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Графік позааудиторних заходів  

здобувачів з третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти 

 
І. Міжнародні науково-практичні конференції  

спільно з МОН України та ІМЗО 

1 

І Міжнародна науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Наука і молодь – 

2021: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін» 

08 квітня 

2021 р. 

ДЗВО «УМО»; 

ННІМП;  

кафедра ПУПМ 

 

2 

X Міжнародна науково-практична 

конференція «Психолого-педагогічний 

супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації в умовах 

трансформації освіти» 

21 травня 

2021 р. 

ДЗВО «УМО»;  

ННІМП;  

кафедра ПОР 

ІІ. Заходи, внесені до плану НАПН України 

1 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Школа синергії освіти і 

духовності: нові виклики, тренди і 

можливості» 

14 травня 

2021 р. 

ДЗВО «УМО»; 

ННІМП; 

кафедра ПАСО 

ІІІ. Заходи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Міжнародні науково-практичні конференції 

1 

VІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція за міжнародною участю 

«Актуальні проблеми в системі освіти: 

загальноосвітній заклад середньої 

освіти – доуніверситетська підготовка – 

заклад вищої освіти» 

VІІ Ukrainian Scientific and Practical 

Conference «Current Problems in 

Education: Secondary School – Pre-

University Training – Higher Education 

Institution» 

27 квітня 

 2021 р. 

Кафедра ВОСІКТ, ЦІПО 

(співорганізатори: 

Інституту інноваційних 

освітніх технологій 

Національного 

авіаційного 

університету 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

НАПН України; 

Інститут 

інформаційних 

технологій і засобів 

навчання НАПН України; 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України) 



2 

VII Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих 

у системі безперервної освіти» 

25 листопада 

2021 р. 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти ДЗВО «УМО»  

Науково-практичні конференції 

1 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Позашкільна освіта у 

викликах сучасності: досягнення та 

вектори розвитку» 

квітень  

2021 р. 

Кафедра ФОД, ЦІПО 

 (співорганізатори: 

Луганський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти» МОН України, 

Інститут проблем 

виховання НАПН 

України) 

2 
Всеукраїнська конференція 

«STEM-школа – 2021» 

травень 

2021 р. 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  

3 

IІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція за міжнародною участю 

«Дистанційна освіта в Україні: 

інноваційні, нормативно-правові, 

педагогічні аспекти» 

II Ukrainian Scientific and Practical 

Conference «Distance Education in 

Ukraine: Innovative, Legal and 

Pedagogical Aspects» 

12 травня 

2021 р. 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

Інститут інноваційних 

освітніх технологій 

Національного 

авіаційного 

університету; 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

НАПН України; 

Інститут інформаційних 

технологій і засобів 

навчання НАПН України 

4 

ІІ Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Професійний 

розвиток фахівців в умовах цифровізації 

суспільства: сучасні тренди» 

листопад 

2021 р. 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  

5 

ІІ Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Психологічні 

засади розвитку соціальних 

компетентностей педагогічних 

працівників в умовах нової української 

школи» 

25-26  

листопада 

2021 р. 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

Рівненський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти; 

Інститут психології 

імені Г. С. Костюка 

НАПН України 

Наукові, науково-методологічні семінари 

1 

Усеукраїнський психологічний Open 

Space: «Мобінг і булінг: дві сторони 

одного процесу» 

10 лютого 

2021 р. 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 

2 

Міжкафедральний науковий семінар 

«Психолого-педагогічний супровід 

підготовки конкурентоспроможних 

12 лютого 

2021 р. 

ННІМП;  

кафедра ЕПМ;  

кафедра ПОР 



фахівців: виклики сьогодення» 

3 
Організація та проведення сесій 

«STEM-школи – 2021» 

08 лютого 

 2021 р.; 

09 серпня 

 2021 р. 

Кафедра ВОСІКТ, ЦІПО 

(співорганізатор: 

Інститут модернізації 

змісту освіти) 

4 

Діджитал-хаб «Експірієнс-технології 

професійного розвитку фахівців у 

відкритому університеті» у межах 

ХХІІ Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти» 

березень 

2021 р. 

ЦІПО, 

 

5 

Вебінар «Науково-практичні студії 

"Методологія та практика професійного 

розвитку менеджера освіти"» у межах 

ХХІІ Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти» 

березень 

2021 р. 

