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ЧАСТИНА І. 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ. 

У 2019 р. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту 

освіти» (далі – Університет) спрямовував свою діяльність на виконання 

стратегічних завдань розвитку системи післядипломної педагогічної освіти з 

урахуванням Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 

рр., Стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук України на 

період 2016–2022 рр., Законів України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 

2145-VIII, «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII тощо. 

Стратегія розвитку Університету менеджменту освіти відповідає стратегії 

розвитку НАПН України на 2016–2022 рр. 

У складі Університету функціонували три інститути: Центральний 

інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий інститут менеджменту 

та психології, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.  

Загальна кількість працівників Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» станом на 01.12.2019 р. становить 

250 осіб, з них:  

 216 штатних осіб, зокрема 94 науково-педагогічних 

працівники (14 докторів наук – професорів, 6 докторів наук – доцентів, 

1 доктор без вченого звання, 42 кандидати наук – доценти, 20 

кандидатів наук, 11 старших викладачів без наукового ступеня) та 

інших – 122 особи; 

 34 особи,які працюють за сумісництвом, зокрема 21 

науково-педагогічний працівник (11 докторів наук – професорів, 3 

кандидати наук – доценти, 7 кандидатів наук) та інших – 13 осіб. 

Уведення системи неформальної освіти на основі платформи LMS AdL 

дало можливість зробити навчання інтерактивним, посилити зв’язок із 

практикою у процесі підвищення кваліфікації, поліпшити навички критичного 

мислення слухачів КПК, їхню інноваційну компетентність, мінімізувати 

фінансові витрати на підвищення кваліфікації та створити умови для 

індивідуалізації освітнього процесу для здобувачів освіти. 

З метою розвитку системи неформальної освіти, ефективної організації 

надання додаткових освітніх послуг в Університеті з урахуванням положень 

Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» уведено в дію 

Український відкритий університет післядипломної освіти як структуру 

неформальної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Український 

відкритий університет післядипломної освіти є освітньою системою нового 

покоління, що базується на цифрових технологіях і характеризується такими 

ознаками: гнучкість, модульність, економічність, технологічність, можливість 

одночасного охоплення великої аудиторії слухачів. 

Відповідно до основних напрямів державної політики в галузі освіти, з 

урахуванням основних засад Нової української школи, зокрема 

людиноцентризму та студентоцентризму, створення інноваційного освітнього 
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середовища, випереджувальності надання якісних освітніх послуг, 

спрямованості на результат, у 2019 р. в Університеті провадилася відповідна 

навчальна, методична, наукова, організаційна робота. 

У межах спеціальностей освітній процес в Університеті проводиться за 

такими освітніми програмами: «Педагогіка вищої школи», «Християнська 

педагогіка», «Управління навчальним закладом», «Спеціальна освіта (за 

нозологіями)», «Управління персоналом та економіка праці», «Психологія», 

«Управління проектами», «Менеджмент», «Економіка та управління 

підприємством», «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами 

економічної діяльності)», «Публічне управління та адміністрування». 

У 2019 р. акредитовано освітньо-професійні програми: «Педагогіка 

вищої школи» (сертифікат про акредитацію  УД №11008672) та 

«Християнська педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

(сертифікат про акредитацію  УД №11008671). 

За результатами організації та проведення у 2019 р.двох хвиль набору 

здобувачів вищої освіти за відкритими конкурсними пропозиціями до 

Університету зараховано 350 осіб, з яких 336 через приймальну комісію УМО 

і 14 осіб переведено й поновлено з інших навчальних закладів. 

В Університеті сформовано систему наскрізної практичної підготовки 

студентів з першого по останній курс. Відповідно укладено низку 

двосторонніх довгострокових угод про проведення практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

В Університеті здійснюється підготовка іноземних громадян до вступу 

до ЗВО за напрямами підготовки економічний, гуманітарний, медико-

біологічний, інженерно-технічний, а також за освітніми програмами 

спеціальностей. Відповідно до навчальних планів довузівської підготовки 

іноземним громадянам забезпечено вивчення мови навчання у повному 

рекомендованому обсязі та циклу дисциплін вибраного напряму. Освітні 

програми підготовки іноземних громадян на здобуття ступенів вищої освіти 

передбачають вивчення такими особами державної мови як окремої 

навчальної дисципліни. 

З метою реалізації права і можливості здобувачів вищої освіти 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів діє 

орган студентського самоврядування – Студентська колегія, якабере  активну 

участь у профорієнтаційній роботі, молодіжних заходах та акціях. 

Організація підвищення кваліфікації в Університеті здійснюється за 

такими напрямами: працівники органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 

28  «Публічне управління та адміністрування»; педагогічні, науково-

педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка»;  працівники методичних служб; спеціалісти 

психологічних служб, викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри 

виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О. 

У2019 р. на  курси підвищення кваліфікації в Університеті зараховано 

5000 осіб, випущено – 4995 осіб.  



5 

Основну частину зарахованого контингенту становитьнапрям 

«Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 

галузі знань 01 "Освіта" - 89,1% (2674 особи, 136 груп). Підвищення 

кваліфікації працівників методичних служб становить 8,6% (258 осіб, 13 груп); 

спеціалістів психологічних служб – 2,3 % (68 осіб, 4 групи). 

Створена у сфері підвищення кваліфікації система формальної та 

неформальної освіти дала можливість ураховувати економічні умови, в яких 

перебувають педагогічні працівники, зокрема мінімізувати фінансові витрати 

на підвищення кваліфікації, створити умови для індивідуалізації освітнього 

процесу для здобувачів освіти. 

Дистанційне навчання в Українському відкритому університеті на 

основі університетської платформи LMS AdL дало можливість здобувачам 

освіти мати розширений доступ до джерел інформації, підвищити 

ефективність самостійної роботи, створити передумови для творчого 

самовираження. 

Набули поширення інноваційні форми професійного розвитку педагогів 

у міжкурсовий період: інтернет-конференції, заходи з он-лайн трансляцією. 

Інформаційно-цифрові технології застосовуються при вивченні думки і 

запитів слухачів КПК. Розроблено і впроваджено в освітній процес комплекс 

методичних та організаційних засобів в он-лайн та оф-лайн режимах, зроблено 

прогностичний аналіз щодо впровадження розроблених інновацій в освітній 

процес курсів підвищення кваліфікації для професійного розвитку фахівців.  

Загальна чисельність аспірантів наприкінці 2019 р. становила 94 особи, 

з них за державним замовленням навчалося 6 осіб (5 докторів філософії з 

відривом від виробництва, 1 аспірантка – без відриву від виробництва). За 

контрактом в аспірантурі навчаються 88 докторів філософії, з них 6 осіб з 

відривом від виробництва та 82 особи – без відриву від виробництва. 

На кінець звітного року в аспірантурі навчаються: за спеціальністю 

13.00.04 –  «Теорія та методика професійної освіти» – 1 особа; за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» – 55 осіб; за спеціальністю 053 «Психологія» 

– 29 осіб; за спеціальністю  281 «Публічне управління та адміністрування» – 9 

осіб. 

У докторантурі перебуває 1 докторантка за державним замовленням з 

відривом від виробництва за спеціальністю 281 – «Публічне управління та 

адміністрування». 

За звітний період спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 провела шість 

засідань, на яких відбувся захист шести дисертаційних досліджень. Одне 

дисертаційне дослідження - на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук за двома  спеціальностями: 13.00.04 – «Теорія та методика 

професійної освіти» та 13.00.06 – «Теорія і методика управління освітою»; 

одне дисертаційне дослідження – на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – «Теорія і методика управління 

освітою»; чотири дисертаційних дослідження - на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук, з яких: три – за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія 

та методика професійної освіти; одне -  за спеціальністю 13.00.06 – «Теорія і 

методика управління освітою». 
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Університетом укладено 14 угод та меморандумів із зарубіжними 

партнерами. Упродовж 2019 року заклад брав участь в організації 15 

міжнародних заходів. Активно реалізовувалися завдання у межах трьох 

проектів, зокрема з Проектним бюро «КультурКонтакт» (Австрія), українсько-

литовським проектом «Розвиток духовності виховання у глобалізованому 

світі», фінським проектом «Навчаємося разом. Підтримка Нової української 

школи». 

Основними напрямами наукових досліджень Університету у 2019 р. 

були: управління навчальними закладами та менеджмент освіти; соціальна 

психологія і психологія управління; педагогічна та вікова психологія; теорія і 

практика організації післядипломної освіти та навчання дорослих; 

проектування інноваційних технологій управління системою післядипломної 

педагогічної освіти в умовах суспільних змін; застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у системі відкритої освіти; психолого-педагогічні 

засади підготовки конкурентоздатних фахівців в умовах післядипломної 

освіти.  

Через припинення фінансування в Університеті прикладні наукові 

дослідження здійснювалися на рівні кафедр. Упродовж 2019 року в 

Університеті розроблялося десять ініціативних науково-дослідних робіт без 

використання коштів державного бюджету.  

Упродовж 2019 р. в освітній процес закладів вищої та післядипломної 

освіти упроваджувалисярезультати завершених наукових досліджень, 

здійснювався моніторинг ефективності цього процесу. За звітний рік за 

видами продукції упроваджено наукову, науково-виробничу, навчальну, 

довідкову продукцію тощо.  

За звітний період опубліковано 431 наукову працю, зокрема: розділи в 

монографіях – 6, збірників наукових праць – 2, практичних посібників – 1; 

методичних посібників – 1, методичних рекомендацій – 12, практичних 

порадників – 3, навчальних посібників – 5, навчально-методичних посібників – 

3, підручників – 2, робочих зошитів – 4, програм - 22, спецкурсів – 3, 

бібліографічний покажчик – 1, фахових статей – 66, збірників матеріалів 

конференцій (тез) – 239, статей у науково-метричних базах –21 , публікації в 

інших іноземних виданнях – 18. 

Наукові здобутки ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  відзначено 

на чотирьох міжнародних виставках: Х Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2019»(м. Київ, 14-16 березня 2019 р.) (агороджено Золотою 

медаллю у номінації «Формування інформаційно-цифрової компетентності 

як важливої складової розвитку інноваційної особистості»);ХХХІІІ 

Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2019»(м. Київ, 12-

13 квітня 2019 р.)(за підсумками роботи виставки Університет удостоєно 

почесного звання «Лідер післядипломної освіти» та золотою медаллю у 

номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки»); ХІ 

Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2019» (м. Київ, 24 

жовтня 2019 р.)  (удостоєно почесного звання – лауреата конкурсу 

«Національне визнання наукових досягнень»); ХХХІІІ Міжнародній виставці 
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«Освіта та кар’єра – 2019»(м. Київ, 15-16 листопада 2019 р.) (удостоєно 

почесного звання «Лідер міжнародної діяльності»). 

Експериментальна діяльність ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України у 2019 р. відбувалася у межах основних напрямів 

роботи кафедр. Експерименти здійснювалися на всеукраїнському рівні (усього 

п’ять) за наказом МОН України   та  на  регіональному рівні (один). 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» є засновником та 

співзасновником шести  наукових періодичних видань, що входять до 

Переліку фахових видань України з галузей педагогічної науки, психології, 

управління освітою, управління підприємством, економічної теорії та історії 

економіки: збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (серія 

«Педагогічні науки»,серія «Соціальні та поведінкові науки», Серія 

«Управління та адміністрування; фахове електронне періодичне видання 

«Інформаційні технології і засоби навчання»; електронне наукове фахове 

видання «Теорія та методика управління освітою»; науковий журнал 

ScienceRise: PedagogicalEducation.  

Університет є засновником та співзасновником чотирьох наукових та 

науково-практичних періодичних видань: журнал «Післядипломна освіта в 

Україні», збірник наукових праць «Простір арт-терапії», електронне науково-

практичне видання «Науковий вісник» УМО серії «Економіка та 

управління»та «Педагогіка». 

У світовій системі наукових комунікацій діяльність вчених 

Університету представленотак: профілі в GoogleScholar – 128 осіб, 

зокремапредставлені в системі «Бібліометрика української науки» - 114, 

мають ORCIDiD 109 осіб. Кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників, індекс Гірша яких 1–10 (згідно з наявними у Google Scholar 

бібліометричними портретами)- 98 осіб,  наукових, науково-педагогічних 

працівників, індекс Гірша яких у межах 11–19 (згідно із наявними у Google 

Scholar бібліометричними портретами) - 9 осіб; наукових, науково-

педагогічних працівників, індекс Гірша яких ≥ 20 (згідно із наявними у Google 

Scholar бібліометричними портретами)- 6 осіб.  

За звітний період 13 науково-педагогічних працівників Університету 

брали участь у науково-експертній діяльності, 3 особи входять до складу 

редакційних колегій науково-педагогічних видань, що індексуються у 

наукометричних базах Scopus /WebofScience.  

Рецензентами рукописів статей науково-періодичних видань що 

індексуються у наукометричних базах,які входять до Переліку фахових видань 

України, зарубіжних наукових видань виступають 16 науково-педагогічних 

працівників, з них 5 осіб - рецензенти вітчизняних і зарубіжних науково-

педагогічних видань, що індексуються у наукометричних базах Scopus \ 

WebofScience 

Проводилася цілеспрямована і системна робота з виконання Програми 

спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної 

академії педагогічних наук України на 2017–2020 рр. за пп. 1, 2, 5, 9, 74, 104, 

113, 114.  
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За 2019 рік науково-педагогічні й педагогічні працівники Університету 

організували та провели 28 масових наукових заходів: 1  міжнародна науково-

практична конференція, 1 всеукраїнська науково-практична конференція, 1 

всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція та 1 науково-

практичний семінар відповідно до Плану НАПН України; 1 міжнародна науково-

практична конференція, 1 колоквіум, 1 всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція, 1 всеукраїнська інтернет-конференція відповідно до 

Плану МОН України;1 науково-методичний семінар, 1 освітній кворінг, 1  

всеукраїнський круглий стіл відповідно до заходівна реалізацію Концепції 

Нової української школи в системі післядипломної педагогічної освіти, 1 

міжнародна науково-практична конференція, 1 міжнародна науково-

практична інтернет конференція, 1 вчеукраїнська науково-практична 

конференція, 1 всеукраїнська науково-практична інтернет конференція, 1  

всеукраїнська електронна науково-практична конференція, 1 всеукраїнська 

науково-практична інтернет конференція, 1 всеукраїнський науково-

практичний семінар, 1 педагогічні читання, 1 круглий стіл, 1  форум, 2 

регіональні науково-практичні семінари, 1 міжкафедральний семінар, 

4міжнародні виставки. 

Упродовж звітного періоду науково-педагогічні працівники 

Університету взяли участь у 358 науково-практичних масових заходах з них 

98 – міжнародні: 2 – з'їзди і конгреси, 14 – симпозиумів і форумів, 163 – 

конференції ( з них 91 міжнародна), 95 – наукових семінарів ( з них 5 – 

міжнародні), 3 – педагогічні читання, 10 – круглих столів, 10 – виставках ( 4 – 

міжнародні), інші види заходів – 61. 

З метою підвищення ефективності наукових досліджень, створення 

потужної системи зберігання наукової інформації й використання її на всіх 

етапах наукової діяльності, забезпечення організації освітнього процесу 

інформатизація наукової й освітньої діяльності залишається пріоритетним 

напрямом розвитку Університету. Співпрацюючи з Microsoft, Університет 

отримав ліцензії на використання сервісів Office 365, що дає можливість  

слухачам/студентам, науково-педагогічним працівникам та іншим 

співробітникам працювати з електронною поштою, створювати веб-сайти, 

редагувати та зберігати документи в режимі online, запроваджувати 

електронний документообіг, обмінюватися миттєвими повідомленнями та 

проводити веб-конференції, а також спрощувати комунікацію між 

слухачами/студентами, науково-педагогічними працівниками та 

структурними підрозділами Університету. 

На 2019 рік виділено асигнувань з державного бюджету за КПКВ 

6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і 

спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівня 

акредитації» - 19942,0 тис. грн.  
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ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

 

2.1. Результати виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН 

України 

У 2019 році Університетом менеджменту освіти проводилася 

цілеспрямована системна робота з виконання Програми спільної діяльності 

Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних 

наук України на 2017–2020 рр. 

Результати роботи: 

На виконання п. 1. Удосконалення законодавства України у сфері 

освіти. Науково-педагогічні працівники Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» працювали у 

складі робочих груп Міністерства освіти і науки України з розроблення 

проєктів Законів України «Про освіту дорослих» (Т. М. Сорочан, директорка, 

докторка педагогічних наук, професорка), «Про професійну (професійно-

технічну) освіту» (Л. М. Сергеєва, завідувачка кафедри, докторка 

педагогічних наук, професорка) та внесли пропозиції до їх змісту.  

На виконання розпоряджень та доручень НАПН України науково-

педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» підготували 

пропозиції щодо удосконалення законодавства України у сфері освіти: 

1) на лист МОН України від 22.10.2019 № 1/10-2709, а також 

розпорядження НАПН України від 18.09.2019 № 84-р «Про стан реалізації 

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"» надано 

пропозиції щодо реформування наукової сфери (підготували: О. М. Отич, 

проректорка з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, докторка 

педагогічних наук, професорка та І. Г. Отамась, завідувачка відділу з наукової 

роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України); 

2) на виконання розпорядження НАПН України від 30.07.2019 № 72-р 

«Щодо обговорення проєкту Постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним 

фондом досліджень України проєктів з виконання наукових досліджень і 

розробок"» підготовлено пропозиції щодо розроблення бізнес-плану, як 

детального попереднього аналізу та прогнозу перспектив проєкту і гранту 

(підготували: М. О. Кириченко, ректор, член-кореспондент Академії наук 

вищої освіти України, доктор філософії та І. Г. Отамась, завідувачка відділу з 

наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України); 

3) на виконання розпорядження НАПН України від 07.06.2019 № 55-р 

«Щодо обговорення проєкту Закону України "Про Національну систему 

кваліфікацій"» підготовлено пропозиції щодо удосконалення змісту проєкту 

зазначеного Закону України (підготували: М. О. Кириченко, ректор, член-

кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, 

керівники Центрального інституту післядипломної роботи та Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології, а також Т. Є. Рожнова, 

начальник відділу ліцензування та акредитації та І. Г. Отамась, завідувачка 

відділу з наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України); 
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4) на виконання розпорядження НАПН України від 17.04.2019 № 40-р та 

листа Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України від 12.04.2019 

№ 04-23/03-457 щодо пропозицій до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту 

педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників»;  

5) на виконання розпорядження НАПН України від 07.05.2019 № 44-р 

щодо проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників». 

На виконання п. 2. Розроблення концептуальних та нормативних 

документів у галузі освіти. З метою організації освітнього процесу в 

Українському відкритому університеті післядипломної освіти ВГО 

«Консорціум закладів післядипломної освіти» Т. М. Сорочан, директоркою 

ЦІПО, докторкою педагогічних наук, професоркою, розроблено проєкт 

Положення про порядок прийому, експертизи, розміщення, використання 

матеріалів та захисту авторських прав в Українському відкритому університеті 

післядипломної освіти. 

(http://uvu.org.ua; проєкт положення). 

На виконання п. 5. Експериментальна та інноваційна освітня 

діяльність. Упродовж 2019 року здійснювався науково-методичний супровід 

експериментів всеукраїнського рівня: 

1. Тема «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців 

гірничого профілю в професійних навчальних закладах» (Криворізький 

професійний гірничо-технологічний ліцей (2016–2019 рр.; наказ МОН України 

від 13.06.2016 р. № 665, науковий керівник – Л. М. Сергеєва, докторка 

педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри професійної і вищої 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», науковий консультант — Н. 

Г. Ничкало, академік-секретарка Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, дійсна 

членкиня НАПН України).  

Досвід експериментальної роботи навчального закладу висвітлювався на 

заходах різних рівнів, зокрема; на дискусійній панелі «Сучасні погляди на 

підготовку конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти», 

м. Київ, (14.03.2019 р.), тренінгу «Особливості навчання дорослих» на базі 

відділу розвитку та навчання персоналу ПрАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат» (18.04.2019), тренінгу для викладачів «STEM- 

драйвер розвитку» (05.05.2019), а також під час конкурсу стартапів серед 

здобувачів освіти щодо розвитку молодіжної політики в ліцеї (22.05.2019); у 

роботі ювілейної Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Наукова весна» (напрям «Гірництво»). 

Водночас розроблено: карту поширення експериментальної діяльності; 

мобільний додаток доповненої реальності; 3D-модель бурильного обладнання; 

уведено в дію положення «Про рейтингове оцінювання діяльності 

викладачів». 

2. Тема «Управління розвитком закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» (2019–2022 рр.; наказ 

http://uvu.org.ua/
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МОН України від 21.05.2019 р. № 693; науковий керівник – Л. М. Сергеєва, 

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри професійної і 

вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: експериментальна 

база: Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки; Державний 

професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей 

сфери послуг»; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області. 

Результати: здійснено теоретичний аналіз законодавчих і нормативно-

правових документів, наукових праць, моніторингових досліджень сучасного 

стану педагогічної практики професійної освіти; виявлено, що одним з 

основних чинників формування попиту на освітні послуги є постулат про 

раціональну поведінку людини, яка інвестує кошти в підвищення свого 

освітнього рівня в умовах конкуренції з урахуванням можливих майбутніх 

альтернативних і дисконтованих доходів, очікуваних нею упродовж життя. 

3. Тема «Розвиток педагогічної майстерності вчителів мистецьких 

дисциплін в інноваційному освітньому середовищі гімназії» (2014–2019 рр.; 

наказ МОН України від 14.11.2014 р. № 1319, науковий керівник – 

Л. Г. Кондратова, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»). Експериментальна база: Мелітопольська 

гімназія № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи було 

представлено на засіданні комісії МОН України (наказ МОН України від 

03.06.2019 р. № 784). 

Підготовлено звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи, 

видано друком: Збірник науково-методичних матеріалів «Розвиток 

педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін в інноваційному 

освітньому середовищі ліцею» – Мелітополь: «КолорПринт», 2019. – 210 с.: 

«Методичні рекомендації щодо розвитку педагогічної майстерності вчителів 

мистецьких дисциплін на основі розбудови інноваційного освітнього 

середовища освітнього закладу» для керівників закладів освіти мистецького 

спрямування, науково-педагогічних працівників закладів післядипломної 

педагогічної освіти та методичних служб районних (міських) обласних 

департаментів управління освіти і науки. – Мелітополь: «КолорПринт», 2019. 

– 35 с.).  

4. Тема «Система наступності в розвитку професійної мобільності 

майбутніх педагогів у комплексі «ліцей – коледж» (2018–2024 рр.; наказ МОН 

України від 27.12.2018 р. № 1459, науковий керівник – Л. Г. Кондратова, 

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»). 

Перший організаційно-підготовчий етап експерименту. Здійснено: 

аналіз наукової та психолого-педагогічної літератури за темою дослідження, 

вивчено та проаналізовано педагогічний досвід з проблеми експерименту, 

розроблено нормативно-правове забезпечення експерименту, науково-

теоретичне забезпечення змісту педагогічного експерименту (проведено 
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консультації, семінари, майстер-класи, тренінги). Організовано і розроблено 

позанавчальні проєкти.  

5. Тема «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних 

кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна» 

(2017–2021 рр.; наказ МОН України від 31.05.2017 р. № 763, науковий 

керівник – В. В. Олійник, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України, радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 

Експериментальна база: ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Другий етап: концептуально-діагностичний (лютий 2018 р. – квітень 

2019 р.). Розроблено концептуальні засади, зроблено підбір методик і 

технологій дослідження, моніторинг експерименту, здійснено науково-

методичне забезпечення експерименту; науково-практичне забезпечення 

навчання дорослих (підібрано комплекс методів та інноваційних технологій 

навчання дорослих); забезпечено постійне цілеспрямоване підвищення 

професійної компетентності колективів закладів освіти способом 

використання різноманітних форм роботи (конференцій, педагогічних колегій, 

семінарів тощо; поширено інноваційні форми: дистанційне навчання, 

проходження курсів, вебінарів компанії Microsoft, участь в освітніх проєктах 

тощо); розроблено системи підготовки керівних, педагогічних та науково-

педагогічних працівників до роботи за інноваційними освітніми технологіями; 

організовано проходження курсів Microsoft на сайті компанії та отримання 

сертифікатів у віртуальній Академії Microsoft; розроблено психолого-

педагогічний інструментарій; визначено особливості управління 

інноваційним процесом підвищення фахової кваліфікації в умовах 

модернізації галузі освіти; розроблено та науково обґрунтовано умови 

інноваційного розвитку системи підготовки керівних, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників до роботи за інноваційними освітніми 

технологіями; розроблено, апробовано, упроваджено та затверджено в 

Міністерстві освіти і науки України програми спецкурсів.  

Підготовлено звіт про результати II (концептуально-діагностичного) 

етапу експерименту. 

На виконання п. 9. Реалізація Концепції Нової української 

школи.Підготовлено та видано посібник: 

Сидоренко В. В. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси: 

електронний курс. К.: Агроосвіта, 2019. 135 с. 

Зазначений курс презентовано та апробовано у період з 14.09.2019 р. по 

22.09.2019 р. у межах  міжнародного стажуванняна базі Варненського вільного 

університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія, м. Варна) завідувачкою 

кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», докторкою педагогічних наук, професоркою В. В. Сидоренко.  

Розроблено та використано на курсах підвищення кваліфікації слухачів 

ЦІПО мультимедійні презентації з таких тем: 

 «Професіоналізм учителя Нової української школи: сутність та умови 

розвитку». 
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 «Психологічне забезпечення розвитку соціальної компетентності вчителя 

Нової української школи». 

 «Розвиток підприємливості учасників освітнього процесу як ключової 

компетентності Нової української школи». 

  Розроблено та апробовано В. В. Сидоренко, завідувачкою кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

докторкою педагогічних наук, сертифікованою тренеркою НУШ, на курсах 

підвищення кваліфікації авторські спецкурси «Методична діяльність в умовах 

управління децентралізацією освіти в Україні», «Селф-коучинг як технологія 

професійного розвитку педагога НУШ», електронний курс «Професійний 

розвиток педагога НУШ в умовах формальної, неформальної та інформальної 

освіти: ключові компетентності і ресурси».  

У вересні 2019 року науково-педагогічними працівниками кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – 

учасниками програми Британської Ради «Ключові уміння 21-го століття» 

(кандидаткою психологічних наук, доценткою Я. Л. Швень, кандидаткою 

педагогічних наук, старш. викладачкою М. Ш. Фарухшиною) апробовано та 

інтегровано в освітній процес під час курсів підвищення кваліфікації 

навчальні матеріали з розвитку критичного мислення фахівців. На курсах 

підвищення кваліфікації навчалися 56 слухачів категорій «керівники 

(новопризначені керівники) районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів)»; «методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та 

керівники методичних об’єднань із предметів освітніх галузей Державного 

стандарту «Математика» та «Природознавство»; «викладачі та методисти 

кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО (за 

профілем «Педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта. Виховна 

робота»). 

Учасниками українсько-австрійського проєкту «Компетентності 

лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних 

школах» (КультурКонтакт Австрія) (О. М. Отич, проректорка з науково-

методичної роботи та міжнародних зв’язків, докторка педагогічних. наук, 

професорка, Л. М. Оліфіра, заступниця директорки ЦІПО, канд. пед. наук, 

доцентка, Н. В. Любченко, доцентка кафедри менеджменту освіти та права 

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», канд. пед. наук, доцентка, 

Т. А. Махиня, професорка кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», канд. пед. наук, 

доцентка) у співпраці з представниками закладів післядипломної педагогічної 

освіти Вінницької, Житомирської, Київської, Одеської областей – учасниками 

проекту – розроблено пілотні модулі, програми дводенних тренінгів, у яких 

представлено хронометрично вивірені форми і методи роботи тренерів з 

управлінськими командами опорних закладів загальної середньої освіти. 

У межах співпраці ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та 

Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

24.09.2019 р. проведено семінар на тему «Комп’ютерно-технологічна 

платформа освіти і науки суспільства 4.0»для 57 керівників і педагогічних 
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працівників закладів ЗСО Київщини за участю доктора технічних наук, 

професора, академіка НАПН України В. Ю. Бикова. 

На виконання п. 74. Проведення Всеукраїнського експерименту з 

розвитку педагогічної майстерності вчителів та керівників інноваційних 

загальноосвітніх навчальних закладів. Заслухано і схвалено на засіданнях 

науково-методичної ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

результати експериментальної роботи: 

1) про всеукраїнський експеримент «Система наступності у розвитку 

професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей – коледж» 

(2018–2024 рр.) на базі КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний коледж» (науковий керівник – Л. Г. Кондратова, кандидатка пед. 

наук, доцентка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти»), 

14 лютого 2019 р. (протокол № 1); 

2) про результати всеукраїнського експерименту «Професійний 

саморозвиток учителів мистецьких дисциплін у Центрі педагогічної 

майстерності» на базі Малобілозерської школи-інтернату ІІ–ІІІ ступенів 

«Дивосвіт» Запорізької обласної ради на 2014–2019 рр. (науковий керівник – 

О. М. Отич, проректорка з науково-методичної роботи та міжнародних 

зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», докторка пед. наук, 

професорка), 10 жовтня 2019 р. (протокол № 4). 

Проведено всеукраїнський експеримент на тему «Розвиток 

педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін в 

інноваційному освітньому середовищі гімназії» (2014–2019 рр.; наказ МОН 

України від 14.11.2014 р.№ 1319, науковий керівник – Л. Г. Кондратова, 

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»). Експериментальна база – Мелітопольська гімназія № 9 

Мелітопольської міської ради Запорізької обласної ради. 

Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи було 

представлено на засіданні комісії МОН України (наказ МОН України від 

03.06.2019 р.№ 784). 

Підготовлено звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи, 

видано друком: Збірник науково-методичних матеріалів «Розвиток 

педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін в інноваційному 

освітньому середовищі ліцею». – Мелітополь: «КолорПринт», 2019. – 210 с.: 

«Методичні рекомендації щодо розвитку педагогічної майстерності вчителів 

мистецьких дисциплін на основі розбудови інноваційного освітнього 

середовища освітнього закладу» для керівників закладів освіти мистецького 

спрямування, науково-педагогічних працівників закладів післядипломної 

педагогічної освіти та методичних служб  районних (міських) обласних 

департаментів управління освіти і науки.– Мелітополь:  «КолорПринт», 2019. 

– 35 с.) 
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Питання «Про організацію експериментальної роботи в ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» заслухано на засіданні Відділення вищої 

освіти Національної академії педагогічних наук України 26 вересня 2019 року. 

На виконання п. 104. Участь у роботі Науково-методичної ради з 

питань освіти МОН України та у відповідних науково-методичних 

комісіях цієї ради.Завідувачка кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», професорка О. І. Бондарчук брала участь 

у роботі науково-методичної комісії з соціальних наук та журналістики (НМК 

4) (підкомісія 053 Психологія) сектора вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 25.04.2019 р. № 

582).  

Доцент відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», кандидат педагогічних наук О. А. Острянська брала участь у роботі 

науково-методичної комісії із загальної, професійної освіти та спорту (НМК 1) 

(підкомісія 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)) сектора вищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН 

України від 25.04.2019 р. № 582). 

На виконання П. 113. Організація і проведення щорічних 

освітянських виставок.Науково-педагогічні працівники Центрального 

інституту післядипломної освіти брали участь у роботі Х Міжнародної 

виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» (14–16 березня 2019 р.), у межах якої 

проведено: 

14.03.2019 р. дискусійну панель «Конкурентоздатний фахівець – сучасна 

стратегія закладу професійної освіти» (Л. М. Сергеєва, докторка пед. наук, 

професорка, зав. кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», наукова керівниця всеукраїнського 

експерименту натему «Педагогічні умови формування конкурентоздатності 

фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» 

(Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей (2016–2019 рр.; 

наказ МОН України від 13.06.2016 р.№ 665), В. О. Купрієвич, старш. 

викладачка кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»); 

15.03.2019 р.: 

колоквіум «Відкритий університет як інноваційне середовище 

професійного розвитку фахівців» (М. О. Кириченко, доктор філософії, 

професор кафедри філософії і освіти дорослих, ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; В. В. Олійник, доктор пед. наук, професор, дійсний 

член (академік) НАПН України, радник ректора ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; О. М. Спірін, доктор пед. наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, проректор з цифровізації освітньо-наукової 

діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Т. М. Сорочан, докторка 

пед. наук, професорка, директорка Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», виконавча директорка 

Українського відкритого університету післядипломної освіти; 

В. В. Сидоренко, докторка пед. наук, доцентка, завідувачка кафедри філософії 

і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; С. П. Касьян, 
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канд. пед. наук, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти»); 

круглий стіл «Розвиток ідей педагогічної майстерності академіка Івана 

Зязюна у діяльності закладів художньо-естетичного профілю» (О. М. Отич, 

докторка пед. наук, професорка, проректорка з науково-методичної роботи та 

міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»;Л. Г. Кондратова, канд. пед. наук, доцентка кафедри відкритих 

освітніх систем та ІКТ ДЗВО «Університет менеджменту освіти»); 

презентацію «Інноваційне освітнє середовище ліцею як засіб розвитку 

педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін» (Л. Г. Кондратова, 

канд. пед. наук, доцентка кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», наукова керівниця всеукраїнського 

експерименту на тему «Розвиток педагогічної майстерності вчителів 

мистецьких дисциплін в інноваційному освітньому середовищі гімназії» 

(2014–2019 рр.; наказ МОН України від 14.11.2014№ 1319)). 

Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології брали участь у: 

1) У роботі Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019», у 

межах якої  проведено круглий стіл «Конкурентоспроможність персоналу: 

досвід країн ЄС з питань цифрових компетенцій» (О. В. Алейнікова, докторка 

наук з державного управління, професорка, директорка Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психологіїДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; Т. І. Бурлаєнко, канд. пед. наук, доцентка, завідувачка 

кафедриекономіки, підприємництва та менеджментуДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; О. А. Брусєнцева, старш. викладач  кафедриекономіки, 

підприємництва та менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти»); 

2) ХХХІV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

2019», у межах якої проведено круглий стіл «Психологія професійної освіти» 

(О. В. Алейнікова, докторка наук з державного управління, професорка, 

директорка Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; П. В. Лушин,доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»); 

3) Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2019», у межах 

якої організовано науково-практичну студію «Розвиток інформаційно-

аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін 

суспільства» (О. В. Алейнікова, докторка наук з державного управління, 

професорка, директорка Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; О. В. Дубініна, 

заступниця директора з навчально-виховної роботи, доцентка кафедри 

управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; Г. В. Бережна,доцентка кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплінДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Т. І. 

Бурлаєнко, канд. пед. наук, доцентка, завідувачка кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 
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На виконання п. 114. Проведення спільних науково-методичних 

конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів 

тощо:30 травня 2019 р. згідно з Планом роботи Міністерства освіти і науки 

України, проведено всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію 

«Розвиток інформаційної компетентності педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» на базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (БІНПО). Конференцію було організовано 

кафедрою технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО разом із 

навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти різних 

областей України. У заході брали участь понад 250 осіб. За підсумками 

конференції підготовлено електронний збірник «Розвиток інформаційної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти»: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

(30 травня 2019 р.) / Біла Церква : БІНПО ДЗВО УМО», 2019. – 132 c. 

 

2.3. Прикладні дослідження 

Через припинення фінансування на виконання тем за державним 

замовленням в Університеті у 2019 р. проводилася ініціативні науково 

дослідні роботи, які здійснювалися без фінансування державою: 

 кафедра філософії і освіти дорослих ЦІПО (д-р пед. наук, проф. 

Т. М. Сорочан)  «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 

історія, теорія, технології» (РК 0117U2380) (2017–2019 рр.);  

 кафедра професійної та вищої освіти ЦІПО (д-р пед. наук, проф. 

Л. М. Сергеєва) «Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті 

чинного законодавства України» (РК 0117U002379) (2017–2019 рр.);  

 кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО (д-р пед. наук, проф. 

Н. І. Клокар) «Науково-методичні засади підвищення ефективності 

державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної 

трансформації в Україні» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.); 

 кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО (д-р пед. наук, проф. 

З. В. Рябова) «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх 

змін» (РК 0117U002378) (2017–2021 рр.); 

 кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій ЦІПО (канд. пед. наук, доцент Л. Л. Ляхоцька) «Теоретичні та 

методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему 

відкритої післядипломної освіти» (РК 0117U002382) (2017–2019 рр.); 

 кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП (д-р психол. 

наук, проф. П. В. Лушин) «Особистісний розвиток та психологічна допомога 

в сучасних умовах» (РК 0117U002377) (2017–2019 рр.); 

 кафедра економіки, підприємства та менеджменту ННІМП (канд. пед. 

наук, доцент Т. І. Бурлаєнко) «Управління конкурентоспроможністю 

персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 

0116U003480) (2016–2020 рр.); 

 Білоцерківський інститут неперервної педагогічної освіти (директор – 

д-р пед. наук, доцент В. В. Сидоренко (О. П. Ситніков) «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 
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контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК 

0117U002381) (2017–2021 рр.); 

 кафедра психології управління ЦІПО (д-р психол. наук, проф., 

завідувачка кафедри психології управління О. І. Бондарчук) «Психологічні 

чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (РК 

0117U006772) (2017–2021 рр.); 

 кафедра публічного управління і проектного менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (директор – д-р 

держ. упр., проф. О. В. Алейнікова) «Економічні, соціальні та інформаційні 

механізми формування та удосконалення системи управління проєктами» 

(РК 0119U000543) (2019–2021 рр.). 

 

2.3.1. Загальна характеристика завершених прикладних наукових 

досліджень за тематикою Університету 

1. Тема «Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті 

чинного законодавства України», РК 0117U002379 (2017–2019 рр.). 

У звітному році над темою працювали 8 науково-педагогічних 

працівників кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО. Науковий керівник 

НДР – д-р пед. наук, проф. Л. М. Сергеєва (д-р юрид. наук А. Ю. Ковальчук). 

Упродовж 2019 р. співробітниками кафедри проводилася науково-

дослідна робота за одним напрямом:  

Напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

- розроблено класифікацію типів професійної ідентичності 

майбутніх фахівців, яка тісно пов'язана з інноваційним стилем педагогічної 

діяльності колективу освітнього закладу; 

- удосконалено дві технології: комунікативної взаємодії в 

освітньому процесі професійного закладу освіти; виховання студентів у 

професійному закладі освіти. 

Видано навчально-методичний посібник «Якість вищої освіти: теорія і 

практика: навчально-методичний посібник / [за наук. ред. А. Василюк, М. Дей; 

кол. авт.: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк та ін.)]; НАПН України, Університет 

менеджменту освіти. ‒ Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. – 176 

с. 

 

2. Тема «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 

історія, теорія, технології», РК 0117U2380 (2017–2019 рр.). 
У звітному році над темою працювали 13 виконавців. Науковий керівник 

НДР – Т. М. Сорочан, д-р. пед. наук, проф. 

Упродовж 2019 року співробітниками кафедри філософії і освіти 

дорослих ЦІПО проводилася науково-дослідна робота за одним напрямом: 

Напрям 31. Післядипломна освіта. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в праці проведення 

дослідження. 
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Удосканелено альтернативну модель професійного розвитку фахівців, 

яка використовується: 

• у системі формальної післядипломної освіти – в освітньому 

процесі курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами 

навчання (такими, як спеціалізація, стажування, перепідготовка) у закладах 

післядипломної педагогічної освіти, на всіх етапах міжкурсового періоду, а 

також у системі науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на 

місцевому рівні (у системі науково-методичної роботи районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів), об’єднаних територіальних громадах, 

закладах загальної середньої освіти тощо); 

• у системі неформальної освіти – під час проведення різноманітних 

форм роботи, що здійснюється в контексті навчально-просвітницьких 

ініціатив (зокрема, громадськими організаціями, просвітницькими центрами, 

фондами, іншими суб’єктами, а також під час індивідуальних занять під 

керівництвом андрагогів, коучів, супервізорів та ін.) і спрямовується на 

розвиток додаткових умінь і навичок, набуття компетенцій; 

• в інформальній освіті – у процесі самоорганізованої освіти, 

самоосвіти педагогів, а також замовників освітніх послуг і ключових 

стейкхолдерів для перетворення освітнього потенціалу суспільства знань на 

дієві чинники власного саморозвитку впродовж життя, набуття нових 

компетентностей. 

Підготовлено наукову продукцію:  

1) Сидоренко В. В. Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія 

професійного розвитку педагога Нової української школи: спецкурс / В. В. 

Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2019. 94 с.; 

2) Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних 

працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі 

підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 

/ наук. ред., упор. В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 250 с.; 

3) Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних 

працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі 

підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: 

тематичні курси підвищення кваліфікації / наук. ред., упор. В. В. Сидоренко, 

Я. Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 194 с.;  

4) Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Ч. 1. 

Особистісний блок. Сучасний учений: ескапіст  & менеджер: робочий зошит 

із дисципліни вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – 

К.: ЦІПО, 2019. – 63 с.; 

5) Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Ч. 2. 

Технологічний блок (процес наукового пізнання) ⁄ Розробляємо програму 

дослідно-експериментальної роботи: робочий зошит із дисципліни вільного 

вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІПО, 

2019 – 39 с.; 
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6) Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Ч. 3. 

Методологічні вимоги до наукової роботи: інтерпретації & глоси: робочий 

зошит із дисципліни вільного вибору навчального плану I курсу підготовки 

аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки». – К.: ЦІПО, 2019. – 23 с. (1, 25 друк. арк.); 

7) Скрипник М. І. Технологія організації дослідно-експериментальної 

роботи. Ч. 1. Дослідно-експериментальні практики для Нової української 

школи: робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки аспірантів 

ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІПО, 2019. – 41 с.; 

8) Скрипник М. І. Технологія організації дослідно-експериментальної 

роботи. Ч. 2. Як подолати проблемні ситуації в програмі дослідно-

експериментальної роботи?: робочий зошит із дисципліни циклу професійної 

підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІПО, 

2019. – 27 с.; 

9) Скрипник М. І. Технологія організації дослідно-експериментальної 

роботи. Ч. 3. «Nullius in verba» («Нічого зі слів»): доказ через експеримент  ⁄  

М. І. Скрипник: робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки 

аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». – К.: ЦІПО, 

2019. – 28 с (1,25 друк. арк.). 

 

3. Тема «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій 

змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти», 

РК 0117U002382 (2017–2019 рр.). 

Упродовж звітного року над темою працювали 10 виконавців. Науковий 

керівник НДР – Л. Л. Ляхоцька, канд. пед. наук, доц. 

Упродовж 2019 року співробітниками кафедри відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО проводилася 

науково-дослідна робота за одним напрямом: 

Напрям 31. Післядипломна освіта. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: уперше описано технологію створення електронної книги з 

використанням  платформи  OURBOOKS; технологію оприлюднено на 

VІІ Всеукраїнській інтерактивній науково-практичній конференції «Цифрові 

технології в освітньому процесі закладів освіти» – Ляхоцька Л. Л. Технологія 

створення е-книги з використанням платформи OURBOOKS / Л. Л. Ляхоцька 

// Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти: зб. матеріалів VІІ 

Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції / упоряд. Н. А. 

Басараба, А. А. Волосюк ; за ред. А. Л. Черній, І. В. Вєтрова. – Рівне : РОІППО, 

2019. – 126 с. [С.49–53] 
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2.3.2. Загальна характеристика перехідних прикладних наукових 

досліджень за тематикою Університету 

1. Тема «Науково-методичні засади підвищення ефективності 

державно-громадського управління освітою», РК 0116U007183 

(2016 – 2020 рр). 

У звітному році над темою працювали 9 виконавців. Науковий керівник 

НДР – Н. І. Клокар, д-р пед. наук, проф. 

