспроможних 

фахівців в умовах освітніх змін освітніх потреб споживачів послуг, що надає заклад 

вищої освіти для забезпечення якості підготовки конкурентоспроможних фахівців з 

використанням засобів діагностики (інструментарію) якості надання освітніх послуг 

навчальним закладом). 

Соціальним ефектом є нові знання, вміння, навички  управління розвитком 

освіти, педагогічна технологія саморозвитку дослідників. 

Розроблено методичні рекомендації щодо формування соціальної 

відповідальності майбутніх керівників закладів освіти як суб'єктів реалізації 

соціальної політики держави. 

Визначено психолого-педагогічні умови організації соціальної роботи і 

проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі. 
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Розроблено зміст понять «компетенція», «компетентність», 

«медіакомпетентність» та шляхи впровадження новітнього змісту цих понять у 

практику вищої освіти. 

Розроблено алгоритм управління закладом освіти як проектно-орієнтованою 

організацією, парадигмальну модель керівника сфери освіти у контексті 

евроінтеграційних процесів. 

Розроблено зміст духовно-моральної компетентності педагога як передумова 

забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у 

закладах освіти. 

Розкрито проблеми  управління інноваційними процесами в  закладах 

загальної середньої освіти.  

З‘ясовано особливості моделювання процесу управління якістю освіти в 

навчальному закладі. 

Розроблено та впроваджено технологію проектного менеджменту як 

технологію управління інноваційним розвитком навчального закладу. 

З‘ясовано особливості професійної підготовки і соціальної підтримки 

конкурентоспроможності педагогічних та науково-педагогічних працівників в 

умовах навчання в магістратурі. 

Визначено пріоритети проектної діяльності формування професійної 

компетентності студентів  

Проаналізовано нові тенденції розвитку вищої освіти України в умовах 

євроінтеграційних процесів. 

Обґрунтовано наукові підходи до організаційної культури керівника 

навчального закладу в системі педагогічного менеджменту. 

Проаналізовано культурологічні імперативи організаційної діяльності 

керівника загальноосвітнього навчального закладу. 

Охарактеризовано сучасні підходи до формування лідерських якостей 

керівника навчального закладу. 

Визначено особливості реалізації принципів кваліметрії на прикладі моделі 

оцінювання управлінських умінь керівників дошкільних навчальних та впроваджено 

в практику дошкільної освіти. 
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Обґрунтовано принципи підготовки керівників навчальних закладів в умовах 

магістратури. 

Визначено зміст духовно-моральної компетентності педагога як передумови 

забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у 

закладах освіти. 

Розроблено шляхи управління впровадженням духовно-морального 

компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів зі 

спеціалізації «Християнська педагогіка у вищій школі».  

Визначено теоретико-прикладні вектори впровадження інноваційних 

технологій у розвиток сучасної школи. 

Винайдено нову класифікацію та шляхи формування діагностико-

прогностичної компетентності випускника магістратури спеціальної освіти. 

Охарактеризовано тенденції розвитку форм післядипломної педагогічної 

освіти в Україні. 

Винайдено нову класифікацію категорії «духовність» як складової виховного 

ідеалу  молодих українців. 

Визначено і охарактеризовано методичні підходи та методичні рекомендації 

підготовки керівників закладів позашкільної освіти. 

Розроблено і впроваджено технологію раннього втручання в інклюзивному 

дошкільному закладі освіти на прикладі досвіду Словаччини. 

Подальшого розвитку набула теорія і методика розвитку лідерських якостей у 

топ-менеджерів у вітчизняній науці й практиці. 

Обґрунтовано підходи до розвитку медіаосвіти в англомовних країнах: 

особливості теорії критичного мислення.  

Проведено ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти у Сполучених 

Штатах Америки.  

Визначено проблеми та шляхи розвитку системи менеджменту якості освіти в 

закладах загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення.  

Подальшого розвитку набула теорія та методика педагогічної майстерності як 

вектору розвитку організаційної культури керівника закладу освіти. 
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Проаналізовано теоретичні підходи до перфоманс – самоменеджменту 

керівника Нової української школи.  

Представлено портрет шкільного спеціального педагога в середовищі 

дошкільного закладу Словацької Республіки. 