Кафедра МОП, ЦІПО 

 

6 

Макаренківські педагогічні читання 

(Київський професійно-педагогічний 

коледж імені Антона Макаренка). 

березень  

2021 р. 

Кафедра ПВО, ЦІПО 

 

7 

Усеукраїнський Open Space: «Розвиток 

лідерських якостей працівників освіти в 

умовах реформування галузі» 

21 жовтня 

2021 
Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти 

8 

І Науково-методичний семінар 

«Трансформація професійно-

особистісного розвитку педагогічних 

працівників в освітньому просторі ОТГ» 

(на базі Зазимської ОТГ Броварського 

району Київської області). 

23 квітня  

2021 р. 

Кафедра ПУ, ЦІПО 

 

9 

Вебінар для заступників директорів з 

навчально-виховної роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти: «Логістичний підхід до 

забезпечення розвитку професійних та 

творчих здібностей здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О» (в рамках Всеукраїнського 

педагогічного експерименту, 

Чернівецький НМЦ П(ПТ)О) 

травень  

2021 р. 

Кафедра ПВО, ЦІПО 

 

10 

Педагогічна студія «Соціальне 

становлення особистості в умовах 

суспільних трансформацій: наукові 

підходи та сучасні практики» 

20 травня 

2021 р. 
Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти 

(м. Херсон) 

11 

ІХ Міжнародний англомовний семінар 

«Political and economic self-constitution: 

digital citizenship education» («Політичне 

і економічне самовизначення: цифрова 

громадянська освіта», з публікацією 

матеріалів семінару зарубіжним 

видавництвом) 

25 червня 

2021 р. 

Кафедра ПУ, ЦІПО 

 (співорганізатори: 

університети та наукові 

установи Італії, Греції, 

Румунії, Польщі, 

Молдови, Сербії, 

Індонезії, Литви, 

Угорщини) 

12 

Вебінар «Освіта дорослих в епоху 

соціальних трансформацій» 

15 вересня 

2021 р. 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

Інститут педагогічної 



освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

НАПН України 

13 

ІІ Науковий семінар «Applied 

Psychology in the Context of Societal 

Changes: Achievements And Prospects Of 

Organizational Psychology» 

22 вересня 

2021 р. 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

Державний університет 

Молдови; Інститут 

психології 

імені Г. С. Костюка 

НАПН України 

14 

Вебінар «Віртуальна кафедра – 

інноваційний освітньо-науковий 

цифровий простір» у межах 

ХХІІІ Міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» 

жовтень 

2021 р. 
ЦІПО 

 

15 

Вебінар «Науково-практичні студії 

"Методологія та практика професійного 

розвитку менеджера освіти"» у межах 

ХХІІІ Міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» 

жовтень 

2021 р. 

Кафедра МОП, ЦІПО 

16 

ІІІ Науково-методичний семінар 

Діяльність психологічної служби 

системи освіти щодо забезпечення 

психологічного благополуччя вчителів в 

умовах реалізації Концепції «Нова 

Українська школа»  

27 жовтня 

 2021 р. Кафедра ПУ, ЦІПО 

 (співорганізатор: 

Інститут модернізації 

змісту освіти) 

17 

Міжкафедральний всеукраїнський 

науково-методологічний семінар 

«Позиціонування закладу освіти 

засобами традиційних та новітніх 

технологій менеджменту» 

29 жовтня 

2021 р. ННІМП;  

кафедра ПАСО; 

кафедра ПУПМ 

18 

Всеукраїнський науково-практичний 

семінар   “Професійний розвиток 

вчителів мистецтва: інноваційні форми і 

технології в умовах сучасного 

інформаційного середовища”  

жовтень  

2021 р. 

Кафедра ФОД, ЦІПО 

(співорганізатор: 

Луганський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти) 

19 

Вебінар «Тьюторінг індивідуального 

супроводу професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

жовтень  

2021 р Кафедра ФОД , ЦІПО 

20 

Науково-практична студія «Розвиток 

інформаційно-аналітичної 

компетентності педагога в умовах 

трансформаційних змін суспільства». 

Упродовж 

року 

Кафедра публічного 

управління та 

проектного менеджменту 

ННІМП 

21 

Виїзні та Онлайн засідання «Школи 

молодого науковця» 
Упродовж 

року 

Зав.аспірантури 

О. Л.  Ануфрієва; 

провідні фахівці галузі 

 