Упродовж 2019 року. співробітниками кафедри менеджменту освіти та 

права ЦІПО проводилася науково-дослідна робота за напрямом: 

Напрям 9. Якість освіти. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

 обґрунтовано: теоретико-методологічні засади державної 

політики управління неперервною освітою в умовах модернізації освітньої 

системи України;концептуальні основи державно-громадського управління 

післядипломною освітою та державно-громадського управління розвитком 

неперервної освіти в умовах сучасного інформаційного суспільства; 

 визначено способи підвищення ефективності державно-

громадського управління в системі післядипломної педагогічної освіти для 

формування й розвитку лідерського потенціалу освітян як агентів змін. 

  

2. Тема «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах 

освітніх змін», РК 0117U002378 (2017–2021 рр.). 

Упродовж звітного року над темою працювали 6 виконавців. Науковий 

керівник НДР – З. В. Рябова, д-р пед. наук, проф. (І. М. Андрощук, д-р пед. 

наук). 

Упродовж 2019 року співробітниками кафедри менеджменту освіти та 

права ЦІПО проводилася науково-дослідна робота за напрямом: 

Напрям 9. Якість освіти.  

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

 розроблено методику визначення освітніх потреб споживачів 

послуг для забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців з 

використанням 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.  

 

3. Тема «Особистісний розвиток та психологічна допомога в 

сучасних умовах», РК 0117U002377 (2017–2019 рр.). 

Упродовж звітного року над темою працювали 11 виконавців. Науковий 

керівник НДР – П. В. Лушин, д-р психол. наук, проф. 

Упродовж 2019 року співробітниками кафедри психології та 

особистісного розвитку ННІМП проводилася науково-дослідна робота за 

одним напрямом: 
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Напрям 9. Якість освіти.  

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження:  

Розроблено: 

1) «Основні засади навчання базових навичок медіатора», спрямовану на 

удосконалення та стандартизацію програм підготовки медіаторів з метою 

підвищення якості підготовки фахівців;  

2) програму «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, 

корисно» інтегрованого наскрізного курсу «Культура добросусідства», 

спрямована на розвиток освіти дорослих в Україні, посилення соціальної 

згуртованості та співпраці закладів освіти з батьками, розвиток громадянської 

і психолого-педагогічної компетентностей рідних дитини (батьків або 

опікунів) та педагогічної спільноти (програму схвалено для використання в 

освітніх закладах України, лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України № 22.1/12-Г-335 від 7 червня 2019 р.); 

3) типологію індивідуальних освітніх траєкторій педагогічних 

працівників; 

4) типологію особистісного потенціалу педагогічних працівників. 

 

4. Тема «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та 

послуг: теорія, методологія, практика», РК 0116U003480 (2016–2020 рр.). 

Упродовж звітного року над темою працювали 12 виконавців. Науковий 

керівник НДР – Т. І. Бурлаєнко, канд. пед. наук, доц. 

Упродовж 2019 року співробітниками кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту ННІМП проводилася науково-дослідна 

робота за одним напрямом: 

Напрям 3.1. Економічні науки.  

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

Розроблено: 

1) модель оцінювання рівня конкурентоспроможності випускника 

закладу вищої освіти; 

2) модель механізму реалізації загальної стратегії управління 

економікою – стратегії інноваційного розвитку;  

3) методику використання дизайн-мислення та його інструментарій 

щодо освіти та бізнесу. 

 

5.Тема «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

професійної компетентності», РК 0117U002381 (2017–2021 рр.). 

Упродовж звітного року над темою працювали 14 виконавців. Науковий 

керівник НДР – В. В. Сидоренко, д-р пед. наук, проф. (О. П. Ситніков, канд. 

іст. наук, доц.). 

Упродовж 2019 року співробітниками Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти проводилася науково-дослідна робота за 

одним напрямом: 
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Напрям 9. Якість освіти.  

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

1) здійснено експериментальну апробацію інноваційних моделей 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розроблення рекомендацій 

щодо впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у вигляді системного комплексу навчально-

методичного супроводу дистанційного етапу курсів підвищення кваліфікації 

слухачів категорій «викладачі професійно-теоретичної підготовки» та 

«майстри виробничого навчання» ЗП(ПТ)О (робочі навчальні програми, 

практичні порадники); 

2) створено інформаційно-методичний ресурс як базу для забезпечення 

організаційних умов розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в курсовий та міжкурсовий періоди, 

підвищення кваліфікації (віртуальний науково-методичний кабінет), де 

розміщено у відкритому доступі навчально-методичне забезпечення курсів 

підвищення кваліфікації та матеріали електронних навчальних комплексів для 

очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації слухачів категорій 

«викладачі професійно-теоретичної підготовки» та «майстри виробничого 

навчання» закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(http://methodica.inf.ua/index.htm); 

3) створено інформаційно-методичний ресурс для обміну закордонним 

педагогічним досвідом та визначення напрямів інноваційної діяльності 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти: «методична скарбничка» 

БІНПО (http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka), яка 

містить матеріали новітніх виробничих технологій та сучасних освітніх 

практик. 

Набула подальшого розвитку варіативна модель підвищення 

кваліфікації – віртуальна школа педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО 

Рівненської області. У 2019 році для організації самостійного етапу слухачів 

віртуальної школи педагогічного коучингу розроблено робочий зошит слухача 

віртуальної школи «Розвиток психолого-педагогічної компетентності». 

 

6.Тема «Економічні, соціальні та інформаційні механізми 

формування та удосконалення системи управління проєктами», 

РК 0119U000543 (2019–2021 рр.). 

Упродовж звітного року над темою працювали 8 виконавців. Науковий 

керівник НДР – О. В.Алейнікова, д-р наук із державного управління, проф. 

Упродовж 2019 р. співробітниками кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ННІМП проводилася науково-дослідна робота за 

одним напрямом: 

Напрям 13. Управління та економіка освіти.  

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження. 

Розроблено: проєктний підхід як технологію поєднання методів 

публічного управління; модель формування інформаційної культури 

http://methodica.inf.ua/index.htm
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka


24 

майбутніх керівників проєктів (ProjectManagers); критерії та показники 

визначення готовності до застосування інтернет-технологій майбутніми 

керівниками проєктів (ProjectManagers). 

Удосконалено: концепції модернізації системи державного управління в 

Україні; критерії ефективності діяльності органів влади; основні аспекти 

впровадження моделей управління проєктами у державному секторі. 

Визначено: сутність ролі державного контролю у сфері виконавчої влади 

за умов децентралізації в системі державного управління; застосування моделей 

зрілості управління проєктами у діяльності органів державної влади. 

 

7.Тема «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу 

освітніх організацій», РК 0117U006772 (2017–2021 рр.).  

Упродовж звітного року над темою працювали 14 виконавців. Науковий 

керівник НДР – О. І. Бондарчук, завідувачка кафедри психології управління 

ЦІПО, д-р психол. наук, проф. 

Упродовж 2019 року співробітниками кафедри інституту проводилася 

науково-дослідна робота за одним напрямом: 

Напрям 31. Післядипломна освіта. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

визначено основні показники та групи психологічних чинників 

суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій; методики їх 

дослідження; 

здійснено апробацію комплексу методик дослідження психологічних 

чинників суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій; 

підготовлено комплекс методик дослідження психологічних чинників 

суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій. 
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ІІ.4. Публікації. 

  

Загальна кількість праць, підготовлених в Університеті менеджменту 

освіти за звітній період, –  431 наукова праця. 

 

За видами продукції: Надруковано 

в інших виданнях  

Довідкова продукція:  

довідники  

бібліографічні покажчики  1 

Збірники матеріалів конференцій (тези) 239 

збірники наукових праць 2 

збірники нормативних документів  

Концепції  

лекційні курси  

методичні посібники 1 

методичні рекомендації 12 

монографії (розділи в монографіях) 6 

Навчальна продукція:  

підручники 2 

навчальні посібники 5 

навчальні програми 22 

навчально-методичні 3 

робочі зошити 4 

Наукова продукція:  

Науково-виробнича продукція:  

положення  

посібники  

Практичні порадники 3 

практичні посібники 1 

спецкурси 3 

Статті:  

стратегія  

Тези  

у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних 

21 

у збірниках наукових праць  

у міжнародних виданнях 18 

у наукових періодичних виданнях  

у наукових фахових виданнях 66 

у науково-педагогічній пресі  

Всього наукових праць 431 
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ІІ.5. Найвагоміші результати наукових досліджень та/або 

діяльності установи 

 

У номінації «Інноваційний проект, педагогічна технологія» Державний 

заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

удостоєно звання лауреата конкурсу «Національне визнання наукових 

досягнень» за інноваційний проєкт «Розвиток духовного контексту виховання 

у глобалізованому світі» – українсько-литовську монографію «Горизонт 

духовності виховання / The Horizon of Spirituality of Education: collective 

monograph»/ укл.: Й. Кевішас, О. Отич/. –Вільнюс: Zuvedra, 2019. – 584 с. 

(https://lib.iitta.gov.ua/718325/). 

Тема «Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті 

чинного законодавства України», РК 0117U002379, 2017–2019 рр.:видано 

навчально-методичний посібник «Якість вищої освіти: теорія і практика: 

навчально-методичний посібник / [за наук. ред. А. Василюк, М. Дей; кол. 

авторів: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк та ін.)]; НАПН України, Університет 

менеджменту освіти. ‒ Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. – 176 

с. (https://lib.iitta.gov.ua/717657/). 

Тема «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій 

змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти», 

РК № 0117U002382, 2017–2019 рр.: виданий підручник для дорослих 

«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 менедж. освіти». – Київ, 2019 – 196 с. 

(https://sites.google.com/view/vosikt/). 

Тема «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

професійної компетентності», РК 0117U002381, 2017–2021 рр.:  

розроблено«Методичну скарбничку», яка містить матеріали новітніх 

виробничих технологій та сучасних освітніх практик. Пріоритетний рівень 

освіти: професійна (професійно-технічна) освіта. Соціальний ефект 

упровадження: інформаційно-методичний ресурс використовується для 

обміну закордонним педагогічним досвідом та визначення напрямів 

інноваційної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

(http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka).  

 

  

https://lib.iitta.gov.ua/718325/
https://lib.iitta.gov.ua/717657/
https://sites.google.com/view/vosikt/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-2019-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%96v
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
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ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Експериментальна діяльність ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України у 2019 р. відбувалася у межах основних напрямів 

роботи кафедр. Експерименти здійснювалися на всеукраїнському рівні (усього 

п’ять) за наказом МОН України   та  на  регіональному рівні (один). 

Всеукраїнські експерименти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України (усього шість): 

1. Тема «Розвиток педагогічної майстерності вчителів мистецьких 

дисциплін в інноваційному освітньому середовищі гімназії» ((2014–

2018 рр.), наказ МОН України № 1319 від 14.11. 2014 р.). 

Науковий керівник – Л. Г. Кондратова, канд. педагогічних наук, доцент 

кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій УМО.  

Експериментальна база – 1: Мелітопольська гімназія № 9 

Мелітопольської міської ради Запорізької обласної ради. 

У 2019 р. завершено четвертий (узагальнювальний) етап. 

Проведено опрацювання даних результату експерименту, здійснено 

співвіднесення результатів експерименту з поставленою метою, відбулося 

коригування гіпотези. 

 Порівняння результатів діагностико-концептуального й 

узагальнювального етапів експерименту  показали, що протягом дослідно-

експериментальної діяльності значно підвищився рівень інтересу, 

зацікавленості в розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких 

дисциплін. Якщо на початку експерименту він виявлявся на рівні 10% в 

елементарному рівні, 30% у базовому рівні, 45%  на досконалому рівні й 15% 

на творчому рівні, то після завершення експерименту зменшився -8 в 

елементарному рівні, -18 у базовому рівні та значно підвищився на(+ 18) на 

досконалому рівні та + 8 на творчому рівні. 

Результати дослідження за професійно-діяльнісним критерієм виявили 

розвиток гуманістичної спрямованості мистецько-педагогічної діяльності 

вчителів у середньому на + 21 на творчому рівні, підвищився на + 4 на 

досконалому рівні.  

Результати дослідження продемонстрували підвищення рівня розвитку 

особистісних якостей учителів та розвитку їх педагогічної техніки 

педагогічного такту, педагогічних здібностей на + 18 на досконалому рівні    та 

+ 12 на творчому рівні. А рівень результативності мистецько-педагогічної 

діяльності в середньому підвищився на +12,75. 

Оцінено рівень  впливу інноваційного освітнього середовища ліцею на 

розвиток педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін за 

системно-когнітивним, змістовно-технологічним та оптимально-

інформаційним критеріями. 

Встановлено, що створене інноваційне освітнє середовище суттєво 

вплинуло на рівень розвитку професійно-педагогічної компетентності та 

педагогічної майстерності педагогів. Учителі мистецьких дисциплін  

наприкінці експерименту продемонстрували високий рівень володіння 

технікою  проведення дослідно-експериментальної роботи, яка загалом 
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вплинула на  рівень розвитку педагогічної майстерності, професійної 

компетентності в процесі розбудови інноваційного освітнього середовища 

ліцею. 

Проведена дослідно-експериментальна робота довела, що рівень 

розвитку педагогічної майстерності вчителів в інноваційному освітньому 

середовищі  змінився завдяки використанню інтерактивних, інноваційних 

форм і методів організації роботи в інноваційному середовищі ліцею. Це 

забезпечило стійкий розвиток рівня творчої активності та продуктивності 

педагогічних працівників.  

Результати кількісного й якісного аналізів, системне оцінювання 

ефективності технології розвитку педагогічної майстерності вчителів 

продемонстрували правильність вибраних форм і методів, технологій 

проведення дослідження.  

Популяризація набутого досвіду з проблеми дослідження та поширення 

кращих педагогічних ідей щодо розбудови інноваційного освітнього 

середовища відбулася завдяки висвітленню результативності діяльності в 

педагогічній пресі, публікації збірника праць Всеукраїнської електронної 

науково-практичної конференції «Педагогічні умови розвитку педагогічної 

майстерності вчителів мистецьких дисциплін в інноваційному освітньому 

середовищі» та підготовці загального збірника електронних матеріалів 

дослідно-експериментальної діяльності. 

 

2. Тема «Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею 

як фактор різнобічного розвитку особистості учня» ((червень 2018 р. – 

червень 2023 р.), наказ МОН № 834 від 01.08.2018 р.). 

Науковий керівник – Л. Г. Кондратова, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій УМО. 

Експериментальна база – 2: Запорізький класичний ліцей Запорізької 

міської ради Запорізької області; Центральний інститут післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Основні наукові результати, досягнуті під час виконання дослідження 

у 2019 р. 

Із вересня 2018 р. по вересень 2019 р. в Запорізькому класичному ліцеї 

Запорізької міської ради Запорізької області в процесі реалізаціїІ 

(організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи було 

проведено теоретичну, науково-методичну підготовку педагогічного 

колективу до роботи в інноваційному режимі. 

На виконання першого завдання експериментальної роботи: проведено 

аналіз наукової та психолого-педагогічної  літератури на тему дослідження; 

сформовано електронну базу даних; визначено літературні джерела, що 

становлять концептуальну базу дослідження; організовано участь педагогів 

ліцею у науково-методичних заходах НАПН України, всеукраїнських, 

міжнародних науково-практичних конференціях, тематика яких  відповідає 

темі дослідження; залучено педагогів до публікацій у  збірниках наукових 

праць. 
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На виконання другого завдання протягом І етапу експерименту було 

організовано вивчення й аналіз педагогічного досвіду України і зарубіжжя з 

проблем формування інтегрованого освітнього середовища, упровадження 

STEAM-освіти в освітній процес, різнобічного розвитку особистості учня в 

умовах закладів загальної середньої освіти. На основі здійсненого аналізу 

наукових джерел було вивчено тематику наукових публікацій, зміст 

монографій з проблеми дослідження, проаналізовано досвід шкіл з організації  

STEAM-освіти в Україні, зарубіжний досвід  організації інтегрованого 

навчання та упровадження STEAM-технологій в освітній процес шкіл Франції, 

США, Сінгапуру, Китаю, Ізраїлю, Японії та інших країн, здійснено аналіз 

діяльності гуртків робототехніки, досвіду організації  STEAM-проєктів та 

майкер-простору в зарубіжних школах. 

На виконання третього завдання було організовано вивчення 

готовності вчителів до здійснення експериментальної діяльності. Аналіз 

готовності вчителів здійснювався на основі розроблених методик,  зокрема  

анкет, опитувальників, тестів, моніторингових досліджень: «Вивчення 

професійної готовності вчителів до експериментальної роботи» (В. І. Звєрєва), 

технології самооцінювання  готовності педагогів до інноваційної діяльності 

(О. Я. Мариновська, Л. В. Зазуліна).  Проведено визначення рівня готовності 

до інноваційної діяльності (за методикою Ю. В. Макогон), а також проведено 

дослідження за методикою педагогічного самооцінювання здатності педагогів 

до інноваційної діяльності (О. Ю. Моторнюк).  

Із метою розроблення нормативного забезпечення експерименту та 

забезпечення відповідних умов його проведення створено Науково-методичну 

раду. До складу Ради увійшли науковий керівник, наукові консультанти, 

директор закладу та його заступники, методисти позашкільного підрозділу 

ліцею, керівники методичних об’єднань ліцею, практичний психолог, батьки 

вихованців.  

Науково-методична рада  забезпечувала дотримання прав учасників 

дослідно-експериментальної роботи, визначила склад учасників дослідно-

експериментальної роботи; ухвалила  рішення про внесення змін до 

організаційної структури і режиму функціонування експериментального 

закладу освіти, а також про формування творчих груп за темою комплексного 

експериментального дослідження; готувала  педагогічний  колектив до  

організації дослідно-експериментальної діяльності  за Програмою дослідно-

експериментальної роботи.  

Відповідно до Програми проведено засідання педагогічної ради, на якій 

було розглянуто питання «Основні завдання роботи закладу на І етапі 

дослідно-експериментальної роботи» (протокол № 2 від 30.10.2018 р.). 

Педагогічною радою було затверджено Програму дослідно-

експериментальної роботи та проведення тестування вчителів ліцею з метою 

перевірки їхньої готовності до здійснення експериментальної діяльності. 

Із числа досвідчених учителів ліцею було створено три творчі групи для 

роботи над темою комплексного експериментального дослідження.  

Упродовж звітного періоду було забезпечено співпрацю з науковцями, 

викладачами закладів вищої освіти, засобами масової інформації, 
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педагогічними колективами шкіл – партнерів в Україні, за кордоном з 

проблеми дослідження. Підписано договори про співпрацю з навчальним 

комплексом SainteMarthe-Chavagnes у межах міжнародного  освітнього 

проєкту «OpenEducation» (Франція, м.  Ангулем) з метою обміну кращими 

освітніми практиками, перейняття та застосування передових методів, творчих 

підходів у сфері освіти, залученням українських педагогів для обміну досвідом 

із французькими викладачами, учителями, напрацювання нових ідей, 

поглиблення та розширення знань про освіту, культуру, мистецтво, історію, 

традиції Франції та України. Відбувається  творчий  взаємообмін досвідом 

мистецького виховання школярів з педагогічними колективами шкіл – 

партнерів:  Миколаївською спеціалізованою школою «Академія дитячої 

творчості», школами мистецтв м. Житомира, м. Черкаси, м. Бердянська, 

м. Мелітополя, започатковано співпрацю з лінгвістичною школою (Мальта); 

розпочато творчу співпрацю зі школою Sacre Coeur у місті Квебек (Канада). 

Упродовж  першого етапу експерименту учні Запорізького класичного 

ліцею брали  участь у конкурсі «Професія майбутнього» від корпорації Lego 

Foundation у межах фестивалю PLAY FEST (вони стали переможцями  в 

номінації «Найкраща дизайнерська концепція» в квітні 2019 р.). Завдяки участі 

в конкурсі учні 1–11 класів набули практичного досвіду участі в STEAM-

проєкті, концептуальна ідея якої – представлення мультидисциплітарної 

професії АГРОКОСМОКОНСТРУКТОР. 

У вересні 2019 року Запорізький класичний ліцей був учасником 

всеукраїнського конкурсу «YouthMedia Lab», мета якого -організація 

діяльності медіа-студії ліцею. 

За звітний період було визначено й обґрунтовано педагогічні умови для 

розвитку і навчання дітей на основі інтеграції та елементів STEAM-освіти, до 

яких віднесено такі: створення інтеграційного освітнього середовища, 

інноваційного інформаційного і мейкер-простору ліцею; забезпечення 

цілісного творчого процесу навчання й виховання школярів, спрямованого на  

різнобічний розвиток кожної особистості в інтегрованому 

освітньомусередовищі ліцею; створення науково-методичного супроводу 

упровадження інтегрованого навчання та STEAM-технологій в освітній 

процес. 

У процесі І етапу експериментальної діяльності було визначено критерії 

діагностування різнобічного розвитку особистості учнів ліцею, до яких 

віднесено: 

- мотиваційно-ціннісний, який виявляє рівень мотивів, інтересів, потреб 

і ціннісних орієнтирів до творчого різнобічного розвитку; 

- когнітивно-інтегрований, що  репрезентує наявність в учнів комплексу 

компетентностей, ерудованості та творчого потенціалу для особистого  

різнобічного розвитку; 

- діяльнісно-творчий, який допомагає виявити рівень розвитку 

творчості, активності, практичних умінь і навичок самовдосконалюватися, 

умінь реалізувати творчі здібності в освітньому процесі; 
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- результативно-рефлексійний, що виявляє рівень різнобічного 

розвитку особистості школярів ліцею та рівень прагнення навчатися впродовж 

життя,  удосконалюватися в майбутньому житті як різнобічна особистість. 

Висновок: за результатами проведення І організаційно-підготовчого 

етапу дослідно-експериментальної  роботи було виявлено, що професійна 

діяльність педагогічного колективу в інноваційному режимі стала 

внутрішньою потребою педагогів і має стійкий, дієвий характер. 

Основні науково-прикладні результати та інновації. Для здійснення 

науково-теоретичного забезпечення змісту педагогічного експерименту 

впродовж 2019 року науковим керівником експерименту було проведено 

консультації, семінари, майстер-класи, тренінги для педагогічного колективу 

ліцею, серед яких: семінар «Знайомство зі STEAM-освітою» (вересень 

2018 р.); семінар-тренінг «Bring your own device. Google Classrom» (жовтень 

2018 р.); семінар «Проектна діяльність на основі STEAM-технологій» (грудень 

2018 р.); серія тренінгів «Розробка STEAM-проєктів для учнів початкової, 

основної та старшої школи» (лютий 2019 р.). 

Науковим керівником експерименту було здійснено підготовку вчителів 

ліцею до опанування проєктної технології, педагогічного колективу – до 

створення учнівських колективних проєктів на основі інтеграції науки, 

технології, інженерії, мистецтва та математики за умови дотримання  

концептуальних засад STEAM-освіти. За звітний період було вибрано три 

основних тематичних вектори STEAM-проєктів: «Еко-кафе», «SMART Я», 

«Вихованість в тренді». Упродовж  2019 року  було визначено напрями  

упровадження STEAM-освіти в позаурочній діяльності ліцею, траєкторію 

подальшого розвитку початкової, основної та старшої ланок ліцею,  ключові 

принципи і напрями їх діяльності у сфері організації STEAM-освіти. Перший 

етап упровадження STEAM-освіти в освітню діяльність ліцею – розроблення 

STEAM-проєктів початкової, основної та старшої його ланок.  

За підтримки Google-тренера Антоніни Букач педагогів ліцею було 

залучено до червневої сесії дистанційного навчання за дистанційним курсом 

«Додатки Google в освітній діяльності» (60 годин). П’ятнадцять педагогів 

ліцею отримали сертифікат всеукраїнського рівня, підвищивши рівень ІКТ-

компетентності у сфері цифрових технологій. 

Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи 

підготовлено звіт про результати першого організаційно-підготовчого етапу 

експерименту на тему «Формування інтегрованого освітнього середовища 

ліцею як фактор різнобічного розвитку особистості учня» у червні 2018 р. – 

червні 2023 р. на базі Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради 

Запорізької області (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 

р. № 834), на базі ДНУ ІМЗО МОН України, 15 жовтня 2019 р., м. Київ. 

Підготовлено та надруковано сім наукових публікацій із проблеми 

дослідження (тези конференцій). 

Упродовж  звітного періоду вчителі  ліцею брали участь у роботі 

VІ Міжнародної електронної науково-практичної  конференції «Регіональні та 

культурні мистецькі практики», 14–15 березня  2019 р.,  м. Переяслав-

Хмельницький (10 учителів, 3 тези до конфереції),   міжнародної науково-
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практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи», 16–17 травня 2019 р., м. Запоріжжя (4 вчителі, 2 тези),   

Міжнародного  форуму освіти «Трансформація професійного досвіду 

педагогів-новаторів: освітні тренди майбутнього» до 25-річчя інноваційного 

освітнього закладу Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої 

творчості», у роботі авторської школи Ганни Матвєєвої, 30–31.10.2019 р., 

м. Миколаїв (2 особи), у роботі круглого столу «Розвиток ідей педагогічної 

майстерності І. Зязюна у діяльності закладів художньо-естетичного профілю» 

в межах Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», 14–16 березня 2019 

р., у роботі IV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції 

«Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»,  20 

листопада 2019 р. (30 учителів, 2 тези до конференції). 

На наступному етапі дослідження планується написання статей для 

міжнародних видань, методичних рекомендацій до упровадження STEAM-

освіти в умовах спеціалізованого закладу загальної середньої освіти 

мистецького профілю. 

Для досягнення результативності в процесі виконання ІІ (концептуально-

діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи передбачається 

виконання таких завдань: розроблення та теоретичне обґрунтування 

педагогічних умов формування інтегрованого освітньогосередовища ліцею як 

фактора різнобічного розвитку особистості учнів; розроблення й апробація 

навчально-методичного, методичного, управлінського забезпечення 

освітнього процесу експериментального закладу освіти, діагностичного 

інструментарію, технологічних карт дослідження; здійснення поточного 

діагностування різнобічного розвитку особистостей учнів ліцею; здійснення 

моніторингу педагогічної компетентності вчителів  закладу освіти з проблеми 

дослідження; розроблення критеріїв та здійснення поточного діагностування 

ефективності виконання експериментальної програми; апробація методик і 

технологій навчання на основі інтеграції та елементів STEAM-освіти  в 

освітній діяльності ліцею. 

 

3. Тема «Система наступності в розвитку професійної мобільності 

майбутніх педагогів у комплексі «ліцей – коледж»» ((грудень 2018 р. – 

жовтень  2024 р.), наказ МОН № 1459 від 27 грудня 2018 р.). 

Науковий керівник – Л. Г. Кондратова, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій УМО. 

Експериментальна база – 1: Комунальний вищий навчальний заклад 

Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»; 

2: Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. 

Основні наукові результати, досягнуті під час виконання дослідження 

у 2019 р. 

Із грудня 2018 року по листопад 2019 року в КЗВО КОР 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» у процесі реалізації І 

(організаційно-підготовчого) етапу експерименту було проведено 
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теоретичну, науково-методичну підготовку педагогічного колективу до 

роботи в інноваційному режимі. 

На виконання другого завдання впродовж І етапу проведення 

експерименту організовано вивчення й аналіз педагогічного досвіду України, 

зарубіжжя з проблем наступності в системі «коледж – ліцей», розвитку 

професійної мобільності майбутніх педагогів в умовах педагогічного коледжу. 

На основі здійсненого аналізу наукових джерел було вивчено тематику 

наукових публікацій, зміст монографій із проблеми дослідження, 

проаналізовано досвід педагогічних коледжів щодо упровадження інновацій 

та розвитку професійної мобільності майбутніх учителів в Україні, за 

кордоном, зокрема, у Польщі, Німеччині, Австрії, Канаді, Франції; 

сформовано базу даних інноваційного педагогічного досвіду з розвитку 

професійної мобільності майбутніх учителів, який у подальшому буде 

впроваджено в освітній процес педагогічного коледжу. 

У процесі розроблення нормативно-правового забезпечення 

експерименту було упорядковано законодавчу, концептуальну базу реалізації 

предметної наступностіміж закладами загальної середньої та професійної 

освіти, визначено концептуальні основи проблеми розвитку професійної 

мобільності майбутніх учителів початкової школи. Із метою розроблення 

нормативно-правового забезпечення експерименту було внесено корективи до 

складу науково-методичної ради педагогічного коледжу та плану її роботи. 

Відповідно до рішення науково-методичної ради коледжу оптимізовано 

режим функціонування експериментального закладу освіти, ухвалено 

програму реалізації завдань дослідно-експериментальної діяльності, 

розпочато підготовку педагогічного колективу до організації 

експериментальної діяльності за Програмою експерименту. Педагогічною 

радою гуманітарно-педагогічного коледжу було затверджено Програму 

експериментальної роботи та План діяльності творчих груп за темою 

комплексного експериментального дослідження в процесі організації 

експериментальної діяльності. 

На виконання четвертого завдання вивчено готовність викладачів 

педагогічного коледжу до здійснення експериментальної діяльності, 

упроваджено інновації та проведено наукові дослідження на основі вибраного 

діагностичного інструментарію (анкет, опитувальників, тестів). Було 

використано методику «Здібності педагога до творчого саморозвитку» 

І. В. Нікішиної, методику оцінювання рівня інноваційного потенціалу 

педагогічного колективу Т. В. Морозової, «Вивчення професійної готовності 

вчителів до експериментальної роботи» В. І. Звєрєвої, методику педагогічного 

самооцінювання здатності педагогів до інноваційної діяльності 

О. Ю. Моторнюк. 

За темою комплексного експериментального дослідження було 

сплановано діяльність двох творчих груп педагогічного коледжу. Перша 

творча група вибрала проблему «Технології розвитку професійної мобільності 

майбутніх вчителів початкової школи», спланувала розробити методичні 

рекомендації щодо розвитку професійної мобільності студентів та 

забезпечувати науково-методичний супровід розвитку їхньої професійної 
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мобільності. Друга творча група вибрала проблемну тему «Розбудова системи 

наступності в системі коледж – ліцей», визначила пріоритетні напрями своєї 

діяльності: розроблення концепції предметної наступності коледж – ліцей, 

створення збірника програм наступності мистецької профільної освіти (між 

закладами загальної середньої та професійної освіти) та подальше їх 

упровадження в діяльність коледжу й ліцею. 

Упродовж звітного періоду було налагоджено співпрацю колективу з 

науковцями, викладачами закладів вищої освіти, засобами масової інформації, 

педагогічними колективами закладів вищої освіти – партнерами в Україні, за 

кордоном із проблеми дослідження. Було укладено угоди: 

 про співпрацю з волонтером Корпусу Миру США Меріел Васкез, 

Університетом економіки м. Бидгощ (Польща); 

 про участь викладачів коледжу в швейцарсько-українському 

проєкті «Розвиток громадянських компетентностей в Україні − (DOCCU)»; 

 про участь студентів у міжнародних проєктах спільно з 

Всеукраїнським інститутом розвитку інтелекту людини, у проєкті 

«Викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Київської 

області» за підручниками видавництв «Macmillan», «Longman», «Oxford 

University Press», «Cambridge University Press», «Express Publishing», у 

Програмі Корпусу Миру США «Викладання англійської мови як іноземної» 

(TEFL). 

Упродовж звітного періоду було організовано навчання студентів 

польської мови за програмою подвійних дипломів, налагоджено співпрацю з 

міжнародною громадською організацією «Світова молодіжна спільнота» з 

метою вивчення корейської мови викладачами і студентами коледжу, з 

Корпусом Миру США в Україні за науковим проєктом «Громадянська освіта 

як засіб удосконалення знань іноземної мови та знань студентів англомовних 

держав» та Університетом економіки м. Бидгощ з метою організації 

стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників за темою 

експериментального дослідження, сприяння академічній мобільності 

студентів закладу. 

Педагогічний і студентський колективи брали участь у проєкті «МІND-

тренінг лідерів освіти», проєкті із бібліотекою посольства США в Україні та 

бібліотекою Гете-інституту у Києві, міжнародних форумах та тренінгах 

Товариства Червоного Хреста України та Данії. Адміністрація коледжу 

налагодила співпрацю з представниками Британської ради, видавництвами 

«Macmillan», «Longman», «Oxford University Press», «Cambridge University 

Press», «Express Publishing» щодо проведення занять із англійської мови, 

організації позанавчальної діяльності зі студентами закладу. 

Визначено й обґрунтовано педагогічні умови для забезпечення системи 

наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у 

комплексі «ліцей – коледж»: 

1. Створення інноваційного освітнього середовища коледжу, що 

досягається завдяки ґрунтовній та системній організації підготовки 

професійно мобільних майбутніх педагогів, для інтеграції єдиних цілей і 

принципів усіх напрямів діяльності закладу освіти (освітньої, виховної, 
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організаційно-управлінської, науково-дослідної, просвітницької, 

соціокультурної тощо) на основі розроблення, упровадження та 

перманентного оновлення комплексу взаємопов’язаних програм і проєктів 

відповідно до всебічних освітніх цілей. 

2. Забезпечення творчої діяльності студентів для ефективного 

становлення професійної мобільності майбутніх педагогів. Саме творча 

діяльність забезпечує якісно нові результати, що характеризуються 

неповторністю, оригінальністю, суспільно-історичною унікальністю та мають 

соціальну значущість. 

3. Реалізація системно-інтегративної організації підготовки студентів 

на основі системного, синергетичного, компетентнісного і суб’єктного 

підходів, що базуються на принципах гуманізації, безперервності, 

інноваційності та випереджувального характеру освіти. 

4. Забезпечення науково-методичного супроводу системи наступності 

у професійній підготовці майбутніх учителіву комплексі «ліцей – коледж», 

заснованого на концептуальних засадах фахової передвищої освіти в 

гуманітарному, мистецькому, інклюзивному, соціально-педагогічному та 

дизайнерському напрямах підготовки майбутніх фахівців до професійної 

діяльності. 

У процесі І етапу експериментальної діяльності було визначено критерії 

діагностування початкового рівня розвитку професійної мобільності 

майбутніх педагогів та рівня сформованості системи наступності в комплексі 

«коледж – ліцей». 

До критеріїв визначення розвитку професійної мобільності майбутніх 

педагогів віднесено: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, 

рефлексивно-оцінювальний. 

Основні науково-прикладні результати та інновації. На виконання 

завдання щодо здійснення науково-теоретичного забезпечення змісту 

педагогічного експерименту впродовж року було проведено консультації, 

семінари, майстер-класи, тренінги для педагогічного колективу ліцею, серед 

яких: науково-практичний семінар «Знайомство з програмою дослідно-

експериментальної діяльності» (грудень 2018 р.); семінар-тренінг «Новітні 

цифрові технології в освітній діяльності» (лютий 2019 р.); серія семінарів-

тренінгів «Розробка студентських проєктів» (квітень-травень 2019 р.). 

За період першого етапу експерименту було розроблено такі студентські 

проекти: «STEAM-технології в навчанні» (для студентів ІІІ–ІV курсів 

спеціальності 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (образотворче 

мистецтво), позанавчальний волонтерський проєкт з інклюзії «Поряд з нами» 

(для студентів ІІІ–ІV курсів 013 Початкова освіта). 

Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи 

підготовлено звіт про результати першого організаційно-підготовчого етапу 

експерименту на тему «Система наступності в розвитку професійної 

мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей – коледж» на базі 

Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський 

гуманітарно-педагогічний коледж», 2019–2024 рр. (наказ Міністерства освіти 
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і науки України від 27.12.2018 р. № 1459), на базі ДНУ ІМЗО МОН України, 5 

листопада 2019 р., м. Київ. 

Підготовлено й надруковано 10 тез до конференції та 2 наукові статті 

в журналі ScienRise: Pedagogical Education (у міжнародному науковому 

журналі «ScienceRise», який індексується у світових наукометричних базах 

даних і системах: CrossRef, GoogleScholar, РИНЦ, WorldCat, DOAJ, BASE, 

ResearchBib, Directory IndexingofInternational ResearchJournalsі) з проблеми 

дослідження. 

За звітний період учителі  ліцею брали участь у роботі VІ Міжнародної 

електронної науково-практичної конференції «Регіональні та культурні 

мистецькі практики»,     14–15 березня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький (6 

викладачів, 6 тез до конференції), у роботі круглого столу «Розвиток ідей 

педагогічної майстерності І. Зязюна у діяльності закладів художньо-

естетичного профілю» в межах Міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти», 14–16 березня 2019 р., у роботі IV Всеукраїнської електронної 

науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: 

від теорії до практики», 20 листопада 2019 р. (8 викладачів, 4 тези до 

конференції). 

Експериментальну діяльність закладу на тему експериментального 

дослідження представлено в матеріалах Одинадцятої міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті – 2019» (срібна медаль). 

Найвагоміші  публікації  виконавців  теми:  

1. Kondratova L. Actual problems of the pedagogical mastership 

development of the musical art teacher under conditions of postoraduate pedagogical 

tducation\\ScienRise: Pedagogical Education. № 3(30). 2019. P. 23–28. 

2. Ружицький В. Становлення професійної мобільності майбутніх 

педагогів в умовах педагогічного коледжу \ ScienRise: Pedagogical Education. 

№ 3(30). 2019.     С. 4–9. 

Для досягнення результативності в процесі виконання ІІ 

(концептуально-діагностичного) етапу експериментальної роботи 

передбачається: 

− розроблення та теоретичне обґрунтування педагогічних умов 

формуваннясистеми наступності в розвитку професійної мобільності 

майбутніх педагогів в умовах коледжу;  

− розроблення діагностичного інструментарію, технологічних карт 

дослідження;  

− розроблення й апробація навчально-методичного, методичного, 

управлінського забезпечення освітнього процесу експериментального закладу 

освіти;  

− здійснення поточного діагностування сформованості професійної 

мобільності майбутніх педагогів;  

− здійснення моніторингу педагогічної компетентності викладачів та 

студентів закладу освіти з проблеми дослідження; розроблення критеріїв та 

здійснення поточного діагностування ефективності виконання 

експериментальної програми; апробація методик і технологій навчання для 
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формування системи наступності і професійної мобільності майбутніх 

педагогів. 

 

4. Тема «Педагогічні умови формування конкурентоздатності 

фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» ((2016–

2019 рр.), наказ МОН України № 665 від 13.06.2016 р.). 

Науковий керівник – Л. М. Сергеєва, завідувачка кафедри професійної і 

вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», докторка педагогічних наук, професорка. 

Експериментальна база – 1: Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей. 

У звітному році над темою працювали 17 виконавців.  

Основні наукові результати, досягнуті під час виконання дослідження 

у 2019 р. 

Основні науково-прикладні результати та інновації: 

1. Розроблено модель та технологію формування конкурентоздатності 

фахівців гірничого профілю у ЗП(ПТ)О з урахуванням результатів 

формувального етапу (удосконалення змісту навчально-методичних 

комплексів за напрямами формування особистісних якостей здобувачів освіти, 

підвищення рівня мотивації педагогічних працівників до здійснення 

самоосвітньої діяльності). 

2. Експериментально перевірено модель із урахуванням коректив, 

узагальнено результати дослідження. 

3. Розроблено: 

 положення про рейтингове оцінювання педагогічних працівників; 

 програму розвитку молодіжного центру «PR KPGTL»; 

 програми тренінгів для здобувачів освіти «Я у світі професій», 

«10 кроків до мрії»,  «Публічні виступи», «Майстерність комунікації та 

вирішення конфліктів», «Розвиток підприємницької ініціативи», 

«Нестандартне мислення». 

4. Створено: 

 мобільний додаток доповненої реальності «РR KPGTL»; 

 3-d фільм «Буріння шпурів за допомогою високопродуктивної 

техніки фірми «AtlasCopco»; 

 посібник конспектів для викладачів та здобувачів освіти з 

предметів професійно-теоретичної підготовки за професією «Прохідник»; 

 макет  «Заміна тягового двигуна електровоза К-14 в умовах 

горизонту шахти, що будується». 

Підготовлено орієнтовні методичні рекомендації щодо формування 

конкурентоздатності фахівців гірничого профілю у ЗП(ПТ)О. 

Результати експериментальної роботи оприлюднено на двох науково-

практичних заходах всеукраїнського рівня: 

- дискусійній панелі «Конкурентоздатний фахівець – сучасна 

стратегія закладу професійної освіти» в межах Десятої міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти – 2019» (брали участь представники із ЗПТО 17 

регіонів України); 
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- Другій всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у 

контексті сучасного ринку праці» (представники іноземних держав) – 283 

учасники. 31.10 – 01.11. 2019 р. 

Перебіг та результати експериментального дослідження висвітлювалися 

на 19 науково-практичних заходах та у засобах масової інформації (13 

публікацій у газетах та 4 виступи на радіо і телебаченні). 

Підготовлено й надруковано 38 наукових публікацій із проблеми 

дослідження. 

Найвагоміші  публікації  виконавців  теми:  

1. Sergeіeva L.The influence of the trends of the world labor market on 

the quality of vocational education and the competitiveness of Ukrainian specialists. 

/Larysa Sergeіeva, Tetyana Stoychyk. Chicago, Illinois, USA. 2019. – С. 529–546. 

2. Сергеєва Л. М. Практики безперервного вдосконалення 

педагогічного персоналу // Методичний вісник професійно-технічної освіти 

Чернівеччини. – Вип. 3. – Чернівці, 2019. – С. 38–42. 

3. Сергеєва Л. М. Конкурентоздатність як маркер успішності фахівця 

// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фахова 

передвища освіта: сучасні виклики та перспективи». – К.: Вид-во ДУ «НМЦ 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних 

закладів «Агроосвіта», 2019. – 106 с. – С. 100–104. – Електронний документ. – 

Режим доступу: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGPU2QmrEZf5BaQ&cid 

=647B89EC5E30ED4B&id=647B89EC5E30ED4B%214948&parId=647B89EC5

E30ED4B%214947&o=OneUp. 

4. Сергеєва Л. М. Освітні послуги закладів професійно-технічної 

освіти // Профтехосвіта. – 2019. – № 5. – С. 2–8. 

5. Сергеєва Л. М. Емоційний простір освітнього середовища: 

компетенції ефективного викладача // Проблеми і перспективи розвитку 

професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах 

реформування освітньої галузі» : матеріали науково-практичної інтернет-

конференції, присвяченої 40-річчю утворення Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (27 лютого 2019 р.) / Біла Церква : БІНПО 

ДЗВО «УМО», 2019. – 498 c. – С. 259–262. 

6. Стойчик Т. І. Управління якістю підготовки конкурентоздатних 

фахівців: аналіз  наукових досліджень // Розвиток професіоналізму сучасного 

педагога в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Черкаси, 9–10 квітня 2019 р. – Черкаси : Видавець 

Гордієнко Є. І., 2019. – 182 с. –  С. 59–61. 

7. Стойчик Т. І. Управління якістю підготовки конкурентоздатних 

фахівців в умовах інтегративних процесів // Модернізація підготовки 

майбутніх фахівців професійно-педагогічного напряму в умовах освітнього 

простору: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Кривий 

Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 25–26 квітня 2019 р.). 

– Кривий Ріг : КДПУ, 2019. – 175 с. – С. 79–81. 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGPU2QmrEZf5BaQ&cid%20=647B89EC5E30ED4B&id=647B89EC5E30ED4B%214948&parId=647B89EC5E30ED4B%214947&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGPU2QmrEZf5BaQ&cid%20=647B89EC5E30ED4B&id=647B89EC5E30ED4B%214948&parId=647B89EC5E30ED4B%214947&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGPU2QmrEZf5BaQ&cid%20=647B89EC5E30ED4B&id=647B89EC5E30ED4B%214948&parId=647B89EC5E30ED4B%214947&o=OneUp
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8. Стойчик Т. И. Взаимодействие рынка труда и заведений 

профессионального (профессионально-технического) образования в Украине 

// Профессиональное образование. Беларусь. – 2019. – № 4. 