2.2. Виконавці наукового дослідження (кількісний і якісний склад) 

Таблиця 2.1. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Якісна характеристика 

1. Андрощук Ірина 

Миколаївна 

доктор педагогічних наук, 

доцент 

Кандидат педагогічних наук, тема 

дисертації : «Управління професійним 

розвитком учителя-філолога в 

міжатестаційний період», спеціальність: 

13.00.06 – теорія та методика 

управління освітою. Доцент кафедри 

філософії та менеджменту освіти 

(диплом ДК №015277 від 04.07.2013). 

Доктор педагогічних наук з 2019 року. 

Дисертацію захищено «20» гр. 2018 р. у 

спеціалізованій вченій раді Д 26.455.03 

у Державному вищому навчальному 

закладі «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, отримано 

диплом доктора педагогічних наук ДД 

№ 008274) Відмінник освіти України 

(свідоцтво №84082 від 21.08.2009) 

2. Гладуш Віктор 

Антонович 

Професор кафедри, доктор 

педагогічних наук, професор  

Кандидат історичних наук, ДК №010423 

16.05.2001, доцент кафедри військової 

підготовки ДЦ №004283   18.04.2002. 

Доктор педагогічних наук 13.00.03 - 

корекційна педагогіка, «Теорія і 

практика післядипломної педагогічної 

освіти дефектологів в Україні (друга 

половина ХХ ст. -початок ХХІ ст.)». 

ДД №002471    10.10.2013 

професор кафедри педагогіки та 

корекційної освіти, 12ПР №010339 

28.04.2015 

Заступник Головного редактора 

наукового журналу «ScienceRise: 

PedagogicalEducation»ISSN 2313-8416 

(Online); ISSN 2313-6286 (Print) (м. 

Харків). (http://sr.org.ua/; 

http://journals.uran.ua/sciencerise). 

(Фахове видання, Категорія С) 

Заступник Головного редактора 

збірника наукових праць "Вісник 

післядипломної освіти" Серія 

«Педагогічні науки» ISSN 2218-

7650http://umo.edu.ua/redakcijna-
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koleghija-pedagog (м. Київ)  (Фахове 

видання, Категорія В). 

Головний редактор Electronic scientific 

and practical journal "SCIENTIFIC 

HERALD UEM. SERIES. PEDAGOGY". 

(м. Київ) http://umo.edu.ua/elektronne-

naukovo-praktichne-vidannja-naukovij-

visnik-umo 

Член редакційної колегії збірника 

наукових праць «ACTUAL PROBLEMS 

OF THE CORRECTIONAL 

EDUCATION (pedagogical sciences)» 

Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko 

National University, National Pedagogical 

Drahomanov University ISSN 2413-2578 

(м. Кам'янець-Подільський) 

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/ handle 

/123456789/1718 (Фахове видання, 

Категорія С) 

3. Тимошко Ганна 

Миколаївна 

Професор кафедри, доктор 

педагогічних наук; професор 

Професор кафедри управління 

навчальним закладом та педагогіки 

вищої школи (атестат 12ПР № 011154 

від 15 грудня 2015 року) Доктор 

педагогічних наук, спеціальність: 

13.00.06 - теорія і методика управління 

освітою. Тема дисертації: «Система 

розвитку організаційної культури 

керівника загальноосвітнього  

навчального закладу» (диплом ДД № 

004456  від 30 червня 2015 року) 

Кандидат педагогічних наук, 

спеціальність: 13.00.01 − загальна 

педагогіка та історія педагогіки. Тема 

дисертації: «Підготовка резерву 

керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів до управлінської діяльності» 

(диплом ДК № 023521 від 12 травня 

2004 року.). Доцент кафедри педагогіки 

(атестат ДЦ АР № 003911 від 24 жовтня 

1996 р.). 

4. Сіданіч Ірина 

Леонідівна 

Професор кафедри, доктор 

педагогічних наук; доцент 

Кандидат педагогічних наук, 

спеціальність:  13.00.07 - «теорія та 

методика виховання» Тема дисертації 

«Виховання культури взаємин батьків і 

дітей молодшого шкільного віку в сім’ї і 

школі» Диплом (ДК №028517     

13.04.2005 

Доктор педагогічних наук, тема 

дисертації «Духовно-моральне 

виховання дітей у вітчизняній школі 

(ХХ – перша чверть ХХІ ст.)» 

