
Участь аспірантів УМО у науково-практичних заходах 2021 року 

14 cічня 2021 р. аспіранти УМО долучились до семінару компанії  Clarivate 

«Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки”,  

 

Презентацію можна завантажити  http://bit.ly/2L07NPM  

 

29 січня 2021 р. відбулась лекція представника Всеукраїнського Інституту 

розвитку інтелекту (м. Київ, Україна), заступника начальника відділу розвитку 

інноваційної освіти Андрія Міфтахова на тему: «Особливості управлінського мислення: 

досвід Південної Кореї» в межах курсу «Комунікативне забезпечення публічного 

управління та адміністрування». Лекцію проведено в режимі он-лайн на платформі Zoom 

українською мовою. Дана лекція продовжила традицію організованих зустрічей аспірантів 

із запрошеними стейкголдерами,  

 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-

pidghotovki-tretjogho-osvitnjo-naukovogho-rivnja--vidbulasja-lekcija-predstavnika-

vseukrajinsjkogho-institutu-rozvitku-intelektu-andrija-miftakhova  

 

03 лютого 2021р. аспіранти УМО взяли участь у третьому засіданні 

Дослідницького офісу менеджера освіти. 

Тема «Система оцінювання здобувачів освіти». 

Спікерами були Оксана Боднар та Марія Бойко. На засіданні виступили Андрій 

Ручаковський, головний спеціаліст Управління Державної служби якості у Тернопільській 

області. Від розповів про систему оцінювання здобувачів освіти. Оксана Боднар 

присвятила свій виступ проблемам розробки тестових завдань за таксономією Блума. 

Оксана Горішна, аспірантка УМО, заступник директора ЗОШ 14 імені Богдана Лепкого 

http://bit.ly/2L07NPM
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-pidghotovki-tretjogho-osvitnjo-naukovogho-rivnja--vidbulasja-lekcija-predstavnika-vseukrajinsjkogho-institutu-rozvitku-intelektu-andrija-miftakhova
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презентувала учнівське портфоліо. На завершення було продемонстровано, як 

обчислювати коефіцієнт кореляції між оцінками річними та результатами ЗНО. 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1338778629813765&set=pcb.133877985648

0309 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1338778629813765&set=pcb.1338779856480309
https://www.facebook.com/photo?fbid=1338778629813765&set=pcb.1338779856480309


4 лютого 2021 року відбулося перше засідання робочої групи проєкту 

«Громадянська освіта в контексті європейських цінностей» програми Еразмус + Жан 

Моне, в якій приймали участь 

Бондаревська Ірина та Бондарчук 

Олена. 

Проєкт «Громадянська 

освіта в контексті європейських 

цінностей» об'єднав експертів з 28 

університетів 19 європейських 

країн. Координатором проєкту є 

Карлів Університет в Празі. 

Реалізація проєкту 

здійснюватиметься протягом 2021-

2023 рр. з можливістю 

продовження терміну. Від України 

в проєкті бере участь ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: академічний координатор 

проєкту - Ірина Бондаревська, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології управління; старший дослідник проєкту - Олена Бондарчук, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління.  

 

http://umo.edu.ua/news/pochatok-roboti-spivrobitnikiv-dzvo-universitet-menedzhmentu-

osviti-v-projekti-ghromadjansjka-osvita-v-konteksti-jevropejsjkikh-cinnostej-proghrami-

erazmus--zhana-mone 

5-6 лютого 2021 р. відбувся VІ Всеукраїнський науковий форум з міжнародною 

участю «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТИ». Аспіранти активно долучились до 

обговорення актуальних сучасних проблем освіти на наукових панелях: 

АКТИВІЗАЦІЯ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ.  Модератор: кандидат педагогічних наук, доцент О. Л. Ануфрієва  

АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ. Модератор: доктор педагогічних наук, 

професор О. С. Боднар. 

Найцікавіші дискусії викликали виступи аспірантів: 

1. Віролайнен Оксана Василівна «Управління закладом загальної середньої освіти в 

умовах упровадження змішаного навчання». 