 

5. Тема «Управління розвитком закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» (червень 2019 р. – 

грудень 2022 р.), наказ МОН України № 693 від 21.05.2019 р.). 

Науковий керівник –Л. М. Сергеєва, завідувачка кафедри професійної і 

вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», докторка педагогічних наук, професорка. 

Експериментальна база – 1: Чернівецьке вище  професійне училище 

радіоелектроніки; 2: Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»;  3: Навчально-методичний 

центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій області. 

У звітному році над темою працювали 18 виконавців.  

Основні наукові результати, досягнуті під час виконання дослідження 

у 2019 р. 

17 жовтня дано старт педагогічному експерименту всеукраїнського 

рівня на тему «Управління розвитком закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» на базі Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області 

(директорка – Світлана Микитюк), Вищого професійного училища 

радіоелектроніки (директор – канд. пед. наук Савелій Одайський) та ДПТНЗ 

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» (директорка – Орися 

Цимбал). 

У науково-практичному семінарі брали участь: в. о. директора 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

Ірина Ісопенко; заступник начальника управління освіти і науки, начальник 

відділу професійної освіти та ліцензування Департаменту освіти і науки 

Чернівецької ОДА Лілія Бурченко; наукові консультанти ЕПМ: Катерина 

Мірошніченко, начальник відділу змісту та організації освітнього процесу 

Головного управління професійної освіти Директорату професійної освіти 

Міністерства освіти і науки України; Г. Кінах, доцент кафедри педагогіки і 

психології Волинського ІППО, канд. екон. наук, доцент; Тетяна Стойчик, 

заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею (Дніпропетровська область), 

канд. пед. наук, члени робочої групи ЕПМ. 

Підготовлено рукопис збірника конспектів для викладачів та здобувачів 

освіти з предметів професійно-теоретичної підготовки за професією 

«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». 

Підготовлено й надруковано 5 наукових публікацій із проблеми 

дослідження. 

Найвагоміші  публікації  виконавців  теми:  

1. Сергеєва Л. М. Практики безперервного вдосконалення 

педагогічного персоналу // Методичний вісник професійно-технічної освіти 

Чернівеччини. – Вип. 3. – Чернівці, 2019. – С. 38–42. 
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2. Сергеєва Л. М. Освітні послуги закладів професійно-технічної освіти 

// Профтехосвіта. – 2019. – № 5. – С. 2–8. 

3. Микитюк С. М. Теоретико-методичні основи підготовки конкуренто-

здатних фахівців в контексті сучасного ринку праці / С. М. Микитюк, 

В. А. Мартинюк // Теоретико-методичні основи підготовки 

конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів 

Другої всеукр. наук.-практ. конф. (за участю іноземних представників). 

Кривий Ріг, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р. / за наук. ред. Л. М. Сергеєвої, 

Т. І. Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. – Т. 2.  451 с. – С. 279–284. 

 

6. Тема «Підготовка керівних педагогічних та науково-педагогічних 

кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft 

Україна» (травень 2017 р. – червень 2021 р.), наказ МОН України № 763 

від 31.05.2017 р.). 

Науковий керівник – В. В. Олійник, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, радник ректора УМО.  

Експериментальна база – 2: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти. 

Основні наукові результати, досягнуті під час виконання дослідження 

у 2019 р. 

Завершено другий(концептуально-діагностичний) етап(у квітні 2019 

р.): розроблено концептуальні засади, підібрано методики і технології 

дослідження, моніторингу експерименту, розроблено науково-методичне 

забезпечення експерименту та науково-практичне забезпечення навчання 

дорослих (підібрано комплекс методів та інноваційних технологій); здійснено 

забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної 

компетентності колективів закладів освіти (установ) завдяки використанню 

різноманітних форм роботи (конференцій, педагогічних колегій, семінарів 

тощо); поширення інноваційних форм: дистанційного навчання, проходження 

курсів, вебінарів компанії Microsoft, участь в освітніх проєктах тощо; 

здійснено розроблення системи підготовки керівних, педагогічних та науково-

педагогічних працівників до роботи за інноваційними освітніми технологіями, 

проходження курсів Microsoft на сайті компанії та отримання сертифікатів і 

звань у віртуальній Академії Microsoft; розроблено психолого-педагогічний 

інструментарій; визначено особливості управління інноваційним процесом 

підвищення фахової кваліфікації в умовах модернізації галузі освіти; 

здійснено розроблення та наукове обґрунтування умов інноваційного розвитку 

системи підготовки керівних, педагогічних та науково-педагогічних 

працівників до роботи за інноваційними освітніми технологіями; здійснено 

розроблення, апробацію, упровадження програм спецкурсів; комплексну 

діагностику готовності до роботи за інноваційними освітніми технологіями 

всіх учасників.  

Розпочато третій (формувальний) етап (травень 2019 р. – травень 2020 

р.): здійснено запровадження умов інноваційного розвитку системи 

підготовки керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників до 
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роботи за інноваційними освітніми технологіями; запроваджено комплекс 

методів та інноваційних технологій навчання дорослих за технологіями 

компанії Microsoft; розпочато створення банку даних методів та інноваційних 

технологій навчання дорослих. 

Запровадження комплексу методів та інноваційних технологій навчання 

дорослих за технологіями компанії Microsoft сприятиме підвищенню 

професійної майстерності, ерудиції та загальної культури керівних, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи 

і творчості, активізації роботи щодо впровадження в педагогічну практику 

інноваційних технологій компанії Microsoft та кращого педагогічного досвіду.  

 

Регіональні  експерименти  ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України (один): 

1. Тема«Психологічні засади розвитку професіоналізму 

педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти» 
((2016–2019 рр.), наказ управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації від 08.07.2016 р. № 375).  

Науковий керівник – О. І. Бондарчук, докторка психологічних наук, 

професорка, завідувачка кафедри психології управління ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України.  

Експериментальна база: ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

Здолбунівський районний методичний кабінет Здолбунівської районної ради; 

Костопільський районний методичний кабінет відділу освіти Костопільської 

райдержадміністрації; Здолбунівська гімназія Здолбунівської районної ради; 

Білашівський НВК: ЗОШ І–ІІІ ст., ДНЗ Здолбунівської районної ради; 

Дерманський НВК ЗОШ І ст. – гімназія»; Костопільський район: 

Костопільська ЗОШ № 3І–ІІІ ст., Звіздівська ЗОШ І–ІІІ ст. 

Основні наукові результати, досягнуті під час виконання дослідження 

у 2019 р. 

На ІV (підсумково-узагальнювальному) етапі (2019 р.) узагальнено 

результати дослідження динаміки сформованості професіоналізму 

педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти на основі 

розроблених та апробованих  технологій розвитку професіоналізму 

педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти, спрямованих на 

досягнення вершин у професії (професійного «акме»), забезпечення 

можливостей самореалізації особистості у професійній діяльності. 

Підготовлено методичні рекомендації щодо розвитку професіоналізму 

педагогічних і керівних кадрів в умовах післядипломної педагогічної освіти. 
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IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Моніторинг упровадження результатів наукових досліджень у 2019 р. 

здійснено на основі «Положення про впровадження результатів науково-

дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України», 

затвердженого Постановою Президії НАПН України від 19 травня 2011 р., 

протокол № 1-7/6-159 і «Методичних рекомендацій щодо моніторингу 

впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією 

педагогічних наук України», затверджених Постановою Президії НАПН 

України від 21 червня 2012 р., протокол № 1-7/7-225. Відповідно до цих 

документів визначено мету, умови, порядок та етапи упровадження 

результатів НДР, а також цільові групи користувачів упроваджуваної 

продукції. 

Моніторинг упровадження здійснювався з використанням методів 

спостереження, аналізу, узагальнення, оцінювання й опрацювання інформації 

про стан упровадження продукції. У процесі моніторингу упровадження 

результатів науково-дослідної роботи проведено оцінювання його 

ефективності з метою вдосконалення і прогнозування подальших досліджень. 

Упровадження результатів НДР у 2019 р. відбувалося на базі таких двох 

об’єктів, як: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та 

електронна бібліотека НАПН України.  

Цільову групу споживачів наукової продукції склали працівники 

закладів післядипломної освіти, закладів вищої освіти, наукові бібліотеки та 

підвідомчі установи НАПН України. 

 

IV.1. Кількість упроваджених результатів наукових досліджень, 

отриманих упродовж звітного та року, що передує звітному, за видами 

продукції:  наукова – 3, виробничо-практична – 3,навчальна  –11. 

Упродовж 2019 року систематично попонювалася «Методична 

скарбничка» БІНПО (http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-

skarbnichka), яка містить матеріали новітніх виробничих технологій та 

сучасних освітніх практик, зокрема – матеріали наукових досліджень науково-

дослідної роботи, виробничо-практичну продукцію. У березні 2019 року на 

сайті кафедрипедагогіки, психології та менеджменту розпочав свою роботу 

віртуальний науково-методичний кабінет, який дав змогу проводити 

оперативне консультування слухачів у режимі он-лайн. науково-методичні 

заходи та брифінги викладачів кафедри за запитами слухачів. У червні 

(20.06.2019 р.) та у вересні (05.09.2019 р.) було проведено консультативний 

форум у режимі онлайн для педагогічних працівників експериментальних груп 

за актуальними питаннями методики професійного навчання.  

Упровадження результатів дослідження реалізовувалося також у межах 

функціонування віртуальної школи педагогічного коучингу (створення – 

листопад 2017 року). Об’єктом упровадження є НМП ПТО Рівненської 

області. 

http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
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У 2019 р. в Навчально-науковому інституті менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на 

кафедрі публічного управління та проектного менеджменту розпочато 

упровадження результатів науково-дослідної теми.  

Серед них: 1. Розвиток управління проєктами економічного та 

соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій / 

[Алейнікова О. В., Букорос Т. А., Дубініна О. В. та ін.]; за ред. Алейнікової О. 

В. ‒ К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018 ‒ 280 с. 

2. Проєктний підхід в публічному управлінні: навчальний посібник / 

Є. Г. Карташов. – Київ: Освіта України, 2018. – 302 с.  

3. Карташов Є. Г. Децентралізація – реформа України у контексті 

європейської інтеграції: монографія / Є. Г. Карташов. – Київ: Освіта України, 

2018. ‒ 150 с.  

 

IV.2.Загальна характеристика про використання наукових 

результатів під час: 

1) пропозиції до проєкту Закону України «Про Національну систему 

кваліфікацій»; 

2) пропозиції до заходів Програми спільної діяльності МОН України та 

НАПН України на 2020–2022 рр.; 

3) пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо підвищення розмірів академічної та соціальної 

стипендій»; 

– рекомендацій міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших 

науково-практичних заходів – Рекомендації до Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Наука і 

молодь – 2019: Пріорітетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 16 травня 

2019 р. 

IV.3. Узагальнена інформація про впровадження результатів 

наукових досліджень (друковані видання): 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН Україниу 2019 р. для 

організації самостійного етапу слухачів віртуальної школи педагогічного 

коучингу розроблено робочий зошит слухача віртуальної школи «Розвиток 

психолого-педагогічної компетентності».  

Серед об’єктів упровадження результатів дослідження: 

- педагогічні працівники ДНЗ «Дніпровський центр професійної 

освіти», м. Дніпро (17 респондентів: майстри виробничого навчання та 

викладачі професійно-теоретичної підготовки); 

- педагогічні працівники ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук Полтавської 

обл. (21 респондент: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-

теоретичної підготовки); 

- педагогічні працівники ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та 

дизайну», м. Суми (17 респондентів: майстри виробничого навчання); 

http://umo.edu.ua/institutes/imp
http://umo.edu.ua/institutes/imp
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- педагогічні працівники «Регіонального центру професійно-

технічної освіти», м. Зіньків Полтавської обл. (23 респонденти: майстри 

виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки); 

- педагогічні працівники ДНЗ «Криворізький центр професійної 

освіти металургії та машинобудування», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

(20 респондентів: викладачі професійно-теоретичної підготовки). 

Створено освітній електронний ресурс на 

сайтіhttp://methodica.inf.ua/index.htm, який містить матеріали постійних 

міжнародних науково-практичних інтернет-семінарів за професійною 

спрямованістю слухачів та науково-методичними проблемами професійної 

підготовки кваліфікованих робітників. На сайті також створено можливості 

для обміну вітчизняним і закордонним педагогічним досвідом та визначення 

напрямів інноваційної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. Створено посилання на «методичну скарбничку» БІНПО (http://ipo-

ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka), яка містить матеріали 

новітніх виробничих технологій та сучасних освітніх практик. 

У відкритому доступі на сайті http://methodica.inf.ua/index.htmрозміщено 

навчально-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації та 

матеріали електронних навчальних комплексів для очно-дистанційної форми 

підвищення кваліфікації слухачів категорій «викладачі професійно-

теоретичної підготовки» та «майстри виробничого навчання» закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

У Центральному інституті післядипломної освітиДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України: 

1) на кафедрі професійної та вищої освіти (ПВО): 

Об’єкти впровадження: Ніжинський державний університет імені 

Миколи Гоголя (№01-16/1113 від 18.11.2019 р.); Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (№ 01-10/960 від 19.11.2019 

р.); Херсонська державна морська академія (№ 02.1-05/2254 від 20.11.2019 р.); 

Національний університет харчових технологій (№ 56-15-08 від 28.11.2019 р.).  

Отже, цільову групу споживачів наукової продукції становлять 

працівники ЦІПО, закладів післядипломної освіти та післядипломної 

педагогічної освіти, закладів вищої освіти, наукових бібліотек та підвідомчих 

установ НАПН України. 

Отриманий результат розміщено у форматі PDF в електронній бібліотеці 

НАПН України (навчально-методичний посібник «Якість вищої освіти: теорія 

і практика: навчально-методичний посібник (URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/717657/) 

2) на кафедрі відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій (КВОСІК): 

Об’єкти впровадження: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, депозитарій УМО на сайті Університету, електронна 

бібліотека НАПН України, а також заклади післядипломної педагогічної 

освіти, заклади освіти та наукові установи.  

http://methodica.inf.ua/index.htm
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://methodica.inf.ua/index.htm
http://umo.edu.ua/institutes/cippo
https://lib.iitta.gov.ua/717657/
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Цільову групу споживачів наукової продукції становлять працівники 

ЦІПО, закладів післядипломної освіти, наукові бібліотеки та підвідомчі 

установи НАПН України. 

Отриманий результат розміщено в електронній бібліотеці НАПН 

України (режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua), на сторінці кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій у рубриці «Е-

бібліотека кафедри» URL: http://umo.edu.ua/biblioteka-kafedri-n (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 менедж. освіти». – Київ, 2019 – 196 с. (URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/718812/1/) 

3) на кафедрі філософії і освіти дорослих (ФОД): 

Об’єкти впровадження: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, депозитарій УМО на сайті Університету, електронна 

бібліотека НАПН України, а також заклади післядипломної педагогічної 

освіти, заклади освіти та наукові установи.  

Цільову групу споживачів наукової продукції становлять працівники 

ЦІПО, закладів післядипломної освіти, наукові бібліотеки та підвідомчі 

установи НАПН України. 

Отриманий результат розміщено в електронній бібліотеці НАПН 

України (режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua). (Курикулум підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників 

закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних 

програм: авт. кол. / заг. ред. Т.М. Сорочан; наук. ред., упоряд. В.В. Сидоренко, 

М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.) (URL: https://lib.iitta.gov.ua/706868/1). 

4) на кафедрі психології управління (ПУ): 

Об’єкти впровадження: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, а також заклади післядипломної педагогічної освіти. 

Цільову групу споживачів наукової продукції становлять працівники 

ЦІПО, закладів післядипломної освіти, наукові бібліотеки та підвідомчі 

установи НАПН України. 

Отримані результати: 

1. Розвиток особистісної готовності фахівців до конструктивного 

розв’язання конфліктів засобами трансформаційної гри: спецкурс (О. О. 

Горова) довідка про впровадження № 19-03/35 від 24.06.2019 р.). 2. Успішне 

входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього 

суб’єктивного добробуту: спецкурс (М. В. Москальов), довідка про 

впровадження № 19-03/33 від 24.06.2019 р. 3. Психологічна компетентність 

методичних працівників системи освіти: сутність та умови розвитку, довідка 

про впровадження (Н. В. Горідєнко), довідка про впровадження № 19-03/34 від 

24.06.2019 р. 4. Психологія економічної поведінки сучасного фахівця: 

спецкурс (І. О. Бондаревська), довідка про впровадження № 419 від 04.12.2019 

р. 5. Механізми соціально-психологічного впливу в процесі діяльності 

керівників закладів  освіти  (О. А. Прокопенко), довідка про впровадження 

№19-.03 / 42 від 05.12.2019 6. Я-концепція вчителя: сутність та умови розвитку  

(О. А. Прокопенко), довідка про впровадження №19-.03 / 43 від 05.12.2019. 7. 

https://lib.iitta.gov.ua/718812/1/%D0%97%D0%9D
http://lib.iitta.gov.ua/
https://lib.iitta.gov.ua/706868/1/%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A3%D0%9C%25
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Психологічні особливості маркетингу освітніх послуг в умовах професійно-

технічної освіти (С. В. Казакова),  довідка про впровадження №19-.03 /44 від 

05.12.2019. 8. Рефлексивна позиція педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників як чинник подолання психологічних бар'єрів щодо впровадження 

освітніх інновацій (О. О. Горова), довідка про впровадження №19-.03/45 від 

05.12.2019. 9. Психологічні засади організаційного розвитку закладів освіти в 

умовах соціальної напруженості (Л. М. Карамушка),  довідка про 

впровадження №19-.03/46 від 05.12.2019. 10. Попередження насильства у 

закладах освіти: психолого-управлінський аспект (О. В. Флярковська), довідка 

про впровадження №19-.03/47 від 05.12.2019. 

5) на кафедрі менеджменту освіти та права (МОП): 

Об’єкти впровадження: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, електронна бібліотека НАПН України.  

Цільову групу споживачів наукової продукції становлять працівники 

ЦІПО, закладів післядипломної освіти, наукові бібліотеки та підвідомчі 

установи НАПН України. 

Отриманий результат розміщено в електронній бібліотеці НАПН 

України (режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua). (Курикулум підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників 

закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних 

програм: авт. кол. / заг. ред. Т.М. Сорочан; наук. ред., упоряд. В.В. Сидоренко, 

М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.) (URL: https://lib.iitta.gov.ua/706868/1). 

 

 

  

http://lib.iitta.gov.ua/
https://lib.iitta.gov.ua/706868/1/%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A3%D0%9C%25
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V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» є засновником та 

співзасновником шести  наукових періодичних видань, що входять до 

Переліку фахових видань України: «Вісник післядипломної освіти» (серії 

«Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та 

адміністрування»), «Теорія та методика управління освітою», «Інформаційні 

технології і засоби навчання», ScienceRise: PedagogicalEducation  та чотирьох 

наукових та науково-практичних видань: журнал «Післядипломна освіта в 

Україні», збірник наукових праць «Простір арт-терапії», електронне науково-

практичне видання Науковий вісник УМО Серії «Економіка та управління»та 

«Педагогіка». 

Науково-методичний журнал «Післядипломна освіта в Україні» – у 

журналі впродовж 2019 року оновлюються вимоги до публікацій і структури 

видання. 

Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове 

виданнящо індексується: IndexCopernicus; Infobaseindex; SJIF (Impact Factor); 

Akademic resource Index; CiteFactor; Google Scholar; Національна бібліотека 

ім. В. І. Вернадського; Норвезький Реєстр наукових журналів серії: 

 «Педагогічні науки» – виходив щоквартально впродовж 

звітного періоду, підготовлено та подано документи щодо 

включення до Переліку наукових фахових видань України 

(зміна категорії); 

 «Соціальні та поведінкові науки» – виходив впродовж І–ІІ 

кварталу у ІІІ–ІV кварталах серію «Соціальні та поведінкові 

науки» було об’єднано з серією «Управління та 

адміністрування» та видано єдиним збірником під назвою 

«Соціальні та поведінкові науки». Підготовлено і подано 

документи щодо включення серії до Переліку наукових 

фахових видань України (зміна категорії); 

Електронний науковий журнал «Теорія та методика управління 

освітою» (електронне фахове видання) – вийшов один раз у звітному періоді. 

Науковий журнал «ScienceRise» (співзасновники) (фахове видання) – 

вийшов сім разів у звітному періоді. 

Наукометричне електронне фахове видання «Інформаційні технології і 

засоби навчання» (співзасновники), (Web of Sciense) (категорія А). 

«Простір арт-терапії»: збірник наукових праць (співзасновники) – 

вийшов двічі. 

Науковий вісник УМО: електронне науково-практичне видання, Серія 

«Економіка та управління». 

Науковий вісник УМО: електронне науково-практичне видання, Серія 

«Педагогіка». 

Також впродовж року було проведено модернізацію вебсайту видання 

«Вісник післядипломної освіти» (серії «Педагогічні науки», «Соціальні та 

поведінкові науки», «Управління та адміністрування»).  

Крім випуску наукової періодики, в Університеті готуються до друку: 

навчально-методичні комплекси, навчальні посібники, спецкурси, навчально-
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методичні та науково-методичні посібники, рекомендації, монографії, 

навчальні плани та програми, нормативно-правові матеріали, збірники статей 

та виступів, внутрішня документація Університету 
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VI. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ. 

Науково-педагогічні працівники Університету взяли участь у 358 

науково-практичних масових заходах з них 98 – міжнародні: 2 – зїзди і 

конгреси, 14 – симпозиумів і форумів, 163 – конференції ( з них 91 

міжнародна), 95 – наукових семінарів ( з них 5 – міжнародні), 3 – педагогічні 

читання, 10 – круглих столів, 10 – виставках ( 4 – міжнародні), інші види 

заходів – 61. 

За 2019 рік науково-педагогічні й педагогічні працівники Університету 

організували та провели 28 масових наукових заходів: 1 – міжнародна науково-

практична конференція, 1 – всеукраїнська науково-практична конференція, 1 – 

всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція та 1 науково-

практичний семінар відповідно до Плану НАПН України; 1 – міжнародна 

науково-практична конференція, 1- колоквіум,1 – всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція, 1- всеукраїнська інтернет-конференція 

відповідно до Плану МОН України;1 – науково-методичний семінар, 1- 

освітній кворінг, 1 – всеукраїнський круглий стіл відповідно до заходівна 

реалізацію Концепції Нової української школи в системі післядипломної 

педагогічної освіти, 1- міжнародна науково-практична конференція, 1- 

міжнародна науково-практична інтернет конференція, 1- вчеукраїнська 

науково-практична конференція, 1- всеукраїнська науково-практична інтернет 

конференція, 1 – всеукраїнська електронна науково-практична конференція, 1 

– всеукраїнська науково-практична інтернет конференція, 1 – всеукраїнський 

науково-практичний семінар, 1- педагогічні читання, 1- круглий стіл, 1 – 

форум, 2 – регіональні науково-практичні семінари, 1 міжкафедральний 

семінар, 4- міжнародні виставки. 

 

VI.1 Заходи, внесені до плану роботи Національної академії педагогічних 

наук України 

 

Міжнародні науково-практичні конференції 

 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 

24 травня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, ННІМП, 

Інститут психології імені Г. С. Костюка). 

Результативність.Конференція організована ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та 

лабораторією на громадських засадах «Управління якістю вищої освіти в 

контексті чинного законодавства України» Українського відкритого 

університету післядипломної освіти. 

У конференції взяли участь науковці, педагогічні й науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти України, а також республіки Польщі й Кореї. 

Обговорили актуальні психолого-педагогічні проблеми професійного 

становлення фахівців в умовах освітніх інновацій і соціальної напруженості. 
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У рамках конференції відбувся круглий стіл, присвячений пам’яті 

академіка Олександра Васильовича Киричука та його наукового внеску в 

післядипломну освіти педагогів з питань проектного управління 

особистісного розвитку учасників освітнього процесу.  

Проведено майстер-клас професора П. В. Лушина, завідувача кафедри 

психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології, доктора психологічних наук, професора.  

На сайті УМО розміщено електронний збірник матеріалів 

конференції:Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник 

матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 

травня 2019 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – 153 с. 

[Електронний ресурс]. – URL: http://umo.edu.ua/konferenciji. 

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-

методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті 

сучасного ринку праці» (м. Кривий Ріг Дніпропетровська область, 31 жовтня 

– 01 листопада 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО).  

Результативність. Конференцію проведено на базі ДНЗ «Криворізький 

професійний гірничо-технологічний ліцей» в якому завершується 

педагогічний експеримент Всеукраїнського рівня (науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва). 

У заході взяли участь близько 300 учасників, серед яких: 11 докторів 

наук, 42 кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти 

закладів вищої освіти, керівники та педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, коледжів із 19 областей та міста 

Києва, представники підприємств залізорудної галузі. 

Перед учасниками конференції виступили: Т. Т. Семенюк, головний 

спеціаліст Департаменту освіти та науки виконкому Криворізької міської 

ради; Генеральний директор Директорату професійної освіти Міністерства 

освіти і науки України І. В. Шумік;академік-секретар Відділення педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України Н. Г. Ничкало; ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії, професор кафедри 

М. О. Кириченко;завідувач організаційного відділу виконкому Покровської 

районної у місті Кривому Розі ради О. А. Ушакова;директор з персоналу ПАТ 

«Криворізький залізорудний комбінат» О. І. Макаров; директор з персоналу та 

соціальним питанням ПАТ «Суха балка» В. І. Віщеня; директор з персоналу та 

соціальним питанням ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 

О. А. Лук’яненко; провідний фахівець з підбору персоналу ПАТ 

«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» М. І. Маленкова та інші. 

Під час пленарної сесії учасники конференції обговорили доповідь 

заступника директора з навчально-виробничої роботи ліцею, кандидата 
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педагогічних наук Т. І. Стойчик за результатами формувального етапу 

педагогічного експерименту. 

За програмою заходу відбулась дискусійна панель за участю наукових 

працівників, представників ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», 

закладів професійної освіти та навчально-методичних центрів професійно-

технічної освіти. 

Учасники конференції відвідали заняття теоретичного циклу, взяли 

участь у відкритті молодіжного центру «PRKPGTL», сучасного 

комп’ютерного класу та кабінету математики.  

Інформацію про конференцію висвітлювали ЗМІ Криворіжжя: ТРК 

«Рудана», часописи «Домашня», «Авангард», «Прогрес», «Шахтар Кривбасу», 

«Під знаком руди і металу». 

 

Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції 

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми і 

перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи 

професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі» (до 40-річчя 

від дня утворення БІНПО) (м. Біла Церква Київської області, 27 лютого 2019 

р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. Учасники конференції обговорили сучасний стан і 

тенденції інноваційного розвитку професійної освіти в контексті модернізації 

системи неперервної освіти. До оргкомітету конференції надійшло 130 тез 

доповідей від педагогів вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів та 

організацій, які співпрацюють з колективом Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

За програмою заходу виступили: В. А. Гладуш, перший проректор – 

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор; О. П. Ситніков, 

директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 

кандидат історичних наук, доцент. 

У конференції взяли участь запрошені науково-педагогічні працівники 

Філії АО НЦПК «Өрлеу» «Інститут підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Жамбильської області» м. Тараз (Казахстан), а також голова 

наглядової ради акціонерного товариства «Науково-дослідний 

інститутгірничої механіки імені М. М. Федорова», академік НАН України, 

доктор технічних наук, професор, Герой України Б. А. Грядущий та професор 

кафедри управління факультету інформаційних технологій та управління 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з державного 

управління, доцентТ. В. Поспєлова, в.о. начальника управління освіти та 

науки Білоцерківської міської ради В. А. Баранова. 

Про перспективи співпраці з колективом БІНПО висловилися 

Л. М. Оліфіра, заступник директора з навчальної роботи Центрального 

інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат педагогічних наук, доцент та О. В. Алейнікова, директор 

Навчально–наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 
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«Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, 

професор. 

У заході взяли участь слухачі групи підвищення кваліфікації керівних 

та педагогічних працівників обласних навчально- (науково)-методичних 

центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти. 

 

Науково-практичні семінари 

 

Науково-практичний семінар «Позиціонування навчального закладу 

на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (м. Київ, 

17 жовтня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ННІМП).  

Результативність. Науково-практичний семінар проведено науково-

педагогічними працівниками кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи ННІМП спільно із ВГО «Консорціум закладів 

післядипломної освіти», управлінням освіти і науки Бориспільської міської 

ради Київської області та Бориспільським академічним ліцеєм. 

До заходу долучилися провідні науково-педагогічні працівники та 

здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом» ННІМП, а також керівники закладів освіти 

Бориспільщини. 

Робота семінару була зосереджена на наступних напрямах: 

–  лідерство і організаційна культура в педагогічній і управлінській 

діяльності; 

–  теорія і практика управління закладом освіти в умовах євроінтеграції; 

–  управління міжнародними проектами і програмами; 

–  стратегії маркетингу та позиціонування закладу освіти засобами 

новітніх технологій менеджменту; 

–  технології позиціонування закладу освіти в умовах інклюзивного 

навчання; 

–  новітні технології у науково-методичному супроводі педагога Нової 

української школи. 

Модератори семінару – Т. Є. Рожнова, А. І. Мосюра, Т. А. Махиня – 

науково-педагогічні працівники ННІМП. 

Під час роботи семінару учасники мали змогу ознайомитися із роботою 

Бориспільського академічного ліцею – наймолодшого освітнього закладу 

України, який розпочав свою роботу 04.01.2019 року.  

За програмою заходу було підписано угоду про співпрацю між ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України та Бориспільським 

академічним ліцеєм. 

Інформацію про захід розміщено на сайті ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 
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ІІ. Заходи, внесені до плану роботи Міністерства освіти і науки України 

 

Міжнародні науково-практичні конференції 

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» (м. Суми, 05 грудня 2019 р.,ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти», Сумський обласний ІППО). 

Результативність. VI Міжнародна науково-практична конференція 

відбулась у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти. У заході взяли участь науково-педагогічні працівники закладів освіти 

України, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, Казахстану та 

інших країн. Співорганізаторами конференції стали: Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України (Київ), Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Запорізький національний 

університет, Казахський національний університет імені аль-Фарабі (Алмати, 

Казахстан), Узбецький науково-дослідницький інститут педагогічних наук 

імені Т. Н. Кари Ніязі (Ташкент, Узбекистан), Телавський державний 

університет імені Якоба Гогебашвілі (Телаві, Грузія), Гданська вища 

гуманістична школа (Польща). 

За програмою пленарного засідання проведено скайп-конференцію за 

участю члена європейської професійної психотерапевтичної ліги, директора 

компанії «DMA Medhilfe», керівника психологічного центру «Ключ до себе» 

В. В. Дарвіш, яка висвітлила питання функціонування сучасної гімназії в 

Німеччині. У межах заходу відбувся Workshop, присвячений розробці 

активних і захопливих воркшопів, який проведено стипендіатом Державного 

департаменту США, магістром з викладання англійської мови як іноземної, 

викладачем кафедри германської філології Сумського державного 

педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Wendy Finlayson. 

Учасники конференції ознайомилися з презентацією доповіді 

А. К. Минбаєвої, професора кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Казахського національного університету імені аль-Фарабі з проблеми 

евтагогіки – нового напряму розвитку педагогічної науки. 

Науковці відвідали майстер-класи, які провели: кандидат педагогічних 

наук, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель-методист 

початкових класів Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

О. М. Юрченко («Самозбережувальні технології або як запобігти 

професійному вигоранню»); магістрантка КЗ Сумський обласний ІППО, 

педагог в Студії Лідерства для підлітків м. Києва О. В. Єфімова («Секрети 

нейрографіки в роботі працівників позашкільної освіти»); старший викладач 

кафедри психології КЗ Сумський обласний ІППО, базовий тренер із 

позитивної та транскультурної психотерапії Л. Л. Гільова («Від емоційного  

безсилля до емоційного благополуччя»); кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри практичної психології Сумського державного 

педагогічного університету ім. А. С. Макаренка К. М. Пасько («Арт-

терапевтичні техніки в роботі з базовими потребами особистості»); кандидат 
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педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка 

Д. В. Будянський («Сучасні технології розвитку академічного 

красномовства»); старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти 

та менеджменту КЗ Сумський обласний ІППО Д. М. Пінчук («Професійний 

брендінг – тренд успішності сучасного педагога»). 

У роботі конференції взяли участь магістранти КЗ Сумський обласний 

ІППО та слухачі Сумського територіального відділення МАН України, що 

свідчить про утвердження традицій щорічної конференції «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» та перспективи розвитку наукової 

традиції в Україні.  

 

Колоквіуми 

 

Колоквіум «Освіта впродовж життя у глобальному вимірі: 

людиноцентризм, інноваційні технології, шлях до успіху» (м. Київ, 

12 грудня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державна 

наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»). 

Результативність.Організатором заходу виступив Центральний 

інститут післядипломної освіти. У роботі колоквіуму взяла участь 

Т. М. Сорочан, директорка ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, докторка пед. наук, професорка. Модератори заходу: 

О. І. Бондарчук, завідувачка кафедри психології управління ЦІПО; 

М. В. Ілляхова, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО.  

За програмою колоквіум проходив у номінаціях:«Наукові розвідки у 

галузі безперервної освіти», «Публікації за проблемою безперервної освіти в 

індексованих і фахових виданнях», «Освітньо-технологічний прорив у 

безперервній освіті», «Особистісний вимір успіху в безперервній освіті». 

Із доповідями виступили:Н. І. Зінчук, доцентка кафедри менеджменту 

освіти та права; М. І. Скрипник, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих; 

В. В. Супрун, професор кафедри менеджменту освіти та права;Н. І. Гущина, 

старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій;В. О. Киричук, доцент кафедри психології 

управління; О. О. Горова, професорка кафедри психології управління ЦІПО. 

За програмою заходу виконували ролі хранителів мудрості: 

Н. В. Любченко, доцентка кафедри менеджменту освіти та права, 

С. В. Антощук, доцентка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій, Н. І. Пінчук, доцентка кафедри психології ; ролі 

хранителів часу: М. Є. Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій, В. О. Купрієвич, старша 

викладачка кафедри професійної та вищої освіти, О. А. Прокопенко, старша 

викладачка кафедри психології управління ЦІПО. 

Модератор О. І. Бондарчук, завідувачка кафедри психології управління 

ЦІПО, під час дискусії, що відбулася у ході колоквіуму, закцентувала увагу на 

успіху та способах його досягнення в безперервній освіті. 
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Захід відзначився продуктивним обговоренням важливих аспектів 

освіти впродовж життя в глобальному вимірі: людиноцентризм, інноваційні 

технології, шлях до успіху.Підсумовуючи роботу учасників за програмою 

колоквіуму, його модератори окреслили перспективні ідеї щодо подальшої 

роботи наукових розвідок науково-педагогічних працівників закладу вищої 

освіти. 

 

Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції 

 

IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології», (м. Київ, 16 жовтня 2019 р., Міністерство освіти і науки 

України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державна наукова 

установа «Інститут модернізації змісту освіти»). 

Результативність. Конференція організована кафедрою філософії і 

освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» спільно з 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; тематичні партнери – ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Віртуальна кафедра 

андрагогіки, ГО «Толока», товариство «Всеосвіта». Захід проведено на базі 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Трансляція конференції 

відбувалась на YouTube каналі Віртуальної кафедри андрагогіки ЦІПО. 

У заході взяли участь представники закладів освіти 23 областей України. 

Було подано 248 заявок, зареєстровано під час онлайн трансляції понад 1200 

перепостів у соціальних мережах.  

Інтернет-конференція відбулася за дев’ятьма тематичними напрямами в 

інтернет-офлайн форматі та в постерному режимі, зокрема, освіта дорослих як 

соціокультурний феномен: вітчизняний і зарубіжний досвід; інклюзивна 

освіта дорослих: моделі професійного розвитку фахівців; теорія і методологія 

професійного розвитку фахівців у сучасному суспільстві; професійний 

розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти; розвиток цифрової компетентності 

фахівців як ключової в системі підвищення кваліфікації; науково-методичний 

супровід безперервної професійного розвитку фахівців у системі 

післядипломної освіти; зміст і технології професійного розвитку педагогічних 

і науково-педагогічних працівників в умовах сучасних закладів освіти; 

психологічний супровід професійного розвитку фахівців; управління 

професійним розвитком фахівців в умовах децентралізації влади. 

Модераторами Інтернет-конференції були В. В. Сидоренко, завідувачка 

кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», докторка педагогічних наук, професорка кафедри; А. Б. Єрмоленко, 

кандидат політичних наук, доцент кафедри; О. А. Самойленко, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри. 

Відкрив ІV Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію 

М. О. Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 

філософії,  член-кореспондент Академії наук вищої освіти України професор 

кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО. У заході взяли участь: 

https://www.youtube.com/?gl=UA&hl=ru
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Т. М. Сорочан, докторка педагогічних наук, професорка, директорка 

Центрального інституту післядипломної  освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; Ю. І. Завалевський, доктор 

педагогічних наук, професор виконуючий обов’язки директора Інституту 

модернізації змісту освіти, професор кафедри філософії і освіти дорослих 

ЦІПО; І. М. Литвиненко, співзасновник і директор компанії «Всеосвіта». 

На конференції авторський колектив кафедри філософії і освіти 

дорослих презентував проморолик про розроблений цифровий навчально-

методичний комплекс «Розвиток ключових компетентностей педагога Нової 

української школи: чек-листи для формальної, неформальної освіти та 

інформальної освіти». Було зактуалізовано новий погляд на проблему 

розвитку ключових компетентностей педагога Нової української школи в 

умовах безперервної освіти. 

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили 12 

наукових працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 

КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної освіти» та методичного 

кабінету управління освіти Херсонської міської ради. 

Привітали учасників Інтернет-конференції у своїх відеозверненнях 

науково-педагогічні працівники ДУ «Науково-методичного центру 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних 

закладів «Агроосвіта», КЗВО «Одеської академії неперервної освіти Одеської 

обласної ради». 

Відбулось резюмування модераторами портфеля кожної секції Інтернет-

конференції. Учасники Інтернет-конференції звернулись до освітянської 

спільноти України з проєктом резолюції щодо консолідації зусиль у вирішенні 

питань професійного розвитку фахівців у системі освіти дорослих. 

За результатами Інтернет-конференції заплановано публікацію тез 

наукових доповідей в Е-збірнику матеріалів конференції «Професійний 

розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології». 
 

Всеукраїнські інтернет-конференції 

 

Всеукраїнська інтернет-конференція «Розвиток інформаційної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти» (м. Київ – м. Біла Церква, 30 травня 2019 р., Міністерство освіти і 

науки України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність.Конференція організована кафедрою технологій 

навчання, охорони праці та дизайну БІНПО спільно з Науково-методичними 

центрами професійно-технічної освіти різних областей України. У заході 

взяли участь понад 250 осіб. Напрямами роботи конференції були: 

– використання систем електронного тестування в освітньому процесі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

– розробка і використання електронних підручників; 

– використання дидактичних можливостей системи Інтернет в 

освітньому процесі; 
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– використання хмарних технологій педагогічними працівниками 

закладів професійної освіти. 

У конференції взяли участь педагогічні працівники БІНПО, заступники 

директорів, методисти, викладачі професійно-теоретичної підготовки, 

майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Київської, Полтавської, Волинської, Кропивницької, 

Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Одеської, Донецької та 

Луганської областей. Модератором конференції був в.о. завідувача кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО А. С. Даценко. 

Відкрила конференцію заступник директора БІНПО С. О. Заславська.  

Змістовні виступи презентували такі педагогічні працівники: викладач 

Полтавського професійного ліцею транспорту П. Л. Сінтяй доповів про 

створення електронних підручників для підготовки майбутніх залізничників; 

майстер виробничого навчання Маріупольського вищого металургійного 

професійного училища Т. І. Чупир інформувала про використання 

авторського електронного підручника спецтехнології; заступник директора з 

виховної роботи Білоцерківського професійного ліцею В. В. Павленко 

доповіла про використання Інтернету в освітньому процесі; старший викладач 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО С. І. Красний 

висвітлив питання цифрової компетентності в професійному навчанні.  

За матеріалами конференції видано збірник тез. Учасники конференції 

отримали сертифікати. 

 

ІІІ. Заходи Університету менеджменту освіти на реалізацію Концепції 

Нової української школи в системі післядипломної педагогічної освіти 

 

Науково-методичні семінари 

 

Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби 

системи освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів 

в умовах реалізації Концепції «Нова Українська школа» (м. Київ, 31 

жовтня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державна наукова 

установа «Інститут модернізації змісту освіти»). 

Результативність. Захід організовано кафедроюпсихології управління 

ЦІПО спільно з відділом психологічного супроводу та соціально-педагогічної 

роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». У роботі семінару взяли 

участь 150 науковців, освітян-практиків, директорів і заступників директорів 

закладів освіти, практичних психологів, 13 молодих учених та 22 студенти. 

На семінарі виступили: Н. І. Клокар – перший проректор ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, яка, 

користуючись нагодою, передала спеціальним учасникам семінару 

(директори, практичні психологи закладів освіти Прилуцького району, 

районний методичний кабінет (РМК) відділу освіти Прилуцької 

райдержадміністраці Чернігівської області) примірник Договору про 

співпрацю УМО з РМК, підписаний збоку УМО ректором ДЗВО «Університет 
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менеджменту освіти», доктором філософії, професором, членом-

кореспондентом Академії наук вищої освіти України М. О. Кириченком; 

Т. М. Сорочан – директор Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, 

професор; 

О. В. Флярковська – начальник відділу психологічного супроводу та 

соціально педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 

кандидат педагогічних наук. 

На пленарному засіданні з доповідями виступили 8 науково-

педагогічних працівників.  

У межах семінару проведено тематичні майстер-класи: 

• «Користування психодіагностичною методикою MOXO» 

(інноваційна діагностична методика для виявлення синдрому / розладу 

дефіциту уваги та гіперактивності, розладів, що його супроводжують) 

(Д. А. Петрик, «NekotesMOXOinUkraine»). 

• «Профілактика булінгу у дитячих колективах відповідно до 

вікових особливостей» (Е. В. Воронцова, науковий співробітник відділу 

проектного управління, практичний психолог, спеціаліст вищої категорії). 

• «Емоційно-вольовий самоконтроль та здатність до саморегуляції 

поведінки» (О. С. Черниш, психолог в галузі розвитку емоційного інтелекту, 

корекції невротичних розладів, наслідків психологічної травми та проблем 

розвитку особистості, керівник громадської організації «Центр сучасної 

психології «Міррада»). 

• «Булінг як наслідок травматизації особистості» (Л. Є. Киричук, 

науковий співробітник МАН України, гештальт-терапевт, психолог вищої 

категорії-методист, тренер-консультант). 

• «Профілактика професійного стресу та «вигорання» у контексті 

забезпечення психологічного благополуччя вчителів» (Н. І. Пінчук, доцент 

кафедри психології управління ЦІПО, кандидат психологічних наук, доцент). 

Підсумки обговорення доповідей, виступів, активна робота майстер-

класів засвідчили актуальність і корисність проблематики семінару для 

освітньої галузі і, як наслідок, для створення сприятливих психологічних умов 

реалізації Концепції Нової української школи. 

 

Освітні коворкінги 

 

Освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових 

компетентностей педагога Нової української школи» (м. Київ, 09 квітня 

2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

Результативність. Ініціатором проведення освітнього коворкінгу 

виступила кафедра філософії і освіти дорослих ЦІПО. Тематичними 

партнерами – Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта», міський методичний центр м. Львова. Захід проводився в 

режимі телемосту Київ-Львів-Чернівці.  
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Тематика освітнього коворкінгу об’єднала представників із 19 областей 

України. Було подано 223 заявки, зареєстровано під час онлайн-трансляції 

освітнього коворкінгу понад 2369 переглядів (канал YouTube Віртуальної 

кафедри андрагогіки ЦІПО, сторінки Facebook).  