спеціальність 13.00.01 - «загальна 

педагогіка та історія педагогіки» 

(Диплом ДД №004098, 26.022015)  
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Доцент кафедри теорії та методики 

початкової освіти (Атестат доцента 

12ДЦ №017088 21.06.2007) 

5.  Махиня Тетяна 

Анатоліївна 

Професор кафедри, кандидат 

педагогічних наук; доцент 

Кандидат педагогічних наук,  

тема дисертації: «Розвиток 

управлінських умінь керівників 

дошкільних навчальних закладів у 

системі підвищення кваліфікації», 

спеціальність: 13.00.06 – теорія та 

методика управління освітою (диплом 

ДК №065003 від 31.05.2011) 

Доцент кафедри управління 

навчальними закладами та педагогіки 

вищої школи (атестат 12ДЦ №036180 

від 10.10.2013) 

6. Приходькіна 

Наталія 

Олексіївна 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук; доцент 

Кандидат педагогічних наук, тема 

дисертації «Педагогічні умови реалізації 

ґендерного підходу у фаховій підготовці 

студентів гуманітарних 

спеціальностей», спеціальність: 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. 

Доцент кафедри управління 

навчальними закладами та педагогіки 

вищої школи (атестат ДК №051081 від 

27.05.2009) 

7. Грищук Дмитро 

Геннадійович 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук 

Кандидат педагогічних наук, тема 

кандидатської дисертації: 

«Громадянська соціалізація молоді в 

діяльності молодіжних козацьких 

організацій», 2018 р. (спеціальність 

13.00.05 – соціальна педагогіка) 

8. Висоцька Алла 

Михайлівна 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук 

Кандидат педагогічних наук, 13.00.03 – 

спеціальна педагогіка. Тема дисертації 

«Підвищення ефективності виробничої 

адаптації випускників допоміжної 

школи в процесі професійно-трудового 

навчання». Вчене звання: старший 

науковий співробітник зі спеціальності 

корекційна педагогіка. 

9. Рожнова Тетяна 

Євгенівна 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Кандидат педагогічних наук, 

спеціальність: 13.00.06 − теорія і 

методика управління освітою. 

Тема дисертації: «Управління 

професійно-технічним навчальним 

закладом на засадах інноваційних 

технологій» диплом ДК 0049772017.05. 

2012р.). вища кваліфікаційна категорія, 

вчитель-методист. 

10. Бартєнєва 

Лариса Іванівна 

Доцент кафедри, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 Кандидат педагогічних наук, 13.00.03 – 

корекційна педагогіка. 2001 рік 

Тема дисертації: «Підготовка дітей із 

загальним недорозвитком мовлення  

старшого дошкільного віку до 

оволодіння орфографією» 
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Вчене звання: старший науковий 

співробітник зі спеціальності 

корекційна педагогіка 

 

2.2. Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення 

дослідження (стандарти, програми, методики, технології, методи та способи 

розв’язання визначених проблем): 

 уперше розроблено: методику визначення освітніх потреб споживачів 

послуг, що надає заклад вищої освіти для забезпечення якості підготовки 

конкурентоспроможних фахівців з використання засобів діагностики 

(інструментарію) якості надання освітніх послуг закладом освіти. 

 удосконалено: модель управління системою підготовки 

конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін, визначено її зміст на основі 

проведених маркетингово-моніторингових досліджень. 

 набуло подальшого розвитку апробація теоретичних розробок, 

проведення їхнього обговорення. 

 

2.3. Назва підготовленої продукції та найвагоміших публікацій. 

Larysa Lukianova, Iryna Androshchuk, Olga Banit Time Management as 

a Pedagogical Technology of PhD Students’ Effective Self-Management / L. Lukianova, I. 

Androshchuk, O. Banit // The New Educational Review, Toruń, 2019, Vol. 56, No. 2. – S. 

53 – 65 (Scopus). 

