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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) 
 
 
 
 



6 

 

•  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. 

  



 

Тема:  
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІ
 

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 конкурентоспро

навчальних закладів на міжнародному ринку освітніх послуг

•  вивчення новітніх інформаційних ресурсів для науковців та впровадження їх у 

наукову діяльність співробітників Університету

•  підвищення якості наукових пер

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) 

мобільності Еразмус + (Ю.А. Шталтовн
| Індивідуальний грант на проведення наукового дослідження за підтримки Німецько
українського комітету істориків 
| Наукова стипендія факультету 
Університеті, Польща (Т.С. Опришко)

                

•  Міжнародні контакти 
 

Чехія 
 

Остравський університет, м. Острава

 
Польща  
 

Полонійна академія, м. Ченстохов

Університет Марії-Склодовської Кюрі
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІ

: 
НДЛ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
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 

нтрайтинг, проектний менеджмент 

0116U002965 

05.21 

Ольга Виговська, кандидат політичних наук 
 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД  

Участь у міжнародних наукових проектах / програмах 

| Програма академічної мобільності до Університету Кадису (Іспанія) 
(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 досліджен
, Польща (Т.С. Опришко) 

Остравський університет, м. Острава 

Полонійна академія, м. Ченстохова 

довської Кюрі, м. Люблін 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

розробка технологій інтернаціоналізації вищої освіти в умовах університету для 

можності і привабливості вітчизняних вищих 

вивчення новітніх інформаційних ресурсів для науковців та впровадження їх у 

іодичних видань Університету та входження їх до 

| Програма академічної мобільності до Університету Кадису (Іспанія) у рамках академічної 

Індивідуальний грант на проведення наукового дослідження за підтримки Німецько-
(О.А. Гуменюк) 

на проведення дослідження у Варшавському 
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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: 
НДЛ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 
 
Основні завдання дослідження:  
•  аналіз ступеня дослідженості проблеми у вітчизняній та європейській діяльності 

вищих навчальних закладів 

•  розробка та наукове обґрунтування концепції розвитку відкритого освітнього 

інформаційного середовища університету та його вплив на забезпечення якості 

освіти 

•  дослідження засобів забезпечення якості освіти в умовах розвитку відкритого 

освітнього інформаційного середовища університету відповідно до європейських 

стандартів якості 

•  розробка інструментарію для визначення показників якості освіти в умовах 

розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища університету 

•  експериментальна перевірка розробленої концепції розвитку відкритого освітнього 

інформаційного середовища Університету та здійснення верифікації шляхом 

проведення експертизи якості проекту 
 
Очікувана теоретична та практична значущість дослідження 

На теоретико-методологічному рівні передбачається розробка:  
• концепції розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища університету 
• інструментів для визначення показників якості освіти в умовах розвитку відкритого освітнього 
інформаційного середовища університету 

На рівні практичного впровадження передбачається: 
• розробка та впровадження стандартів ІК-компетентностей всіх учасників освітнього процесу 
університету та моделі відкритого освітнього інформаційного середовища університету для 
забезпечення якості освіти 
• визначення системи показників якості освіти в умовах розвитку відкритого освітнього 
інформаційного середовища університету 
• впровадження технологій змішаного навчання в освітній процес університету в умовах розвитку 
відкритого освітнього інформаційного його середовища 
• розробка та впровадження відкритого навчального масового онлайн курсу на міжкультурній та 
інтернаціональній основі щодо розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища 
університету для забезпечення якості освіти 
 
Реєстраційний номер: 0116U003995 
Термін виконання: 04.16 - 04.21 

 
Керівник: Наталія Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України 



 

E-mail: n.morze@kubg.edu.ua  
 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД
(за останні 3 роки) 

 
•  Проведені конференції  
 
2016      | Міжнародна наукова конференція

дистанційного навчання»
Єврокомісії з питань науки та освіти IRNet

                          | Круглий стіл IRNet
2015-2016   | Міжнародна науково

сучасного університету», 7 рамкова програма Єврокомісії з питань науки та освіти 
IRNet  

