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№ Зміст роботи Термін виконання 

Відповідальні, 

організатори, 

співорганізатори 

1 2 3 4 

І. Заходи, внесені до плану НАПН України 

1. Міжнародні науково-практичні конференції 

1. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні тренди 

професійного розвитку фахівців в 

умовах цифрового суспільства» 

Жовтень 2020 р. 

Н. І. Клокар 

ДЗВО «Університет 

менеджменту 

освіти» (всі 

інститути: ЦІПО, 

ННІМП, БІНПО) 

ІІІ. Заходи УМО на реалізацію Концепції Нової української школи 

в системі післядипломної педагогічної освіти 

1. Науково-методичні семінари 

 Кафедра психології управління   

1. 

Науково-методичний семінар 

«Діяльність психологічної служби 

системи освіти щодо психологічного 

забезпечення реалізації Концепції 

«Нова Українська школа» (До 

програми реалізації спільної 

діяльності МОН України і НАПН 

України у частині  реалізації 

Концепції Нової української школи, 

спільно з ІМЗО) 

Листопад 2020 р. 
О. І. Бондарчук, 

О. В. Флярковська 

IV. Міжнародні масові наукові заходи 

1. Міжнародні науково-практичні конференції 

 Кафедра психології управління   

1. 

ІХ Міжнародна науково-практична 

конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної 

підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах 

трансформації освіти» (спільно з 

кафедрою психології та 

особистісного розвитку ННІМП 

22 травня 

2020 р. 

О. І. Бондарчук, 

Л. М. Карамушка, 

П. В. Лушин 

Усі викладачі 

кафедри 



ДЗВО «УМО», лабораторією 

організаційної і соціальної психології 

Інституту психології ім. Г. С. 

Костюка НАПН України) 

2. 

Науково-практична конференція 

«Security management, social media 

and intercultural intelligence» (на базі 

Університету Арада ім. Ауреля 

Влаіку) 

5-6 березня 2020 р. 

Університет Арада 

ім. Ауреля Влаіку 

І. О. Бондаревська 

2. Міжнародні наукові, науково-практичні семінари 

 Кафедра психології управління   

1. 

Науковий семінар «Contemporary 

Psychology in the Face of Societal 

Changes» (на базі Державного 

університету Молдови) 

Квітень 

2020 р. 

О. І. Бондарчук 

І. О. Бондаревська 

2. 

Міжнародний англомовний семінар 

«Political and economic self-

constitution: media, citizenship activity 

and political polarization» («Політичне 

і економічне самовизначення, 

громадянська активність і політична 

поляризація» (Белград, Сербія, 

спільно з університетами та 

науковими установами з Італії, 

Греції, Румунії, Польщі, Молдови, 

Сербії, Індонезії, Литви, Угорщини з 

публікацією матеріалів семінару 

англійською мовою). 

8 червня 2020 р. 

Белград, Сербія 
І. О. Бондаревська 

    

3. Всеукраїнські науково-практичні Інтернет-конференції 

1. 

Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Трансформація професійного 

розвитку фахівців: відкрита освіта у 

цифровому суспільстві» 

Квітень 2020 р. 

 

Т. М. Сорочан 

Завідувачі кафедр 

 Кафедра відкритих освітніх 

систем та інформаційно-

комунікаційних технологій 

  

2. 

V Всеукраїнська електронна науково-

практична конференція «Відкрита та 

дистанційна освіта: від теорії до 

практики»  

12 листопада 2020 р. 
С.П. Касьян, 

Л. Л. Ляхоцька 

4. Всеукраїнські науково-практичні конференції 

 
Кафедра менеджменту освіти та 

права 
  

1 

ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науково-методичні 

засади підвищення ефективності 

державно-громадського управління 

неперервною освітою в умовах 

суспільних трансформацій в Україні» 

Червень 2020 р. З. В. Рябова 

5. Педагогічні читання 



 Кафедра професійної та вищої 

освіти 

  

1. Макаренківські педагогічні читання  

Березень 2020 р. 

Київський 

професійно-

педагогічний коледж 

імені Антона 

Макаренка 

Л.М. Сергеєва, Л. М. 