Viktor Oliinyk, Iryna Androshchuk, Petro Oleshko, Nadiia Tkachuk Educational 

And Information Environment Postgraduate Education Institutions As A Resource Of 

Designing Individual Educational Training Of Pedagogy / V. Oliinyk, I. Androshchuk, 

P. Oleshko, N. Tkachuk // International Journal of Pedagogy, Innovation and New 

Technologies, Warszawa, 2019, Vol. 57, No 4. – S. 64 – 76 (Scopus). 

Cіданіч І.Л. Духовність виховання в сучасній українській школі // Горизонт 

духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of 

Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена М. 

Отич. Вільнюс Zuvedra, 2019. (584 с.) – С.479 – 493. 
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Приходькіна Н.О. Медіабезпека особистості: теоретичний аспект. Психолого-

педагогічний практикум: методичний посібник. Київ: ПП «Дірект Лайн», 2019. С. 

5464. 

2.4. Публікації. Загальна кількість праць, підготовлених на кафедрі 

педагогіки, адміністрування і соціальної роботи за звітній період – 45, зокрема 

надруковано та оприлюднено – 32. 

Статті та тези: 

1. Klein V., Silonova V., Hladush V.Actual problems of inclusion, integration of 

social and health dis advantaged pupils in the Slovak Republic // Актуальні питання 

корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13. – 

Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. – с. 48-60. (Фахове 

видання, Index Copernicus) 

2. Larysa Lukianova, Iryna Androshchuk, Olga Banit Time Management as 

a Pedagogical Technology of PhD Students’ Effective Self-Management / L. 

Lukianova, I. Androshchuk, O. Banit // The New Educational Review, Toruń, 2019, 

Vol. 56, No. 2. – S. 53 – 65 (Scopus). 

3. Okhrimenko, I., Griban, G., Коbernyk, O., Kuznіetsova, О., Dzenzeliuk, D., 

Rozhnova, T., Verbovskyi, I., Yuriev, S., Yavorska, T., Tkachenko, P., Prontenko, K. 

(2019). Formation of cadets’ psychological readiness for professional practice during 

sport activities. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: 

VII, Número: Edición Especial, Artículo no.:116, Período: Diciembre, 2019. URL: 

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/; 

https://dilemas-contemporaneos-educacio.webnode.es/_files/200006522-

2407124073/EE19.12.116%20Formaci%C3%B3n%20de%20la%20preparaci%C3%B

3n%20psicol%C3%B3gica%20de%20los%20cadetes.....pdf   (Web of Science).  

4. Viktor Oliinyk, Iryna Androshchuk, Petro Oleshko, Nadiia Tkachuk 

Educational And Information Environment Postgraduate Education Institutions As A 

Resource Of Designing Individual Educational Training Of Pedagogy / V. Oliinyk, 

I. Androshchuk, P. Oleshko, N. Tkachuk // International Journal of Pedagogy, 

Innovation and New Technologies, Warszawa, 2019, Vol. 57, No 4. – S. 64 – 76 

(Scopus). 

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/en/
https://dilemas-contemporaneos-educacio.webnode.es/_files/200006522-2407124073/EE19.12.116%20Formaci%C3%B3n%20de%20la%20preparaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20de%20los%20cadetes.....pdf
https://dilemas-contemporaneos-educacio.webnode.es/_files/200006522-2407124073/EE19.12.116%20Formaci%C3%B3n%20de%20la%20preparaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20de%20los%20cadetes.....pdf
https://dilemas-contemporaneos-educacio.webnode.es/_files/200006522-2407124073/EE19.12.116%20Formaci%C3%B3n%20de%20la%20preparaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20de%20los%20cadetes.....pdf
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5. Академія Суперкниги: навч. програма для дітей 1- 6 класи / Наук. 

редактор Сіданіч І.Л. – Київ: МГО «Асоціація «Еммануїл», 2019. – 48 с. 

6. Андрощук І. М. Підвищення кваліфікації слухачів у закладах 

післядипломної педагогічної освіти в умовах сталого розвитку інформаційного 

суспільства / І. М. Андрощук // І Міжнародний науково-практичний WEB-форум 

«Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж 

життя». – Харків. – 26 – 28 березня 2019 р. – С. 147-149. 

7. Андрощук І. М. Розвиток професійної компетентності науково-

педагогічних працівників в умовах неформальної освіти. Адаптивні системи 

управління в освіті: збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму 

/ упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, 

Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин: ФОП Озеро Г.В., 

2019. 148 с. С. 107-109. 