Формат освітнього коворкінгу дав можливість використати гнучку 

організіцію робочого простору учасників, елементи майстер-класів, мозковий 

штурм, роботу в групах, думки експертів, відео-чат, телеміст, відео-

скрайбінги, інфографіку. Під час заходу з експертами працювали 3 коворкінг-

групи, зокрема методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), 

слухачі тематичних курсів підвищення кваліфікації на базі міського 

методичного центру м. Львів. 

Професійний розвиток педагога Нової української школи став темою 

виступу директора Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» Т. М. Сорочан. Завідувач кафедри 

філософії і освіти дорослих В. В. Сидоренко поінформувала учасників заходу 

про чек-лист розвитку ключових компетентностей педагога Нової української 

школи. Науково-педагогічні працівники (В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень, 

А. Б. Єрмоленко, М. В. Ілляхова, М. Ш. Фарухшина, Ю. А. Махновець) 

презентували чек-листи розвитку навчальної, підприємницької, цифрової 

компетентностей педагога для формальної, неформальної і неформальної 

освіти. 

Із науковими доповідями виступили: М. В. Ілляхова, доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

(«Цифрові компетенції в розвитку креативності педагога»); Я. Л. Швень, 

доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО («Особистісна готовність 

педагога Нової української школи до змін»); А. Б. Єрмоленко, доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих, і М. Ш. Фарухшина, старший викладач кафедри 

(«Чек-лист розвитку підприємницької компетентності педагога НУШ»); 

Т. С. Кравчинська, доцент кафедри філософії і освіти дорослих («Акценти у 

формуванні громадянської компетентності педагога НУШ»); В. В. Левченко, 

доцент кафедри філософії і освіти дорослих («Психологічний супровід 

формування екологічної компетентності педагогів»); О. В. Просіна, доцент 

кафедри філософії і освіти дорослих («Розвиток культурологічної 

компетентності педагогів»). 

В обговоренні ключових питань освітнього коворкінгу взяли участь: 

Н. М. Гончаренко, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» і А. О. Антипов, начальник відділу цифрових освітньо-наукових 

систем ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». З відеовиступами 

приєднались учасники з інших областей України. 

 

Всеукраїнські круглі столи 

Всеукраїнський круглий стіл «Розвиток інноваційного потенціалу 

педагогічних працівників та його реалізації в проєктній діяльності» 
(м. Київ, 10 жовтня 2019 р.,ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського). 

https://www.youtube.com/?gl=UA&hl=ru
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Результативність. Організатори заходу: ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» спільно з УВУПО, Полтавським, Кіровоградським 

обласними ІППО, Міжрегіональною школою новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти. 

Участь у науковому зібранні взяли представники різних навчальних 

закладів і установ України, зокрема педагогічні, науково-педагогічні 

працівники, докторанти, аспіранти, завідувачі (методисти) районних (міських) 

методичних об’єднань (центрів). Учасники круглого столу акцентували увагу 

науковців на сучасних проблемах і перспективах розвитку управлінської 

діяльності у закладах та установах освіти в умовах реформування відповідно 

до завдань євроінтеграції України. 

Тематичні напрями роботи круглого столу: 

І. Розвиток інноваційного потенціалу та новаторства керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників до роботи в умовах 

конкурентного освітнього середовища;  

ІІ. Проєктна діяльність закладів загальної середньої освіти в умовах 

децентралізації управління освітою;  

ІІІ. Реалізація сервісних функцій методичних служб у контексті 

модернізації освіти.  

У межах всеукраїнського круглого столу відбувся обмін теоретичними 

здобутками та досвідом управлінської діяльності науковців, керівників 

загальної середньої та післядипломної освіти. 

 

ІV. Міжнародні масові наукові заходи 

 

Міжнародні науково-практичні конференції 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

психології стрес-менеджменту» (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького). 

Результативність. Захід організовано кафедрою психології 

управління Центрального інституту післядипломної освіти спільно з 

кафедрою прикладної психології Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького. Співорганізатори заходу: Університет 

економіки та інновацій (м. Люблін, Польща), Чеський навчальний центр 

«gostudy» (м. Прага, Чехія), громадська організація «Ukraine and Ukrainians 

abroad» (New York,Usa), ucla laboratory for stress assessment and research (Los-

Angeles, USA). 

На пленарному засіданні виступили 16 науково-педагогічних 

працівників закладів освіти України та запрошені зарубіжні гості.  

Учасники конференції взяли участь у роботі шести секцій, на яких були 

розглянуті наступні питання: 

• сучасні тенденції розвитку психології стрес-менеджменту; 

• напрямки психологічного дослідження стресових станів; 

• техніки стрес-менеджменту; 

• стрес у професійній діяльності; 
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• стрес-менеджмент у педагогічній діяльності. 

У заході взяли участь зарубіжні партнери з Каліфорнійського 

університету (Лос-Анджелес) (3 особи); Університету економіки та інновацій 

(м. Люблін, Польща) (3 особи); Чеського навчального центру «gostudy» 

(м. Прага, Чехія) (1 особа). 

У межах міжнародної науково-практичної конференції проведені такі 

майстер-класи: 

– Глибинна психокорекція особистості; 

– Короткотермінова  глибинна психологічна допомога: ефективний підхід; 

– Діагностика стресу за допомогою проективних засобів; 

– Особливості роботи психолога з особами, які постраждали внаслідок 

військового конфлікту; 

– Емоційний інтелект. 

Підводячи підсумкиміжнародної науково-практичної конференції, її 

учасники у виступах підкреслили актуальність і корисність проблематики 

заходу для освітньої галузі України. 

 

Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції 

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» 
(м. Київ, 27 листопада 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

БІНПО). 

Результативність. Інтернет-конференцію проведено уДержавній 

установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». 

Конференція спрямована на вирішення актуальних питань щодо 

євроінтеграції сучасних інноваційних технологій навчання в системі 

неперервної освіти; обміну сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, самовиховання та саморозвитку особистості; гуманізація системи 

неперервної професійної освіти, впровадження педагогічних інновацій; 

готовність до сприйняття особистісно-орієнтованого навчання; підвищення 

професійної психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників. 

У заході взяли участь понад 500 науково-педагогічних та педагогічних 

працівниківвітчизняних та зарубіжних навчальних закладів та організацій. В 

оргкомітет конференції надійшло 124 доповіді, 30 закордонних публікацій з 

10 країн: Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Латвії, Естонії, Польщі, 

США, Фінляндії, України. 

Роботу конференції було організовано у форматі одного пленарного 

он-лайн засідання та дев’яти секцій. Напрями роботи конференції:  

1. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти. 

2. Розвиток готовності педагогічних працівників до 

інноваційної діяльності. 

3. Організація процесу навчання та виховання на 

гуманістичних засадах.  
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4. Принципи гуманізації управління освітніми організаціями. 

5. Моделювання інноваційної діяльності педагога. 

6. Особливості управління процесом розвитку закладу освіти в 

умовах євроінтеграції. 

7. Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні 

курси, тренінги, e-learning тощо). 

8. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному 

євроінтеграційному просторі. 

9. Освіта для сталого розвитку. 

Доповіді учасників конференції в авторській редакції будуть видані у 

електронному збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти». Авторами напрацювань є 17 докторів наук, 22 кандидатів 

наук, педагогічні працівники навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та 

методичних центрів ПТО Дніпропетровської, Донецької, Луганської, 

Волинської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Одеської, Полтавської, 

Рівненської, Сумської, Херсонської, Чернігівської областей України. 

За результатами обговорення доповідей було прийнято резолюцію:  

1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників 

конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне 

значення, а також високу якість досліджень, що проводяться в межах наукових 

шкіл. 

2. Підтримати діяльність науково-педагогічних колективів закладів 

вищої освіти, навчально-методичних центрів ПТО, навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації, Комунальних навчальних закладів щодо розвитку 

фундаментальної та прикладної науки. Вважати позитивними встановлені 

зв’язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень 

споріднених навчальних закладів та проведення спільних досліджень.  

3. Вважати за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за 

наступними напрямами: теорії і практики розвитку психолого-педагогічної 

компетентності в системі безперервної освіти; вивчення питань розвитку 

готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності та управління 

процесом професійного розвитку педагогічних працівників; розвитку 

сучасних підходів щодо гуманізації освітнього процесу в сучасному 

євроінтеграційному просторі, особливостей управління процесом розвитку 

закладу освіти в сучасних умовах; методологічних засад підвищення 

кваліфікації педагогів професійної школи; впровадження сучасних 

інформаційних технології в навчанні дорослих; вдосконалення сучасних форм 

і методів оцінювання навчальних досягнень учнів. 

4. Розширювати міжнародні зв’язки шляхом проведення спільних 

конференцій та опублікування робіт зарубіжних науковців у збірниках 

науково-практичних конференцій та семінарів.  

5. Рекомендувати впроваджувати наукові розробки в освітній процес. 

Відобразити інформацію про найбільш важливі наукові результати на сайтах 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 
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V. Всеукраїнські масові наукові заходи 

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін»(м. Київ,16 травня 2019 р., ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», ННІМП). 

Результативність. У роботі конференції взяли участь: ректор ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Академії наук вищої 

освіти України, доктор філософії – М. О. Кириченко; проректор з науково-

методичної роботи та міжнародних зв'язків ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», доктор педагогічних наук, професор – О. М. Отич; директор 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, 

професор – О. В. Алейнікова; дипломат, керівник проекту ЄС «Підтримка 

антимонопольного комітету України у запровадженні правил державної 

допомоги» – Штефан Сабау; аташе Посольства Держави Лівія в Україні – 

Суліман М. А. Елкалі та завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, 

доцент – Т. І. Бурлаєнко.  

На пленарному засіданні виступив проректор українського філіалу 

Міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут 

розвитку інтелекту», член комісії з питань освіти Міжнародного інституту 

розвитку інтелекту (Республіка Корея) – Лі Йон Квон та були заслухані 

доповіді здобувачів вищої освіти. Проведена робота секцій: 

1. Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг: методологія, 

теорія, практика;  

2. Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах; 

3. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін; 

4. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та 

вдосконалення системи управління проектами; 

5. Секція молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

Пріоритетні напрями глобалізаційних змін у наукових дослідженням молодих 

вчених ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

За результатами обговорення доповідей прийнято резолюцію. 

 

Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції 
 

1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з 

міжнародною участю «Розвиток ключових компетентностей особистості 

педагога в умовах реформування освіти» (м. Біла Церква – м. Дніпро, 

28 травня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. Інтернет-конференцію проведено на базі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та у м. Дніпро на 
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базі Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне 

училище з поліграфії та інформаційних технологій».  

Конференція спрямована на вирішення актуальних питань щодо 

розвитку ключових компетентностей особистості сучасного педагога; обмін 

сучасним психолого-педагогічним досвідом навчання, виховання та розвитку 

особистості учня, як майбутнього фахівця; вдосконалення освітнього процесу 

в закладах професійно-технічного напряму; підвищення психолого-

педагогічної та науково-методичної компетентності педагогічних працівників; 

розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у контексті діджиталізації освіти та 

соціальної й громадянської компетентностей для забезпечення навчання 

впродовж життя. 

В оргкомітет конференції надійшло понад 100 тез доповідей від 

закладів освіти Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Запорізької, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Чернігівської, Черкаської, Чернівецької областей та 

зарубіжних партнерів Республіки Білорусь та Казахстану. 

Роботу Конференції було організовано у форматі пленарного он-лайн 

засідання і п’яти секцій. 

Учасники конференції відзначили високий загальний рівень наукових 

досліджень, які проводяться на сучасному етапі, за напрямами:  

1. Психолого-педагогічна компетентність педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

2. Науково-методична компетентність педагогів ЗП(ПТ)О.  

3. Розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті 

діджиталізації освіти. 

4. Соціальна та громадянська компетентність як категорії ключових 

компетентностей для забезпечення навчання впродовж життя. 

5. Освіта для сталого розвитку. 

За результатами обговорення доповідей прийнято резолюцію:  

1. Відмітити значний інтерес до проблематики заходу з боку закладів 

освіти, високий рівень практичної значущості досліджень, які представлені в 

доповідях учасників.  

2. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників 

конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне 

значення, а також високу якість досліджень. 

3. Рекомендувати учасникам конференції за результатами доповідей 

підготувати статті та подати до збірнику матеріалів конференції.  

4. Сприяти впровадженню теоретичних і практичних результатів 

учасників конференції у практику Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти.  

5. Рекомендувати впроваджувати наукові розробки у навчальний 

процес. Відобразити інформацію про найбільш важливі наукові результати на 

сайті Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (www.ipo-

http://www.ipo-ipp.com.ua/
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ipp.com.ua). 

Результати конференції висвітлено у публікаціях науково-педагогічних 

працівників у науково-періодичних виданнях. 

 

2. ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція 

«Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» 

(м. Київ, 20 листопада 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

ЦІПО). 

Результативність.У роботі конференції взяли участь: О. М. Отич, 

доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної та 

міжнародної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; В. Ю. Биков, 

доктор технічних наук, професор, директор Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України; М. О. Кононець, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології і педагогіки 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

За програмою електронної науково-практичної конференції було 

підготовлено 47 доповідей науково-педагогічних працівників – представників 

закладів вищої освіти, зокрема: Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (О. В. Соснін, 

доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України), 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

(С. А. Чеховський, кандидат технічних наук, професор; Н. М. Піндус, 

кандидат технічних наук, доцентка), Рівненського обласного інституту 

післядипломної освіти (Н. А. Басараба, завідувачка кабінету інформаційно-

комунікаційних технологій) та інших. 

Активну участь у конференції взяли науковці ЦІПО (Л. А. Карташова, 

докторка педагогічних наук, професорка, заступниця директора з 

дистанційного навчання; С. П. Касьян, кандидат педагогічних наук, завідувач 

кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ;Л. Л. Ляхоцька, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри відкритих освітніх систем 

та ІКТ;Л. Г. Кондратова, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ; Н. І. Гущина, кандидатка 

педагогічних наук, старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та 

ІКТ; М. Є. Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та 

ІКТ та інші) та БІНПО (Н. В. Верченко, кандидатка біологічних наук, 

доцентка, вчений секретар, доцентка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту;В. Є. Харагірло Віра, в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту;А. М. Лукіянчук, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту;А. С. Даценко, старший викладач та інші). 

Запропоновані форми участі в конференції (стаття, тези, відеовиступ, 

презентація, оффлайн-виступ) надали можливість близько 300 освітянам, 

серед яких керівники закладів освіти, педагогічні, науково-педагогічні 

працівники, автори дистанційних курсів, тьютори, студенти, аспіранти, 

докторанти закладів загальної середньої освіти, післядипломної педагогічної 

http://www.ipo-ipp.com.ua/
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освіти, вищої освіти тощо ознайомитись із теоретичними напрацюваннями та 

практичним досвідом щодо тенденцій впровадження та подальшого розвитку 

відкритої післядипломної освіти та дистанційного навчання. 

За підсумками електронної науково-практичної 

конференціїопубліковано дослідження науковців та практиків із проблем: 

роль відкритості у сприянні освітнім інноваціям та диджиталізації системи 

освіти України; цифрова дидактика в освітньому процесі в умовах реформи 

Нової української школи; новітні небезпеки в Інтернет-просторі; досвід 

впровадження інноваційних форм, інтерактивних технологій, сучасних систем 

управління освітніми ресурсами в освітній діяльності закладів освіти; 

інноваційна навчальна література для дорослих.  

Результат: Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. 

матер. ІV Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 20 листопада 2019 р. [ред. 

кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос, Т.І. Сябрук]. – 

К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2019.  URL: 

https://drive.google.com/drive/folders/1X57cxst7O75qgFwuCEv6tJhR9GUbMNI8 

Учасники заходу отримали сертифікати. 

 

3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів професійної школи у системі неперервної освіти»(м. Біла Церква, 

11 грудня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність.Організатори заходу: кафедра методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України; 

кафедра професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «УМО» НАПН України; кафедра професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. Питання, розглянуті 

у межах науково-практичної інтернет-конференції: 

 підвищення кваліфікації як запорука результативної професійної 

діяльності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

 педагоги системи П(ПТ)О як агенти змін професійної підготовки 

кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції; 

 формування та розвиток науково-методичної компетентності педагогів 

ЗП(ПТ)О в системі безперервної освіти; 

 реалізація диференційованого підходу в системі підвищення 

кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О; 

 реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як 

показник рівня науково-методичної компетентності педагога ЗП(ПТ)О; 

 відкрите освітнє середовище в системі підвищення кваліфікації 

педагогів ЗП(ПТ)О; 

 шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної школи; 

https://drive.google.com/drive/folders/1X57cxst7O75qgFwuCEv6tJhR9GUbMNI8
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 методика оцінювання рейтингу при визначенні рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників; 

 формування готовності педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності в умовах ЗП(ПТ)О; 

 критерії оцінювання результативної діяльності педагога ЗП(ПТ)О. 

У роботі пленарного засідання взяли участь понад 200 осіб 

із 17 областей України та м. Києва. Серед учасників – 5 докторів наук, 

професорів; 6 кандидатів наук, доцентів; директори та заступники директорів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти; директори та методисти 

обласних навчально-методичних центрів ПТО, педагогічні працівники 

ЗП(ПТ)О. 

Модераторами заходу були І. Є. Сілаєва., завідувачка кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, 

кандидатка технічних наук, доцентка та А. Б. Єрмоленко, доцент кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, 

кандидат політичних наук, доцент. 

З вітальним словом до учасників конференції звернулася 

В. В. Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України, докторка педагогічних наук. 

Серед доповідачів, Л. М. Петренко, докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти із виступом щодо концептуальних засад поняття 

«компетентність» педагога на етапі реформування сучасної професійної 

освіти; І. Є. Сілаєва,завідувачка кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидатка технічних наук, 

доцентка, із презентацією результатів констатувального експерименту 

науково-дослідної роботи кафедри методики професійного навчання та 

соціально-гуманітарних дисциплін «Розвиток науково-методичної 

компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у 

системі неперервної освіти»; С. В. Соболєва, кандидатка с-г наук, доцентка 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

БІНПО з доповіддю про результати формувального етапу науково-дослідної 

роботи та перспективні напрями діяльності кафедри з питань формування та 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О у курсовий 

та міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації; В. І. Ковальчук, завідувач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету 

ім. Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор, спільно з 

колективом кафедри та студентами долучилися до роботи заходу та 

поділилися інноваційними здобутками кафедри у створенні школи 

професійної майстерності сучасного педагога як осередку його професійного 

зростання; В. П. Опанасенко, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університету ім. 

Олександра Довженка з доповіддю щодо готовність сучасного педагога 

професійної школи до інноваційної діяльності; А. Б. Єрмоленко, кандидат 
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політичних наук, доцент кафедри методики професійного навчання та 

соціально-гуманітарних дисциплін презентував ідеї щодо трансформації 

соціокультурного середовища як регулятора розвитку моделей 

післядипломної освіти; М. В. Жук, завідувач кафедри соціально-гуманітарної 

освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат філософських наук, доцент у виступі розкрив сутність теорії 

поколінь, визначаючи її вплив на сучасну післядипломну освіту педагогів; 

В. М. Бондарчук, директор НМЦ у Рівненській області презентувала 

результати участі педагогів професійної освіти Рівненщини у вітчизняних та 

міжнародних освітніх проектах як форми підвищення їх професійної 

компетентності. 

На пленарному засіданні конференції в режимі on-line було 

представлено 15 доповідей. 

За результатами обговорення кола проблемних питань учасники 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції актуалізували 

необхідність коригування спільної діяльності науковців системи 

післядипломної освіти, педагогічних працівників державних закладів вищої 

освіти, методичних служб обласних навчально-методичних центрів ПТО та 

педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

щодо розробки та впровадження інноваційних моделей підвищення 

кваліфікації відповідно до соціоекономічних та соціокультурних вимог 

суспільства. 

 

 

Всеукраїнські науково-практичні семінари 

 

 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти в умовах сталого розвитку суспільства» (м. Суми, 

06 листопада 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО).  

 Результативність.Науково-педагогічними працівниками БІНПО 

(завідувачка кафедрою педагогіки, психології та менеджменту 

В. Є. Харагірло, старший викладач кафедри технології навчання, охорони 

праці та дизайну А. В. Денисова) на базі навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області проведено Всеукраїнський 

науково-практичний семінар з метою обміну сучасним психолого-

педагогічним досвідом навчання, інноваційної діяльності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку, виховання та розвитку 

особистості учня як майбутнього фахівця; підвищення психолого-педагогічної 

і науково-методичної компетентності педагогічних працівників; розвитку 

інформаційно-цифрових компетентностей педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у контексті діджиталізації освіти та соціальної 

й громадянської компетентностей для навчання впродовж життя. 

У семінарі взяли участь понад 60 осіб, зокрема педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О з Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Сумської, 

Херсонської областей. 
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Питання, які були обговорені на семінарі: 

– психолого-педагогічна компетентність педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

– науково-методична компетентність педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

– розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті 

діджиталізації освіти; 

– соціальна і громадянська компетентність як категорії ключових 

компетентностей для навчання впродовж життя; 

– організаційні умови професійного розвитку майстрів виробничого 

навчання ЗП(ПТ)О; 

– управлінські дії старшого майстра щодо розвитку творчих 

здібностей майстрів виробничого навчання; 

– створення умов розвитку психолого-педагогічної компетентності 

майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О; 

– психолого-педагогічні умови підготовки майстрів виробничого 

навчання до впровадження інновацій; 

– організація та управління роботою з охорони праці в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

– виробничо-комерційна діяльність закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти в сучасних умовах. 

У семінарі взяли участь: директорка НМЦ ПТО у Сумській області 

кандидат педагогічних наук Н. Ю. Самойленко; директорка ДПТНЗ 

«Сумський центр професійно-технічної освіти дизайну та сфери послуг»  

Н. Г. Аніна. Методисти Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській області презентували систему роботи з педагогічними 

кадрами області в міжкурсовий період. 

Учасники семінару заслухали 11 доповідей. Наприкінці заходу 

педагогів-учасників ознайомили з діяльністю навчально-практичного центру 

«Siniat».  

За результатами роботи семінару учасники отримали сертифікати. 

 

Педагогічні читання 

 

1. Всеукраїнські Макаренківські педагогічні читання (м. Київ, 

13 березня 2019 р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІППО). 

Результативність. Кафедрою професійної та вищої освіти і права 

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з 

Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона 

Макаренкапроведено Всеукраїнські Макаренківські педагогічні читання 

(модератор заходу – доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва). 
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У заході взяли участьслухачі курсів підвищення кваліфікації – 

директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти (тьютор-

куратор кандидат педагогічних наук В. О. Купрієвич). 

За програмою педагогічних читань були представлені результати 

наукового дослідження кандидата педагогічних наук 

В. Г. Данькевич«Педагогіка А. С. Макаренка у контексті сучасних освітніх 

процесів»; доповідь лауреата Премії імені Антона Макаренка, студентки 

коледжу А. Венгер з теми: «Реалізація ідей педагогіки співробітництва»; 

презентація Центру педагогічної майстерності імені академіка Івана Зязюна та 

спецвипуск газети «Коледжанин».  

Учасники заходу взяли участь у пальчиковому флешмобі «З коледжем у 

серці», ознайомилися із славетною історією Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, відвідали фотовиставу «Alma 

Mater – у подіях, постатях і датах». 

У педагогічних читаннях взяли участь: О. О. Зайцева, заступник 

директора з навчально-методичної роботи, В. П. Кондратьєва, заступник 

директора з навчально-виховної роботи, Р. Л. Янковський, заступник 

директора з навчально-виробничої роботи, Н. С. Гомеля, кандидат 

педагогічних наук, голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін 

коледжу; А. Г. Молчанова, кандидат педагогічних наук, доцент та 

О. В. Пащенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри професійної та 

вищої освіти і права ЦІПО. 

Підсумовуючи роботу всеукраїнських Макаренківських педагогічних 

читаннь, учасники заходу дійшли висновку, що педагогічна система 

А. С. Макаренка є настільки новаторською, що висунуті ідеї, поставлені й 

розроблені завдання випередили авторську педагогіку на століття.  
 

Круглі столи 

 

1. Круглий стіл «Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія 

закладу професійної освіти (у рамках роботи Десятої Міжнародної 

виставки освітян «Сучасні заклади освіти – 2019»)» (м. Київ, 14 березня 

2019 р, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

Результативність. Організатор заходу – кафедра професійної та вищої 

освіти і права ЦІПО спільно з Криворізьким професійним гірничо-

технологічним ліцеєм. Учасники: заступники директорів, методисти, 

викладачі і майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. У роботі круглого столу взяли участь близько 100 

педагогічних працівників та науковців.Модератор – завідувач кафедри, доктор 

педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва. 

У роботі круглого столу взяли участь: академік-секретар Відділення 

професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор, дійсний член НАПН України Н. Г. Ничкало;кандидат 

педагогічних наук, докторант, заступник директора Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею Т. І. Стойчик; кандидат 

педагогічних наук, викладач-методист Львівського державного коледжу 
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харчової і переробної промисловості І. В. Тарасюк; старший викладач 

кафедрипрофесійної та вищої освіти і права ЦІПО В. О. Купрієвич. 

Питання, розглянуті на засіданні:  

– організація внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та створення інноваційного освітнього середовища закладу 

професійної освіти;  

– забезпечення підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників;  

– сучасні підходи до створення якісного навчально-методичного 

забезпечення;  

– соціальне партнерство: технології взаємодії;  

– впровадження компетентнісного підходу у практику освітньої 

діяльності ЗП(ПТ)О. 

За результатами проведення круглого столу винесено ухвалу. Всі 

інновації та передовий досвід освітян України будуть використані в 

освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації ЦІПО. 
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VІ. Регіональні масові наукові заходи 

 

Форуми 

 Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита 

освіта у суспільстві знань» (м. Київ, 01–02 жовтня 2019 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», ЦІПО кафедра публічного 

адміністрування та менеджменту освіти). 

 Результативність.Міжнародний захід проведено з метою об'єднання 

зусиль фахівців із теорії і практики післядипломної освіти та освіти дорослих, 

державних, політичних і громадських діячів у вирішенні стратегічних завдань 

розвитку системи післядипломної освіти в європейському і світовому освітніх 

просторах; визначення напрямів майбутньої освітньої і наукової співпраці з 

проблем андрагогіки і технологій освіти дорослих, актуальних питань 

академічної мобільності науково-педагогічних працівників закладів 

післядипломної освіти. 

Організатори Міжнародного форуму: Національна академія 

педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, Консорціум закладів післядипломної освіти України, 

Український відкритий університет післядипломної освіти, ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України, Інститут підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України, ДУО «Академія післядипломної освіти (м. Мінськ, 

Республіка Білорусь), Фундація «Центрально-Європейська Академія Навчань 

та Сертифікації» (м. Бидгощ, Республіка Польща), Бухарський державний 

медичний інститут імені Абу Алі ібн Сіно (м. Бухара, Республіка Узбекистан), 

Азербайджанський державний педагогічний університет. 

У Форумі взяли участь понад 300 учасників, із них – 90 керівників 

закладів освіти, у тому числі понад 70 докторів наук, професорів, 94 

кандидатів педагогічних наук, доцентів, старших наукових співробітників, 90 

педагогічних працівників і аспірантів. 

Міжнародний Форум включав науково-практичну конференцію 

«Відкрита освіта у суспільстві знань», семінар-практикум із питань діяльності 

Українського відкритого університету післядипломної освіти, виставку 

інноваційних доробків закладів післядипломної освіти та ряд інших заходів. 

Онлайн-трансляція заходу відбулась на каналі YouTube, сторінках 

Facebook кафедр і структурних підрозділів ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»: http://umo.edu.ua/forum2. 

У заході взяли участь: В. В. Олійник, Президент Консорціуму закладів 

післядипломної освіти, Голова Ради ректорів Українського відкритого 

університету післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член Національної академії педагогічних наук України; В. І. Луговий, 

доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, 

перший віце-президент НАПН України. 

Перша дискусійна панель науково-практичної конференції «Відкрита 

освіта у суспільстві знань» розпочалась із доповіді М. О. Кириченка, ректора 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», на тему «Інноваційний потенціал 

http://umo.edu.ua/forum2
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Університету менеджменту освіти у відкритому глобалізованому 

інформаційному суспільстві». О. М. Спірін, проректор із цифровізації 

освітньо-наукової діяльності ДЗВО «УМО», член-кореспондент НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор, презентував учасникам Форуму 

модель інформаційно-аналітичної підтримки в Українському відкритому 

університеті післядипломної освіти. 

На Форумі презентовано закордонний досвід лідерів післядипломної 

освіти. Із науковими доповідями виступили: Заманов Асаф Огли, проректор з 

науки та інновацій Азербайджанського державного педагогічного 

університету, доктор фізико-математичних наук професор (Азербайджанська 

Республіка) із доповіддю «Безперервна освіта в інформаційному суспільстві: 

реалії, перспективи»; доктор К. Бохенська-Влостовська, ректорка Вищої 

школи суспільних наук Pedagogium (м. Варшава, Республіка Польща) із 

доповіддю «Активне навчання та планування процесів В-Learning у навчанні 

дорослих: аналіз методів та ефективності на основі авторських методичних 

рішень»; Г. Н. Курбанова, завідувачка кафедри педагогіки, психології та мов 

Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно, 

кандидатка педагогічних наук, доцентка (м. Бухара, Республіка Узбекистан) із 

доповіддю «Розвиток професійного мислення фахівців медичної галузі 

засобами педагогічного спілкування в умовах неперервної освіти». 

У межах заходу підписано Угоду про співпрацю між ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» та Вищою школою суспільних наук Pedagogium 

(м. Варшава, Республіка Польща). Проведено брифінг для представників ЗМІ. 

Друга дискусійна панель розпочалася науковою доповіддю 

Н. М. Гончаренко, заступниці директора ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», кандидатки психологічних наук. Було окреслено питання 

нормативно-правового регулювання післядипломної педагогічної освіти в 

умовах реформ. А. П. Монастирний, ректор ДУО «Академія післядипломної 

освіти», кандидат фізико-математичних наук, доцент (Республіка Білорусь) 

презентував досвід Республіки Білорусь щодо розвитку цифрових технологій 

та мережевої взаємодії у додатковій педагогічній освіті. Проблемі менторства 

як провідного принципу підготовки здобувачів вищої освіти за дистанційною 

формою навчання у приватних закладах освіти Південно-Африканської 

Республіки присвячено висту Йоханнеса Малєрбе, доктора теософських наук, 

проректора з академічної роботи Південно-Африканської теологічної 

семінарії (м. Преторія, Південно-Африканська Республіка). 

Під час Форуму відбувся семінар-практикум із питань діяльності 

Українського відкритого університету післядипломної освіти 

(УВУПО).Т. М. Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної 

освіти, доктор педагогічних наук, професор, представила електронну 

платформу УВУПО, ознайомила із віртуальними кафедрами, що входять до її 

складу, розкрила особливості навчального контенту, окреслила систему 

управління навчанням дорослих в умовах відкритої освіти.  

Учасники Міжнародного форуму лідерів післядипломної освіти 

звернулись до освітянської спільноти, громадських організацій, вищих органів 

державної влади України щодо об’єднання зусиль для вирішення актуальних 
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питань функціонування і розвитку відкритої післядипломної освіти у 

суспільстві знань, обміну досвідом і кращими освітніми практиками, 

визначення пріоритетів наукового пошуку із питань цифровізації 

післядипломної освіти. 

 

Регіональні науково-практичні семінари 

 

1. ІІ Науково-практичний семінар за міжнародною участю 

«Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах 

державної влади» (м. Київ, 03 квітня 2019 р. ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», відділ науково-організаційної роботи).   

Результативність.Співорганізатори заходу – Литовський державний 

новий архів, Центральний державний електронний архів України й 

Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства, ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», 

Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний 

інститут післядипломної освіти, відділ науково-організаційної роботи, 

Громадська спілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти», 

ВГО «Спілка архівістів України». 

У вітальному слові до учасників семінару ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої 

освіти України, доктор філософії М. О. Кириченко наголосив на актуальності 

питання упровадження електронного документообігу в закладах освіти і 

державних установах. Він обґрунтував необхідність упровадження 

міжнародних стандартів та їх застосування в процесі організації діловодства, 

електронного урядування.  

Відкриваючи семінар, його модератор – проректор з науково-методичної 

роботи та міжнародних зв’язків доктор педагогічних наук, професор 

О. М. Отич – окреслила цілі, які ставить перед собою Університет, створюючи 

систему електронного документообігу, а саме: зробити аналіз процесів 

документообігу й оцінити, які з них будуть перенесені в систему електронного 

документообігу; чітко означити функції, які виконуватиме система: 

підготовку проектів документів, узгодження проектів у системі, підписання, 

реєстрацію (реєстрацію вхідних паперових документів та їх сканування), 

функцію передачі документів для виконання завдань та інші потрібні функції; 

провести аналіз правових актів, що регламентують електронний 

документообіг та електронні документи; оцінити наслідки зміни правового 

регламентування на створену систему електронного документообігу та 

необхідні витрати на її перебудову за новими вимогами.  

Перед присутніми виступили: начальник відділу щодо нагляду за 

управлінням документацією Литовського державного нового архіву Дануте 

Контрімавічене з доповіддю «Перспективи електронного документообігу в 

Литві»; директор Центрального державного електронного архіву України, 

кандидат історичних наук Ю. С. Ковтанюк доповів про «Завдання уряду 

України щодо практичної реалізації всього життєвого циклу електронних 

документів»; директор Українського науково-дослідного інституту архівної 
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справи та документознавства, старший науковий співробітник, кандидат 

історичних наук О. Я. Гаранін – на тему «Примірний план заходів щодо 

реалізації концепції інформатизації архівної справи України».  

Науково-педагогічними працівниками було обговорено питання про 

створення дистанційної форми підвищення кваліфікації для архівістів та 

викладачів закладів вищої освіти. 

У семінарі брали участь: Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», Комунальний заклад «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, 

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Луганський 

ОІППО, Хмельницький ОІППО та інші заклади освіти.  

В обговоренні підсумків науково-практичного семінару А. В. Яцишин, 

заступник директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України, відзначила актуальність теми, наголосила на необхідності 

продовжувати роботу з упровадження систем електронного документообігу в 

закладах освіти та державних установах. Анна Володимирівна запропонувала 

керівництву Університету співпрацю з Інститутом інформаційних технологій 

і засобів навчання НАПН України. 

 

2. Регіональний науково-практичний семінар «Організація 

експериментальної роботи у закладах освіти» (м. Київ, 22 травня 2019 р., 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відділ науково-організаційної 

роботи, ЦІПО). 

Результативність. Організували захід відділ науково-організаційної 

роботи (завідувач кандидат історичних наук І. Г. Отамась) і кафедра 

професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної 

освіти (завідувач доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва). 

Із вітальним словом до учасників науково-практичного семінару 

звернулась проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» О. М. Отич. 

У роботі науково-практичного семінару взяли активну участь: вчений 

секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України, кандидат педагогічних наук, доцент М. В. Набок; директор 

Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, 

професор Т. М. Сорочан; вчений секретар УМО кандидат педагогічних наук 

Т. С. Кравчинська;заступник директора з навчальної роботи Центрального 

інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент Л. М. Оліфіра та ін. 

Захід об’єднав понад50учасників, серед яких: 

 керівники експериментальних закладів освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

 керівники структурних підрозділів УМО; 
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 наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які беруть 

участь в експериментальній роботі як наукові керівники або учасники 

експерименту, відповідають за організацію експериментальної роботи і 

впровадження її результатів; 

 слухачі курсів підвищення кваліфікації з різних регіонів України. 

За програмою науково-практичного семінару відбулося: 

 ознайомлення науково-педагогічних працівників із нормативно-

правовим забезпеченням і вимогами Міністерства освіти і науки України та 

Національної академії педагогічних наук України до організації і проведення 

експериментальної роботи у закладах освіти й підвідомчих установах НАПН 

України; 

 презентація успішного досвіду організації експериментальної 

роботи у закладах професійної освіти; 

 обговорення низки актуальних питань щодо управління 

експериментальною роботою у закладах освіти різних рівнів. 

Учасники науково-практичного семінару ознайомилися із ґрунтовною 

ключовою доповіддю проректора з науково-методичної роботи та 

міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України О. М. Отич«Види експериментів та вимоги Міністерства освіти і 

науки України до організації експериментальної роботи у закладах освіти», 

яка здійснила системний аналіз чинних нормативних документів МОН 

України і НАПН України, що регламентують експериментальну діяльність 

закладів освіти України; представила порядок оформлення і подання 

документів на проведення експериментів різних рівнів. Олена Миколаївна 

презентувала довідкове 

видання«Експериментальна  діяльність  державного  вищого  навчального  за

кладу  «Університет  менеджменту  освіти»  НАПН  України» [За заг. ред. 

О. М. Отич ; упоряд.: О. М. Отич, О. А. Острянська; НАПН України, ДВНЗ 

«Ун-т менедж. освіти». – Київ : ЮСТОН, 2019].  

У ході семінару учасники заслухали доповіді завідувача кафедри 

професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної 

освіти, доктора педагогічних наук, професора Л. М. Сергеєвої «Про 

організацію експериментального педагогічного майданчика у закладі 

професійної освіти»; заступника директора з навчально-виробничої роботи 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, кандидата 

педагогічних наук Т. І. Стойчик «Про проміжні результати педагогічного 

експерименту всеукраїнського рівня за темою«Педагогічні умови формування 

конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних 

закладах»; 

У форматі он-лайн трансляції цінну інформацію про результати 

експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Технологія 

забезпечення доступності освітнього простору професійно-технічного 

навчального закладу для учнів з порушеннями слуху» надала методист ДНЗ 
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«Одеський центр професійно-технічної освіти», викладач-методист, 

спеціаліст вищої категорії Г. В. Гребенькова.  

Заступник директора з навчально-виховної роботи ДНЗ «Богуславський 

центр професійно-технічної освіти» (Київська область), аспірантка ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Л. А. Уклєїнавиступила із доповіддю 

«Якість професійної освіти як маркер експериментальної роботи в закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

Зацікавили присутніх на заході презентаційні матеріали і доповідь 

О. А. Острянської, доцента відділу науково-організаційної роботи ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», кандидата педагогічних наук, доцента, 

яка детально проаналізуваланормативно-правове забезпечення упровадження 

результатів експериментальної роботи у закладах освіти, а також висвітлила 

умови, порядок організації і контролю впровадження результатів 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок.  

Учасникам науково-практичного семінару було презентовано творчі 

доробки науковців і практиків, представлені на виставці наукових публікацій 

за підсумками проведених експериментів всеукраїнського рівняпід науковим 

керівництвом завідувача кафедри професійної та вищої освіти і права 

Центрального інституту післядипломної освіти, доктора педагогічних наук, 

професора Л. М. Сергеєвої, що підтверджує високий рівень організації та 

впровадження результатів експериментальної роботи. 

Учасники заходу отримали матеріали для науково-методичного 

супроводу на допомогу організаторам експериментальної роботи у формі 

структурованих мультимедійних презентацій та виступів учасників семінару 

на електронних носіях. 

Таким чином, науково-практичний семінарпідтвердив системність у 

роботі та соціальне партнерство закладів освіти, забезпечив тісний зв’язок 

теорії і практики, сприяв професійному розвитку науковців, педагогів-

практиків та підвищенню іміджу закладів-учасників. 

 

Міжкафедральні семінари 

 

Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід 

підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» 
(м. Київ, 20 лютого 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

ННІМП).  

Результативність. Організатори заходу – кафедра економіки, 

підприємництва та менеджменту та кафедра психології та особистісного 

розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології. 

Напрями роботи міжкафедрального семінару:  

– психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних 

фахівців; 

– теорія та практика процесу формування конкурентоспроможності 

персоналу; 
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– стратегії підвищення конкурентоспроможності персоналу в сучасних 

реаліях; 

– концептуальні і технологічні засади педагогічної та психологічної практики, 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки і системи 

освіти в процесі модернізації.  

У семінарі взяли участь науковці, педагогічні працівники, докторанти, 

аспіранти, здобувачі вищої освіти, релігійні діячі, а також представники 

адміністрації ННІМП та ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Відкрив роботу семінару перший проректор – проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

доктор педагогічних наук, професор В. А. Гладуш. На засіданні виступили: 

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктор 

наук з державного управління, професор О. В. Алейнікова; завідувач кафедри 

психології та особистісного розвитку ННІМП, доктор психологічних наук, 

професор П. В. Лушин, завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент Т. І. Бурлаєнко, які 

розкрили психолого-педагогічні особливості процесу підготовки 

конкурентоспроможних фахівців, розкрили сутність понять «конкуренція», 

«конкурентоспроможний фахівець», актуалізували питання 

самовдосконалення та професійного зростання. 

На захід був запрошений М. С. Паночко, український релігійний діяч, 

старший єпископ Церкви християн віри євангельської України, який виступив 

з доповіддю за темою: «Християнські основи української освіти – значний 

фактор відродження української освіти та економіки», у якій розкрив 

особливості впливу релігійного життя в Україні на розвиток економіки, освіти 

та різних сфер суспільного життя в історії України та в теперішній час. 

У межах семінару відбулася дискусія з питань психолого-педагогічного 

супроводу підготовки конкурентоспроможних фахівців. 

Учасники семінару отримали сертифікати про участь у науковому 

заході. 

 

 

Участь ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у виставках 

 

1. Участь у Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 

2019» (м. Київ, 14-16 березня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»). 

Результативність. 14 березня 2019 р. науково-педагогічні працівники 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» організували і провели презентацію 

Науково-інформаційного видання «Микола Олексійович Кириченко: 

керівник, філософ, педагог». 

Модератор заходу – О. М. Отич, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Доповідачі: В. Г. Кремень, президент НАПН України, доктор 

філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України; 
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М. О. Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор 

філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; П. Ю. Саух, академік-секретар 

Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України; Н. Г. Ничкало, академік-

секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України; 

В. В. Олійник, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) 

НАПН України. 

14 березня 2019 р. за програмою Х Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2019» відбувся колоквіум «Відкритий університет як 

інноваційне середовище професійного розвитку фахівців», у якому взяли 

участь: 

М. О. Кириченко, канд. пед. наук, доцент, ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України: «Формування ідеології інформаційного 

суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, 

перспективи розвитку»; 

В. В. Олійник, д-р пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН 

України, радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України: «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент»; 

О. М. Спірін, д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, проректор з цифровізації освітньо-наукової діяльності ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Електронні відкриті 

системи в освітньо-науковій діяльності»;  

Т. М. Сорочан, д-р пед. наук, професор, директор Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, виконавчий директор Українського відкритого університету 

післядипломної освіти: «Професійний розвиток фахівців в інноваційному 

освітньому середовищі відкритого університету»;  

В. В. Сидоренко, д-р пед. наук, доцент, завідувач кафедри філософії і 

освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України: 

«Досвід професійного розвитку слухачів курсів підвищення кваліфікації в 

освітньому середовищі віртуальної кафедри андрагогіки»;  

С. П. Касьян, канд. пед .наук, завідувач кафедри відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України: «Перспективи розвитку системи 

дистанційного навчання слухачів КПК у відкритому університеті». 

15 березня 2019 р. відбувся науково-методологічний семінар 

«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін». 