                         | Міжнародна наукова конференція
освіті» в Остравському університеті, 7 рамкова програма Єврокомісії з питань 
науки та освіти IRNet

2015        | Міжнародні науково
«Сучасний електронний курс. Інструменти оцінювання»

                         | 7 Щорічна Міжнародна наукова конференція «Теоретичні і практичні аспекти 
дистанційної освіти. IT інструменти 
рамкова програма Єврокомісії з питань науки та освіти IRNet

                         | Моніторингова місія міжнародного проекту TEMPUS DESIRE
                         | Всеукраїнський науково

науково-педагогічних працівників»
                         | Всекраїнський семінар «Використання 
                         | Міжвузівський науково
2014                 | Міжнародний науково
                         | Міжнародна Вікіконференція 2014 «Освітні програми вікіпедії»
                         | Міжнародні науково

«Сучасний електронний курс. Інстр

 

•  Участь у національних, міських наукових проектах / програмах
 

2012-2018 |    «Впровадження в навчальний процес ВНЗ та ЗНЗ SMART Technologies»
2016-2017 |    «Підготовка сучасних ІТ фахівців з Microsoft Imagine Academy»
2012-2017 |    «ІКТ: стратегія розвитку освітнього закладу»
2014-2016 |    «Підготовка сучасних ІТ фахівців з Microsoft IT Academy»
 

•  Участь у міжнародних наукових проектах / програмах
 

2013-2017 |    Tempus-проект «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інно
віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, 
Вірменії» (DESIRE), 544091

 

• Міжнародні контакти 
 
Бельгія 
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД 

дна наукова конференція DIVAI «Теоретичні та практичні аспекти 

дистанційного навчання» в університеті Костянтина Філософа, 7 рамкова програма 
Єврокомісії з питань науки та освіти IRNet (м. Нітра, Словаччина)
Круглий стіл IRNet В Лусіадському університеті (м. Лісабон, Португалія) 
Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е

сучасного університету», 7 рамкова програма Єврокомісії з питань науки та освіти 

жнародна наукова конференція «Інформаційні і комунікаційні технології в 
освіті» в Остравському університеті, 7 рамкова програма Єврокомісії з питань 
науки та освіти IRNet  (м. Острава, Чехія) 
Міжнародні науково-методологічні вебінари у рамках проекту Темпус DESIRE 

«Сучасний електронний курс. Інструменти оцінювання» 

7 Щорічна Міжнародна наукова конференція «Теоретичні і практичні аспекти 
дистанційної освіти. IT інструменти – хороша практика використання в освіті», 

амкова програма Єврокомісії з питань науки та освіти IRNet
Моніторингова місія міжнародного проекту TEMPUS DESIRE
Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування ІК

ічних працівників» 

Всекраїнський семінар «Використання SMART в навчальному процесі»
Міжвузівський науково-педагогічний семінар «Дистанційна освіта»
Міжнародний науково-практичний семінар учасників проекту DesIRE
Міжнародна Вікіконференція 2014 «Освітні програми вікіпедії»
Міжнародні науково-методологічні вебінари у рамках проекту Темпус DESIRE 
Сучасний електронний курс. Інструменти оцінювання» 

Участь у національних, міських наукових проектах / програмах

«Впровадження в навчальний процес ВНЗ та ЗНЗ SMART Technologies»
«Підготовка сучасних ІТ фахівців з Microsoft Imagine Academy»
ІКТ: стратегія розвитку освітнього закладу» 

«Підготовка сучасних ІТ фахівців з Microsoft IT Academy» 

Участь у міжнародних наукових проектах / програмах 

проект «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інно
віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, 
Вірменії» (DESIRE), 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-

Теоретичні та практичні аспекти 

в університеті Костянтина Філософа, 7 рамкова програма 
(м. Нітра, Словаччина) 

Лусіадському університеті (м. Лісабон, Португалія)  
практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету», 7 рамкова програма Єврокомісії з питань науки та освіти 

«Інформаційні і комунікаційні технології в 
освіті» в Остравському університеті, 7 рамкова програма Єврокомісії з питань 