8. Андрощук І. М. Професійний розвиток науково-

педагогічних/дидактичних і педагогічних/дидактичних працівників закладів 

вищої освіти України і Республіки Польща в контексті освіти для миру. Освіта 

для миру = Edukacja dla pokoju : зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.: Кремень В. Г. 

(голова); Коцур В. П., Ничкало Н. Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С. О., 

Лук’янова Л. Б., Вовк М. П., Котун К. В. (члени редколегії). – К.: Вид-во ТОВ 

«Юрка Любченка», 2019. – Т. 2. – С. 84 – 97. 

9. Гладуш В., Шилонова В., Кляйн В. Формування діагностико-

прогностичної компетентності випускника магістратури спеціальної освіти // 

Науково-практичний журнал «Україна. Здоров'я нації». – Київ, 2019. № 2 (55). – 

p.26-33. (Фахове видання, Index Google Scholar, Україніка наукова) 

10. Гладуш В.А. Тенденції розвитку форм післядипломної 

педагогічної освіти в Україні // Збірник наукових праць «Вісник післядипломної 

освіти» (Педагогічні науки). Київ, 2019. – № 9 (38). – с. 10-31. 

11. Грищук Д. Г.   Духовність   як   складова   виховного   ідеалу   

молодих українців / Д. Г. Грищук // Вісник Черкаського ун-ту. Педагогічні 

науки.  –2019. – № 1. – С. 237–242.Режим доступу до журн.: http://ped-

ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3265 

http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3265
http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3265
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12. Грищук Д. Г. Методичні підходи та методичні рекомендації 

підготовки керівників закладів позашкільної освіти / Д. Г. Грищук // «Теорія та 

методика управління освітою». – 2019. - Том 1 (22)Режим доступу до журн.: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%93%D

1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA.pdf 

13. Кляйн В., Шилонова В., Гладуш В.А. Технологія раннього 

втручання в інклюзивному дошкільному закладі освіти Словаччини: досвід, 

перспективи / Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у 

національному та світовому вимірі. – Суми, 2019 

14. Л. Лук’янова, І. Андрощук, О. Баніт Теоретичні і практичні 

аспекти розвитку лідерських якостей у топ-менеджерів у вітчизняній науці й 

практиці / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО 

«Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол. : І. Андрощук [та ін.]. – 

Київ: Юстон, 2019. – Вип. 8 (37). С. 89 – 104. – (Серія «Педагогічні науки»). 

15. Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог: 

біобібліографічний покажчик : наук.-інформ. вид. / О.М. Отич, В.А. Гладуш; 

НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ : ЮСТОН, 

2019. – 240 с. Навчальна програма з дисципліни «Психологія та етика ділового 

спілкування» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 

«073Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління навчальними 

закладами», 2019 р.. 

16. Навчальна програма з дисципліни «Формування професійної 

компетентності у майбутніх фахівців» для здобувачів другого (магістерського) 

рівня спеціальності «011Освітні, педагогічні науки» освітньо-професійної 

програми «Педагогіка вищої школи», 2019 р.. 

17. П. С. Олешко, І. М. Андрощук, І. Л. Оксенюк Використання 

електронного освітнього ресурсу для організації самостійної роботи слухачів у 

закладі післядипломної педагогічної освіти зі змішаною формою навчання / 

Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти : 

підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол. : С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, 

Л. В. Бондаренко, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2019. – С. 132 – 145. 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA.pdf
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18. Приходькіна Н. О. Концептуальні підходи до розвитку медіаосвіти 

в англомовних країнах: особливості теорії критичного мислення. Електронне 

наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». № 1 (22). 

2019. URL: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/Приход_кiна

.pdf 

19. Приходькіна Н. О. Ретроспективний аналіз розвитку медіаосвіти у 

Сполучених Штатах Америки. Український педагогічний журнал. № 2. 2019. С. 

29-37. URL: 

http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/e40/e40ace1ae446bfea5718e44a7a139eec.pdf 

20. Приходькіна Н.О. Концепт «медіаекологія» в контексті теорії 

комунікації / Н.О. Приходькіна // Збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та 

психологічних наук» (3-4 травня 2019 р., м. Київ) 

21. Приходькіна Н.О. Медіаграмотність як ключова компетенція 

людини епохи медіа / Н.О. Приходькіна // Програма і матеріали Науково-

практичної конференції «Особистість у просторі проблем XXI століття» (7 

лютого 2019 р., м. Київ). – К.: ПП «Дірект Лайн», 2019. – С. 55-57. 