2. Дмитрук Зоя Анатоліївна «Управління процесом позиціонування закладів 

загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг» 

3. Михасюк Оксана Костянтинівна «Розвиток системи громадсько-державного 

управління в закладі загальної середньої освіти» 

 

http://umo.edu.ua/news/pochatok-roboti-spivrobitnikiv-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti-v-projekti-ghromadjansjka-osvita-v-konteksti-jevropejsjkikh-cinnostej-proghrami-erazmus--zhana-mone
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4. Літкевич Алла Миколаївна «Управління розвитком конкурентоспроможності 

закладу загальної середньої освіти» 

5. Івасів Ольга Василівна «Використання адаптивних механізмів у управлінні 

проектами у закладі  загальної середньої освіти» 

6. Горішна Оксана Мирославівна «Адаптивне управління у процесі впроваджеггя 

змін у закладі освіти» 

7. Котелевець Катерина В’ячеславівна «Управління приватним закладом загальної 

середньої освіти як проєктно-оріентованою організацією» 

8. Борсук Олеся Володимирівна «Розвиток маркетингової компетентності 

керівників гуртків закладів позашкільної освіти в системі неформальної освіти» 

9. Борсук Дмитро Валерійович «Управління освітнім процесом закладу загальної 

середньої освіти на основі хмарних технологій»  

10. Осадчук Валентини Володимирівни «Становлення і розвиток відкритих 

університетів США та Канади в контексті розбудови відкритої освіти в України»  

11. Марчук Інни Володимирівни «Державно-громадське управління розвитком 

загальної середньої освіти України» 

Online-канал форуму: 

https://us02web.zoom.us/j/84825884039?pwd=eFRsUG9HVzEvN1hXakN2S1VLNlk4Zz09 

https://bit.ly/3jlJdFS 

https://bit.ly/3jlJdFS


11 лютого 2021 р. в рамках співпраці з професіоналами-практиками, експертами 

галузі, стейкголдерами освітньо-наукової/професійної програм підготовки здобувачів 

вищої освіти відбулася відкрита zoom – конференція на тему «Підготовка управлінських 

кадрів в Україні» із громадським діячем, лідером руху за якість і організаційну 

досконалість в Україні, президентом  Української асоціації досконалості та якості, віце-

президентом Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), головою комісії 

УСПП з питань якості, сертифікації і конкурентоспроможності Петром КАЛИТОЮ. 

У науково-практичному заході взяли участь здобувачі вищої освіти, науково-

педагогічні, педагогічні працівники Університету. За результатами авторського 

дослідження було презентовано матеріали щодо проблемних питань розвитку та шляхів 

удосконалення системного менеджменту.  

 

 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbulasja-vidkrita-zustrich-iz-prezidentom-

ukrajinsjkoji-asociaciji-doskonalosti-ta-jakosti-kalitoju-petrom-jakovichem  

 

12 лютого 2021 р. відбувся Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-

педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» 

Напрями роботи семінару: 

1. Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців; 

2. Теорія та практика процесу формування конкурентоспроможності персоналу; 

3. Стратегії підвищення конкурентоспроможності персоналу в сучасних умовах; 

4. Актуальні питання педагогічної та психологічної практики, підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки і системи освіти в процесі модернізації. 

До роботи семінару з доповідями долучились двоє зарубіжних колег з Гвінеї - 

Діалло Ісса Садіо (Президент ГО «Африканська рада в Україні», віце-консул почесного 

консульства Гвінейської Республіки в Україні) та Ізраїлю -  Маляр Олександр .(Bnai-Zion 

Medical Center, Psychiatry Coordinator, Psychotherapist, Israely Trauma Coalition ITC, expert, 

M.D, Israel). Пан Маляр представив аналітичний огляд адаптації різних освітніх систем в 

умовах перманентної кризи (на прикладі пандемії SARS COVID19), а Діалло Ісса Садіо 

розкрив особливості системи освіти та проблеми працевлаштування випускників в Гвінеї, 

акцентуючи увагу на тому, що ефективна система освіти та якості оцінювання результатів 

навчання є запорукою благополуччя будь-якої. 

 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbulasja-vidkrita-zustrich-iz-prezidentom-ukrajinsjkoji-asociaciji-doskonalosti-ta-jakosti-kalitoju-petrom-jakovichem
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http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-ekonomiki-i-uprav-pers/ogoloshenya/12-

ljutogho-2021-r-mizhkafedraljnij-naukovij-seminar-psikhologho-pedaghoghichnij-suprovid-

pidghotovki-konkurentospromozhnikh-fakhivciv-vikliki-sjoghodennja  

11 березня 2021 р. відбулось четверте засідання Дослідницького офісу менеджера 

освіти в рамках Школи молодого науковця УМО. 