Петренко 

6. Круглі столи/панельні дискусії 

1 

Колоквіум «Освіта впродовж життя у 

глобальному вимірі: 

людиноцентризм, інноваційні 

технології, шлях до успіху» 

листопад 2020 р. 

Т. М. Сорочан  

(усі структурні 

підрозділи ЦІПО) 

 Кафедра менеджменту освіти і 

права 

  

2. 

Всеукраїнський круглий стіл 

«Інноваційна теорія та практика 

Нової української школи: виклики, 

досягнення та перспективи» в межах 

Дванадцятої міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» й 

виставка освіти за кордоном «World 

Edu» (лабораторія методології та 

практики професійного розвитку 

сучасного освітнього менеджера 

кафедри  менеджменту освіти та 

права ЦІПО спільно з КВНЗ 

«Харківська академія неперервної 

освіти», Полтавським, Рівненським 

обласними ІППО, Координаційним 

центром розвитку шкіл новаторства 

УВУПО) 

жовтень 2020 р. З. В. Рябова 

 Кафедра професійної та вищої 

освіти 

  

3. 

Дискусійна панель  

«Конкурентоздатний фахівець – 

сучасна стратегія закладу 

професійно-технічної освіти» за 

програмою ХІ Міжнародної 

виставки «Сучасні заклади освіти – 

2020» 

Березень 2020 р. 

Л. М. Сергеєва, 

Т. І. Стойчик, 

В. О. Купрієвич 

4 

Круглий стіл «Створення передумов 

ефективної системи освіти та 

навчання на засадах педагогічної 

логістики» за програмою ХІ 

Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2020» 

Березень 2020 р. 

Л. М. Сергеєва, 

С. М. Микитюк, 

В. Г. Базелюк 

5. 

Круглий стіл «Конкурентоздатний 

фахівець – сучасна стратегія закладу 

професійно-технічної освіти» за 

програмою Міжнародної виставки 

«Освіта і кар’єра» –2020. 

Жовтень 2020 р. 

Л. М. Сергеєва, 

Т. І. Стойчик, 

Л. М. Петренко 



6. 

Дискусійна панель «Умови 

формування єдиного освітнього 

простору сфери професійно-

технічної освіти та ринку праці» за 

програмою Міжнародної виставки 

«Освіта і кар’єра» –2020. 

Жовтень 2020 р. 

Л. М. Сергеєва 

С. М. Микитюк, 

Н. В. Кінах 

V. Регіональні масові наукові заходи 

1. Регіональні семінари 

 Кафедра відкритих освітніх 

систем та інформаційно-

комунікаційних технологій 

  

1. 

Регіональний навчально-методичний 

семінар «Організація дистанційного 

навчання в Українському відкритому 

університеті післядипломної освіти 

як закладі нового типу» в межах ХІІ 

Міжнародної виставки освітян 

«Сучасні заклади освіти – 2020»  

Березень 2020 р. Л. Л. Ляхоцька 

2 

Науково-практичний семінар для 

директорів закладів позашкільної 

освіти Київщини «Діяльність закладу 

позашкільної освіти у викликах часу» 

Лютий 2020 р. О. В. Просіна 

3 

Проєкт професійного розвитку 

«Освітня толока» (в рамках проєкту 

проведення майтер-класів, тренінгів 

для педагогічних працівників з 

проблем управління закладами 

освіти, екологічного виховання, 

мистецької освіти, питань дошкільної 

освіти, позашкільної освіти, STEM-

освіти, профілактики професійного 

вигорання та вирішення конфліктів) 

Упродовж року О. В. Просіна 

 

4 

Проведення методологічних 

семінарів для молодих вчених: 

 

-  «Технологія», «методи», 

«прийоми», «методика»: 

співвідношення понять 

- Сучасна нормативна база 

підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів 

України  

 

Березень-квітень 

О. Л.  Ануфрієва; 

провідні фахівці 

галузі 

 

5 

Виїзні засідання «Школи молодого 

науковця» листопад 

О. Л.  Ануфрієва; 

провідні фахівці 

галузі 

 

 