22. Приходькіна Н.О. Розвиток медіаосвіти у закладах середньої 

освіти США: вплив освітніх організацій / Н.О. Приходькіна // Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в 

освіті в умовах глобалізації: матеріали III Міжнародної наук.-практ. конференції 

(30 травня 2019 р., м. Київ) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. 

Локшиної. Київ-Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019.  С. 166-167. 

23. Приходькіна Н.О. Становлення медіаосвіти у США: вплив освітніх 

організацій на розроблення національних стандартів. Освіта для XXI століття: 

виклики, проблеми, перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції (29-30 жовтня 2019 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2019. Том 1. С. 89-93. 

24. Приходькіна Н.О. Тенденція інтенсифікації медіанавчання у США: 

принципи медіаосвіти у баченні національної асоціації медіаосвіти США. 
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Збірник наукових праць «Анотовані результати науково-дослідної роботи 

Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік». Київ, 2019. у друці. 

25. Програма переддипломної практики для здобувачів другого 

(магістерського) рівня спеціальності «281 Публічне управління та 

адміністрування», освітньо-професійної програми «Публічне управління та 

адміністрування», 2019 р. (у співавторстві з проф. Клокар Н. І., проф. 

Алейніковою О.В.). 

26. Рожнова Т. Є. Значення системи менеджменту якості освіти в 

процесі формування майстерності керівника закладу освіти. Зб. матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання 

природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХVІ Каришинські 

читання) (30 – 31 травня 2019 року), м. Полтава/ За заг. ред. М. В. Гриньової. – 

Полтава: ПП «Астрая», 2019. – 375с., С. 268-270, УДК 378.016:5-028.31(063), 

ISBN:978-966-2989-98-4. 

27. Рожнова Т. Є. Система менеджменту якості освіти в закладах 

вищої освіти в умовах конкурентного освітнього середовища. // Зб. матеріалів 

Міжнародного форуму управлінської діяльності «Парадигмальна модель 

керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів. (18-19 травня 

2019 року), м. Тернопіль: КРОК, 2019. З61 с., С.95-98., УДК 37.07:005.745, 

ISBN:978-617-692-527-9. 

28. Рожнова Т.Є. Розвиток системи менеджменту якості освіти в 

закладах загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення. 

Електронний ресурс: Електр. наукового фахове видання "Теорія та методика 

управління освітою" ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2019 рік. URL: 

29. Рожнова Т.Є. Система менеджменту якості в системі загальної 

середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення. Ел.зб. матеріалів 

Всеукраїнського науково-методичного семінару «Позиціонування закладу освіти 

засобами новітніх технологій менеджменту» (Бориспільський академічний ліцей 

Бориспільської міської ради Київської області, 17 жовтня 2019року). URL: 

http://umo.edu.ua/materiali-dijaljnosti-kafedri. 

http://umo.edu.ua/materiali-dijaljnosti-kafedri
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30. Сіданіч І.Л. Cвяте Писання про охорону довкілля в навчальних 

програмах з предметів духовно-морального спрямування. Міжнародна науково-

практична конференція «Laudato Si: екологічний внесок для сталого розвитку 

суспільства», з темою доповіді «Cвяте Писання про охорону довкілля в 

навчальних програмах з предметів духовно-морального спрямування» (10-11 

грудня 2019 р. на базі Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міносвіти вул. Вишгородська, 19, м. Київ). 

31. Сіданіч І.Л. Аналіз навчальних програм і посібників щодо 

підготовки молоді до сімейного життя. Круглий стіл з питань викладання 

предметів духовно-морального спрямування у Київській області (м. Вишневе, 

НВК Софія,11 жовтня 2019 р.). 