Серед учасників освітяни з Тернопільської обл., м.Рівне, Хмельницький, Київ, 

Харків, Шепетівка, Конотоп, Балаклія, Херсон. Це професори, повідні юрис-консультанти, 

директори шкіл, ліцеїв, заступники директорів, провідні спеціалісти, вчителі, художні 

керівники, методисти, старші викладачі, доценти, зав.кафедри, кейс-менеджери, більшість 

з яких є аспірантами, Перед учасниками виступили к.п.н., доцент Генсерук Г.Р., яка 

розповіла про цифрові компетентності педагогів: аспірантка УМО, ст.викладач 

Хмельницького ІППО Сологуб О.С. Її виступ був присвячений розробці цифрового 

портфоліо педагога. 

Заступник директора ЗОШ 14, аспірантка УМО Горішна О.М. презентувала  

результати оцінювання календарних планів вчителів. На завершення директор ЗОШ 14 

Добровольська О.М. висловила свої думки про вимоги до сучасного педагога.  
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15-16 березня 2021 р.  Аспіранти УМО  мали можливість долучитись до Форуму   

Open Education Forum, який  відбувся на базі КНУ імені Тараса Шевченка в режимі online.  

 

 
Проблеми, які обговорювались: 



📌11:00 – 12:00 "Освіта після пандемії" 

️Володимир Бугров, проректор КНУ імені Тараса Шевченка 

🔸️Іван Примаченко, співзасновник онлайн платформи Prometheus 

🔸️Тарас Добко, перший проректор УКУ 

🔸️Андрій Длігач, Advanter Group 

📌12:00 – 13:00 "Професійне вигорання викладача під час пандемії" 

Катерина Калениченко, психолог психологічної служби КНУ імені Тараса 

Шевченка 

📌14:00 – 15:00 "Сучасні тренди в освітньому середовищі: формальна, неформальна та 

інформальна освіта" 

🔸️Максим Ситницький, керівник Національного центру розвитку креативного 

підприємництва КНУ імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри менеджменту 

інноваційної та інвестиційної діяльності 

🔸️Валерія Заболотна, ректорка Академії ДТЕК 

🔸️Валерій Пекар, викладач бізнес-шкіл kmbs, LvBS, Відкритого університету 

Майдану, Української академії лідерства 

🔸️Наталія Кривда, директорка Единбурзької бізнес-школи в Україні 

📌15:00 – 15:30 "Як залучити кошти на свої дослідження" 

Ольга Полоцька, директорка Національного фонду досліджень 

📌16:00 – 17:00 "Партнерство бізнесу та університетів" 

🔸️Ніна Кармазіна, керівниця відділу підбору та розвитку персоналу Volia 

🔸️Анастасія Овчаренко та Євгенія Касакова, Employer Branding Team Genesis 

🔸️Уляна Качор, спеціалістка з розвитку бренду роботодавця JTI, 

🔸️Інна Степанець, керівниця сектору працевлаштування КНУ імені Тараса 

Шевченка 

Модератор — Анастасія Кожухівська, засновниця кар'єрної агенції UGEN 

📌17:00 – 18:00 "Акредитація та якість освіти" 

Дарія Щеглюк, керівник Сектору моніторингу якості освіти КНУ імені Тараса  

https://www.facebook.com/events/945900776190111/?active_tab=discussion 

16 березня Вебінар Кращі практики розвитку трудового потенціалу Східної України  

Спікери: 

Сніжана Леу-Севериненко, к.п.н., старша менеджерка з розвитку трудового потенціалу 

проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», 

Анна Болтова, менеджерка з розвитку трудового потенціалу проєкту USAID 

«Економічна підтримка Східної України», 

Володимир Терновський, к.е.н. менеджер з розвитку трудового потенціалу проєкту 

USAID «Економічна підтримка Східної України» 

Говорили про те, чому саме освіта є одним із ключових драйверів розвитку трудового та 

економічного потенціалу регіону. 

Познайомилися з успішними реалізованими проєктами дуальної освіти, онлайн-

навчання, розвитку кар’єрних центрів та case study в ЗВО. 
https://us02web.zoom.us/j/85049962681?pwd=YWluekFJUjRkRGZkV2IvdzM1SXdZUT09 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85049962681?pwd=YWluekFJUjRkRGZkV2IvdzM1SXdZUT09