Доповідачі семінару – науково-педагогічні працівники Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»: З. В. Рябова, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки, управління та адміністрування; Г. М. Тимошко, д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри управління навчальними закладами та 

педагогіки вищої школи; І. Л. Сіданіч, д-р пед. наук, доцент, професор 
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кафедри педагогіки, управління та адміністрування; Т. А. Махиня, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування; 

Н. О. Приходькіна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування. 

Питання для обговорення: забезпечення якості надання освітніх послуг 

закладом освіти; організаційна культура керівника закладу освіти; духовно-

моральне виховання здобувачів освіти; підготовка магістрів менеджменту 

освіти до управління маркетинговими комунікаціями в епоху 

краудтехнологій; розвиток професійної компетентності майбутніх викладачів 

вищої школи засобами медіаосвітніх технологій. 

15 березня 2019 р. проведено круглий стіл «Проектне управління 

освітнім процесом у Новій українській школі». Ведучий – В. О. Киричук, 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології управління 

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Доповідачі: М. В. Москальов, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; Л. Є. Єнотаєва, науковий співробітник МАН України; Б. О. Смотрін, 

методист Бориспільського районного методичного центру; О. М. Кулініч, 

директор ЗСО І-ІІІ ст. № 36 ім. Я. Домбровського, м. Житомира. 

Золотою медаллю у номінації «Формування інформаційно-цифрової 

компетентності як важливої складової розвитку інноваційної особистості» 

нагороджено методичний посібник «Науково-методичні основи 

впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої 

післядипломної освіти: метод. посіб.» / С. П. Касьян, В. В. Олійник, 

Л. Л. Ляхоцька та ін. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (гол. ред.), С. П. Касьяна, 

В. В. Олійника]; ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – ТОВ фірма 

«Іліон», Миколаїв: 2018. – 311 с. 

За результатами виставки науковцям УМО вручені дипломи. 

 

2. Участь у ХХХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта 

та кар’єра – День студента 2019» (м. Київ, 12–13 квітня 2019 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»). 

Результативність. В експозиції Університету було відображено всі 

напрями діяльності УМО – вища освіта, післядипломна освіта, підвищення 

кваліфікації, аспірантура і докторантура, міжнародна співпраця, підготовка 

іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти. 

У межах заходу відбулась презентація освітньої, науково-методичної 

діяльності Університету під гаслом «Понад 65 років плекаємо традиції освіти 

впродовж життя на освітній ниві України». 

Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

ініціювали й провели у межах виставки такі заходи: 

– круглий стіл «Психологія професійної освіти», ведучим якого був 

П. В. Лушин, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, доктор 

психологічних наук, професор. Під час круглого столу були обговорені такі 

питання: «Формування професійної траєкторії життєвого шляху сучасної 
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молоді», «Професія психолога і її еволюція в умовах актуального світу, що 

постійно змінюється», «Професійні перспективи в найближчі 10 років». 

– круглий стіл «Конкурентоспроможність персоналу: досвід країн 

ЄС з питань цифрових компетентностей», ведучою якого була 

О. А. Брусєнцева, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту. Учасники круглого столу обговорили проект «Цифрова 

адженда України 2020»: першочергові сфери, ініціативи, проекти 

«цифровізації» України до 2020 року. 

У зазначених заходах брали участь педагогічні працівники закладів 

вищої освіти, загальної середньої освіти, аспіранти, роботодавці (керівники, 

HR-менеджери), здобувачі вищої освіти закладів вищої освіти. 

За програмоюХХХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та 

кар’єра – День студента 2019» проводився конкурс наукових розробок, у 

якому взяли в участь науковці ДЗВО «Університет менеджменту освіти», які 

представили друковані праці до п’яти номінацій. 

За підсумками роботи виставки ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України удостоєно почесного звання «Лідер післядипломної 

освіти». 

Золотою медаллю у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі 

освіти і науки» нагороджено посібник «Нові вимоги до компетентностей 

керівників шкіл в Україні» /Укладачі: О. М. Отич, проректор з науково-

методичної роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «УМО», доктор пед. наук, 

професор; З. В. Рябова, завідувач кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування ННІПМ ДЗВО «УМО», доктор пед. наук, професор та ін. 

Науковцям ДЗВО «Університет менеджменту освіти» П. В. Лушину, 

О. А. Брусєнцевій вручено дипломи «За активну участь у семінарах виставки 

і представлення освітніх інноваційних технологій». 

 

3. Участь у ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті 

– 2019»(м. Київ, 24 жовтня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 

Результативність. У межах програми ХІ Міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті – 2019» відбулася презентація українсько-

литовської монографії «Горизонт духовності виховання / The Horizon of 

Spirituality of Education: collective monograph»/ укл.: Й. Кевішас, О. Отич/. –

Вільнюс: Zuvedra, 2019. – 584 с. 

Модератори заходу: М. О. Кириченко – член-кореспондент Академії 

наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України; Кевішас Йонас – головний редактор монографії, доктор 

педагогічних наук, професор (Литовська Республіка); О. М. Отич, проректор з 

науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор. 

У монографії зусиллями українських і литовських учених обґрунтовано 

горизонт духовності виховання як феномен реальності й фактор розвитку 

педагогічного процесу в контексті сучасної парадигми освіти. Дослідження 

поглиблює наукове розуміння сутності, умов і механізмів становлення 
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особистості суб’єктом духовності середовища, збагачує загальну теорію 

виховання, відкриває можливості для пошуків нових способів демократизації 

суспільства. 

Серед відомих українських авторів українсько-литовської монографії — 

академіки В. Г. Кремень, П. Ю. Саух, І. Д. Бех, О. В. Сухомлинська, 

Г. П. Шевченко, Г. М. Сагач, В. М. Хайруліна, професори О. М. Отич, 

М. О. Кириченко й І. Л. Сіданіч. 

У рамках виставки проводився конкурс «Національне визнання 

наукових досягнень», за участь у якому у номінації «Інноваційний проект, 

педагогічна технологія» Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України удостоєно Почесного звання – Лауреат 

конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» за інноваційний проект 

«Розвиток духовного контексту виховання у глобалізованому світі» 

авторського колективу під науковим керівництвом О. М. Отич, проректора з 

науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора 

та Йонаса Кевішаса, доктора педагогічних наук, професора (Литовська 

Республіка). 

Наукові керівники авторського колективу О. М. Отич, Й. Кевішас 

нагороджені почесними дипломами за інноваційний проект «Розвиток 

духовного контексту виховання в глобалізованому світі». 

Учасники презентації отримали сертифікати доповідача презентації 

українсько-литовської монографії «Горизонт духовності виховання / The 

Horizon of Spirituality of Education: collective monograph»/ укл.: Й. Кевішас, О. 

Отич/. –Вільнюс: Zuvedra, 2019. – 584 с., подяки та почесні грамоти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

У межах виставки О. В. Алейнікова, директор Науково-навчального 

інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, доктор наук з державного управління, професор; 

О. В. Дубініна, к.пед.н., доцент ННІМП; Г. В. Бережна, канд. економічних 

наук, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту 

ННІМП; Т. І. Бурлаєнко, канд. педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП провели для науково-

педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти та інших зацікавлених осіб 

тренінг «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в 

умовах трансформаційних змін суспільства». 

Керівники тренінгу поділились з учасниками новими знаннями, сприяли 

розвитку вміння відбирати корисну інформацію, аналізувати її та 

застосовувати на практиці, аналітично мислити, сприяли взаємодії у 

командній роботі, прийманні рішень. 

Науково-педагогічні працівники, які підготували та провели даний захід, 

отримали сертифікат доповідача тренінгу «Розвиток інформаційно-

аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін 

суспільства». 

За презентацію освітніх інновацій та активну участь у розбудові 

національної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» нагороджено 
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дипломом Національної академії педагогічних наук України та ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

 4. Участь у ХХХІV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та 

кар’єра – День Студента 2019» (м. Київ, 15-16 листопада 2019 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»). 

Результативність.У заході взяли участь науково-педагогічні 

працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на чолі 

із першим проректором - проректором з науково-педагогічної та навчальної 

роботи, доктором педагогічних наук, професором Н. І. Клокар.  

За програмою виставки відбувся семінар-практикум «Використання 

хмарних технологій в освітньому процесі», який організували і провели 

В. В. Сидоренко, директор Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих 

Центрального інституту післядипломної освіти; О. О. Самойленко, доцент 

кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, кандидат педагогічних наук; 

А. О. Клочко, заступник директора з науково-навчальної роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних 

наук; С. А. Жуковська, завідувач лабораторії цифрових та медіатехнологій в 

освіті ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 

Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, доцент; 

С. І. Красний, старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці 

та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

На семінарі розглядалися хмарні технології як засіб розбудови 

інноваційної школи, їх переваги та перспективне використання тощо. Семінар-

практикум сприяв активізації пізнавальної діяльності студентів, науково-

педагогічних працівників, формуванню умінь використання хмарних сервісів 

та технологій в освітньому процесі, зокрема: 

- використання в освітньому процесі та можливості системи 

дистанційного навчання на LMS Mооdle; 

- використання сервісу Google Clasroom у процесі підготовки здобувачів 

освіти; 

- інформаційно - ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації освіти тощо. 

15 листопада відбувся Круглий стіл за темою «Навчання українських 

фахівців в контексті імплементації Угоди про Асоціацію Україна – ЄС», який 

провели Т. І. Бурлаєнко, завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, доцент; О. Г. Постоєва, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, кандидат педагогічних наук, доцент. 
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Обговорювалися такі питання: 

- зобов’язання України згідно Угоди про Асоціацію Україна – ЄС; 

- визначення потреб у навчанні; 

- побудова процесу навчання фахівців. 

В обговоренні взяли участь науково-педагогічні працівники закладів 

вищої освіти, аспіранти, роботодавці (керівники, HR-менеджери), здобувачі 

вищої освіти. Учасники круглого столу поділились новими знаннями, сприяли 

розвитку вміння відбирати корисну інформацію, аналізувати її та 

застосовувати на практиці, аналітично мислити, взаємодіяти у командній 

роботі, прийманні рішень. 

Науково-педагогічні працівники, що підготували та провели семінар-

практикум і круглий стіл отримали дипломи Національної академії 

педагогічних наук України та ДНУ МОН України «Інститут модернізації 

змісту освіти» «За активну участь у семінарах, виставках і представлення 

освітніх інноваційних технологій». 

За результатами виставки ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України удостоєно почесного звання «Лідер міжнародної діяльності». 

Під час виставки відбулося нагородження переможців конкурсу у 

номінаціях серед закладів вищої освіти – учасників виставки. У номінації 

«Видання підручників та навчальних посібників нового покоління» 

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України нагороджено золотою медаллю за навчальний посібник 

«Педагогічний консалтинг» (автори-упорядники: Т. А. Борова, З. В. Рябова, 

Г. А. Кравченко, О. О. Почуєва). 
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VІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» є закладом вищої освіти, який 

здійснює освітню діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки 

України (рішення МАК від 17.02.1994, протокол №9 (вперше) наказом МОН 

України від 15.11.2016 № 1492л (переоформлення)) з підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних працівників системи освіти та підготовки фахівців з 

вищою освітою, що є основним напрямом його освітньої діяльності. 

Навчальний процес в Університеті менеджменту освіти здійснюють такі 

структурні підрозділи: 

 Центральний інститут післядипломної освіти (ЦІПО); 

 Навчально-науковий Інститут менеджменту та 

психології (ННІМП); 

 Білоцерківський інститут неперервної професійної 

освіти (БІНПО). 

Навчальний процес в Університеті здійснювався згідно із законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Про інноваційну діяльність», з Національною доктриною розвитку освіти, 

постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями колегій Міністерства 

освіти і науки України, постановами Президії НАПН України, Статутом ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Положенням про організацію освітнього 

процесу у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положенням про 

систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», рішеннями Вченої ради 

Університету, ЦІПО, ННІМП, БІНПО та іншими нормативними документами. 

У педагогічній діяльності УМО реалізується принцип наступності 

підготовки здобувачів вищої освіти за такими галузями знань: 

01 «Освіта/Педагогіка», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління 

та адміністрування», 028 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки», 016 «Спеціальна освіта», 

051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління 

та адміністрування», 015 Професійна освіта (Дизайн). 

Підготовка аспірантів і докторантів здійснюється за ліцензованими 

спеціальностями у галузях знань: 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 

«Освітні, педагогічні науки»; 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 

053 «Психологія»; 28 Публічне управління та адміністрування, 

спеціальність  281 «Публічне управління та адміністрування» за переліком 

галузей знань і спеціальностей Постанови Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 № 266 та Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 53. 

Науково-педагогічні працівники Університету поєднували навчальну 

роботу з науково-дослідницькою, науково-методичною та організаційною 

(проведення педагогічних експериментів, розроблення індивідуальних і 

колективних проектів, виконання завдань навчального практикуму тощо).  
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VІІ.1. Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) та 

науковому рівнях вищої освіти 

Аспірантуру у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було відкрито 

30 січня 1991 р. Докторантура функціонує з 28 квітня 1994 р. (подальша 

реєстрація у МОН України: лист № 9/2-1473 від  24 вересня 1999 р.; протокол 

№ 612 від 25 жовтня 2002 р.; № 759; № 2 п. 2–п. 4; наказ № 632; протокол № 2 

п. 2–п. 4 від 18.04.2008 р.; наказ № 632 від 10 липня 2008 р.). З 2016 року 

Університет отримав дозвіл (наказ МОН № 707 від 23 червня 2016 року) на 

розширення впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на 

третьому освітньо-науковому рівні. Своїм рішенням Вчена рада УМО 7 

вересня 2016 р., протокол № 9 ухвалила відкриття докторантури. 

Підготовка аспірантів і докторантів здійснюється відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу» (затверджене Вченою 

радою УМО від 18 листопада 2015 р., протокол №8 із змінами 2016, 2017, 2018 

р.); «Правил прийому до аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» (затверджені Вченою радою УМО від 30 січня 2019 р., протокол № 1); 

«Положення про приймальну комісію», освітніх програм та навчальних планів 

за ліцензованими спеціальностями у галузях знань, зокрема: 

01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»; 

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія»; 

28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність  281 

«Публічне управління та адміністрування». 

У звітний період продовжувалася підготовка наукових кадрів в 

аспірантурі та докторантурі УМО за спеціальностями: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 

13.00.06 – теорія та методика управління освітою; 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Загальна чисельність аспірантів наприкінці 2019 р. становить 94 особи, 

з них за державним замовленням навчаються 6 осіб (5 докторів філософії з 

відривом від виробництва, 1 аспірантка – без відриву від виробництва). За 

контрактом в аспірантурі навчаються 88 докторів філософії, з них 6 осіб з 

відривом від виробництва, 82 особи – без відриву від виробництва. 

На кінець 2019 року в аспірантурі навчаються: за спеціальністю 

13.00.04 –  «Теорія та методика професійної освіти» – 1 особа; за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» – 55 осіб; за спеціальністю 053 

«Психологія» – 29 осіб; за спеціальністю  281 «Публічне управління та 

адміністрування» – 9 осіб. 

В докторантурі перебуває 1 докторантка за державним замовленням з 

відривом від виробництва за спеціальністю 281 – «Публічне управління та 

адміністрування». 

У 2019 р. було прийнято до аспірантури: 2 аспірантів за державним 

замовленням з відривом від виробництва та 23 аспіранти на умовах контракту 

без відриву від виробництва (конкурс вступників становив 1.1). 
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До докторантури прийнято одну докторантку.  

У 2019 р. підготували одну аспірантку за державним замовленням та 

11 аспірантів на умовах контракту (одна аспірантка – захистила дисертацію у 

спеціалізованій вченій раді Інституту психології НАПН України ім. Костюка, 

двоє – подали дисертацію для попереднього захисту).  

Серед аспірантів контрактної форми навчання шість аспірантів 

відраховано до закінчення строку навчання (за власним  бажанням) та чотири 

аспіранти перервали навчання (за сімейними обставинами). Одна аспірантка 

переведена зі спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування» 

на спеціальність 011 - «Освітні, педагогічні науки». 

У 2019 році одна докторантка за державним замовленням з відривом 

від виробництва завершила навчання. 

Питома вага жінок, прийнятих до аспірантури становила 

72%;  до докторантури – 100% від загальної кількості прийому; питома вага 

жінок, які завершили навчання в аспірантурі та докторантурі від загальної 

кількості випуску,  становила 100%. 

У звітному році було скориговано навчальні плани підготовки докторів 

філософії, розроблено та введено в дію «Положення про проведення науково-

педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії» 

(затверджено на Вченій раді УМО 20 лютого 2019 р., протокол №2). 

Аспірантка, яка навчалася за держзамовленням та закінчила 

аспірантуру в 2019 р., працевлаштована у державному навчальному закладі; 

докторантка, яка навчалася за держзамовленням та закінчила докторантуру в 

2019 р., працевлаштована у підвідомчій установі НАПН України (ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»). 

Наукове керівництво та консультування аспірантів і докторантів 

здійснюють 19 докторів наук та 20 кандидатів наук.  

Ефективність роботи аспірантури та докторантури у 2019 р. становить 

25%. 

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії було організовано навчання аспірантів за ліцензованими 

освітньо-науковими програмами. Вперше аспіранти 2016 року прийому 

успішно провели науково-педагогічну практику, надавши на засідання кафедр 

звіти, щоденники практики  та власні науково-методичні розробки. 

Освітню складову освітньо-наукових програм забезпечували 10 

докторів наук, професорів та 7 кандидатів наук, доцентів. 

Протягом 2019 року аспіранти брали активну участь у науково-

практичних конференціях, семінарах, які проводилися на базі ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти») та в інших закладах освіти, міжнародному 

форумі «Інноватика в сучасній освіті», виставках «Освіта та кар’єра». Свої 

матеріали вони друкували у наукових фахових виданнях та виданнях, які 

індексуються у міжнародних наукометричних базах.  

У звітному році в Університеті продовжували працювати літня і осіння 

«Школа молодого науковця». Під час її роботи аспіранти брали активну участь 

у: 

http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq
http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq
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  проблемних семінарах «Система-модель та методика-

технологія: сучасні характеристики і порівняльний аналіз змісту 

понять»,  «Сучасна нормативна база підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів України та вимоги до оформлення 

дисертацій»; «Типові помилки в експериментальній частині 

дисертації: поради фахівця»; «Коректне формулювання понять 

в психолого-педагогічних розробках: «розвиток», 

«формування», «мета і завдання»; «Формулювання мети 

наукових досліджень та мети різних видів наукових публікацій 

(наукових статей, посібників, монографій тощо); «Менеджмент 

знань як технологія розвитку професіоналізму науково-

педагогічних працівників»; 

  тренінгах «Траєкторії розвитку креативного мислення та 

комунікативної привабливості молодого науковця»; «Розвиток 

комунікативної привабливості молодого вченого». 

Крім того, у 2019 р. аспіранти та докторанти брали участь у таких 

заходах: 

 Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний 

супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: 

виклики сьогодення», 20 лютого 2019 р. ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»; 

 Курс лекцій з Організаційної психології, Алессандро де 

Карло, професор Університету ім. Джустино Фортунато (м. 

Беневенто, Італія), 4-5 березня 2019 р., м. Київ; 

 MIND-лекція професора Джо Гі Юн, директора, голови 

комісії з питань освіти Міжнародного інституту розвитку 

інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея).  НАПН України, 26 

березня 2019 р.; 

 Міжнародний освітній форум «NewEdu. Tech in Focus», 

м.Харків, 4-5 квітня 2019 р.; 

 Всеукраїнський освітній коворкінг «Чек-лист ключових 

компетентностей  педагога нової української школи  для 

формальної і неформальної освіти»   09 квітня 2019 року . - 

ЦІПО ДЗВО «Університет  менеджменту освіти»  м. Київ; 

 Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих вчених «Наука і молодь – 2019: 

Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», 16 травня 2019 

р., м. Київ; 

 І Міжнародний форм управлінської діяльності 

«Парадигмальна модель керівника сфери вищої освіти у 

контексті євро інтеграційних процесів»,  ТНПУ імені 

Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, 18-19 травня 2019 р.;  

 VIIІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки 
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та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації 

освіти», 24.05.2019 р. м. Київ; 

 Міжнародна конференція з наукометрії та бібліометрії 

«Оцінка наукових досліджень: методи, проблеми, 

перспективи»  4 червня 2019 р., м. Київ; 

 IV-а Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти 

дорослих: історія, теорія, технології», 16 жовтня 2019 року, 

Київ. 

Проблемним залишаються окремі питання методичного, нормативного 

та документаційного супроводу освітньої складової підготовки аспірантів. 

(Таблиця VІI.1.1. – VІI.1.5.) 
  

 

 

VІI.2. Підготовка здобувачів на першому (бакалаврському) і  

другому (магістерському) рівнях вищої освіти 

  

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології 

(ННІМП) 
  

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології (ННІМП) є 

структурним підрозділом ДЗВО «Університет менеджменту освіти», який 

здійснює освітню діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки 

України (рішення МАК від 17.02.1994 р., протокол № 6 (уперше); Наказ МОН 

України від 15.11.2016, № 1492 л (переоформлено). 

У ННІМП освітня діяльність здійснюється на випускових кафедрах: 

 публічного управління та проектного менеджменту;  

 економіки, підприємництва та менеджменту;  

 педагогіки, адміністрування та соціальної роботи;  

 психології та особистісного розвитку. 

Навчання в ННІМП здійснюється за такими галузями знань: 

01 «Освіта/Педагогіка», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління 

та адміністрування», 028 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки», 016 «Спеціальна освіта», 

051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління 

та адміністрування». 

У 2019 році була проведена акредитація освітньо-професійних програм: 

«Педагогіка вищої школи» та «Християнська педагогіка» зі спеціальності 

011 «Освітні, педагогічні науки». 

У рамках спеціальностей освітній процес проводиться за такими 

освітніми програмами: «Педагогіка вищої школи», «Християнська 

педагогіка», «Управління навчальним закладом», «Спеціальна освіта (за 

нозологіями)», «Управління персоналом та економіка праці», «Психологія», 

«Управління проектами», «Менеджмент», «Економіка та управління 
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підприємством», «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами 

економічної діяльності)», «Публічне управління та адміністрування». 

Таким чином, ННІМП є багатопрофільним закладом вищої освіти. 

Високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення освітньої 

діяльності дає змогу Навчально-науковому інституту менеджменту та 

психології УМО успішно задовольняти кадрові потреби сучасного 

суспільства. Так, освітній процес в ННІМП забезпечують 15 докторів наук, з 

яких: 11 докторів наук, професорів, 3 доктори наук, доценти, 1 доктор наук, 23 

кандидатів наук, з яких: 19 кандидатів наук, доцентів, 7 кандидатів наук. 

Організація освітнього процесу здійснюється у відповідності з 

навчальними планами. Обсяг тижневого аудиторного навантаження на 

здобувача вищої освіти відповідає прийнятим нормам і встановлюється у 

відповідності з робочими навчальними планами. Для підвищення якості 

викладання в Інституті передбачаються такі заходи як взаємовідвідування 

занять викладачами, відкриті лекції та практичні заняття,  показові лекції, що 

дає змогу вивчити кращі освітні практики колег, ознайомитися з досвідом і 

основними засадами педагогічної майстерності, усунути недоліки в роботі. В 

ННІМП постійно проводиться навчання викладацького персоналу з 

актуальних питань розвитку освіти, вищої освіти і науки, сучасних технологій 

навчання, впровадження інформаційно-цифрових технологій в освіту. 

Забезпечення якості освітньої діяльності вимагає визначення показників 

рівня знань студентів, здійснення їх аналізу з метою подальшого корегування 

і вдосконалення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти. 

Запроваджена в Інституті система управління якістю підготовки фахівців 

передбачає використання оперативної інформації про успішність студентів 

для прийняття своєчасних заходів. В полі зору керівництва Інституту постійно 

знаходяться результати проміжного і підсумкового контролю, успішність та 

якість знань студентів. Так, за результатами моніторингу якості освітньої 

діяльності ННІМП за 2018/2019 навчальний рік встановлено, що якість 

навчання здобувачів вищої освіти становить – 58%, успішність навчання – 

94%, що відповідає акредитаційним вимогам МОН України. 

Організацію освітнього процесу в ННІМП спрямовано не лише на 

забезпечення здобуття студентами необхідних професійних компетентностей, 

а й на формування особистості, що впевнено може претендувати на своє місце 

в соціально-економічній системі держави: на виробництві, у підприємництві, 

у науці, в освіті шляхом поєднання освітнього процесу з практикою наукової, 

інноваційної та підприємницької діяльності. Зміст навчання в Інституті 

формується на основі освітніх програм підготовки фахівців, навчальних 

планів, індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти, програм 

навчальних дисциплін та різних видів практик. Для забезпечення права 

здобувачів вищої освіти Університету на вільний вибір навчальних дисциплін 

у межах відповідної освітньої програми підготовки в ННІМП УМО визначено 

порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін. 

Проведення атестації випускників ННІМП, які отримують ступені 

бакалавра, магістра, здійснюється після завершення ними теоретичної та 

практичної частин навчання з метою встановлення відповідності засвоєних 
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здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей сучасним соціально-економічним вимогам суспільства. 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології УМО 

здійснює освітній процес за такими формами: 

 очна (денна);  

 заочна (дистанційна). 

Загальна кількість здобувачів вищої освіти в ННІМП за 2019 рік 

становить 847 осіб (- 84 ос. в порівнянні з 2018 р.), що складає 91% від 

чисельності студентів за 2018 рік, з них: 257 осіб денної форми навчання, 590 

осіб заочної форми навчання. За освітнім ступенем бакалавр в ННІМП 

навчаються 380 осіб, з них: 240 осіб денної та 140 осіб заочної 

форми навчання. За освітнім ступенем магістр навчається 437 осіб, з них: 17 

осіб денної форми навчання та 420 осіб заочної форми навчання. 

Відповідно до планів прийому здобувачів вищої освіти до ННІМП у 

2019 році було зараховано 336 осіб, з них: денна форма навчання – 91 особа, 

255 осіб – заочна форма навчання), зокрема, 

 на спеціальність 053 «Психологія» – 125 осіб, з них для здобуття 

ОС бакалавра: 27 осіб – денна форма навчання, 8 осіб – заочна; 

для здобуття ОС магістра – 75 осіб на заочну форму навчання; 

 на спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» – 15 осіб, з них для здобуття ОС бакалавра 10 осіб 

– денна форма навчання, 1 особа – заочна; для здобуття ОС 

магістра 4 особи – заочна форма навчання;  

 на спеціальність 073 «Менеджмент» – 114 осіб, з них для 

здобуття ОС бакалавра: 29 осіб – денна форма навчання, 9 осіб 

– на заочна;  для здобуття ОС магістра: 15 осіб – денна форма 

навчання, 61 особа – заочна; 

 на спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»  – 38 осіб для 

здобуття ОС магістра  заочна форма навчання; 

 на спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для здобуття ОС магістра – 9 осіб заочна 

форма навчання; на спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування»  – 12 осіб за кошти юридичної особи НАДС 

України; 

 на спеціальності 051 «Економіка» для здобуття ОС 

бакалавра 10 осіб – денна форма навчання, 1 особа  – заочна. У 2019 р.   

У 2019 році 23 особи спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування були переведені з ЦІПО до ННІМП. 

У 2019 році 384 здобувача вищої освіти успішно закінчили навчання в 

ННІМП, з них: освітній ступінь бакалавра отримали – 143 особи (денна форма 

навчання – 59 осіб, заочна – 84 ); освітній ступінь магістра отримали – 241 

особа (заочна форма навчання).  

За 2019 рік зі складу здобувачів вищої освіти було відраховано 100 осіб 

з різних причин (порушення умов договору, за власним бажанням, за 

невиконання навчального плану, як такі, що не приступили до навчання). 

В результаті організації та проведення у 2019 році 1-ої і 2-ої хвилі набору 
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здобувачів вищої освіти за відкритими в ДЗВО УМО конкурсними 

пропозиціями до Університету зараховано 350 осіб, з яких 336 через 

Приймальну комісію УМО і 14 осіб переведено та поновлено з інших 

навчальних закладів, що в цілому менше, ніж в 2018 році всього на 3,5%. 

Однією з об’єктивних причин зменшення можна вважати закриття конкурсних 

пропозицій по інклюзивній та спеціальній освіті. За цими пропозиціями в 2018 

році було зараховано 46 здобувачів освіти. Біля 70% від загальної кількості 

зарахованих здобувачів освіти складають вступники на магістерські освітні 

програми. Значне відносне збільшення зарахованих на навчання,  порівняно з 

минулим роком, спостерігається за програмою «Психологія», «Державна 

служба», «Педагогіка вищої школи», «Менеджмент організацій та 

адміністрування (за видами економічної діяльності)». Найбільш стабільною, 

за виключенням 2018 року, була динаміка набору на освітні 

програми «Психологія» та «Управління проектами». Причому, за 

спеціальністю 053 «Психологія» кожного року, крім 2018, повністю 

заповнювався ліцензійний обсяг, чого не можна відзначити про інші програми 

та спеціальності. Під час добору на вакантні місця, в листопаді 2019 року, за 

конкурсною пропозицією спеціальності 053 «Психологія» (друга хвиля) 

утворився конкурс. Вступникам, які не пройшли за конкурсом на 

спеціальність 053 «Психологія», запропоновано інноваційне введення 

варіативної  складової з управлінської психології на спеціальності 

073 «Менеджмент», що дозволило додатково збільшити набір в магістратуру 

за програмою «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами 

економічної діяльності)». 

Динаміка набору бакалаврів по кафедрі психології та особистісного 

розвитку є стабільною, але ліцензійний обсяг не заповнюється.  

Водночас, зазначаємо, що у 2019 році набір на освітній рівень 

«бакалавр» денної форми навчання збільшився в порівнянні з 2018 роком на 

20%. В цілому частка здобувачів першого (бакалаврського) рівня на кінець 

2019 року становить 55 % загального контингенту ННІМП. 

Також позитивною тенденцією можна вважати збільшення на 11% 

студентського контингенту денної форми навчання (+26 ос.). В цілому, частка 

здобувачів денної форми навчання на кінець 2019 року становить 30% 

загального контингенту здобувачів ННІМП і 70% заочної форми навчання. 

Зменшення загального контингенту здобувачів ННІМП у 2019 році 

пояснюється, в першу чергу тим, що загальна чисельність студентів, які 

закінчили навчання або були відраховані за різних причин у 2019 році, на 66 

осіб перевищила чисельність набору здобувачів.  

У ННІМП сформовано систему наскрізної практичної підготовки 

студентів з першого по останній курс. ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» має низку двосторонніх довгострокових угод про проведення 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема, зі Спеціалізованою 

школою № 85 м. Києва, Спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом 

№ 17 м. Києва, Спеціалізованою школою № 28 з поглибленим вивченням 

англійської мови м. Києва, ТОВ «Міжнародна академія бізнесу та 

інформаційних технологій», Всеукраїнською громадською організацією 
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«Асоціація екологічної допомоги», Управління Пенсійного Фонду України в 

Лисянському Районі Черкаської області, ПАО КБ «Приватбанк», Українською 

універсальною біржою тощо. 

У ННІМП здійснюється підготовка іноземних громадян до вступу до 

ЗВО за напрямами підготовки: економічний, гуманітарний, медико-

біологічний та інженерно-технічний та за освітніми програмами 

спеціальностей Університету. Відповідно до навчальних планів довузівської 

підготовки іноземним громадянам забезпечено вивчення мови навчання у 

повному рекомендованому обсязі та циклу дисциплін обраного напряму. Так, 

у 2018/2019 навчальному році таке навчання пройшли 40 іноземних громадян, 

з яких 32 – отримали свідоцтво про закінчення, 2 з них продовжили навчання 

в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та 27 – в інших закладах вищої 

освіти України. Освітні програми підготовки іноземних громадян на здобуття 

ступенів вищої освіти передбачають вивчення такими особами державної 

мови як окремої навчальної дисципліни. 

З метою реалізації варіативної складової навчальних планів освітніх 

програм, на запрошення ННІМП, з 05 по 07 листопада 2019 року, професором 

Міжнародного Інституту Розвитку Інтелекту, членом комісії з питань освіти 

Міжнародного інституту розвитку інтелекту (IMEI, Південна Корея)  Лі Хан 

Гю було проведено лекції з  курсу навчальної дисципліни «Християнська 

етика» для здобувачів другого освітнього рівня (магістр) за темами: «Сучасні 

методи викладання християнської етики в школах Республіки Корея», 

«Успішна практика методики викладання християнської етики в школах 

Республіки Корея («Lincoln House School», «Gracias Music School»)», 

«Виховання сімейних цінностей на основі уроків християнської етики в 

школах Республіки Корея, як запорука щасливої і здорової нації», «Духовні 

цінності як запорука здорової нації», «Як викладання християнської етики в 

школах Республіки Корея впливає на розвиток країни», «Християнські 

цінності сучасної корейської молоді (проблеми викладання, нові підходи до 

методики викладання основ християнської етики в школах Республіки 

Корея)». Також через проведення Mind-тренінгу учасники оволоділи основами 

успішної комунікації, критичного мислення, подолання «особистого 

вигорання» та розвитку емпатії. 

За ініціативи ННІМП 12 листопада 2019 року  відбулося підписання 

Договору про співробітництво між ДЗВО УМО та Інститутом освітнього та 

професійного розвитку (м. Будапешт, Угорщина), яким, зокрема, 

передбачається реалізація спільних науково-дослідних програм та участь у 

наукових заходах, організованих самостійно або в співпраці з іншими 

освітніми закладами Угорщини та України.   

Перспективним напрямом діяльності Інститут є організація роботи із 

залучення  на навчання студентів за Програмою двох дипломів, яка є 

ефективним інструментом подолання дилеми вибору альтернативних 

варіантів – освіта в Європі чи в Україні та унікальною можливістю для 

студентів Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО 

отримати відразу два акредитованих ступені магістра за обраною 

спеціальністю. Участь в такій програмі дає можливість скористатися всіма 
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перевагами, які надає статус студента країни Євросоюзу: отримання якісної 

фахової освіти та міжнародно визнаного диплому; участь у спільних 

дослідницьких та освітніх проектах; підвищення рівня володіння іноземними 

мовами; можливість зануритися в культурне життя зарубіжних країн, знайти 

нових друзів та налагодити майбутні міжнародні ділові контакти. Так, 28 

листопада 2019 року було підписано Рамкову Угоду про міжнародне 

співробітництво та Угоди про реалізацію навчання в рамках Програми Два 

Дипломи між ДЗВО УМО та Вищою школою управління охороною праці 

(ВШУОП, м. Катовіце, Республіка Польща) за напрямами Управління та 

Внутрішня безпека освітнього рівня «магістр».  

З метою організації та координації життя студентів у ННІМП діє орган 

студентського самоврядування – Студентська Колегія ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». Студентське самоврядування – це право і можливість 

здобувачів вищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх 

прав та інтересів, а також брати участь в управлінні. Його діяльність 

регламентується положенням «Про студентське самоврядування студентів 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Впродовж 2019 року 

студентським активом Інституту взято участь у молодіжних заходах та акціях, 

а саме:  

 молодіжна акція «Живий ланцюг соборності», 22 січня 2019 року; 

 тренінгове заняття з пошуку фактів, маніпуляцій у будь-яких 

кампаніях, розвитку навичок критичного мислення, перевірки 

інформації, 19 березня 2019 року; 

 робота з естетичного благоустрою території Університету, 23 

квітня 2019 року 

 оздоровчий похід до Конча-Заспи, 7 червня 2019 року;  
  

Також, Студентською Колегією Університету було організовано і 

проведено: 

 звітний концерт здобувачів вищої освіти, 4 червня 2019 року; 

 урочистості з нагоди 5-ти річчя Студентської колегії ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», 28 листопада, 2019 року; 

 турнір з настільного тенісу, 5 грудня 2019 року; 

 святковий концерт «Новорічний експрес», 23 грудня 2019 року. 

На подальшу перспективу стратегія Інституту у галузі освітньої 

діяльності передбачає пошук оптимального співвідношення європейських 

цінностей в освіті та вітчизняних традицій підготовки спеціалістів вищої 

кваліфікації, реалізацію принципів відповідності міжнародним стандартам 

якості освіти в поєднанні з постійним процесом підвищення професійних 

компетенцій науково-педагогічних кадрів кафедр. Також актуальним 

перспективним напрямом є налагодження співпраці  та  участь як студентів, 

так і викладачів кафедр у  проектах кредитної мобільності  з університетами-

партнерами за програмою «Еразмус+», що буде сприяти розвитку інновацій та 

обміну успішними практиками у галузі вищої освіти. 

 

 

http://mobilnist.kpi.ua/creditna-mobilnist/


95 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

(БІНПО) 
  

Освітня діяльність в Білоцерківський інститут неперервної професійної 

освіти (БІНПО) здійснює підготовку фахівців за бакалаврським та 

магістерським рівнями вищої освіти (Ліцензія від 15.11.2016 р., витяг з Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої 

діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти ЛВ № 01395-000242). 

Студенти першого (бакалаврського) рівня здобувають вищу освіту за 

спеціальностями 053 Психологія, 015 Професійна освіта (Дизайн); другого 

(магістерського) рівня – за спеціальностями 073 Менеджмент (Управління 

навчальними закладами), 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент), 

053 Психологія. 

Здобуття вищої освіти здійснюється за договорами про надання освітніх 

послуг з юридичними та фізичними особами. Освітній процес відбувається за 

денною та заочною формами навчання. 

В БІНПО особлива увага приділяється удосконаленню організації 

освітнього процесу, впровадженню інноваційних технологій і методики 

навчання. З метою підвищення ефективності організації освітньої діяльності, 

реалізації права студентів на вільний вибір форм навчання, освітнього 

контенту і навчальних дисциплін у межах варіативної складової, БІНПО надає 

можливість кожному студенту брати участь у формуванні індивідуального 

навчального плану. 

У 2019 році освітній процес у вищій школі забезпечували 18 викладачів 

кафедр: 

 педагогіки, психології та менеджменту; 

 методики професійного навчання та соціально-гуманітарних 

дисциплін; 

 технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

З них 13 осіб (72,2%) мають  наукові ступені та вчені звання. 

Характерною особливістю БІНПО є вчасне реагування на виклики, 

внесення необхідних змін до робочих навчальних планів і навчальних програм 

здобувачів вищої освіти, що сприяє покращенню якості освітньої діяльності 

закладу, результативності підготовки фахівців. Так, за результатами ІІ 

семестру 2018-2019 н.р. БІНПО успішність студентів склала 100 %. Якісні 

показники склали 68,4 %. На кінець навчального року академічна 

заборгованість студентів відсутня. Аналіз моніторингу показників успішності 

студентів БІНПО за ІІ семестр 2018-2019 н.р. демонструє зростання її якості. 

У 2019 році БІНПО  випустив 90 осіб. З них 31 особа отримали диплом 

бакалавра: 7 осіб – денної форми навчання зі спеціальності 6.030102 

Психологія, 17 осіб – заочної форми навчання зі спеціальності 053 Психологія, 

7 осіб – заочної форми навчання зі спеціальності 015 Професійна освіта 

(Дизайн); 59 осіб отримали диплом магістра: 26 осіб – заочної форми навчання 

зі спеціальності 053 Психологія, 5 осіб – заочної форми навчання зі 

спеціальності 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент), 28 осіб – 
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заочної форми навчання зі спеціальності 073 Менеджмент (Управління 

навчальними закладами). 

Одним із головних завдань в 2019 року було формування якісного 

контингенту студентів. Для збереження та збільшення контингенту студентів 

БІНПО приділяє велику увагу проведенню профорієнтаційної 

роботи. Основною метою цих заходів є презентація для широких кіл 

населення міста та області досягнень інституту, допомога абітурієнтам 

при  свідомому виборі майбутньої професії та навчального закладу. Для цього 

у БІНПО повністю оновлено буклети та презентації спеціальностей; 

здійснюється профорієнтаційна робота у соціальних мережах; проводиться 

постійна робота у закладах освіти  м. Білої Церкви, Київської області та міст 

України; налагоджено тісні зв’язки з багатьма коледжами. 

Вступна кампанія 2019 року проводилася на підставі Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України у 2019 році, Додатку до 

правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Університет 

менеджменту освіти та інших чинних нормативно-правових документів. 

Кількість поданих заяв для здобуття ступеня бакалавра  у порівнянні з 

2018 р. збільшилась на 94, що становить близько 45%. У 2019 році 

до інституту на різні рівні та форми навчання зараховано 44 особи. З них 9 осіб 

– бакалавр, заочна форма навчання зі спеціальності 053 «Психологія», 16 осіб 

– магістр, заочна форма навчання зі спеціальності 053 «Психологія», 6 осіб – 

магістр, заочна форма навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Адміністративний менеджмент), 13 осіб – магістр, заочна форма навчання зі 

спеціальності 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами). 

У 2019 році загальна кількість здобувачів вищої освіти складає 166 осіб. 

З них: на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – 66 осіб; другому 

(магістерському) – 100 осіб. 

Важливим напрямом роботи є навчально-виховний процес, який 

здійснювався відповідно до розробленої Концепції виховної роботи в 

Університеті, що базується на положеннях Конституції України, Закону 

України «Про освіту», Державної національної програми "Освіта" ("Україна 

XXI століття"), Указу Президента України «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки». 

Серед численних заходів, які проводилися спільно з органами 

студентського самоврядування БІНПО, першочергове значення має 

національно-патріотичне виховання студентів. В основу національно-

патріотичного виховання було покладено національну ідею, як консолідуючий 

чинник розвитку суспільства і нації в цілому. 

Сьогодення ставить важливі та складні задачі перед закладами вищої 

освіти. На 2020 рік для БІНПО важливим є набір здобувачів вищої освіти, 

забезпечення високого рівня професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників, створення наукової та науково-методичної продукції для якісного 

забезпечення освітнього процесу і наукової діяльності закладу 

 

 

 



97 

VІI.3. Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою 

 

Центральний інститут післядипломної освіти 

(ЦІПО) 

Освітній процес курсів підвищення кваліфікації у ЦІПО забезпечують: 

5 кафедр: менеджменту освіти і права, психології управління, вищої та 

професійної освіти, філософії і освіти дорослих, відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

2 відділи: навчальний відділ і відділ науково-методичного забезпечення 

відкритої освіти.  

Також до освітньої діяльності долучені структурні підрозділи 

загальноуніверситетського рівня, зокрема:  

відділ організації навчального процесу та моніторингу;  

навчально-методичний центр організації дистанційного навчання. 

Організація підвищення кваліфікації в ЦІПО здійснюється відповідно до 

ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ від 10.10.2018 р. №1518-л) 

за такими напрямами: 

працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування»; 

педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів 

освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;  

працівники методичних служб; 

спеціалісти психологічних служб. 

Організація освітнього процесу в ЦІПО ґрунтується на законодавчих і 

нормативно-правових актах України про освіту і науку, а також нормативних 

документах ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

Положення про організацію освітнього процесу; 

Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання; 

Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації; 

Положення про випускну роботу слухача курсів підвищення 

кваліфікації та порядок її захисту; 

Положення про підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів освіти за накопичувальною системою організації 

освітнього процесу; 

План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-

педагогічних кадрів освіти на 2019 р. та ін. 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу налічує 43 

освітньо-професійних програми, 86 навчальних, 115 робочих навчальних 

планів, 359 робочих навчальних програм, 300 мультимедійних презентацій, 

161 навчальних матеріалів/лекцій та 10 відеоматеріалів для всіх категорій 

слухачів курсів підвищення кваліфікації, які розроблені науково-

педагогічними працівниками кафедр і затверджені відповідно до вимог 

нормативних документів Університету менеджменту освіти.  
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У Центральному інституті післядипломної освіти у 2019 році 

зараховано:  

на курси підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-

педагогічних кадрів освіти за кошти державного бюджету 3000 слухачів, що 

складає 153 групи; 

на курси підвищення кваліфікації державних службовців за кошти 

спеціального фонду 200 осіб, що складає 14 груп. 