32. Сіданіч І.Л. Нормативно-правове забезпечення викладання 

навчальних дисциплін духовно-морального спрямування щодо формування 

характеру дитини. Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні 

аспекти формування характеру дитини». (3-4 квітня 2019 р., м. Івано-

Франківськ) 

33. Сіданіч І.Л. Нормативно-правове забезпечення формування 

духовно-моральних цінностей в Новій українській школі. Ел.зб. матеріалів 

Всеукраїнського науково-методичного семінару «Позиціонування закладу освіти 

засобами новітніх технологій менеджменту» (Бориспільський академічний ліцей 

Бориспільської міської ради Київської області, 17 жовтня 2019 р.). URL: 

http://umo.edu.ua/materiali-dijaljnosti-kafedri. 

34. Сіданіч І.Л. Проблеми і виклики у процесі виховання духовності 

особистості педагога. X Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-

культурне виховання особистості в умовах входження людства в епоху 

культури» в рамках міжнародного проекту Пола Д. Шафера «Епоха Культури» з 

темою доповіді. (30 травня 2019 р. м. Київ).  

35. .Сіданіч І.Л. Правові аспекти викладання християнської етики в 

закладах освіти України. Східноєвропейський лідерський форум. (м. Київ, 6 – 9 

листопада 2019 р.) 

36. Cіданіч І.Л. Навчальна програма «Духовна родина». Методичні 

http://umo.edu.ua/materiali-dijaljnosti-kafedri
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рекомендації//Слово вчителю, №4, 2019. – 

С.28.http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%

A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf .  

37. Тимошко Г. М. Педагогічна майстерність як вектор розвитку 

організаційної культури керівника закладу освіти/ Г. М. Тимошко // Вісник 

Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія: 

Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 157. - С. 222-228. - Режим доступу: 

https://visnyk.chnpu.edu.ua/visnik-n157/  

38. Тимошко Г.М. Теоретичні підходи до перфоманс – 

самоменеджменту керівника Нової української школи .Електронний ресурс: 

Електр. наукового фахове видання "Теорія та методика управління освітою" 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2019 рік. URL: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%A0%

D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf 

39. Шилонова В., Кляйн В., Гладуш В. Шкільний спеціальний педагог 

в середовищі дошкільного закладу Словацької Республіки // Науково-

практичний журнал «Україна. Здоров'я нації». – Київ, 2019. № 2 (55). – p.130-

135. (Фахове видання, Index Google Scholar, Україніка наукова) 

40. Я пізнаю світ із Суперкнигою: навч. програма для дітей 

молодшого шк. віку 1- 4 класи / Наук. редактор Сіданіч І.Л – К: МГО «Асоціація 

«Еммануїл», 2019.– 28 с 

Монографії та посібники: 

1. Cіданіч І.Л. Духовність виховання в сучасній українській школі // 

Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality 

of Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена М. 

Отич. Вільнюс Zuvedra, 2019. (584 с.) – С.479 – 493. 

2. Сіданіч І.Л. Я і моя родина. Основи християнської етики : навч. посібник 

для учнів 2 класу / Ірина Сіданіч, Марія Влад, Оксана Палійчук. – Чернівці : ВІЦ 

«Місто», 2019. – 136 с. 

3. Сіданіч І.Л. Моральні та життєві дороговкази для людини. Християнська 

етика в українській культурі : навч. посіб. для учнів 8-го класу / Ірина Сіданіч, 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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Галина Красікова, Наталія Красікова. – Коломия : ВПТ «Вік», 2019. – 218 с.  

4. Сіданіч І.Л. Прагнемо робити добро. Основи християнської етики : навч. 

посібник для учнів 3 класу / Ірина Сіданіч, Марія Влад, Оксана Палійчук.– Чернівці 

: ВІЦ «Місто», 2019. – 176 с. 

5. Грищук Д. Г. Козацький часопис. Друга частина: стежками історії 

українського державотворення. Навч.-метод. Посіб. / Д.Г. Грищук. – К.: Інтерсервіс, 

2019. – 229 с. ISBN 978-617-696-955-6; УДК 37.015.31:316.42]:[061.23-

053.6:94(477)](07) 

6. Приходькіна Н.О. Медіабезпека особистості: теоретичний аспект. 

Психолого-педагогічний практикум: методичний посібник. Київ: ПП «Дірект Лайн», 

2019. С. 5464. 