проекту Темпус DESIRE 

7 Щорічна Міжнародна наукова конференція «Теоретичні і практичні аспекти 
хороша практика використання в освіті», 7 

амкова програма Єврокомісії з питань науки та освіти IRNet  
Моніторингова місія міжнародного проекту TEMPUS DESIRE 

методичний семінар «Формування ІК-компетентності 

в навчальному процесі»  

педагогічний семінар «Дистанційна освіта» 
семінар учасників проекту DesIRE 

Міжнародна Вікіконференція 2014 «Освітні програми вікіпедії» 
методологічні вебінари у рамках проекту Темпус DESIRE  

Участь у національних, міських наукових проектах / програмах 

«Впровадження в навчальний процес ВНЗ та ЗНЗ SMART Technologies» 

«Підготовка сучасних ІТ фахівців з Microsoft Imagine Academy» 

проект «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних 
віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, 

-JPCR 



 

Університетський коледж Томаса Мора, м.

 
 
Німеччина 
 

Технологічний університет Ільменау, м. Ільменау 

 
Словаччина 
 

Університет Костянтина Філософа у Нітрі, м. Нітра

 
Грузія 
 

Грузинський технічний університет, м. Тбілісі

Тбіліський державний університет ім. Івана Джавахішвілі, м. Тбілісі

 
Вірменія 
 

Державний інженерний університет Вірменії (Політехніка), м. Єреван

Єреванський державний університет архітектури та будівництва, м. Єреван

Єреванський дослідницький інститут телекомунікації, м. Єреван

 
Польща  
 

Сілезький університет, м. Катовіце

 
Ніднрланди 
 

Університет Твенте, м. Енсхеде 

 
Чехія 
 

Остравський університет, м. Острава Твенте

 
Португалія 
 

Лусіадський університет, м. Лісабон

 
Іспанія 
 

Університет Естремадура, м. Бадахос Твенте

 
•  Публікації у міжнародних рецензованих виданнях 
  

MORZE, N., VARCHENKO-TROTSEN
Modern STEAM Education’, 
Teaching Engineering, 1 (First edition), pp. 258
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чний університет Ільменау, м. Ільменау  

Університет Костянтина Філософа у Нітрі, м. Нітра 

Грузинський технічний університет, м. Тбілісі 

Тбіліський державний університет ім. Івана Джавахішвілі, м. Тбілісі 

рний університет Вірменії (Політехніка), м. Єреван 

Єреванський державний університет архітектури та будівництва, м. Єреван

Єреванський дослідницький інститут телекомунікації, м. Єреван 

Сілезький університет, м. Катовіце 

 

Остравський університет, м. Острава Твенте 

Лусіадський університет, м. Лісабон 

Університет Естремадура, м. Бадахос Твенте 
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printing Studying as a Component of 
International Symposium on Embedded Systems and Trends in 
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реформування галузі 

•  дослідження умов, чинників та механізмів розвитку лідерських якостей 
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Реєстраційний номер: 0116U002964 
Термін виконання: 05.16 - 05.21 
 
Керівник: Феодосія Мовчун, кандидат педагогічних наук. 
E-mail: a.movchun@kubg.edu.ua  

 
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД 
(за останні 3 роки) 
 
•  Проведені конференції: 

 
2014-2016 | Щорічні Грінченківські читання «Борис Грінченко – відомий і невідомий» 
 

•  Публікації у міжнародних рецензованих виданнях  
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Тема:  

МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
 
Структурний підрозділ: 
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ 
Кафедра образотворчого мистецтва 
 
Основні напрями дослідження:  
•  висвітлення специфіки та колориту українського мистецького життя та етапів його 

інтеграції у культурний простір Європи 

•  дослідження сучасних мистецьких практик, тенденцій сьогоднішнього 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, нових мистецьких явищ, 

художніх течій та напрямів нинішньої України 

•  аналіз творчості сучасних українських митців та ознайомлення публіки світового 

арт-простору з її вітчизняними та зарубіжними періодами 
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Прикладне значення: 
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