Основну частину зарахованого контингенту складає напрям 

«Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 

галузі знань 01 "Освіта", відповідно 89,1% (2674 особи, 136 груп). Підвищення 

кваліфікації працівників методичних служб складає 8,6% (258 осіб, 13 груп); 

спеціалістів психологічних служб – 2,3 % (68 осіб, 4 групи). 

На навчання за очною формою, яка представлена на виїзних курсах 

підвищення кваліфікації зараховано 478 осіб, що на усього 1 особу більше 

планових показників.  

За очно-дистанційною (триетапною) формою на курси підвищення 

кваліфікації зараховано 2374 особи, що на 7 осіб менше планових показників. 

За очно-дистанційною (двоетапною) у 2019 році на навчання зараховано 

148 слухачів (8,3%), що на 6 осіб більше, ніж заплановано. 

На базі ЦІПО на курси підвищення кваліфікації зараховано 1302 (43,4%) 

слухача (71 група), що менше на 144 особи від запланованого. 

Крім курсів підвищення кваліфікації, які традиційно проходять на базі 

Університету, на запити місцевих і регіональних освітніх організацій було 

проведено виїзні курси в 13 областях та м. Києві для 1698 осіб (82 групи) 

(56,6%). 

Крім державного замовлення в ЦІПО на курси підвищення кваліфікації 

зараховано 636 слухачів за кошти фізичних та юридичних осіб. З них 

навчались:  

за очною формою – 122 особи;  

за очно-дистанційною – 6 осіб,  

за дистанційною формою навчання (відповідальна кафедра ФОД) – 508 

осіб. 

За індивідуальними графіками навчалися 68 осіб за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Підвищенням кваліфікації охоплено працівників освіти всіх областей 

України та м. Києва. Найчисельніше представлені на курсах працівники освіти 

м. Києва (506 ос.) і Київської обл. (305 ос.). Упродовж 2017 – 2019 рр. 

спостерігається тенденція до збільшення слухачів курсів підвищення 

кваліфікації з таких областей, як Житомирська (з 57 ос. у 2017 р. до 91 ос. у 

2019 р.), Івано-Франківська (з 22 ос. у 2017 р. до 148 ос. у 2019 р.) та Київська 

(з 146 ос. у 2017 р. до 305 ос. у 2019 р.) областей. Тенденція до зменшення 

слухачів спостерігається щодо Волинської (з 83 ос. у 2017 р. до 49 ос. у 2019 

р.), Запорізької (з 126 ос. у 2017 р. до 13 ос. у 2019 р.), Луганської (з 40 ос. у 

2017 р. до 20 ос. у 2019 р.), Херсонської (з 69 ос. у 2017 р. до 33 ос. у 2019 р.) 

областей.  
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Аналіз показників зарахування слухачів у 2019 р. за категоріями з 

напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів 

освіти» галузі знань 01 «Освіта» показав:  

• зменшення кількості працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на 60 ос. (2%);  

• збільшення кількості: працівників закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) – на 54 ос. (1,8%) та науково-педагогічних 

працівників – на 14 ос. (0,5 %). 

Також менше зараховано слухачів категорій «Працівники методичних 

служб» – на 56 ос. (1,9 %), «Спеціалісти психологічних служб» – на 23 ос. (0,7 

%). 

Крім того, на тематичні, авторські курси зараховано понад планові 

показники 88 слухачів (2,9%). 

Водночас показники зарахування педагогічних, науково-педагогічних 

працівників і керівників закладів освіти у 2019 р. порівняно з двома 

попередніми роками свідчить про тенденції до:  

• збільшення слухачів категорій «Педагогічні і науково-педагогічні 

працівники та керівники закладів ППО» (з 173 ос. у 2017 р. до 256 ос. у 2019 

р.), «Керівники та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» 

(з 150 ос. у 2017 р. до 205 ос. у 2019 р.), «Керівники та педагогічні працівники 

закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» (з 998 ос. у 2017 

р. до 1285 ос. у 2019 р.);  

• зменшення слухачів категорій «Керівні і педагогічні працівники 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (з 421 ос. у 2017 р. до 333 

ос. у 2019 р.), «Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної 

освіти» (з 112 ос. у 2017 р. до 64 ос. у 2019 р.), «Керівні, педагогічні і науково-

педагогічні працівники закладів вищої освіти» (з 356 ос. у 2017 р. до 480 ос. у 

2019 р.). 

Щодо видів курсів підвищення кваліфікації, відмічаємо значний інтерес 

споживачів освітніх послуг до виїзних курсів. У 2019 р. ними охоплено 1698 

ос. із 13 областей та м. Києва (82 навч. групи), що становить 56,6% від 

загальної кількості слухачів і перевищує планові показники на 144 ос. (7 навч. 

груп). Постійними споживачами виїзних курсів підвищення кваліфікації є 

працівники закладів/установ освіти таких областей, як Львівська, Одеська, 

Житомирська, Чернігівська, Київська, Івано-Франківська, Полтавська області, 

м. Київ. 

Щодо тематичних, авторських курсів, то у 2019 р. ними охоплено 922 ос. 

Це вдвічі більше, ніж у 2017 р. (359 ос.). Найбільше споживачів цих курсів 

упродовж останніх років – «Керівні та педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» – 493 ос. (у 2018 р. – 389 ос., у 2017 р. – 314 ос.), 

«Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» - 170 

ос. (у 2018 р. – 25 ос., у 2017 р. – 22 ос.). 

Для організації безперервного навчання широко використовуються 

можливості соціальної мережі Facebook, зокрема: на сторінках усіх кафедр 

висвітлюється інформація про курси підвищення кваліфікації та заходи 

міжкурсового періоду, розміщуються мотиваційні листи і відеопривітання, Е-
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дошки, електронні журнали із авторськими розробками (посібники, робочі 

зошити; Е-презентації) та бази відкритих портфоліо для різних категорій 

слухачів курсів, надається можливість зворотного зв’язку з ними тощо. 

Набули поширення інноваційні форми професійного розвитку 

педагогів у міжкурсовий період: Інтернет-конференції, заходи з он-лайн 

трансляцією, в кожному з яких безпосередньо беруть участь понад 200 

учасників, а кількість переглядів сягає 2000.  

Інформаційно-цифрові технології застосовуються при вивченні думки 

і запитів слухачів КПК. Розроблено і впроваджено в освітній процес комплекс 

методичних та організаційних засобів в он-лайн та оф-лайн режимах, зроблено 

прогностичний аналіз щодо впровадження розроблених інновацій в освітній 

процес курсів підвищення кваліфікації для професійного розвитку фахівців.  

З метою забезпечення високої якості  підвищення кваліфікації на основі 

індивідуального підходу, урахування освітньо-професійних потреб і побажань 

слухачів, упродовж 2019 року постійно здійснювався моніторинг якості освіти 

на курсах підвищення кваліфікації у ЦІПО. 

       Вивчення думок слухачів про зміст, якість підвищення кваліфікації, умови 

навчання здійснювалось педагогічними працівниками навчального відділу 

ЦІПО та відділу організації навчального процесу та моніторингу за допомогою 

методів: 

 інтерв’ювання слухачів; 

 анкетування слухачів; 

 вивчення записів слухачів у Книзі відгуків та пропозицій (понад 

30 групових записів); 

 вивчення відгуків слухачів у соціальних мережах (Facebook, Inc.). 

За даними опитування (вибірка понад 1000 осіб), майже дві третини 

слухачів відмітили відповідність змісту підвищення кваліфікації професійним 

потребам, його інноваційність і практичну спрямованість (від 63 % до 99 %). 

Якість роздаткових матеріалів під час навчання оцінили 96,26%  слухачів як 

дуже добру. У цілому освітньому процесу на курсах підвищення кваліфікації 

дали позитивну оцінку («дуже добре», «добре») 95 % слухачів. «У повній мірі» 

доступність викладу матеріалу оцінили 97% слухачів; повноту та глибину 

розкриття змісту тем 96% опитуваних слухачів; уміння вести діалог в 

освітньому процесі 97,83% слухачів.  

Слова вдячності за якість організації та проведення курсів підвищення 

кваліфікації слухачі висловили на адреси: 

 кафедр психології управління, професійної та вищої освіти, 

філософії і освіти дорослих менеджменту освіти і права; 

 науково-педагогічних працівників: Клокар Н. І., Сорочан Т. 

М., Бондарчук О. І., Сергеєвої Л.М., Москальової А. С., 

Купрієвич В. О., Пащенко О.В., Любченко Н. В., Пінчук Н. 

І., Гордієнко Н. В.,  та інших. 
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Білоцерківський інститут неперервної педагогічної освіти 

(БІНПО) 

Освітня діяльність в БІНПО здійснюється за двома напрямами: підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників галузі знань 01 «Освіта» та підготовка 

фахівців( Ліцензія від 15.11.2016 р., витяг з Єдиної державної електронної бази 

з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері 

вищої освіти ЛВ № 01395-000242).  

Основний контингент слухачів підвищення кваліфікації (ПК) 

педагогічних працівників у БІНПО є: викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О). 

У 2019 році за держбюджетом заплановано 3 категорії слухачів курсів 

ПК: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної 

підготовки та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 осіб (таблиця 1). 

Таблиця 1. Контингент слухачів курсів ПК у 2019 р. 

№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 

Форма 

навчання 

1 2 3 4 5 

    план факт план факт   

1. 

Старші майстри 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

40 40 1 1 Заочна 

32 34 1 1 
Очно-

дистанційна 

2. 

Майстри виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

629 621 22 22 Заочна 

459 460 16 16 
Очно-

дистанційна 

17 15 1 1 
Очна  

  

3. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

490 501 17 17 Заочна 

302 301 11 11 
Очно-

дистанційна 

31 26 1 1 
  

Очна  

Разом: 2000 1998 70 70   

  

У 2019 році здійснювалась співпраця з підвищення кваліфікації з НМЦ 

ПТО Волинської, Закарпатської, Донецької, Дніпропетровської, 

Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Херсонської та Харківської 

областей, м. Києва. 

Станом на 05.12.2019р. за кошти загального бюджету зараховано 2000 

осіб (100%), випущено 1998 осіб (99,9%), у т.ч. за очною формою відповідно 
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41/41 особи, за заочною формою  відповідно 1163/1162 особи, за очно-

дистанційною формою відповідно 796/795 осіб; відраховано дві особи: за 

очно-дистанційною формою – 1 у зв’язку з  переходом на військову службу за 

контрактом, за заочною формою – 1 у зв’язку з призовом на строкову 

військову службу. 

Незначна розбіжність фактичного виконання плану ПК плановим 

показникам (за кошти державного бюджету) пов’язана з коригуванням 

обласними НМЦ ПТО запланованої раніше кількості слухачів курсів ПК з 

причин відсутності необхідного фінансування та плинністю кадрів окремих 

категорій працівників, включених БІНПО у план-графік ПК на 2019 р. 

Таким чином, кількість слухачів курсів ПК за очною формою зменшено 

з 48 до 41 осіб, очно-дистанційною формою збільшено з 793 до 795 осіб, 

відповідно, кількість слухачів заочної форми навчання збільшено з 1159 до 

1162 особи. 

Підвищення кваліфікації слухачів у БІНПО в 2019 р. здійснювалось на 

основі освітньо-професійних програм (затверджених вченою радою БІНПО, 

протокол від 21.11.2017 р., № 7), навчальних і робочих навчальних планів, 

робочих програм навчальних модулів, розкладів занять відповідно до Плану-

графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти України на 2018 р. (схваленого 

вченою радою БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», протокол від 

28 листопада 2018 р. №5 і затвердженого Президентом НАПН України 

06.12.2017 р.).  

Освітня діяльність на курсах ПК здійснювалася за такими навчальними 

модулями: соціально-гуманітарна підготовка, професійно-педагогічна 

компетентність педагогічних працівників, соціально-психологічна 

компетентність педагогічних працівників, науково-методичні засади 

професійної підготовки, інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 

Адміністрацією та завідувачами кафедр БІНПО здійснювався контроль 

за організацією та змістом освітнього процесу як на базі БІНПО, так і на 

виїзних курсах на базі закладів-замовників освітніх послуг. Так, під час 

робочих нарад у керівника закладу, засіданнях кафедр розглядалися питання 

організації та якості контенту курсів ПК, оформлення облікових карток та 

індивідуальних графіків ПК, вимоги до написання підсумкових випускних 

робіт, їх тематики тощо. Завідувачами кафедр та методистами, тьюторами 

груп здійснювався контроль за виконанням робочих навчальних планів, 

відвідуванням занять слухачами курсів ПК. 

У процесі проведення виїзних курсів ПК зі слухачами 

ЗП(ПТ)О викладачами БІНПО також  проводилися семінари, конференції, 

круглі столи з обміну досвідом, актуальних проблем розвитку системи 

професійної (професійно-технічної) освіти тощо. 

У межах внутрішнього моніторингу якості проведення курсів ПК у 2019 

р. адміністрацією та науково-педагогічними працівниками БІНПО 

проводились репрезентативні моніторингові дослідження, зокрема, аналіз і 
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оцінювання рівня задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг 

формами і змістом курсів ПК,  рівнем професійної компетентності викладачів, 

психологічним клімат навчальних занять тощо. Аналізуючи отримані дані 

варто зазначити, що слухачі вказують на високу якість викладання на курсах 

ПК, відзначають професійну компетентність науково-педагогічних 

працівників, високий рівень використання ІКТ в освітньому процесі та 

навчально-методичного забезпечення, якість організації освітнього процесу, 

комфортні психологічні умови під час освітнього процесу. 

Узагальнивши матеріали освітнього моніторингу за 2019 рік, 

враховуючи пропозиції слухачів курсів ПК і обласних НМЦ ПТО (які 

розглянуто на засіданнях НМР БІНПО, засіданнях кафедр), колективом 

БІНПО сформульовано завдання для покращення якості підвищення 

кваліфікації фахівців, зокрема: 

 підвищення уваги до питань новітніх виробничих 

технологій за групами професій і педагогічним технологіям;  

 розгляд інноваційний технологій, зокрема використання 

виробничих інновації на уроках професійно-практичної та 

професійно-теоретичної підготовки, упровадження в 

освітній процес елементів сучасних освітніх технологій;  

 урізноманітнення форм і методів навчання, розроблення 

сучасних навчальних занять різних типів із наступним 

аналізом (відео уроків, відео практичних тренінгів з учнями 

тощо);  

 проведення семінарів і тренінгів із залученням міжнародних 

експертів у галузі П(ПТ)О з метою ознайомлення з іншими 

моделями організації освітнього процесу і підготовки 

кваліфікованих робітників. 

Навчальним відділом БІНПО постійно проводиться робота з 

госпрозрахункової діяльності по підвищенню кваліфікації на запити різних 

категорій слухачів, а саме, педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, персоналу, 

який залучається до професійного навчання на виробництві тощо. Так, станом 

на 05.12.2019 р. у БІНПО відкрито 19 госпрозрахункових груп, зараховано 590 

осіб,  випущено – 535, у т.ч.: за очною формою навчання зараховано і 

випущено 455 осіб; за очно-дистанційною формою навчання зараховано і 

випущено 48 осіб; за заочною формою зараховано і випущено відповідно 87 

осіб. 

На 2020 рік на базі БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

заплановано підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 17 

обласних НМЦ ПТО та НМК м. Києва. 
Таблиця 2. Контингент слухачів курсів ПК на 2020 р. 

№ з/п НМЦ ПТО (у областях) План 

1 2 3 

1.   Волинська 65 

1.   Дніпропетровська 250 

1.   Донецька 90 

1.   Житомирська 120 
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1.   Закарпатська 55 

1.   Київська  120 

1.   Кіровоградська 106 

1.   Луганська 85 

1.   м. Київ  98 

1.   Миколаївська 167 

1.   Одеська 200 

1.   Полтавська 201 

1.   Рівненська 3 

1.   Сумська 85 

1.   Харківська 60 

1.   Херсонська 116 

1.   Черкаська 97 

1.   Чернігівська 82 

  Разом: 2000 

  

Напрямами подальшої роботи БІНПО на 2020 рік визначено: 

1. Подальша оптимізація організаційної моделі курсів ПК з 

урахуванням запитів, потреб і побажань слухачів. Координація 

діяльності структурних підрозділів інституту щодо якісного виконання 

навчальних планів і програм усіх категорій слухачів курсів ПК. 

2. Розширення позабюджетної діяльності з підвищення 

кваліфікації за кошти фізичних і юридичних осіб. 

3. Організація моніторингу якості освітнього процесу 

підготовки фахівців,  курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних ЗП(ПТ)О. 

4. Наповнення сайту Інституту навчальним, навчально-

методичним, науково-методичним контентом  на допомогу здобувачам 

вищої освіти, слухачам курсів ПК, розширення можливостей 

неформальної та інформальної освіти фахівців. 

5. Активне запровадження інформаційно-цифрових технологій 

в освітній процес підготовки бакалаврів і магістрів, курсів ПК, 

розширення послуг БІНПО для задоволення запитів неформальної 

освіти. 

6. Широке використання можливостей контент-маркетингу як 

сучасної форми формування позитивного іміджу закладу освіти в 

Інтернет середовищі, формування якісного контенту підготовки і 

професійного розвитку фахівців, в т.ч. ПК,  з урахуванням їхніх запитів. 
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VІІ.4. Робота спеціалізованих вчених рад. 

 

 Наказом  ДАК МОН України від 07.05.2019  № 612 у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України спеціалізованій вченій 

раді Д 26.455.03 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних 

наук за спеціальностями 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» та 

13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» строком до 31 грудня 2020 

року. 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела шість засідань, на 

яких відбувся захист шести дисертаційних досліджень. Одне дисертаційне 

дослідження -  на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

двома  спеціальностями: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» 

та 13.00.06 – «Теорія і методика управління освітою»; одне дисертаційне 

дослідження – на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.06 – «Теорія і методика управління освітою»; чотири 

дисертаційних дослідження - на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук, з яких: три – за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та 

методика професійної освіти; одне -  за спеціальністю 13.00.06 – «Теорія і 

методика управління освітою». 

Всі дисертації написано державною мовою. 

Переатестація, розгляд апеляцій, колективних рецензій  та разових 

захистів дисертацій на засіданнях спеціалізованої вченої ради за звітний 

період не проводились. 

Відхилених дисертацій немає. 

Тематика захищених дисертаційних робіт була присвячена 

різноманітним  проблемам з управління освітою та проблемам професійної 

освіти, а саме:  

 теоретичні та методичні засади управління професійною підготовкою 

фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу; 

 теорія і практика управління освітнім процесом на основі кейс-

менеджменту у закладах вищої освіти;  

 розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах 

проектної діяльності;   

 розвиток творчого потенціалу вчителя музичного мистецтва в умовах 

післядипломної педагогічної освіти;  

 розвиток професійної культури керівника позашкільного навчального 

закладу у системі післядипломної педагогічної освіти; 

 управління розвитком інформаційної культури директора 

загальноосвітнього навчального закладу у післядипломній освіті. 
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VІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ З 

ГРОМАДСЬКІСТЮ. 

В Університеті створюються умови для широкої комп’ютеризації, 

входження до світової інформаційної мережі баз даних і знань, формування в 

майбутньому єдиного інформаційно-інтелектуального поля. В УМО активно 

працює Центр електронних освітніх ресурсів та наукометрії, який забезпечує 

інформаційну діяльність. Науково-інформаційна діяльність Університету 

висвітлюється на офіційному сайті, сайтах кафедр, та у групах саціальних 

мереж зокрема facebook. 

З метою висвітлення діяльності і наукових досягнень Університету, 

проведення  профорієнтаційної роботи підтримуються  зв’язки і співпраця 

зорганами виконавчої влади, міськими виданнями, ЗОШ, ЗП(ПТ)О, 

коледжами, технікумами, ліцеями, закладами вищої освіти. Працівники 

Університету беруть участь у роботі професійних асоціацій, проводять наукові 

консультування приватних підприємств за професійним напрямком 

діяльності. 

 

VІІІ.1. Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з 

громадськістю. 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» представлено в глобальній 

мережі Інтернету сайтом http://umo.edu.ua. Інтернет-сайтУніверситету 

функціонує в робочому режимі. Здійснюється його систематичне оновлення та 

наповнення. Постійно впроваджуються інновації на порталі Університету, 

удосконалюється його структура, збільшуються можливості його подальшої  

модернізації.Електронна пошта Університету менеджменту освіти: 

rector@umo.edu.ua. Запровадження сервісів Office 365 розширює можливості 

працівників Університету щодо представлення результатів їхньої діяльності у 

всесвітній мережі Інтернету. 

Інформація про результати науково-дослідної роботи викладачів кафедр 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» репрезентовано в Google Академії 

та висвітлюється шляхом презентації наукових праць під час проведення 

масових наукових заходів, а також під час виступів з доповідями на наукових 

конференціях, семінарах, виставках, тощо, зокрема міжнародного рівня.  

Загальна кількість наукових, науково-педагогічних працівників, які 

мають профілі в Google Scholar  - за основними місцем роботи – 121 особа, 

сумісники – 21; представлені у системі «Бібліометрика української науки» - за 

основними місцем роботи – 100 осіб, сумісники – 14, мають ORCID iD - за 

основними місцем роботи – 95 осіб, сумісники – 14. 

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників (згідно 

з наявними у Google Scholar бібліометричними портретами) індекс Гірша 

яких: 

 1–10 - за основними місцем роботи – 91 осіб, сумісники – 7; 

 11–19 - за основними місцем роботи – 6 осіб, сумісники – 3; 

 ≥ 20 - за основними місцем роботи – 2 осіб, сумісники – 4. 

З метою створення умов для підвищення кваліфікації педагогів у 

курсовий період та розвитку науково-методичної компетентності у 

http://umo.edu.ua/
mailto:rector@umo.edu.ua


107 

міжкурсовий період педагогами кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін розроблено сайт 

http://methodica.inf.ua/index.htm, який містить матеріали постійно діючих 

науково-практичних семінарів галузевої спрямованості, електронні видання, 

методичні посібники та рекомендації, що розроблені науковцями кафедри, 

матеріали «методичної скарбнички» БІНПО, дидактичні матеріали курсів 

підвищення кваліфікації. 

Доцент кафедри психології управління ЦІПО В. О. Киричук веде 

персональний сайт, присвячений авторській технології проектування 

особистісного розвитку учасників освітнього процесу, який використовується, 

зокрема, в експериментальній роботі http://universal-online.org/ 

З метою популяризації освітніх послуг кафедри мають свої сторінки в 

соціальних мережах, де висвітлюють свою діяльність, участь в проектах, 

проведення днів відкритих дверей. 

 Науково-педагогічні працівники є членами професійних асоціацій 

(Українська Асоціація з розвитку менеджменту і бізнес освіти, Проект 

технічної допомоги ЄС SESAR «Підтримка Антимонопольного комітету 

України у впровадженні правил державної допомоги» ), здійснюють наукове 

консультування підприємств на громадських засадах (ТОВ «Інсолюшнс», ТОВ 

«Баріста», ТОВ «ДОБРО ЛОГІСТИК», ТОВ «Хостмайстер», ТОВ «ТВД-

КОМПЛЕКТ», ), експертної діяльності, профорієнтаційної роботи. 

Профорієнтаційна робота кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту у 2019 р. відбувалася шляхом організації Днів відкритих дверей, 

презентація освітніх програм ННІМП під час наукових масових заходів тощо: 

1) 30 листопада 2019 р. було проведено День відкритих дверей 

(В. В. Іванова, Л. Я. Мухіна); 

2) пропагування про освітні програми ННІМП на рівні ОДА 

Закарпатської, Житомирської, Вінницької, Донецької областей України 

(Постоєва О. Г.); 

3) Т. І. Бурлаєнко презентувала освітні програми НННІМП під час 

проведення тренінгів (тренінг «Попередження булінгу в дитячо-юнацькому 

навчальному колективі», 25 лютого 2019 р., ЗЗСО № 254, м. Київ, ведучі: Т. І. 

Бурлаєнко, О. В. Дубініна; тренінг «Попередження булінгу в дитячо-

юнацькому навчальному колективі», 27 лютого 2019 р., ЗЗСО №115, м. Київ, 

ведучі: Т. І. Бурлаєнко, О. В. Дубініна; тренінг «Попередження булінгу в 

дитячо-юнацькому навчальному колективі», 31 травня 2019 р., м. Запоріжжя, 

ведучі: Т. І. Бурлаєнко, О. В. Дубініна; тренінг «Попередження булінгу в 

дитячо-юнацькому навчальному колективі», 13 травня 2019 р., ОЗЗСО 

«Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради 

Ратнівського району Волинської області», с. Самари, ведучі: Т. І. Бурлаєнко, 

О. В. Дубініна; тренінг «Попередження булінгу в освітньому середовищі: 7 

кроків його подолання» в межах міжнародної літньої школи «Академія 

педагогічної творчості», 28-30 червня 2019 р., м. Рибаківка, ведучі: Т. І. 

Бурлаєнко, О. В. Дубініна; тренінг «Освіта без хейту: школа без ненависті» в 

межах міжнародного форуму освітян «Трансформація професійного досвіду 

педагогів-новаторів у освітні тренди майбутнього», присвяченого 25-річчю 

http://methodica.inf.ua/index.htm
http://universal-online.org/
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Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», 30–31 

жовтня 2019 р., м. Миколаїв, О. В. Дубініна, Т. І. Бурлаєнко. 

Профорієнтаційна робота кафедри психології та особистісного 

розвитку у 2019 р. здійснювалася шляхом організації Днів відкритих дверей, 

презентація освітніх програм ННІМП під час наукових масових заходів тощо: 

1) 12 жовтня 2019 р. було проведено День відкритих дверей 

(Л. Я. Мухіна); 

2) пропагування про освітні програми ННІМП під час міжнародних, 

всеукраїнських та університетських масових заходів; 

3) використання можливостей соціальної мережі Facebook для 

пропагування навчання за освітніми програми кафедри (сторінка кафедри 

https://www.facebook.com/groups/kafedra.psyhologyIMP/, особисті аккаунти Facebook 

працівників кафедри) 

З метою висвітлення діяльності і наукових досягнень БІНПО, 

проведення  профорієнтаційної роботи,  підтримуються  зв’язки і співпраця з: 

 органами виконавчої влади м. Біла Церква, Управлінням освіти і науки 

Білоцерківської  міської ради (зав. віділом  СТВ Горлова Г.Г. – член 

Колегії управління); 

 міськими виданнями газет «Гриф», «Майдан Брок», «Громадська 

думка»; 

 ЗОШ, ЗП(ПТ)О, коледжами, технікумом, ліцеями, ВНЗ м. Білої Церкви 

та інших районів та областей. 

Безпосередньо науково-інформаційна діяльність БІНПО в мережі 

Інтернет висвітлюється на сайтах кафедр http://methodica.inf.ua; 

http://kafedratnopd.inf.ua; а також  у соціальній мережі 

facebookhttps://www.facebook.com/binpomethodica,  а також сторінки БІНПО 

«Агенти змін освіти дорослих» 

https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/ у мережі Facebook, та у 

мережі Інтаграм (agenty_zmin). 

Загалом, у мережі facebook на сторінці кафедри МПО та СГД, групи 

«Агентів змін освіти дорослих», сайті ДЗВО УМО (розділ «Оголошення» і 

«Новини») – розміщено понад 100 публікацій інформативного характеру. 

 13 грудня 2019 року науково-педагогічні працівники БІНПО взяли 

участь у робочій зустрічі Комітету освіти, науки та інновацій та директорату 

професійної освіти МОН.  Серед учасників зустрічі Шумік Ірина, генеральний 

директор директорату професійної освіти, Коваль Ольга, народна депутатка, 

комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, 

Селіфонтьєв Сергій, віце-президент Громадської організації "Всеукраїнська 

асоціація професійно-технічної освіти", Луцька Алла, головний консультант 

комітету з питань освіти, науки та інновацій.  

У ході зустрічі було обговорено низку нагальних проблем професійної 

освіти, актуалізовано головні аспекти майбутнього законопроекту про 

професійну/професійно-технічну освіту, необхідність і джерела підвищення 

зарплати майстрів виробничого навчання і викладачів спеціальних дисциплін; 

важливість покращення іміджу робітничих професій і про підвищення 

кваліфікації майстрів виробничого навчання; важливість професійного 

http://methodica.inf.ua/
http://kafedratnopd.inf.ua/
https://www.facebook.com/binpomethodica
https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/
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розвитку педагогічних працівників професійної освіти в умовах 

конкурентноздатного середовища.  

У межах співпраці з Академією педагогічної творчості м. Миколаїв науково-

педагогічні прпацівники кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту долучились до організації VII міжнародної школи «Академія 

педагогічної творчості». У рамках такої співпраці ННІМП четвертий рік поспіль 

організовано роботу Науково-методичної студії «Інформаційно-аналітична 

компетентність педагога в умовах трансформаційних змін суспільства» (керівник 

студії – доц. кафедри О. В. Дубініна). Результатами такої співпраці є 

популяризація освітніх послуг ННІМП та Університету в цілому.  

У звітному році діяльність кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту висвітлювалася на сторінках соціальних мереж, а саме у мережі 

Facebook з метою популяризації освітніх послуг 

(https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=aymt_homepage_panel; 

https://www.facebook.com/groups/154880441372941/?ref=bookmarks, 

адміністратором якої з 2012 року є доцент кафедри О. В Дубініна. Результати 

освітньої діяльності кафедри представлені на сайті Університету в розділі 

«Матеріали діяльності кафедри http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-

institutu/kaf-upravl-proekt/dokumentaciya». 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП є 

асоційованим членом Української Асоціації з розвитку менеджменту і бізнес 

освіти (витяг з протоколу засідання кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту від 02.10.2019 № 3; рішення Ради УАРМБО від  5 листопада 2019 

р.), яка представлена в цій асоціації п’ятьма працівниками кафедри 

(Т. І. Бурлаєнко, О. А. Брусєнцева, М. Е. Морозова, Л. М. Савчук, 

Л. Я. Мухіна). 

Доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту О. Г. 

Постоєва з березня 2018 і до цього часу є експертом з інституційного розвитку 

та навчання в Проекті технічної допомоги ЄС SESAR «Підтримка 

Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної 

допомоги» (Довідка від 01.11.2019 р.). 

Шість працівників кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 

здійснюють наукове консультування підприємств на громадських засадах:  

1) ТОВ «Інсолюшнс»  консультаційні послуги щодо питань 

зовнішньоекономічної діяльності та організації й нормування праці на 

громадських засадах (Довідка № 86 від 28.08.2019 р.) (О. А. Брусєнцева); 

2) Консультант з питань управління та адміністрування, зокрема 

управління проектами, ризиками, змінами, впровадження інновацій, 

прийняття рішень в індетермінованих умовах ТОВ «Баріста» на громадських 

засадах з 01.01. 2017 р. (Довідка № 1911-1203Б від 12 листопада 2018 р.) (Т. І. 

Бурлаєнко); 

3) Наукове консультування ТОВ «ДОБРО ЛОГІСТИК» на громадських 

засадах у період з 17.06.2016 р. по теперішній час (довідка № 12/1-в від 

01.07.2016 р.) (А. П. Михайлов); 

https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/groups/154880441372941/?ref=bookmarks
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4) Робота за сумісництвом в ТОВ “Хостмайстер” на посаді менеджера з 

персоналом (наказ про прийняття від 03.04.2013 року № 13-к). (М. Е. 

Морозова); 

5) Консультування підприємства ТОВ «ТВД-КОМПЛЕКТ» з питань 

оподаткування та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства на 

громадських засадах з 01.01.2017 р. по даний час (О. В. Мурашко); 

6) Наукове консультування ТОВ «ДОБРО ЛОГІСТИК» з травня 2016 р. 

Довідка №342 від 10.05.2016 р. (Л. М. Савчук). 

 

 

VІІІ.2. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності 

установи, закладу. 

Зважаючи на положення Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 рр. (далі – Стратегія), велика увага приділяється 

впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, зокрема 

створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу та системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними 

закладами, інформаційно-технологічного забезпечення моніторингу освіти. 

Ефективність таких систем неможлива без створення відповідних 

засобів опрацювання інформації. 

Враховуючи завдання, визначені Стратегією на 2012–2021 рр., 

Університет менеджменту освіти (далі – Університет) проводить активну 

роботу щодо інформатизації усіх сфер своєї діяльності. 

З метою підвищення ефективності наукових досліджень, створення 

потужної системи зберігання наукової інформації й використання її на всіх 

етапах наукової діяльності, забезпечення організації освітнього процесу 

інформатизація наукової й освітньої діяльності залишається пріоритетним 

напрямом розвитку Університету. Співпрацюючи з Microsoft, Університет 

отримав ліцензії на використання сервісів Office 365, що дає можливість  

слухачам/студентам, науково-педагогічним працівникам та іншим 

співробітникам працювати з електронною поштою, створювати веб-сайти, 

редагувати та зберігати документи в режимі online, запроваджувати 

електронний документообіг, обмінюватися миттєвими повідомленнями та 

проводити веб-конференції, а також спрощувати комунікацію між 

слухачами/студентами, науково-педагогічними працівниками та 

структурними підрозділами Університету. 

В Університеті створюються умови для широкої комп’ютеризації, 

входження до світової інформаційної мережі баз даних і знань, формування в 

майбутньому єдиного інформаційно-інтелектуального поля. В УМО активно 

працює Центр електронних освітніх ресурсів та наукометрії, який забезпечує 

інформаційну діяльність. 

Структурні підрозділи Університету відповідно до встановлених вимог, 

забезпечуються за можливістю необхідною комп’ютерною технікою. Завдяки 

відповідному фінансуванню  у звітному році було придбано 10 проекторів,  2 

сучасних  ноутбука та 4 багато-функційних пристрія. З огляду на 
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обов’язковість належного супроводу науково-дослідної роботи фахівців 

Університету, забезпечення їхніх запитів щодо отримання й опрацювання 

інформації, оформлення результатів наукової діяльності, є необхідним 

поповнення й оновлення парку комп’ютерної техніки. 

Нині парк комп’ютерної техніки нараховує 82 персональних 

комп’ютери та 42 ноутбуки. Ступінь зносу ПЕОМ  –  68%. В Університеті 

створено керовану локальну комп’ютерну мережу, яку під’єднанo до 

Інтернету. Інтернет-трафік подається  трьома оптичними каналами  

потужністю 100 Мбіт/с,  60 Мбіт/с та 30 Мбіт/с. Публічні відкриті зони WiFi 

забезпечують доступ до Інтернету слухачам/студентам, які навчаються у І 

корпусі та у приміщенні бібліотеки.  Для самостійної підготовки  тих, кто 

проживає у гуртожитку Університету, надано можливість під’єднання до 

локальної мережі. Усі комп’ютери під’єднани до Інтернету, що дає можливість 

забезпечити доступ широкого загалу науковців установи, аспірантів, 

докторантів та пошукувачів до електронного банку результатів НДР, 

публікацій, авторських методик, текстів дисертаційних досліджень тощо, 

підвищити ефективність експлуатації оргтехніки (зокрема принтерів), а також 

у належний спосіб використовувати інтернет-ресурси Університету. 

Усі працівники Університету, маючи власні корпоративні електронні 

поштові адреси, обмінюються інформацією в єдиному інформаційному 

просторі Університету, обговорюють актуальні питання, пов’язані з науковою 

проблематикою не тільки через локальну мережу, а й через сервіси Інтернету 

(E-mail, Skype, віртуальні сховища інформації на основі «хмарних технологій» 

на базіOffice 365тощо).  

Упродовж першого півріччя здійснювалася підтримка роботи у 

програмному комплексі «Єдина державна електронна база з питань освіти» та 

його постійне наповнення для забезпечення вступної кампанії, роботи 

приймальної комісії, подання статистичної звітності тощо. 

В освітньому процесі широко використовується мультимедійний 

супровід занять. Для технічного забезпечення цього процесу в Університеті є 

п’ять спеціалізованих аудиторій та зал засідань, які обладнані стаціонарними 

мультимедійними проекторами, мультимедійними й інтерактивними 

дошками.З метою подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у освітній процес проводиться робота з організації й застосування 

дистанційної форми навчання та розроблення нормативно-правових 

документів цього напряму. Упроваджено відкрите програмне забезпечення 

BigBlueButten для проведення веб-конференцій, online занять, створено та 

налагоджено роботу платформи дистанційного навчання в системі e-Front.  

В Університеті запроваджено інтернет-трансляції наукових, науково-

методичних семінарів, конференцій. З метою поширення інформації про 

Університет серед абітурієнтів та висвітлення його наукової й освітньої 

діяльності встановлено 2 аудіовізуальні панелі.  

Для автоматизації кадрового діловодства розроблено й прийнято в 

експлуатацію базу даних «Кадри», що забезпечує автоматизацію обліку 

працівників Університету. 
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Зареєстровано поштовий домен Університету, функціонує поштовий 

сервер. Це надає можливість кожному науковому й адміністративному 

підрозділу Університету мати персональні електронні адреси. 

Наукові співробітники Університету володіють основами комп’ютерної 

техніки, навичками користування Інтернетом. 

Освітній процес та науково-педагогічна діяльність ННІМП 

здійснюється з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

кафедри: мультимедійної системи, комп’ютерна техніка, наявного доступу до 

мережі Інтернет (локальна мережа, Wi-fi). 

Протягом року відбувається оновлення постійно діючої сторінки 

Інституту в соціальній мережі «Фейсбук» 

(https://www.facebook.com/groups/1312507774673531/) для висвітлення 

важливих подій діяльності.Впродовж 2019 р. було опубліковано більше 100 

інформаційних повідомлень. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти є 2 

комп'ютерні класи, де встановлено 22 комп’ютери, усі навчальні аудиторії 

підключені до мережі Інтернет та обладнані персональними комп’ютерами 

викладача  і мультимедіа проекторами. Кожна з трьох кафедр має 2 

персональні комп’ютери, які мають доступ до мережі Інтернет. Усі підрозділи 

Інституту мають вихід до мережі Інтернет. Доступ надається провайдером 

«Магнус-телеком» на швидкості 50 мегабіт в секунду за типом PPPOE.           Усі 

комп’ютери Інституту зв’язані між собою локальною мережею, що дає 

можливість користувачам цих комп'ютерів за необхідності обмінюватися 

інформацією, використовувати спільні програми. Локальна мережа Інституту 

постійно вдосконалюється й збільшується.          Усі робочі місця підключені 

до мережі Інтернет, усі підрозділи Інституту мають свою електронну поштову 

скриньку. 

Для забезпечення організації очно-дистанційної форми навчання 

використовується програма «Moodle». Слухачі Інституту мають можливість 

спілкуватися на форумі і в чаті з тьютором у режимі он лайн. Була розроблена 

програма щодо підтвердження особистих даних слухачів, які зареєстровані в 

системи Moodle, для отримання логіну та паролю. Та ведеться інтернет 

анкетування слухачів. 

Відділом  ІТЗНП  забезпечено проведення Міжнародного Інтернет-

семінару (пленарне засідання on line) та Міжнародної online конференції, а 

також декількох всеукраїнських та регіональних науково-практичних заходів. 

Було налаштовано підключення співробітників Інституту до  заходів 

проведених іншими закладами з використанням системи Інтернет (семінари, 

конференції, наради, майстер-класи, вебінари).  

БІНПО функціонує в структурі ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» і містить окрему вкладку загального 

сайтуhttp://umo.edu.ua/institutes/ipp. Електронна пошта – dipodist@ukr.net. 

 

  

http://umo.edu.ua/institutes/ipp
mailto:dipodist@ukr.net
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ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО. 

 

Університетом підписанно 15 угод та меморандумів із зарубіжними 

партнерами.Впродовж 2019 року взято участь в організації 15 міжнародних 

заходів, проведено 10 робочих офіційних зустрічей з іноземними партнерами. 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» активно реалізовував завдання у 

межах трьох проектів, зокрема з Проектним бюро «КультурКонтакт» Австрія, 

українсько-литовським проектом «Розвиток духовності виховання у 

глобалізованому світі», фінським проектом «Навчаємось разом. Підтримка 

Нової української школи». 

 

Діяльність відділу міжнародного співробітництва ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», спрямована на виконання завдань щодо забезпечення 

функціонування університету як суб’єкта міжнародних відносин відповідно до 

Розділу ХІІ Закону України «Про вищу освіту» та основних функцій 

відповідно до статей 66-68 Закону України «Про вищу освіту», здійснювалася 

у 2019 році за такими основними напрямами:  

1. Підписання угод та меморандумів із зарубіжними партнерами. 

Підписано такі документи із зарубіжними партнерами: 

 договір про участь за Програмою семестрової академічної 

мобільності 2018-2019 н.р. з Природничо-гуманітарним 

університетом імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Республіка 

Польща) від 08.02.2019 р. 

 меморандум з Ташкентським державним педагогічним 

університетом імені Нізамі (Республіка Узбекистан) № 1 від 

01.03.2019 р.; 

 меморандум з Бухарським державним медичним інститутом імені 

Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан) № 2 від 04.03.2019 р.; 

 договір про міжнародне співробітництво з факультетом педагогіки 

Університету Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словацька 

Республіка) № 271-2019-PF-PMSVVTP/632 від 20.03.2019 р.; 

 меморандум з Вищою школою суспільних наук «Pedagogium» 

(м. Варшава, Республіка Польща) від 01.10.2019 р.; 

 меморандум з Азербайджанським державним педагогічним 

університетом (Республіка Азербайджан) від 03.10.2019 р.; 

 договір про співробітництво з Інститутом освітнього та 

професійного розвитку (м. Будапешт, Угорська Республіка) від 

12.11.2019 р.; 

 угода про реалізацію навчання в межах Програми Два Дипломи 

(напрям «Управління») на основі Рамкової угоди з Вищою школою 

управління охороною праці (м. Катовіце, Республіка Польща) від 

28.11.2019 р.; 

 угода про реалізацію навчання в межах Програми Два Дипломи 

(напрям «Внутрішня безпека») на основі Рамкової угоди з Вищою 

школою управління охороною праці (м. Катовіце, Республіка 

Польща) від 28.11.2019 р.; 
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 угода про наукове стажування викладача кафедри «Педагогіки, 

психології та мов» Бухарського державного медичного інституту 

імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан)  Курбанова Іхтійора 

Хікматовіча. 

 

2. Організація та участь у міжнародних заходах у 2019 році 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» впродовж 2019 року брав 

участь в організації наступних міжнародних заходів: 

1. Відкрита лекція керівника проекту «Навчаємося разом. фінська 

підтримка реформи української школи» професора Арто Ваахтокарі, 26 

лютого 2019 р. 

2. ІІІ Міжнародний освітньо-науковий Форум «Угода про асоціацію: 

рушійні інтеграційні зміни», на якому було розглянуто актуальні проблеми 

співробітництва між Україною та Європейським Союзом (м. Братислава, 

Словацька Республіка),  3–9 березня 2019 р.  

3.  Курс лекцій з організаційної психології Алессандро де Карло, 

професора Університету ім. Джустино Фортунато (м. Беневенто, Італійська 

Республіка), 4–5 березня 2019 року. 

4. Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та ІХ 

міжнародна виставка освіти за кордоном «WorldEdu», 14–15 березня 2019 р. 

5. Дискусійна панель «Конкурентоздатний фахівець – сучасна 

стратегія закладу професійної освіти» (у межах роботи Десятої Міжнародної 

виставки освітян «Сучасні заклади освіти – 2019»), 14 березня 2019 р. 

6. Колоквіум «Відкритий університет як інноваційне середовище 

професійного розвитку фахівців» (у межах Десятої Міжнародної виставки 

освітян «Сучасні заклади освіти – 2019»), 15 березня 2019 р. 

7. ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, 

соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18–

20 березня 2019 року. 

8. Участь у XXXIІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та 

кар’єра – День студента 2019», що відбулася у Національному центрі ділового 

та культурного співробітництва «Український дім», 12–13 квітня 2019 р. 

9. Круглий стіл на тему: «Психологія професійної освіти» (під 

часXXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019»), 

12 квітня 2019 р. 

10. Круглий стіл на тему: «Конкурентоспроможність персоналу і 

досвід країн ЄС з питань цифрових компетентностей» (під час XXXIII 

Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019»), 12 квітня 

2019 р. 

11. Круглий стіл «ЗНУ – Україна – Європа: можливості і перспективи 

інтеграції в єдиний освітній простір» у межах міжнародного інформаційно-

просвітницького заходу «Історико-культурна та науково-освітня платформа 

«Від історичної слави – до успішного майбутнього»,  31 травня – 01 червня 

2019 р. 

12. Дні українсько-польської культури, науки і освіти «POD JEDNYM 

NIEBEM» та День Європи–2109 «Україна – Польща – Словаччина»,  01 травня 
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– 23 червня 2019 р.  

13. Три етапи щодо програми підготовки тренерів у межах 

австрійсько-українського проекту «Компетентності лідерства та менеджменту 

для ефективного розвитку якості в опорних школах», основним напрямом 

роботи якого є освітній менеджмент, червень-вересень 2019 р. 

14. Заходи в межах проекту «Навчаємось разом. Підтримка Нової 

української школи», що фінансується Міністерством закордонних справ 

Фінляндії і реалізується компанією FCG International у співпраці з 

Гельсінським університетом, 10–12 червня 2019 р., 09–11 вересня 2019 р.  

15. Міжнародний Форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита 

освіта у суспільстві знань», 1–2 жовтня 2019 року. 

 

3. Спільна проектна діяльність 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» активно реалізовував завдання 

у межах трьох проектів, зокрема з Проектним бюро «КультурКонтакт» 

Австрія, українсько-литовським проектом «Розвиток духовності виховання у 

глобалізованому світі», фінським проектом «Навчаємось разом. Підтримка 

Нової української школи». 

Відповідно до угоди про співпрацю ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» з Проектним бюро «КультурКонтакт» Австрія у межах реалізації 

нового спільного проекту «Компетентності лідерства та менеджменту для 

розвитку якості в опорних школах» на період 2019–2020 рр. було проведено 

три етапи підготовки тренерів у проекті за участю науковців ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» та КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради», Житомирського обласного Інституту 

післядипломної педагогічної освіти, Вінницької академії неперервної освіти, 

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Команда тренерів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у складі 

проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв`язків, доктора 

педагогічних наук, професора О. Отич, заступника директора Центрального 

інституту післядипломної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента 

Л. Оліфіри, доцента кафедри менеджменту освіти та права, кандидата 

педагогічних наук, доцента Н. Любченко, професора кафедри педагогіки, 

адміністрування та соціальної роботи, кандидата педагогічних наук Т. Махині 

ознайомилися й опрацювали під керівництвом наставників з Австрії Міхаели 

Сбурні та Августи Зайдль різноманітні методи, прийоми, підходи і практики з 

розвитку управлінських команд опорних шкіл.  

В рамках фінського проекту «Навчаємось разом. Підтримка Нової 

української школи» УМО представляли: Н. Клокар, перший проректор − 

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор педагогічних 

наук, професор, заслужений працівник освіти України та В. Сидоренко, 

завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, доктор педагогічних 

наук, професор, сертифікований тренер НУШ. Для учасників проекту було 

проведено два тренінги із розбудови потенціалу ІППО «Вступ до процесу 

розвитку експертної організації та управління змінами». 
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За програмою українсько-литовського проекту «Розвиток духовності 

виховання у глобалізованому світі» відбулася зустріч із литовським вченим 

Йонасом Кевішасом, присвячена підготовці до друку колективної українсько-

литовської монографії «Горизонт духовності виховання». У зустрічі узяли 

участь академіки І. Бех, члени-кореспонденти НАПН України П. Саух і В. 

Хайруліна, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України М. 

Кириченко, професори Й. Кевішас, О. Отич, О. Бондарчук, І. Сіданіч, магістр 

Л. Бринь. 

На Міжнародному форумі лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта 

у суспільстві знань» відбулась презентація колективної українсько-литовської 

монографії «Горизонт духовності виховання». 

 

4. Проведення робочих та офіційних зустрічей 

Упродовж 2019 року відбулися робочі та офіційні зустрічі керівництва та 

співробітників ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

 з австрійським партнером Проектним бюро «КультурКонтакт», на якій 

було розглянуто перспективний план реалізації «Компетентності 

лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних школах», що 

триватиме у 2019–2020 рр., з боку австрійських партнерів у зустрічі 

взяла участь уповноважена з питань освіти Ніна Гаврилов (Австрія);  

 із литовським вченим Йонасом Кевішасом, присвячена підготовці до 

друку колективної українсько-литовської монографії «Горизонт 

духовності виховання» (Литовська Республіка); 

 з науково-педагогічними працівниками Ташкентського державного 

педагогічного університету імені Нізамі та Бухарського державного 

медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан); 

 з професором Дмитром Фроловим, доктором історичних наук, 

професором, керівником проекту з пошуку та оцифрування документів  

Національного архіву Фінляндії (НАФ) (Фінляндія);  

 з Йоханнесом Малєрбе, доктором теософських наук, проректором з 

академічної роботи Південно-Африканської теологічної семінарії 

(ПАТС) (м. Преторія, Південно-Африканська Республіка). 

 з проректором з науки та інновацій Азербайджанського державного 

педагогічного університету (АДПУ) доктором фізико-математичних 

наук, професором Асафом Дагбейї огли Замановим у рамках Форуму 

лідерів  післядипломної освіти (м. Баку, Республіка Азербайджан); 

 з професором Міжнародного Інституту Розвитку Інтелекту, членом 

комісії з питань освіти Міжнародного інституту розвитку інтелекту 

(IMEI, Республіка Корея) професором Лі Хан Гю та президентом 

філіалу IMEI в Україні Рю Ий Гю згідно умов укладеного 16 травня 

2018 року Меморандуму між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

та філіалом Міжнародного Інституту Розвитку Інтелекту в Києві 

«Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту»;  

 з делегацією Вищої школи управління охороною праці (ВШУОП, 

м. Катовіце, Республіка Польща), члени зарубіжної делегації: канцлер 

ВШУОП Малгожата Сікорська; психолог, докторант UŚ, тренер 
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бізнесу 5 ступеня кваліфікації EQF Павел Міонсек; спеціаліст з питань 

міжнародної співпраці Олена Кощенко; 

 з ректором Інституту освітнього та професійного розвитку (м. 

Будапешт, Угорська Республіка) Степаном Литвином, на якій було 

підписано Договір про співробітництво; 

 зустріч з питань стажування Курбанова Іхтійора Хікматовича, 

викладача кафедри «Педагогіки, психології та мов» Бухарського 

державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно відповідно до 

меморандуму про взаєморозуміння щодо академічної співпраці між 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Бухарським державним 

медичним інститутом імені Абу Алі Ібн Сіно № 2 04.03.2019 р. 

(Республіка Узбекистан); підготовлено пакет документів, необхідних 

для проходження стажування в УМО, підписані ректором 

М.О. Кириченком.  

 

5. Спільна видавнича діяльність, участь у роботі редакційних колегій 

Науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» входять до редакційних колегій, є рецензентами та членами наукової 

ради у таких виданнях: 

- Польсько-український вісник № XХ / за редакцією Казимира 

Редзинського та Дмитра Герцюка. Ченстохова. Видавництво Академії ім. Яна 

Длугоша в Ченстохові, 2019. 498 с. 

 

6. Міжнародні стажування  

Науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» пройшли міжнародні стажування: 

1.В рамках International internship «Association agreement: moving 

integration changes» пройшла стажування завідувачка кафедри філософії і 

освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 

педагогічних наук, професор кафедри В. Сидоренко за програмою 180 годин 

(6 ECTS). Організатор: Technical University of Košice (Slovakia), Paneuropska 

Univerzita v Bratislave (Slovakia). Курс: «Pedagogy science in the Field of 

European Education» (Словацька Республіка, 10.12.2018-01.03.2019 рр.) 

2. На базі Пан-Європейського університету міста Братислава (Dubnicky 

technjlogicky institute v Dubnici nad Vahom та Slovenska technicka univerzita v 

Bratislave) під час ІІІ Міжнародного освітньо-наукового Форуму «Угода про 

асоціацію: рушійні інтеграційні зміни», на якому було розглянуто актуальні 

проблеми співробітництва між Україною та європейським Союзом – доктор 

педагогічних наук, професор Л. Сергеєва, кандидат педагогічних наук, доцент 

Л. Оліфіра та докторант кафедри професійної і вищої освіти та права ЦІПО 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук Т. 

Стойчик. (м. Братислава, Словацька Республіка, 3–9 березня 2019 р.). 

3. На базі фінського національного архіву – проректор з науково-

методичної роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» О.М. Отич, начальник відділу науково-організаційної роботи І.Г. 

Отамась (27–29 травня 2019 р., м. эГельсінкіэ, Фінля́ндія). 
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4. На базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра 

у рамках ІV Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці: 

виклики сучасності» пройшла стажування завідувачка кафедри філософії і 

освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 

педагогічних наук, професор кафедри В. Сидоренко (м. Варна, Республіка 

Болгарія, 22 червня–03 вересня 2019 р.). 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти має договори 

про співпрацю з:  

 Республіканським інститутом професійної освіти м. Мінськ, Білорусія 

(2013 р.);  

 Краківською Академією ім. А.Фрича Моджевського м. Краків, Польща 

(2013 р., діє безстроково); 

 Мінським державним професійно-технічним коледжем кулінарії м. 

Мінськ, Білорусь (2016 р.);  

 Філіалом АО «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» 

«Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по 

Жамбильській області» Республіка Казахстан (2015 р.);    

 "WyższaSzkołaEkonomicznoHumanistycznaSikorskiego 4, 43-300 Bielsko-

Biała, Польша (2018 р., діє безстроково).  

У рамках співпраці 27 листопада 2019 року проведено п’яту ювілейну 

міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». У 

роботі конференції взяли участь понад 500 науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, закордонних  публікацій 30 з 10 країн: 

Азербайджана, Біларусі, Грузії, Казахстана, Латвії, Естонія, Польщі, США, 

Фінляндії, України. 

В оргкомітет конференції надійшло 124 доповіді від вітчизняних та 

зарубіжних навчальних закладів та організацій.  

Серед виступів в он-лайн режимі – закордонні учасники конференції і 

представники вітчизняних закладів освіти. Зокрема, серед виступів 

закордонних учасників: Мирзалієва Ельміра Бексултанова, доктор філософії 

PhD, із доповіддю «3D притинг технология в образовании» (Казахстан), Vilma 

Eliza Fuentes, Doctor in political science, із доповіддю «Проблеми і можливості 

он-лайн навчання» (США), Садченко Олена, докторка економічних наук, 

професорка, із доповіддю «Соціально-економічний ефект інклюзивної освіти 

в Україні» (Польща), Таборідзе Олександр, директор Тбіліського центру з 

підготовки і перепідготовки водіїв автотранспорту, із доповіддю «Система 

освіти дорослих у Грузії» (Грузія), Красовська Наталія, вихователька 

реабілітаційного дитячого центру, із доповіддю «Соціальна адаптація дітей з 

особливими потребами в навчанні» (Латвія). 

Практичний досвід конференції в авторській редакції буде реалізовано 

шляхом узагальнення і рефлексії у форматі електронного збірника матеріалів 

V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної 

освіти». Авторами напрацювань наразі є 17 докторів наук, 22 кандидатів наук, 
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педагогічні працівники закладів освіти І-ІV рівнів акредитації та методичних 

центрів ПТО Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Волинської, 

Запорізької, Кіровоградської, Київської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Херсонської, Чернігівської областей України. 

Науково-педагогічними працівниками БІНПО взято участь у 2 заходах 

за кордоном, зокрема: у ІІ Міжнародній конференції Сучасні інноваційні та 

інформаційні технології у розвитку суспільства (1-3 квітня 2019, 

WyższaSzkołaTechnicznawKatowicach , м. Катовіце, Польща); 

Workingforthegreatergood (19thEawopCongress, 29thMay – 1stJune 2019, Turin, 

Italy). 

 Науково-педагогічними працівниками взято участь у міжнародному 

стажуванні:  

 Науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті» 

(досвід Wyїsza Szkoіa Techniczna w Katowicach) м. Катовіце, Республіка 

Польща, з 17 грудня 2018 р. – по 6 квітня 2019 р. (сертифікат про завершення 

стажування від Wyїsza Szkoіa Techniczna w Katowicach, 6. 04. 2019 р.) 

(Радченко О.Б.);  

 International internship «Association agreement: moving integration 

changes»(10.12.2018-01.03.2019) 180 hours, 6 ECTS, організатор: Technical 

University of Košice (Slovakia), PaneuropskaUniverzita v Bratislave 

(Slovakia).Course: «Pedagogy science in the Field of European Education» 

(Сидоренко В.В.). 
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X. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ. 

В структурі Університету функціонує чотири вчених ради, відповідно до 

затвердженої структури та Статуту.  

Склад Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України затверджено наказом № 01-01/41 від 16 лютого 2016 р. Станом на 

грудень 2019 р. до складу Вченої ради входять 25 осіб, зокрема: дійсний член 

НАПН України, керівництво Університету, директори інститутів, голова 

профспілкового комітету, науково-педагогічні працівники, з них – 12 докторів 

наук та 7 кандидатів наук, 2 представники Студентської колегії УМО.Голова 

вченої ради – ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 

філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України 

М. О. Кириченко, учений секретар – кандидат історичних наук А. А. 

Вініченко. 

У 2019 році було проведено 7 засідань Вченої ради ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

Основні питання, розглянуті на засіданняхВченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»: 

1. Організаційні: 

 про затвердження Правил прийому на навчання до ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» в 2019 році; 

 звіт про фінансову діяльність ДЗВО «УМО»; 

 про стан організації профорієнтаційної роботи у ДЗВО «УМО» та 

заходи з підготовки до вступної кампанії 2019 року; 

 про затвердження постійних комісійВченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» на 2019 рік; 

 про внесення змін до Положення про Вчену раду ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

 про підготовку звіту ректора Університету перед трудовим 

колективом ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 про внесення змін до Статуту ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 

 про кошти, спрямовані на діяльність Студентської колегії ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» на 2018-2019 навчальний рік; 

 про зміни до структури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України станом на 01.07.2019 р.; 

 про внесення змін до плану роботи ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» на ІІ півріччя 2019 року; 

 про оновлення Положення про Приймальну комісію ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» та Положення про апеляційну 

комісію ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 про внесення змін до Правил прийому до ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» в 2019 році; 
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 про затвердження Положення про дотримання академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про результати роботи з підготовки навчально-матеріальної бази 

Університету до початку нового навчального року; 

 інформація про нову структуру ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» та перспективні питання кадрового забезпечення; 

 звіт про роботу ДЗВО «УМО»  у 2019 році; 

 про затвердження правил прийому до ДЗВО «УМО» на 2020 рік. 

2. Про освітню та навчально-методичну діяльність:  

 про затвердження акредитаційних справ освітньо-професійних 

програм «Педагогіка вищої школи», «Інклюзивна освіта», 

«Християнська педагогіка» зі спеціальності «011 Освітні, 

педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого 

(магістерського) рівня; 

 з питання контролю за виконанням рішень Вченої ради УМО від 

23.11.2017 та 18.04.2018 «Про забезпечення якості курсової 

підготовки педагогічних працівників ПТНЗ у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти»; 

 про затвердження бланків свідоцтва про підвищення кваліфікації 

у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та сертифікату; 

 про внесення змін до освітніх програм та навчальних планів 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження навчального плану підвищення кваліфікації 

тематичних авторських курсів «Підготовка керівних кадрів 

закладів загальної середньої освіти до впровадження Концепції 

“Нова українська школа”»; 

 про затвердження освітньо-професійної програми підвищення 

кваліфікації (зі змінами та доповненнями) ректорів, проректорів та 

керівників структурних підрозділів університетів, академій, 

інститутів; 

 про організацію освітньої діяльності у ДЗВО «УМО»; 

 про затвердження програми фахового вступного випробування з 

основ держави і права для вступників на заочну форму навчання 

для здобуття ступеня «магістр» галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування»; 

 про затвердження освітньо-професійної програми підвищення 

кваліфікації з проблеми «Супервізія впровадження Концепції 

“Нова українська школа”»; 

 про внесення змін до Положення про організацію освітнього 
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процесу у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 про внесення змін до Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти та екзаменаційну комісію у ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про затвердження робочої навчальної програми спецкурсу 

«Методика формування математичної компетентності учнів 

початкової школи» С. О. Скворцової; 

 про затвердження робочої навчальної програми спецкурсу 

«Основи християнської етики в закладах загальної середньої 

освіти» І. Л. Сіданіч; 

 про організацію навчально-методичної роботи у БІНПО; 

 про стан виховної роботи в ННІМП та БІНПО; 

 з питання контролю за виконанням п. 3 рішення Вченої ради УМО 

від 14.11.2018 р. «Про організацію освітнього процесу в ННІМП в 

умовах оновлення освітнього законодавства»; 

 про внесення змін до освітньо-професійних програм та навчальних 

планів спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти в ННІМП ДЗВО «УМО»; 

 про затвердження навчальних планів та освітньо-наукових 

програм аспірантів 2019 року прийому; 

 про затвердження Положення про порядок визначення 

академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації 

керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 

2020 рік; 

 про особливості навчання слухачів на дистанційному етапі курсів 

підвищення кваліфікації у ЦІПО у 2020 р.; 

 про затвердження пакета нормативних документів Українського 

відкритого університету післядипломної освіти; 

 про коригування дисциплін освітньо-наукової програми 

аспірантів 2019 року прийому; 

 про затвердження освітніх програм підвищення кваліфікації для 

керівників дошкільних і загальноосвітніх закладів освіти (у межах 

співпраці ДЗВО "Університет менеджменту освіти" та ТОВ 

"Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку - 

Україна"); 

 про затвердження бланка сертифіката про розширення 

професійних компетентностей (підвищення кваліфікації) ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» та ТОВ «Міжнародний центр 

фінансово-економічного розвитку – Україна». 
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3. Про наукову діяльність: 

 про рекомендацію до участі у конкурсі НАПН України на кращі 

наукові роботи, створені в 2018 році; 

 про затвердження Положення про наукове керівництво 

(консультування) здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 

 про затвердження Положення про проведення науково-

педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора 

філософії; 

 про затвердження програми науково-педагогічної практики 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії; 

 про внесення змін до планових показників прийому до 

докторантури на навчання за державним замовленням у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України в 2019 році; 

 про підготовку пакета документів до МОН України щодо внесення 

друкованих видань ДЗВО «УМО» до Переліку наукових фахових 

видань України; 

 про затвердження тем дисертаційних досліджень; 

 з питання контролю за виконанням п. 3 рішення Вченої ради УМО 

від 19.09.2018 р. «Про організацію наукової роботи в ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

 про переведення аспірантки Є. О. Спиридонової на спеціальність 

011 – освітні, педагогічні науки; 

 про переривання навчання аспірантки І. В. Стешиц; 

 про затвердження освітньо-професійної програми та навчального 

плану другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування»; 

 про відрахування з аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 

 про підготовку до атестації наукової діяльності ДЗВО «УМО»; 

 про призначення наукових керівників аспірантам та консультанта 

докторантці ДЗВО «Університет менеджменту освіти» прийому 

2019 р. й закріплення їх за кафедрами; 

 про переведення аспірантів на інші кафедри; 

 про переривання навчання аспіранта Є. В. Дедюха; 

 про подовження перерви у навчанні аспірантки А. В. Заусаєвої; 

 про відрахування з аспірантури та докторантури ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

 про зарахування до аспірантури та докторантури ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 



124 

 про переведення аспірантів К. С. Скрипки, Н. А. Давидової, 

О. В. Івасів, О. М. Горішної на іншу кафедру; 

 про виконання програми спільної діяльності МОН України і 

НАПН України; 

 про підготовку пакета документів до МОН України щодо внесення 

друкованих видань ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до 

Переліку наукових фахових видань України; 

 про зміну наукового керівника та переведення на іншу кафедру    

аспірантів Г. П. Харченко, О. В. Віролайнен та здобувачки А. В. 

Денисової; 

 про переривання навчання аспірантів Ю. В. Павіченко,С. В. 

Саламахи, В. Г. Чумака; 

 про атестацію аспірантів та докторантів ДЗВО «УМО». 

 

4. Кадрові: 

 про висунення Віктора Васильовича Олійника до складу 

колективу кандидатів на здобуття Державної премії України в 

галузі освіти 2019 року в номінації «Наукові досягнення в галузі 

освіти» до роботи «Розвиток теоретичних основ інформатизації 

освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній сфері України»; 

 про висунення Олега Михайловича Спіріна до складу колективу 

кандидатів на здобуття Державної премії України в галузі освіти 

2019 року в номінації «Наукові досягнення в галузі освіти» до 

роботи «Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та 

практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній сфері України»; 

 про нагородження М. О. Кириченка  Почесною грамотою 

Національної академії педагогічних наук України з нагоди 60-

річчя від дня народження; 

 про висунення О. М. Спіріна кандидатом для участі у конкурсі 

щодо обрання членом Наукового комітету Національної ради з 

питань розвитку науки і технологій; 

 про нагородження М. О. Кириченка  почесною відзнакою 

Університету «За звитяжну працю у сфері післядипломної 

педагогічної освіти»; 

 про нагородження працівників з нагоди 80-річчя від дня 

заснування комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти»; 

 про нагородження працівників з нагоди святкування 80-річчя від 

дня заснування першого інституту післядипломної педагогічної 

освіти в Харківській області; 
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 про присвоєння звання Почесного доктора Університету 

менеджменту освіти Пак Сонг Су; 

 про нагородження О. М. Отич почесною відзнакою Університету 

«За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти»; 

 про відзначення В. Т. Солодкова; 

 про обрання претендентів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

 про відзначення працівників КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти»; 

 про присвоєння вченого звання «доцент» Аллі Олексіївні Клочко, 

кандидату педагогічних наук, доценту кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

 про нагородження О. В. Пастовенського почесною відзнакою 

Університету «За звитяжну працю у сфері післядипломної 

педагогічної освіти»; 

 про відзначення працівників Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

 про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору 

під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про обрання на посаду директора Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти доктора педагогічних наук 

Вікторії Вікторівни Сидоренко; 

 про обрання претендентів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 

 про присвоєння вченого звання професора кафедри педагогіки, 

адміністрування та соціальної роботи Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» доктора педагогічних наук Ірини 

Миколаївни Андрощук; 

 про присвоєння вченого звання доцента публічного управління і 

проектного менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» доктору наук з державного управління Євгену 

Григоровичу Карташову. 

5. Рекомендації до друку: 
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 про рекомендацію до друку міжнародного наукового журналу 

«ScienceRise: Pedagogical Education» за 2019 р.: № 1(28), № 2(29), 

№ 3(30), 4(31), № 5(32), № 6(33), № 7(34); 

 про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Простір арт-

терапії» випуск 1(25), випуск 2(26) за 2019 р.; 

 про рекомендацію до друкуфахового видання, збірника наукових 

праць «Вісник післядипломної освіти» № 8(37) серії «Педагогічні 

науки»,  «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та 

адміністрування» за 2019 р.; 

 про рекомендацію до друкуфахового видання, збірника наукових 

праць «Вісник післядипломної освіти» № 7(36) серії «Педагогічні 

науки»,  «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та 

адміністрування» за 2019 р.; 

 про рекомендацію до друкуфахового видання, збірника наукових 

праць «Вісник післядипломної освіти» № 9(38) серії «Педагогічні 

науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та 

адміністрування» за 2019 р.; 

 про рекомендацію до друкуфахового видання, збірника наукових 

праць «Вісник післядипломної освіти» № 10(39) серія 

«Педагогічні науки», за 2019 р.; 

 про рекомендацію до друкуфахового видання, збірника наукових 

праць «Вісник післядипломної освіти» № 10(39) серія «Соціальні 

та поведінкові науки» (шифр галузі 05, 07), галузі знань: 051, 052, 

053, 054, 073, за 2019 р.; 

 про рекомендацію до друку підручника «Державне та регіональне 

управління» під загальною редакцією Є. Г. Карташова; 

 про рекомендацію до друку програми Всеукраїнського освітнього 

коворкінгу з онлайн-трансляцією; 

 про рекомендацію до друку монографія А. С. Москальової 

«Професійні кризи керівників закладів загальної середньої освіти 

та психологічні шляхи їх подолання»; 

 про рекомендацію до друку науково-інформаційного видання 

«Микола Олексійович Кириченко : керівник, філософ, педагог»; 

 про рекомендацію до друку колективної монографії «Горизонт 

духовності виховання»; 

 про рекомендацію до друку спецкурсу В. В. Сидоренко 

«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»; 

 про рекомендацію до друку спецкурсу В. В. Сидоренко «Селф-

коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку 

педагога Нової української школи»; 

 про рекомендацію до друку спецкурсу М. В. Ілляхової «Креативні 

практики в освіті»; 
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 про рекомендацію до друку навчального посібника 

А. С. Москальової, М. В. Москальова «Методи психодіагностики 

в освітньому процесі»; 

 про рекомендацію до друку психологічного практикуму 

Л. М. Карамушки, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі «Діагностика 

перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості»; 

 про рекомендацію до друкупрограми практики для здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 

«Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія»; 

 про рекомендацію до друкупрограми практики для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 

«Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія»; 

 про рекомендацію до друкузбірника матеріалів VIII Міжнародної 

науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний 

супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців в умовах трансформації освіти»; 

 про рекомендацію до друку монографії «Зрілість та 

відповідальність: соціально-психологічний аспект» (автор – 

кандидат психологічних наук, доцент Світлана В’ячеславівна 

Баранова); 

 про рекомендацію до друку програми інтернет-конференції 

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 

історія, теорія, технології: програма ІV Всеукраїнської інтернет-

конференції, 16 жовтня 2019 р., м. Київ, за наук. ред. В. В. 

Сидоренко»; 

 про рекомендацію до друку збірника матеріалів інтернет-

конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти 

дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІV 

Всеукраїнської інтернет-конференції 16 жовтня 2019 р. м. Київ ⁄ за 

ред. В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень, М. І. Скрипник»; 

 про рекомендацію до подання на науково-методичну комісію з 

післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України (Гриф 

МОН України); 

 про рекомендацію до друку посібника «Шкільний урок ХХI ст.: 

типи, проєкти, аналіз: нотатник педагога» (автор – кандидат 

педагогічних наук, доцент - Марина Іванівна Скрипник); 

 про рекомендацію до друку методичної розробки «Інновації та 

експериментування у навчанні. Частина 1. Освіта та інновації: від 

загального до конкретного: робочий зошит із дисципліни циклу 

професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану 
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«Освітні, педагогічні науки»» (автор – кандидат педагогічних 

наук, доцент - Марина Іванівна Скрипник); 

 

Вчена рада Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» виконує дорадчо-

колегіальні функції шляхом демократичного, колективного обговорення і 

прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної 

діяльності Інституту, а також координує навчальну, навчально-методичну, 

науково-дослідну, виховну діяльність Інституту. 

Голова вченої ради – доктор наук з державного управління, професор 

Алейнікова О.В., учений секретар – кандидат політичних наук, доцент 

Букорос Т.О. 

За звітний період у складі вченої ради відбулися зміни у зв’язку із 

формуванням нової структури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та 

оновлення кадрового складу. 

У 2019 році було оновлено склад вченої ради Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології (далі ННІМП) ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». До складу вченої ради ННІМП УМО входять 22 особи 

– з них: 7 докторів наук, 10 кандидатів наук, 2 представників профспілкової 

організації Університету та 2 - представники студентського самоврядування. 

За планом роботи вченої ради Навчально-науково-інститут 

менеджменту та психології на 2019 рік, проведено 8 засідань вченої ради, одне 

з яких позачергове - 21 травня 2019 року. 

Упродовж звітного періоду вченою радою ННІМП розглянуто та 

прийнято відповідні рішення щодо питань, пов’язаних з основними видами 

діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та психології.  

Питання, що виносилися на засідання вченої ради були присвячені 

результатам навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної, виховної 

діяльності Інституту, науковим здобуткам співробітників Інституту 

(рекомендації про присвоєння вчених звань, рекомендації до друку 

монографій, підручників тощо), проведенню науково-практичних 

конференцій, семінарів тощо.  

На вченій раді були розглянуті питання навчально-методичного та 

організаційного забезпечення функціонування Інституту, а саме: 

затвердження програм навчальних дисциплін, програм практик здобувачів 

вищої освіти, методичних рекомендацій та положень щодо забезпечення 

освітнього процесу, організація підготовку та забезпечення якості написання 

дипломних, курсових робіт здобувачами вищої освіти кафедрами ННІМП 

УМО у 2018/2019 н. р. Слухалися звіти з виконання навчального навантаження 

науково-педагогічними працівниками ННІМП УМО за 2018/2019 н. р., 

затверджувалися Індивідуальні рейтингові звіти науково-педагогічними 

працівниками ННІМП УМО.  

Вченою радою заслуховувались та обговорювались питання щодо 

ліцензування та акредитації нових спеціальностей, перспективи розвитку 

відділення підготовки іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти. 
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Вчена рада Інституту здійснювала координацію діяльності підрозділів 

та кафедр ННІМП з метою вдосконалення навчальної, навчально-методичної, 

науково-дослідної, виховної діяльності Інституту, спрямовувала та 

стимулювала діяльність структурних підрозділів та науково-педагогічних 

працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

В центрі уваги вченої ради знаходились питання підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів Інституту та впровадження інноваційних 

методів навчання у освітній процес, питання організації та проведення 

профорієнтаційної роботи із залучення абітурієнтів ННІМП УМО у 2019 р., 

вдосконалення роботи кафедр ННІМП УМО з підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів (аспірантів, докторантів, здобувачів) 

Окрему увагу було приділено процесам забезпечення якості освітнього 

процесу, оновленню освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців, формуванню та 

реалізація персональних траєкторій професійного та особистісного розвитку 

здобувачів вищої освіти ННІМП. 

Протягом звітного періоду вченою радою Інституту було виконано свої 

функції щодо координації навчальної, наукової та науково-організаційної 

діяльності Інституту відповідно до запланованого обсягу роботи на 2019 рік. 

Контроль за виконанням рішень здійснювався через звіти на засіданнях вченої 

ради та директорату Інституту. 

Склад членів вченої ради Центрального інститут післядипломної 

освіти – 18 осіб, з них:6 – докторів наук (з них 5 професорів), 8 – кандидатів 

наук (з них 1 професор кафедри),1 – докторант (доцент кафедри),1 – аспірант 

(старший викладач кафедри),1 – методичний  працівник 

Кількість запланованих і проведених засідань. 

Заплановано 6 засідань вченої ради, проведено 6 засідань.  

Перелік основних питань, що розглядалися на засіданнях (згрупувати 

тематично). 

Забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації 

за різними моделями і формами навчання на основі відкритого контенту і 

освітніх ресурсів кафедри філософії і освіти дорослих. 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедр за 2019 р. 

Забезпечення якості підвищення кваліфікації в умовах виїзних курсів 

науково-педагогічними працівниками кафедри публічного адміністрування та 

менеджменту освіти. 

Використання єдиного інформаційного простору кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій для освітньої, 

організаційної, наукової та методичної діяльності. 

Схвалення освітньо-професійної програми для директорів закладів 

загальної середньої освіти, працівників методичних служб і керівників 

місцевих органів управління освітою програми підвищення кваліфікації за 

темою «Супервізія у Новій українській школі: принципи, напрями, методики». 

Схвалення програми фахового вступного випробування з основ держави 

і права для вступників на заочну форму навчання для здобуття ступеня 
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спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Про схвалення освітньо-професійної програми другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Про схвалення навчального плану другого (магістерського) рівня вищої 

освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Схвалення освітніх програм для керівників дошкільних і 

загальноосвітніх закладів освіти (у межах співпраці ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» та ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного 

розвитку – Україна»)  

Організація дослідно-експериментальної роботи з теми «Психологічні 

засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в 

умовах Нової української школи» у рамках спільного інноваційно-

дослідницького проекту з інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України та Рівненським ОІППО. 

Підвищення якості освітнього процесу на курсах підвищення 

кваліфікації за результатами науково-дослідної роботи кафедр. 

Навчально-методичне забезпечення вибіркової складової змісту 

підвищення кваліфікації кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій і ефективність його використання в освітньому 

процесі. 

Сучасні підходи, методи та технології організації освітнього процесу на 

семінарах-практикумах в умовах курсів підвищення кваліфікації керівників і 

методичних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Наукова діяльність кафедри філософії і освіти дорослих за темою НДР 

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, 

технології» (РК № 0117 U002380, 2017-2019): основні науково-прикладні 

результати та освітні інновації. 

Якість керівництва випускними роботами слухачів курсів підвищення 

кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри професійної і 

вищої освіти. 

Схвалення змін і доповнень до освітньо-професійних програм 

підвищення кваліфікації слухачів ЦІПО. 

Схвалення Методичних рекомендацій щодо розроблення освітньо-

професійної програми підвищення кваліфікації у ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

Виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних 

службовців, керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти; 

Схвалення навчальних і робочих навчальних планів слухачів ЦІПО  

Схвалення змін і доповнень до Методичних рекомендацій з розроблення 

освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації  

Схвалення звіту про роботу ЦІПО за 2019 р.  

Схвалення плану роботи ЦІПО на 2020 р 
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Затвердження навчально-методичних матеріалів для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації та інших розробок 

Склад Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти затверджено наказом № 20-02/8 від 20.01.2015(склад 

оновлено у 2019 році, рішення вченої ради, протокол № 5 від 27.11.2019). 

Станом на грудень 2019 р. до складу Вченої ради входять 17 осіб, зокрема: 

директор БІНПО, два заступники, вчений секретар, голова профспілкового 

комітету, завідувачі кафедр, завідувачі відділів, головний бухгалтер, інспектор 

відділу кадрів, голова студентського самоврядування, науково-педагогічні 

працівники, з них – 2 докторів наук та 9 кандидатів наук, 1 представник 

студентського самоврядування. Голова вченої ради – Сидоренко В.В., 

директорка, докторка педагогічних наук, учений секретар – Верченко Н.В., 

кандидатка біологічних наук, доцентка. 

У 2019 році було заплановано і проведено 6 засідань Вченої ради. 

Основні питання, розглянуті на засіданняхВченої ради БІНПО: 

1. Організаційні: про організацію освітнього процесу, про роботу 

інституту на півріччя і за рік, про виконання рішень вченої ради, про 

результати перевірки інституту в 2019 році, затвердження плану роботи 

інституту, звіт про роботу кафедр і відділів інституту, роботу інституту. 

2.Про освітню та навчально-методичну діяльність: про роботу відділів 

щодо забезпечення якості освітнього процесу, про стан науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу, про навчально-методичну підготовленість 

до освітнього процесу, про результати вступної кампанії, 

3. Про наукову діяльність: про виконання НДР кафедрами, про 

підготовку до конференції,  

4. Кадрові: про кадрове забезпечення освітнього процесу. Вчена рада в 

повному обсязі виконувала керівну функцію в діяльності БІНПО.   
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XI. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ. 

 

Рада молодих вчених Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» (далі - Рада, Університет) – наукове товариство, 

колегіальний виборний дорадчий орган, який сприяє професійному зростанню 

молодих науковців Університету, реалізації їхніх наукових, культурних та 

соціальних інтересів і прав, пропаганді серед наукової молоді новітніх 

досягнень у галузі психологічної й педагогічної наук, організації науково-

педагогічної, дослідницької та творчої діяльності молодих вчених (положення 

«Про раду молодих вчених» затверджено 28.03.2016 р.). 

Дата заснування – 29 березня 2016 року. 

Правління Ради Університету:  

Марчук Інна Володимирівна – голова, аспірантка кафедри менеджменту 

освіти та права Університету; 

Діденко Марина Сергіївна – заступник голови, старша 

викладачка кафедри психології та особистісного розвитку, кандидатка 

психологічних наук; 

Решетник Ольга Анатоліївна – секретар, аспірантка Кафедри психології 

та особистісного розвитку.  

У складі Ради – 27 представників Університету – молодих науковців 

віком до 35 років, з яких 4 наукових співробітники та 23 аспіранти. 

Рада Університету має свій логотип і лозунг.    

Головною метою Ради є підтримка молодіжних наукових ініціатив, 

залучення молоді до науково-дослідної роботи, сприяння розвитку її 

наукового і творчого потенціалів, реалізація прав щодо участі у науковій, 

науково-технічній та інноваційній діяльності, спрямованій на формування 

особистості сучасного вченого-дослідника з фундаментальними 

професійними знаннями та широким науковим світоглядом. 

У 2019 році діяльність Ради було спрямовано на організацію й участь у 

масових наукових заходах з метою популяризації наукових ідей та обміну 

досвідом наукової роботи.Члени Ради брали участь у низці міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, у роботі круглих 

столів, а також були організаторами заходів із використанням різноманітних 

інноваційних форм навчання.   

Події і заходи за участю молодих учених висвітлюються у соціальній 

мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/977751482260596/) та 

представлені у публікаціях науковців.Вони спрямовані на встановлення та 

підтримку професійних контактів з науковими молодіжними організаціями 

закладів вищої освіти і наукових установ України. 

 Перспективними напрямами діяльності Ради Університету визначаємо 

стимулювання інноваційної дослідницької діяльності молодих учених, 

підвищення їхнього фахового рівня, реалізації їхньої творчої та професійної 

активності; сприяння поширенню результатів наукових досліджень молодих 

учених, упровадженню їх у практику та популяризації за допомогою 

представлення їх на конкурсах науково-дослідних робіт, наукових й 

освітянських виставках тощо; створення інформаційної бази з основних 

https://www.facebook.com/groups/977751482260596/
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напрямів наукової діяльності молодих учених; встановлення та підтримка 

професійних контактів і культурних зв’язків з науковими молодіжними 

організаціями закладів вищоїосвіти і наукових установ України і зарубіжжя; 

участь у масових наукових заходів для популяризації наукових ідей та обміну 

досвідом наукової роботи. 

Членкиня Ради, старша викладачка кафедри психології та особистісного 

розвитку Університету Марина Сергіївна Діденко та її наукова керівниця, 

докторка психологічних наук, професорка кафедри психології та 

особистісного розвитку Університету Олександра Вікторівна Брюховецька 

успішно захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук. 

Загалом, діяльність Ради Університету у 2019 році можна визначити як 

інноваційну й продуктивну. Усі заходи відбувалися за підтримки адміністрації 

Університету.  

Члени Ради організовували та брали участь у масових наукових заходах, 

у регіональних, загальнодержавних, міжнародних проектах, програмах і 

конкурсах на здобуття грантів, стипендій тощо. Зокрема, молоді вчені були 

учасниками міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

семінарів, круглих столів, організовували заходи із використанням 

різноманітних інноваційних форм навчання.  

В Університеті Рада є співорганізатором багатьох наукових заходів, 

таких як конференції, Оpen air, семінари, майстер-класи тощо. 

Роботу Ради спрямовано на надання інформації, встановлення та 

підтримку професійних контактів з науковими молодіжними організаціями 

закладів вищої освіти і наукових установ України. 

Рада активно співпрацює з Радою молодих учених Національної академії 

педагогічних наук України  і радами молодих учених підвідомчих інститутів 

НАПН України. 
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XII. КАДРИ. 

Загальна кількість працівників Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» станом на 01.12.2019 р. становить 

250 осіб, з них:  

 216 штатних осіб, зокрема 94 науково-педагогічних працівники 

(14 докторів наук – професорів, 6 докторів наук – доцентів, 1 доктор без 

вченого звання, 42 кандидати наук – доценти, 20 кандидатів наук, 11 старших 

викладачів без наукового ступеня) та інших – 122 особи; 

 34 особи,які працюють за сумісництвом, зокрема 21 науково-

педагогічний працівник (11 докторів наук – професорів, 3 кандидати наук – 

доценти, 7 кандидатів наук) та інших – 13 осіб. 

В Університеті працюють: 

 чотири дійсних члени Національної академії педагогічних наук 

України та члени Президії НАПНУ (В. П. АНДРУЩЕНКО, В. Ю. БИКОВ, 

В. Г. КРЕМЕНЬ, В. В. ОЛІЙНИК ); 

 один член-кореспондент Академії наук вищої освіти України 

(М. О. КИРИЧЕНКО ); 

 один член-кореспондент Національної академії педагогічних наук 

України (О. М. СПІРІН); 

 один заслужений працівник народної освіти України 

(Г. М. ТИМОШКО ); 

 чотири заслужених працівники освіти України (Н. І. КЛОКАР, 

В. В. ОЛІЙНИК, Т. М. СОРОЧАН, В. В. СУПРУН);  

 три заслужених діячі науки і техніки України 

(В. П. АНДРУЩЕНКО , В. Ю. БИКОВ, В. Г. КРЕМЕНЬ); 

 один заслужений працівник соціальної сфери України 

(Р.В. КОЗЕНКО ). 

За звітний період захищено 3 кандидатські дисертації: Н. І. ГУЩИНА, 

старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій ЦІПО, М. С. ДІДЕНКО, старший викладач 

кафедри психології та особистісного розвиткуННІМП, С. В. ЛАРІН, старший 

викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій ЦІПО, захищено також 2 докторські дисертації: І. М. 

АНДРОЩУК, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи ННІМП, О. В. БРЮХОВЕЦЬКА, професор кафедри психології та 

особистісного розвитку ННІМП. 

За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність було 

відзначено:  

 Грамотою Верховної Ради України - М. О. Кириченка, ректора; 

 медаллю Національної академії педагогічних наук України 

«Григорій Сковорода» - Г. М. Тимошко,професора кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи ННІМП;  

 Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук 

України- М. О. Кириченка, ректора; 
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 Подякою Національної академії педагогічних наук України – 

Н. І.Клокар, першого проректора – проректора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, В. Т. Розмарицю, методиста вищої категорії відділу 

наукової роботи, З. В. Рябову, завідувача кафедри менеджменту освіти та 

права ЦІПО, Т. М. Сорочан, директора ЦІПО, Я. Л. Швень, доцента кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІПО 

 Почесною відзнакою Університету «За звитяжну працю у 

сфері ППО» – М. О. Кириченка, ректора, О. М.Отич, проректора з науково-

методичної роботи та міжнародних зв’язків; 

 Грамотою ДЗВО «Університетменеджменту освіти»– 8 осіб; 

 Подякою ДЗВО «Університетменеджменту освіти» – 5 осіб. 

Кількісний склад науково-педагогічних працівників Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти становить 35  осіб, з них у штаті:  

3 доктори наук (2 професори); 12 кандидати наук (8 доцентів); 4 старших 

викладачів (без наукового ступеня); заочних аспірантів – 1, докторантів – 1. 

У листопаді 2019 р.  здійснено підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників БІНПО (23 особи) за категорією 1.6.11 «Викладачі-

тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та 

інститутів» в ЦІПО ДЗВО УМО НАПН України.  
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XІІI. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

На 2019 року виділено асигнувань з державного бюджету за КПКВ 

6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і 

спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівня 

акредитації»  - 19942,0 тис. грн.  у тому числі у розрізі напрямів використання 

коштів: 

підготовка науково-педагогічних кадрів – 452,3 тис. грн; 

підвищення кваліфікації – 19489,7 тис. грн. 