Довідники та каталоги: 

1. «Енциклопе́дія освіт́и», довідково-аналітична праця, що містить 

різноманітну інформацію з розвитку всіх рівнів освіти, теорії, історії та практики 

української педагогічної та психологічної науки. Працівниками кафедри подано 

наукові терміни: 

Андрощук І. М.: 6 одноосібних термінів (Закон України «Про освіту», 

Інститут, Іспит, Кар‘єра, Кваліфікаційна робота, Комбіновані форми навчання) та 

два терміни у співавторстві ( Консорціум закладів післядипломної освіти (Олійник 

В. В., Кириченко М. О., Андрощук І. М.) та Професійний розвиток педагогічних і 

науково-педагогічних працівників (Олійник В. В., Сорочан Т. М., Андрощук І. М.); 

Сіданіч І. Л.: 1 одноосібний термін (Християнська педагогіка) та 1 термін у 

співавторстві (Християнська психологія). 

2.4. Інформація про висвітлення результатів діяльності установи, закладу 

в інформаційному науково-освітньому просторі 

(на кінець звітного року) 

Таблиця 2.1. 
 

Назва показника Усього 

у тому числі працівники: 

за основним 

місцем роботи 
Сумісники  

Загальна кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників на кінець звітного року, осіб 

10 9 1 

з них мають профілі в Google Scholar, осіб 10 9 1 

з них представлені у системі «Бібліометрика 

української науки», осіб 

9 8 1 

з них мають ORCID iD, осіб 8 7 1 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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з них мають Scopus Author ID, осіб - - - 

з них мають ResearcherID, осіб 10 9 1 
Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які 

мають профілі в Google Scholar, відсотків 

100% 100%  

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які 

представлені у системі «Бібліометрика української науки», 

відсотків 

90% 90%  

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які 

мають ORCID iD, відсотків 

80% 80%  

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які 

мають Scopus Author ID, відсотків 

- - - 

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які 

мають ResearcherID, відсотків 

100% 100%  

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, індекс 

Гірша яких ≤ 10 (згідно наявних у Google Scholar 

бібліометричних портретів), осіб 

10 9 1 

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, індекс 

Гірша яких у межах 11–19 (згідно наявних у Google Scholar 

бібліометричних портретів), осіб 

   

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, індекс 

Гірша яких ≥ 20 (згідно наявних у Google Scholar 

бібліометричних портретів), осіб 

- - - 

 

Таблиця 2.2. 

2.5. Наукове та науково-технічне співробітництво ЗВО за науковим напрямом 

із закордонними організаціями 

 

Країна-партнер  

(за алфавітом) 

Установа-  

партнер 

Тема  

співробітництва 

Документ,  

відповідно до якого 

здійснюється 

співробітництво, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Польща Вища 

лінгвістична 

школа в 

місті 

Ченстохова 

Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних  та 

керівних кадрів; 

підготовка 

магістрів; 

академічний 

обмін 

викладачами; 

участь у 

наукових 

конференціях; 

започаткування 

спільного 

наукового 

видання; обмін 

науковою та 

навчальною 

літературою; 

обмін 

студентами; 

Угода про наукову, 

навчальну і культурну 

співпрацю від 15.03.2018 

№07-06/17, 3 роки 

 Обмін 

викладачами. 

Проведення 

спільних занять. 
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підготовка до 

здобуття 

наукових 

ступенів 

  
2.6.Рецензування рукописів видавничої продукції  (друкованих та  

електронних видань) для рекомендації їх до публікації (друку)  

Таблиця .2.3. 

Назва структурного підрозділу 
Усього, 

одиниць 

у т.ч. за видами продукції: 

наукова 
виробничо-

практична 
навчальна довідкова 

 1   1  

Усього 1   1  

 

2.7. Експертиза дисертацій на здобуття наукових ступенів  

кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук  

Таблиця 2.4. 

Напрям 

 

Усього 

 

у т.ч. дисертацій на здобуття наукових 

ступенів: 

кандидата наук 

(доктора 

філософії) 

доктора наук 

осіб* од.** осіб* од.** осіб* од.** 

Попередня експертиза дисертацій (у межах 

спеціалізованої вченої ради) 

1 2 1 2   

Відгуки на дисертації (опонування) 3 4 2 2 1 2 

Відгуки на автореферати дисертацій 1 1 1 1   
 

 