  Проведено касових видатків – 19942,0 тис. грн., у тому числі:  

заробітна плата – 15061,0 тис. грн.  

нарахування  на оплату праці – 3313,4 тис. грн.  

стипендії – 374,9 тис. грн.  

комунальні послуги та енергоносії – 1161,0 тис. грн. 

інші видатки – 31,7 тис. грн. 

  Надходження коштів до спеціального фонду бюджету установи – 

14971,8 тис. грн. у тому числі:  

  – за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю – 11920,2 тис. грн.; 

– від додаткової (господарської діяльності) – 2829,7 тис. грн.; 

– від оренди майна бюджетних установ – 221,9 тис. грн.; 

Залишок на початок року – 1047,5 

  Використання власних надходжень за касовими видатками – 15448,2 

тис. грн. у тому числі:  

заробітна плата – 10925,1 тис. грн.  

нарахування  на оплату праці – 2334,1 тис. грн.  

комунальні послуги та енергоносії – 988,5 тис. грн.   

інші видатки – 1101,2 тис. грн. 

видатки на відрядження – 42,2 тис. грн.  

капітальні видатки – 57,1 тис. грн. 

Матеріальне забезпечення установи: у 2019 р. придбано комп’ютерної 

техніки 6 одиниць на суму 57050,00 грн. та безкоштовно передано 10 одиниць 

комп’ютерної техніки на суму 105,400 грн. 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, відповідно 

до договору оренди  № 1883 від 23.09.2016 року, знаходиться в орендованих 

приміщеннях загальною  площею 825,35 кв.м.  

За загальним фондом державного бюджету (6551060 «Підготовка  кадрів 

та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти 

вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації») за 11 місяців 2019 

року Інститут профінансовано на загальну суму 6168900,00 грн., що складає 

100% від запланованої. 

За спеціальним фондом державного бюджету на реєстраційний рахунок 

за 11 місяців 2019 року надійшло кошти від надання платних освітніх послуг 

(підвищення кваліфікації та підготовка фахівців) на загальну суму 1653677 

грн., які було витрачено для відновлення матеріальної та технічної бази 
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Інституту для повноцінного функціонування,  безперебійної і своєчасної 

організації роботи установи та забезпечення  освітнього процесу.   



138 

 

XІV. ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАПН УКРАЇНИ  

НА 2016-2022 РОКИ. 

Індикатори 

розвитку НАПН України 

за 2019 рік 

 

№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження  

1.1 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених1 6,63 

1.2 Кількість видань НАПН України, які входять до 

наукометричних баз даних2 

2 

1.3 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і 

психологічних технологій, розроблених ученими 

НАПН України 

5 

1.4 Кількість організацій України, у яких відбулося 

фактичне впровадження результатів досліджень і 

розробок, що привело до конкретної інновації 

11 

2. Вплив на державну освітню і наукову політику та громадську думку 

щодо вирішення актуальних проблем гуманітарної сфери суспільного 

життя 

2.1 Кількість нормативно-правових актів, прийнятих за 

ініціативи/участі експертів НАПН України 

2 

2.2 Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про 

діяльність НАПН України 

 

2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України у 

друкованих ЗМІ та мережі Інтернет 

7 

2.4 Відсоток недержавного фінансування  

3. Дослідницький потенціал науковців 

3.1 Середній вік персоналу 49 

3.2 Відсоток штатних наукових працівників за основним 

місцем роботи 

79 

3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

доктора наук віком до 45 років 

0 

3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

доктора наук віком 45-60 років 

55 

                                                 
1 Відповідно до створених профілів у GoogleScholar середній індекс визначається як середнє 

арифметичне: відношення суми всіх індексів учених установи до їх загальної чисельності. 
2 Ураховуються наукові періодичні видання, монографії, матеріали конференцій, які індексуються 

наукометричними базами даних WebofScienceCoreCollection, Scopus, EBSCOdatabases, що 

підтримують SearchableCitedReferences (AcademicSearchComplete, AcademicSearchPremier, 

EducationResearchComplete, EducationSource та ін.), IndexCopernicusInternational тощо. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

3.5 Відсоток за основним місцем роботи докторів і 

кандидатів наук від кількості штатного за основним 

місцем роботи наукового персоналу  

88 

3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і 

доктора наук від загальної чисельності наукових 

працівників за основним місцем роботи 

1 

3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/ 

докторантуру за державним замовленням3 

1,5/2 

 

3.8 Кількість захищених у звітному році 

аспірантів/докторантів установи, у тому числі з 

урахуванням випуску минулих років 

1/0 

3.9 Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей, 

за якими захищаються дисертації 

1/2 

 

3.10 Кількість наукових шкіл 6 

4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві  

та освітньо-науковому просторі 

4.1 Кількість публікацій у зарубіжних виданнях 

(включаючи, матеріали конференцій)  

28 

4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях 

(включаючи, матеріали конференцій) із загальної 

кількості публікацій працівників НАПН України 

6,49 

4.3 Кількість публікацій англійською та іншими 

іноземними мовами  

21 

4.4 Відсоток публікацій англійською та іншими 

іноземними мовами із загальної кількості публікацій 

працівників НАПН України  

4,87 

4.5 Кількість публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних4 

21 

4.6 Відсоток публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних із загальної кількості 

публікацій працівників НАПН України 

4,87 

4.7 Кількість видань НАПН України, заснованих та/або 

виданих спільно з зарубіжними партнерами 

1 

4.8 Кількість структурованих докторських програм з 

подвійними дипломами (спільно із зарубіжними 

партнерами) 

 

4.9 Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів 3 

                                                 
3 Зазначається кількість поданих заяв на 1 місце в аспірантурі/докторантурі за державним 

замовленням у звітному році. 
4 Ураховуються монографії, статті у наукових періодичних виданнях, тези у матеріалах 

конференцій тощо, що індексуються наукометричними базами даних WebofScienceCoreCollection, 

Scopus, EBSCOdatabases, що підтримують SearchableCitedReferences (AcademicSearchComplete, 

AcademicSearchPremier, EducationResearchComplete, EducationSource та ін.), 

IndexCopernicusInternational тощо. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

4.10 Кількість учених – членів іноземних академій, 

міжнародних наукових товариств 

5 

4.11 Кількість учених, які беруть участь у міжнародній 

експертній діяльності 

6 

4.12 Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою 

стажування, навчання, підвищення кваліфікації, 

викладацької роботи, проведення наукових досліджень 

9 

4.13 Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть 

участь як члени редколегій, рецензенти 

9 

4.14 Кількість наукових заходів, організованих спільно із 

зарубіжними партнерами 

8 

4.15 Кількість членів НАН України та національних 

галузевих академій наук серед працівників НАПН 

України за основним місцем роботи 

1 

4.16 Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і 

техніки, освіти та ін. серед працівників НАПН України 

 

4.17 Кількість отриманих державних стипендій видатним 

діячам науки 

 

4.18 Кількість отриманих іменних стипендій Верховної 

Ради України для найталановитіших молодих учених 

 

4.19 Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих учених 

 

4.20 Кількість отриманих премій Президента України для 

молодих учених 

 

4.21 Кількість отриманих премій Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок 

 

4.22 Кількість отриманих Державних премій України в 

галузі науки і техніки 

 

4.23 Кількість отриманих Державних премій України в 

галузі освіти 

 

5. Упровадження результатів наукових досліджень  

та експериментальних розробок 

5.1 Кількість опублікованої офіційної, наукової, 

виробничо-практичної, навчальної та довідкової 

продукції5 

431 

5.2 Кількість продукції НАПН України з грифом МОН  

                                                 
5Наводяться дані з урахуванням продукції підготовленої за державні кошти та за рахунок інших 

джерел фінансування. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

5.3 Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні 

в електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах 

підвідомчих установ6 

168606 

 

5.4 Кількість експериментальних закладів, установ, 

організацій 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
6Дані щодо кількості завантажень наукових праць, що розміщенні в електронній бібліотеці НАПН 

України та на сайтах підвідомчих установ подаються у відповідному порядку через риску дробу.  
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XV. ВИСНОВКИ. 

У 2019 році ДЗВО «Університет менеджменту освіти» повністю виконав 

заплановані завдання за такими напрямами: 

 освітній (підвищення кваліфікації працівників системи післядипломної 

педагогічної освіти та професійна підготовка бакалаврів і магістрів у галузі 

управління, менеджменту, педагогіки та психології); 

 науковий (проведення наукових досліджень на громадських засадах у 

галузях знань 01 «Освіта», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління 

та адміністрування»); 

 організаційно-координувальний (координація освітньої, наукової та 

науково-методичної діяльності закладів післядипломної освіти України у межах 

Українського відкритого університету післядипломної освіти. 

Діяльність Університету спрямовувалася на: 

 реалізацію державної політики у галузі післядипломної освіти та освіти 

дорослих; 

 удосконалення науково-дослідної і навчально-методичної роботи, 

оптимізацію системи підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і 

педагогічних кадрів та підготовки фахівців з вищою освітою для галузей освіти, 

економіки та менеджменту; 

 упровадження у навчально-виховний процес сучасних ідей педагогіки, 

андрагогіки, валеології, акмеології, менеджменту, сучасних освітніх технологій;  

 розвиток професійної траєкторії працівників; 

 створення умов для здійснення науково-педагогічними працівниками 

наукових досліджень та експериментальної роботи. 

Основні здобутки установи за рік: 

1.Університет проводив  системну, цілеспрямовану інноваційну роботу 

на виконання розпорядження КМУ від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р.» та плану 

заходів НАПН Україниіз запровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа», затвердженого постановою Президії НАПН України від 25 січня 2019 

р. № 1-2/2-28.  

Робота здійснювалася за такими основними напрямами: 

• реалізація державних пріоритетів розвитку Нової української 

школи, а також реформування інших галузей освіти;  

• виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації 

державних службовців, керівних кадрів освіти, педагогічних і науково-

педагогічних працівників;  

• задоволення освітніх потреб стейкхолдерів, замовників, 

споживачів на основі надання додаткових послуг;  

• виконання досліджень за темами НДР на громадських засадах та 

запровадження результатів в освітній процес;  

• здійснення організаційної роботи з контингентом потенційних 

слухачів курсів підвищення кваліфікації, маркетингу освітніх послуг;  
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• формування цільової аудиторії користувачів соціальних мереж, 

створення мережевої взаємодії з метою забезпечення пріоритету освіти 

впродовж життя у професійних спільнотах.  

Усього у 2018-2019 рр. за проблемою НУШ тематичні курси підвищення 

кваліфікації пройшли 7 категорій педагогічних, науково-педагогічних 

працівників і керівників закладів освіти – всього 230 слухачів, а також 

категорія державних службовців – усього 162 слухачі. 

До проведення занять із слухачами курсів підвищення кваліфікації з 

актуальних проблем реформування освіти України, реалізації Концепції «Нова 

українська школа» залучаються провідні вчені, академіки НАПН України В. 

Г. Кремень, В. П. Андрущенко, В. Ю. Биков, Н. Г. Ничкало, О. Я. Савченко, Л. 

М. Карамушка. 

З метою підтримки провадження реформи середньої освіти «Нова 

українська школа», забезпечення сучасними електронними освітніми 

ресурсами учасників освітнього процесу в Україні на виконання 

Розпорядження НАПН України № 89-Р від 08 жовтня 2019 р. підготовлено і 

запропоновано 21 одиницю навчальної і наукової продукції для розміщення на 

Національній електронній освітній платформі. 

2.  У 2019 р. Центральним інститутом післядипломної освіти здійснено 

підвищення кваліфікації 3000 слухачів, повністю виконано державне 

замовлення. Планові показники підвищення кваліфікації у 2019 році виконані 

за всіма категоріями слухачів.  

Основну частину зарахованого контингенту складає напрям 

«Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 

галузі знань 01 «Освіта» - 89,1% (2674 особи, 136 груп). Підвищення 

кваліфікації працівників методичних служб складає 8,6% (258 осіб, 13 груп); 

спеціалістів психологічних служб – 2,3 % (68 осіб, 4 групи). 

В УМО діє три платформи для підвищення кваліфікації, щорічно на них 

навчаються близько 150 груп із загальною кількістю близько 2800 слухачів. У 

2019 р. дистанційні курси підвищення кваліфікації за кошти фізичних і 

юридичних осіб пройшли понад 600 слухачів.  

Крім того, для забезпечення безперервної освіти і задоволення освітніх 

потреб слухачів курсів підвищення кваліфікації у міжкурсовий період 

науково-педагогічними працівниками створено і використовується 70 

електронних освітніх ресурсів, а саме: 10 сайтів; 11 блогів; 16 сторінок в 

соціальних мережах; 31 ресурс навчально-методичного забезпечення (е-

посібників/комплексів, курсів, лабораторій). Загальна кількість користувачів 

складає близько 7 тис. осіб. 

Інформаційно-цифрові технології застосовуються при вивченні думки і 

запитів слухачів КПК. Розроблено і впроваджено в освітній процес комплекс 

методичних та організаційних засобів в он-лайн та оф-лайн режимах, зроблено 

прогностичний аналіз щодо впровадження розроблених інновацій в освітній 

процес курсів підвищення кваліфікації для професійного розвитку фахівців.  

У 2019 році науково-педагогічний колектив БІНПО працював над 

вирішенням наступних завдань. 
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 Здійснювалось підвищення ефективності освітнього процесу за очною, 

очно-дистанційною та заочною формами підвищення кваліфікації для усіх 

категорій педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних 

технологій навчання.Удосконалення електронного науково-методичного 

супроводу навчальних модулів за усіма формами підвищення кваліфікації 

шляхом оновлення змісту та застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій.Оновлення змісту та підготовка робочих навчальних програм до 

змістових модулів кафедр для усіх форм підвищення кваліфікації. 

У 2019 р. за бюджетною формою зараховано 2 000 осіб (100%) і 

випущено 1998 осіб (99,9%), зокрема за очною формою – відповідно – 41 особа 

і, за заочною формою - 41 особа.Відповідно – 1163 осіб і 1162 осіб, за очно-

дистанційною формою –796 осіб і 795 осіб, відраховано дві особи. 

Для забезпечення якості курсів підвищення кваліфікації ДЗВО УМО 

співпрацє з іноземними партнерами щодо досвіду реформування освіти. 

Вагомою складовою стала співпраця з керівником Проекту «Навчаємося 

разом. Фінська підтримка реформи української школи», участь в українсько-

австрійському проекті «Компетентності лідерства та менеджменту для 

ефективного розвитку якості в опорних школах», а також у програмі 

Британської Ради «Ключові уміння 21-го століття». 

3. Освітня діяльність.Основними напрямами роботи ННІМП було 

проведення освітньої, науково-методичної та виховної роботи на належному 

професійному рівні з урахуванням вимог сьогодення. 

Протягом звітного року здійснювалась підготовка кваліфікованих кадрів 

для галузей національного господарства за спеціальностями: 011 «Освітні, 

педагогічні науки», 016 «Спеціальна освіта», 051 «Економіка», 053 

«Психологія», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування». У 2019 році 384 

здобувача вищої освіти успішно закінчили навчання в ННІМП УМО, з них 

дипломи освітнього ступеня бакалавра отримали – 143 особи, освітнього 

ступеня магістра – 241 особа. 

В освітньому процесі викладачами кафедр ННІМП застосовуються нові 

освітні технології та джерела інформаційного забезпечення. Окрім 

безпосереднього викладання для студентів низки предметів, спрямованих на 

освоєння інформаційних технологій, такі технології набувають все більш 

широкого застосування в роботі викладачів Інституту. Ці обставини є основними 

факторами, що впливають на подальший розвиток ННІМП, зміцнення його 

потенціалу за допомогою удосконалення структурно-функціональної організації, 

підвищення кваліфікації співробітників, поглиблення наукової та науково-

методичної роботи і оптимізації освітнього процесу. Це спрямовано на 

формування спеціалістів, які підготовлені до вирішення повсякденних завдань, 

управління поточними ризиками та реагування на сучасні виклики для 

забезпечення стійкого розвитку  суспільства. 

 БІНПО здійснював підготовку фахівців з вищою освітою за 

відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами:  

перший (бакалаврський)рівень (5 напрямів підготовки); другий 

(магістерський) рівень (6 напрямів підготовки). У 2019 році інститут  випустив 
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83 особи. 3 них 24 особи отримали диплом бакалавра, 59 осіб – диплом 

магістра.   

 Упродовж 2019 року тривала співпраця із закладами освіти, кафедрами 

закладів вищої освіти України та закордонних закладів освіти. Налагоджено і 

підтриманоміжнародні зв’язки з питань апробації та впровадження у 

професійну підготовку інноваційних технологій навчання та сучасного 

науково-методичного супроводу освітнього процесу (проведення спільних 

заходів на основі договорів про співпрацю) 

 

Виклики та ризики у діяльності Університету. 

Але в умовах реформування вищої освіти в діяльності Університету 

виникає ряд викликів та ризиків. Ризики пов’язані з виконанням плану-графіка 

курсів підвищення кваліфікації, серед них такі: 

• відмова від курсів ПК через відсутність фінансування відряджень 

на місцевому рівні; 

• зміна категорій за заявами замовників; 

• перенесення термінів навчання на підставах заяв (листів) 

замовників; 

• проходження курсів ПК в ОІППО, або інших закладах освіти; 

• зміни у штатному розписі державних установ (перехід з однієї 

посади на іншу, звільнення з посади). 

Для подолання зазначеного ризику сформований резерв на підвищення 

кваліфікації, який цього року становив близько 500 осіб. Це дало змогу 

постійно корегувати зарахування слухачів на курси підвищення кваліфікації, 

що сприяє виконанню плана-графіку підвищення кваліфікації на поточний рік 

в повному обсязі. 

В освітній діяльності основним викликом та ризиком одночасно було 

формування якісного контингенту студентів. Для збереження та збільшення 

контингенту студентів Університет приділяє надзвичайну увагу 

профорієнтаційній роботі.  

Основною метою цих заходів є презентація для широких кіл населення 

досягнень інститутів, допомога абітурієнтам при  свідомому виборі 

майбутньої професії та навчального закладу. Повністю оновлено буклети та 

презентації спеціальностей; здійснюється профорієнтаційна робота у 

соціальних мережах; проводиться постійна робота у закладах освіти  м. Києва, 

Київської області та міст України; налагоджено тісні зв’язки з багатьма 

коледжами. 

 

Актуальні завдання на найближчу перспективу і конкретні шляхи 

їх розв’язання. 

1. Забезпечити якісне виконання за всіма показниками державного 

замовлення на підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, 

науково-педагогічних кадрів з урахуванням пріоритетів державної 

політики в галузі освіти. 

2. Створити умови для подальшого розвитку неформальної та 

інформальної післядипломної освіти на основі цифрових 
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технологій.Варіативність форм і моделей підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників закладів професійної освіти, упровадження в 

освітній процес е-платформи для формальної, неформальної та 

інформальної освіти.Продовжити розроблення, апробацію і 

запровадження в освітній процес підвищення кваліфікації сучасного 

цифрового контенту з урахуванням запитів здобувачів освіти. 

3. Популяризація серед освітянської спільноти професійної освіти 

віртуальної школи педагогічного коучингу і віртуального науково-

методичного кабінету, а також залучення до співпраці на е-платформі 

(онлайн курси, консультпункти, infobox для інформальної освіти, 

персональні веб-ресурси науково-педагогічних працівників БІНПО); 

4. Підготовка професіоналів, які володіють, як професійними, так і 

глобальними компетенціями, з метою формування 

конкурентоспроможного професіонала на світовому ринку праці. 

5. Організація та проведення інформаційно-іміджевої вступної кампанії з 

метою популяризації і привабливості здобуття вищої освіти. 

6. Пошук нових форм співпраці з роботодавцями під якими слід розуміти 

не лише організації і підприємства, які працевлаштовують випускників, 

але й замовників потенційних наукових продуктів Інститутів, бізнес-

партнерів у підготовці сучасних фахівців. 

7. Створення умов для формування професійної компетентності 

випускників, зокрема: креативності, здатності аналізувати великі обсяги 

інформації, системності мислення, здатності до самонавчання тощо. 

8. Розвиток міжнародної співпраці, можливостей реалізації спільних 

наукових проектів, запровадження різних форм обміну досвідом з 

питань освіти і науки. 

9. Удосконалення системи навчально-виховної роботи у напрямі 

підвищення мотивації студентів до відповідального навчання, 

формування у здобувачів вищої освіти індивідуального освітнього 

простору. 

10. Вдосконалення кадрової політики шляхом інтенсифікації роботи з 

підготовки власних науково-педагогічних кадрів, посилення контролю 

щодо якості стажування та підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників. 

11.  Наукова діяльність Університету повинна відповідати національним 

пріоритетам  щодо впровадження науки та науково-технічної 

діяльность. У найближчій перспективі варто переглянути та 

актуалізувати зміст наукових досліджень з огляду на потреби науково-

методичного супроводу вітчизняної освіти. 

12.  Вважаємо доцільним розпочати інтегровані науково-дослідні роботи, 

що комплексно стосуються сфер діяльності інститутів, спрямовані на 

вирішення завдань реалізації Концепції НУШ, входження вітчизняної 

освіти до міжнародного європейського освітньо-наукового простору, на 

підвищення публікаційної активності науково-педагогічних 

працівників, зокрема щодо публікацій в наукометричних базах. 
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13. На вирішення практичних потреб варто спрямувати дослідження на 

теоретичне обгрунтування та розроблення методик відкритої освіти, 

неформальної та інформальної освіти підвищення кваліфікації. 

Продовжити подальше упровадження системи управління навчанням та 

систем управління навчальним контентом для підготовки здобувачів 

вищої освіти усіх рівнів . 
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431. Швень Я. Л. Готовність педагога Нової української школи 

до змін [Електронний ресурс] // Всеукраїнський освітній коворкінг з 

онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога 

Нової української школи для формальної і неформальної освіти» (9 

квіт. 2019 р., м. Київ). Київ: НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти», 2019. Доступно: http://lib.iitta.gov.ua/716212 

 

  

http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1568/
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ДОДАТКИ. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ (у таблицях). 

 

Науково-експертна діяльність вчених Уныверситету в 2019 р. 

 
Таблиця І.1.1. 

 
Членство вчених Уныверситету в агентствах,  

комісіях, комітетах, робочих групах тощо 

 

Прізвище, ініціали вченого, 

ORCIDiD (основне місце 

роботи / сумісник) 

Назва агентства, 

експертної ради, комісії, 

комітету, робочої групи 

тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

Клокар Н. І. 

https://orcid.org/0000-0003-2487-

7483 

(основне місце роботи – 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»),  

Оліфіра Л. М. 
https://orcid.org/0000-0002-9534-

1451 

(основне місце роботи – 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»,  

 

Члени робочої групи і 

координатор пілотного 

проекту «Підготовка 

керівних, наукових, 

науково-педагогічних 

кадрів за технологіями 

Microsoft Україна»  

наказ МОН України від 

31.05.2017 р. №763 

РябоваЗ. В. 

ttps://orcid.org/0000-0001-9373-

7121 

(основне місце роботи) 

Член Журі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни 

«Педагогіка» 

наказ МОН України від 

28.11.2018 р. №1313 

«Про проведення 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 

2018/2019 навчальному 

році» 

СергеєваЛ. М.  

ORCID 0000-0002-7177-3014 

Researcher ID 

http://www.researcherid.com/rid/

G-1845-2019 

(основне місце роботи) 

 Комісіязпрофесійноїпеда

гогіки, 

психологіїтазміступрофес

ійно-

технічноїосвітиНауково-

методичноїрадизпитаньос

вітиМіністерстваосвітиін

аукиУкраїни 

Наказ МОНМС України 

№ 1364 від 25.11.2011 р. 

"Про Науково-методичну 

раду з питань освіти 

МОНМС України" 

(додаток 4). 

Бондарчук О. І. 

ORCID iD 0000-0003-3920-242X 

/основне місце роботи 

член Науково-методичної 

комісій 4 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

підкомісії 053 

«Психології») сектору 

вищої освіти Науково-

методичної ради МОН 

Наказ МОН №582 від 

25.04.2019 р. 

Бондарчук О. І. 

ORCID iD  

https://orcid.org/0000-0003-2164-

5935/основне місце роботи 

Член журі 

Всеукраїнського 

конкурсу практичних 

психологів і соціальних 

Наказ МОН №1052 від 

02.08.2019 р.   

https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
http://www.researcherid.com/rid/G-1845-2019
http://www.researcherid.com/rid/G-1845-2019
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
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Прізвище, ініціали вченого, 

ORCIDiD (основне місце 

роботи / сумісник) 

Назва агентства, 

експертної ради, комісії, 

комітету, робочої групи 

тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

педагогів (ІМЗО – МОН 

України) 

Киричук В. О.  

ORCID iD 0000-0003-0296-421X 

./ 

основне місце роботи 

Член робочої групи з 

підготовки проекту 

закону України“про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

україни щодо протидії 

булінгу” (реєстр. № 8584 

від 10.07.2018) до другого 

читання 

http://kno.rada.gov.ua/print

/75231.html 

Наказ МОН  № 8584 від 

10.07.2018 

 

Горова О. О.  

ORCID iD 0000-0001-9022-3432/ 

основне місце роботи 

Член робочої групи з 

підготовки проекту 

закону України “про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

україни щодо протидії 

булінгу” (реєстр. № 8584 

від 10.07.2018) до другого 

читання 

http://kno.rada.gov.ua/print

/75231.html 

Наказ МОН № 8584 від 

10.07.2018 

 

Флярковська О. В. 

https://orcid.org/0000-0001-9461-

4035 

сумісник 

ЧленжуріВсеукраїнського

конкурсупрактичнихпсих

ологівісоціальнихпедагогі

в 

«Новітехнологіїуновійшк

олі» (ІМЗО – 

МОНУкраїни) 

 

ГоловажуріВсеукраїнсько

гоконкурсузахистуробіту

чнів-

членівМалоїакадеміїнаук

України 

Наказ МОН №1052 від 

02.08.2019  

 

 

 

 

 

 

Наказ МОН 438 від 

03.04.2019 

Касьян С.П.  

ORCIDiDhttps://orcid.org/0000-

0001-7310-233X 

 

основне місце роботи 

Член науково-методичної 

комісії 15 з 

організаційно-

методичного 

забезпечення вищої 

освіти 302 дистанційне 

навчання  

Наказ МОН від 

06.04.2016 № 375 «Про 

затвердження 

персонального складу 

Науково-методичних 

комісій (підкомісій) 

сектору вищої освіти 

Науково-методичної 

ради Міністерства освіти 

і науки України» 

Бородіна Н. 

А.,https://orcid.org/0000-0002-

5942-5658 

основне місце роботи 

Національне агентство 

забезпечення якості 

освіти  

Наказ від 21.11.2019 р. 

№ 188-Е 

Національне агентство 

забезпечення якості 

освіти 

Наказ від 25.11.2019 р. 

№ 245-Е 

https://orcid.org/0000-0003-0296-421X
http://kno.rada.gov.ua/print/75231.html
http://kno.rada.gov.ua/print/75231.html
http://kno.rada.gov.ua/print/75231.html
http://kno.rada.gov.ua/print/75231.html
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
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Таблиця І.1.2. 

Членство вчених установи / закладу у  

редакційних колегіях наукових періодичних видань 

 

Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

1. Вітчизняні й зарубіжні наукові періодичні видання, що індексуються у  

наукометричних базах даних Scopus та / або Web of Science Core Collection 

Рябова З. В. 

https://orcid.org/0000-

0001-9373-7121 

(основне місце роботи) 

«Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-8184 Україна 

Курило В. С. 

https://orcid.org/0000-

0002-3078-7858 

(сумісник) 

«Education and pedagogical 

sciences» 

2227-281Х Україна 

Бондаревська І. О. 

ORCID iD 0000-0002-

7006-0979./ сумісник 

Testing, Psychometrics, 

Methodology in Applied 

Psychology 

1972-6325 

http://www.tpma

p.org/ 

Італія 

2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових фахових видань 

України 
Клокар Н. І.  

https://orcid.org/0000-

0003-2487-7483 

(основне місце роботи) 

«ScienceRise» 2313-8416 Україна 

Клокар Н. І.  

https://orcid.org/0000-
0003-2487-7483 

(основне місце роботи) 

«Теорія та методика управління 

освітою» 

2310-2411 Україна 

РябоваЗ. В. 

ttps://orcid.org/0000-

0001-9373-7121 

(основне місце роботи) 

«Адаптивне управління: теорія і 

практика. Педагогіка» 
2707-0255 Україна 

РябоваЗ. В. 

ttps://orcid.org/0000-

0001-9373-7121 

(основне місце роботи) 

«Теорія та методика управління 

освітою» 

2310-2411 Україна 

Курило В. С. 

https://orcid.org/0000-
0002-3078-7858 

(сумісник) 

Вісник Луганського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

2227-2844 Україна 

Бондарчук О. І.  

ORCIDiD  
https://orcid.org/0000-

0003-2164-5935 

./основне місце роботи 

Правничий вісник Університету 

«КРОК» 

ISBN 2312-7686 Україна 

ВІСНИК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ Збірник наукових праць 

2522-9931; ID 

48023 

Україна 

Горова О. О.  

ORCIDiD 0000-0001-

9022-3432./ 

ВІСНИК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ Збірник наукових праць 

2522-9931; ID 

48023 

Україна 

https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0002-3078-7858
https://orcid.org/0000-0002-3078-7858
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
http://www.tpmap.org/
http://www.tpmap.org/
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
https://portal.issn.org/resource/issn/2707-0255
https://orcid.org/0000-0002-3078-7858
https://orcid.org/0000-0002-3078-7858
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

основне місце роботи 

Москальова 

А. С.ORCIDiD 0000-

0003-0213-0434./ 

основне місце роботи 

ВІСНИК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ Збірник наукових праць 

2522-9931; ID 

48023 

Україна 

Горова О. О. 

ORCIDiD 0000-0001-

9022-3432./ 

основне місце роботи 

ВІСНИК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ Збірник наукових праць 

2522-9931; ID 

48023 

Україна 

Петренко Л.М. 

ORCID ID: 0000-0002-

7604-7273  

Researcher ID V-

38332017 

«Науковий вісник Інституту 

професійно-технічної освіти 

НАПН України. 

Професійнапедагогіка» (Scientific 

Herald of the Institute of 

Vocational Education and Training 

of the National Academy of 

Pedagogical Sciences of Ukraine. 

Vocational Pedagogy). Профіль 

видання – Педагогічні науки. 

Професійна педагогіка 

ISSN 2223-5752 

(Print) 

ISSN 2617-1759 

(Online) 

Україна 

Карташов Є. Г. 

ORCIDiD: 

0000-0001-6522-5508 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Управління та адміністрування»  
2522-9958 

Україна 

Алейнікова О. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-4876-3563 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Управління та адміністрування»  

2522-9958 

Україна 

Наукове фахове видання: 

«Стратегія і тактика державного 

управління» (м. Рівне, Україна) 

22307-2156 

Україна 

ЛушинП. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-9549-1759 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Соціальні та поведінкові науки» 2522-9931 

Україна 

Брюховецька О. В., 

ORCIDiD:  

https://orcid.org/0000-

0002-4884-2878 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Соціальні та поведінкові науки» 2522-9931 

Україна 

БевзГ. М., 

ORCIDiD:  

https://orcid.org/0000-

0003-2487-5429 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Соціальні та поведінкові науки» 2522-9931 

Україна 

Андрощук І. М. 

ORCIDiD:https://orcid.o

rg/0000-0003-0566-0676 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Педагогічні науки»  
2522-9958 

Україна 

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

Сіданіч І. Л. 

https://orcid.org/0000-

0002-2992-3808 

ORCIDiD: 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Педагогічні науки»  2522-9958 

Україна 

ТимошкоГ. М. 

ORCIDiD:https://orcid.o

rg/0000-0003-0996-6138 
основне місце роботи 

«ScienceRise: Pedagogical 

Education» 

2519-4984 

(Online), 2519-

4976 (Print) 

Україна 

Вісник Чернігівського 

національного педагогічного 

університету імені Т. Г. 

Шевченка 

2663-9114 

Україна 

ГладушВ. А. 

ORCIDiD:https://orcid.o

rg/0000-0002-1721-5767 

основне місце роботи 

«ScienceRise: Pedagogical 

Education» 
2519-4984 

(Online), 2519-

4976 (Print) 

Україна 

Бородіна Н. 

А.,ORCIDiD:https://orci

d.org/0000-0002-5942-

5658 

(основне місце роботи) 

Збірник наукових праць «Дороги 

і мости» 

2524-0994 Україна 

Науково-виробничий журнал 

«Автошляховик України» 

0365-8392 Україна 

3. Зарубіжні наукові періодичні видання (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 
Алейнікова О. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-4876-3563 

основне місце роботи 

Міжнародне наукове фахове 

видання "Польсько-український 

рочник" 

2391-8594 
Республіка 

Польща 

Международный 

центринновационныхисследован

ий 

 

2410-700X Росія 

Международныйнаучный журнал 

«Прогресс»  
1512-0422 

Республіка 

Грузія 

Международный научный 

журнал «Проблемы 

юриспруденции»  

1987-9172 
Республіка 

Грузія 

ЛушинП. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-9549-1759 

основне місце роботи 

Научно-практический журнал  

«Теория и практика 

психотерапии» 
2368-1438 

(online) 
Канада 

Андрощук І. М. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0001-5734-4611 

основне місце роботи 

Член наукової ради 

Часопис «Ruch Pedagogiczny» 

(від 31.07.2018 р., Вища 

гуманітарно-природнича школа 

імені Болеслава Пруса) 
0483-4992 

Республіка 

Польща 

4. Наукові періодичні видання, що видаються спільно з зарубіжними партнерами 

 
РябоваЗ. В. Rocznik polsko-ukraiсski. 2391–8594 Республіка 

Польща 

https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0001-9373-7121 

основне місце роботи 

1. Інші видання 

 
Бондарчук О.І.  

ORCIDiD  
https://orcid.org/0000-

0003-2164-5935 

основне місце роботи 

Післядипломна освіта в Україні http://umo.edu.u

a/zhurnal-

pisljadiplomna-

osvita-v-

ukrajini-1 

Україна 

Касьян С.П.,  

ORCIDiDhttps://orcid.or

g/0000-0001-7310-233X 
основне місце роботи 

Підручник / [В. В. Олійник, Л. Л. 

Ляхоцька, С. П. Касьян та ін.] // 

Технологія змішаного навчання в 

системі відкритої післядипломної 

освіти / [В. В. Олійник, Л. Л 

Ляхоцька, С. П. Касьян та ін.]. – 

Киев, 2019. . – 196 с.  

 Україна 

Алейнікова О. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-4876-3563 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісникУМО. 

Серія. Економіка та управління» 

2522-1280 Україна 

Букорос Т.О. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-4059-2632 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісникУМО. 

Серія. Економіка та управління» 2522-1280 Україна 

Бережна Г.В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-
0002-3345-256X 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісникУМО. 

Серія. Економіка та управління» 

2522-1280 Україна 

Дубініна О.В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-5405-8502 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. «Економіка та 

управління» 

2522-1280 Україна 

ТимошкоГ. М. 

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

6138 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. Педагогіка» 

2522-1299 Україна 

Махиня Т. А. 

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

0465 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. Педагогіка» 

2522-1299 Україна 

https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0002-3345-256X
https://orcid.org/0000-0002-3345-256X
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

Приходькіна Н. О. 

ORCIDiD:https://orcid.
org/0000-0002-6211-

5546сумісник 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. Педагогіка» 

2522-1299 Україна 

Лушин П. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-9549-1759 

основне місце роботи 

Збірник наукових праць «Простір 

арт-терапії» 2310–3159 Україна 

Михайлов А. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-
0003-3635-3927 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та управління» 

2522-1280 Україна 

Іванилова О. А. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-
0002-3711-6117 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та управління» 

2522-1280 Україна 

Савчук Л. М. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-
0002-5346-9457 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та управління» 

2522-1280 Україна 

Мурашко О. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-
0001-5734-4611 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та управління» 

2522-1280 Україна 

Ануфрієва О. Л. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-8465-1681 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник 

УМО. Серія. Педагогіка» 

2522-1299 Україна 

Бурлаєнко Т. І. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0001-5734-4611 

основне місце роботи 

Електронне науково-практичне 

видання «Науковий вісник 

УМО. Серія. Педагогіка» 

2522-1299 Україна 

  

https://orcid.org/0000-0002-6211-5546
https://orcid.org/0000-0002-6211-5546
https://orcid.org/0000-0002-6211-5546
https://orcid.org/0000-0003-3635-3927
https://orcid.org/0000-0003-3635-3927
https://orcid.org/0000-0002-3711-6117
https://orcid.org/0000-0002-3711-6117
https://orcid.org/0000-0002-5346-9457
https://orcid.org/0000-0002-5346-9457
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
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Таблиця І.2.2. 
Рецензування рукописів статей для наукових періодичних видань 

 

Прізвище, ініціали 

вченого, ORCIDiD 

(основне місце роботи / 

сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

1. Вітчизняні й зарубіжні наукові періодичні видання, що індексуються у  

наукометричних базах даних Scopus та / або Web of Science Core Collection 

РябоваЗ. В. 

ORCIDiD  https://orcid.org/

0000-0001-9373-7121 

(основне місце роботи) 

«Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-8184 Україна 

КурилоВ. С. 

ORCIDiD  https://orcid.org/

0000-0002-3078-7858 

(сумісник) 

«Education and pedagogical 

sciences» 

2227-281Х Україна 

Бондарчук О. І. 
ORCIDiD 0000-0003-3920-

242X 

/основне місце роботи 

Інформаційні технології 

засоби навчання 

2076-8184 Україна 

Бондаревська І. О.ORCI

DiD 0000-0002-7006-

0979/сумісник 

Testing, Psychometrics, 

Methodology in Applied 

Psychology 

1972-6325 

http://www.tpma

p.org/ 

Італія 

Ляхоцька Л.Л. 
ORCIDiD 0000-0002-9690-

8376 (основне місце 

роботи) 

Інформаційні технології і 

засоби навчання : електрон. 

наук. фах. вид. / Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т 

інформ. технол. і засобів 

навчання, Ін-т модернізації 

змісту освіти, Ун-т менедж. 

освіти. – Київ: [б. в.], 2006. - 

Виходить раз на два місяці. - 

(online) 

2076-8184 Україна 

2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових фахових видань 

України 

КлокарН. І.  

ORCIDiD  https://orcid.org/

0000-0003-2487-7483 

(основне місце роботи) 

«ScienceRise» 2313-8416 Україна 

КлокарН. І.  

ORCID 

iD  https://orcid.org/0000-

0003-2487-7483 

(основне місце роботи) 

«Теорія та методика 

управління освітою» 

2310-2411 Україна 

РябоваЗ. В. 

ORCID 

iD  https://orcid.org/0000-

0001-9373-7121 

(основне місце роботи) 

«Теорія та методика 

управління освітою» 

2310-2411 Україна 

РябоваЗ. В. «Адаптивне управління: 

теорія і практика. Педагогіка» 

2707-0255 Україна 

https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0002-3078-7858
https://orcid.org/0000-0002-3078-7858
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
http://www.tpmap.org/
http://www.tpmap.org/
file:///C:/Users/Admin/Documents/Бойченко/Temp/звіти%20кафедр%202019/My/0000-0002-9690-8376
file:///C:/Users/Admin/Documents/Бойченко/Temp/звіти%20кафедр%202019/My/0000-0002-9690-8376
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483
https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://portal.issn.org/resource/issn/2707-0255
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCIDiD 

(основне місце роботи / 

сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

ORCID 

iD  https://orcid.org/0000-

0001-9373-7121 

(основне місце роботи) 

КурилоВ. С. 

ORCID 

iD  https://orcid.org/0000-

0002-3078-7858 

(сумісник) 

Вісник Луганського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка 

2227-2844 Україна 

Петренко Л.М. 

ORCID ID: 0000-0002-

7604-7273 

Researcher ID V-38332017 

основне місце роботи 

«Науковий вісник Інституту 

професійно-технічної освіти 

НАПН України. 

Професійнапедагогіка» 

(Scientific Herald of the Institute 

of Vocational Education and 

Training of the National 

Academy of Pedagogical 

Sciences of Ukraine. Vocational 

Pedagogy). Профіль видання – 

Педагогічні науки. 

Професійна педагогіка 

2223-5752 

(Print) 

2617-1759 

(Online) 

Україна 

Бондарчук О. І. 
ORCIDiD 0000-0003-3920-

242X./ 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної 

освіти 

2522-9931; ID 

48023 

Україна 

Карташов Є. Г. 

ORCIDiD: 

0000-0001-6522-5508 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Управління та 

адміністрування»  

2522-9958 

Україна 

Алейнікова О. В. 

ORCIDiD: 

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

4876-3563 основне місце 

роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Управління та 

адміністрування»  

2522-9958 

Україна 

Наукове фахове видання: 

«Стратегія і тактика 

державного управління» 

(м. Рівне, Україна) 

22307-2156 

Україна 

ЛушинП. В. 

ORCIDiD: 

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

9549-1759 

основне місце роботи 

Вісник післядипломної освіти 

Збірник наукових праць Серія 

«Соціальні та поведінкові 

науки» 

2522-9931 

Україна 

Андрощук І. М. 

ORCIDiD:https://orcid.org/

0000-0001-5734-4611 

основне місце роботи 

«ScienceRise: Pedagogical 

Education» 

2519-4984 

(Online), 2519-

4976 (Print) 

Україна 

Сіданіч І. М. 

ORCIDiD:https://orcid.org/

0000-0002-2992-3808 

«ScienceRise: Pedagogical 

Education» 

2519-4984 

(Online), 2519-

4976 (Print) 

Україна 

https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0002-3078-7858
https://orcid.org/0000-0002-3078-7858
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCIDiD 

(основне місце роботи / 

сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

основне місце роботи 

Бородіна Н. А. 

ORCIDiD:https://orcid.org/

0000-0002-5942-5658 

основне місце роботи 

Збірник наукових праць 

«Дороги і мости» 

2524-0994 Україна 

Бородіна Н. А. 

ORCIDiD:https://orcid.org/

0000-0002-5942-5658 

основне місце роботи 

Науково-виробничий журнал 

«Автошляховик України» 

 

 

 

 

 

0365-8392 Україна 

1. Зарубіжні наукові періодичні видання (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 

 

Алейнікова О. В. 

ORCIDiD: 

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

4876-3563 

основне місце роботи 

Международныйнаучный 

журнал «Прогресс»  
1512-0422 

Республік

а Грузія 

Международныйнаучный 

журнал 

«Проблемыюриспруденции»  

1987-9172 
Республік

а Грузія 

4. Наукові періодичні видання, що видаються спільно з зарубіжними партнерами 

Рябова З. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-0001-

9373-7121 

основне місце роботи 

Rocznik polsko-ukraiński. 2391–8594 Республік

а Польща 

5. Інші видання 

Алейнікова О. В. 

ORCIDiD: 

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

4876-3563 

основне місце роботи 

Електронне науково-

практичне видання «Науковий 

вісник УМО. Серія. Економіка 

та управління» 

2522-1280 Україна 

Букорос Т. О. 

ORCIDiD: 

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

4059-2632 

основне місце роботи 

Електронне науково-

практичне видання «Науковий 

вісник УМО. Серія. Економіка 

та управління» 

2522-1280 Україна 

Бережна Г. В. 

ORCIDiD: 

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

3345-256X 

основне місце роботи 

Електронне науково-

практичне видання «Науковий 

вісник УМО. Серія. Економіка 

та управління» 

2522-1280 Україна 

Дубініна О. В. 

ORCIDiD: 

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

5405-8502 

основне місце роботи 

Електронне науково-

практичне видання «Науковий 

вісник УМО. Серія. Економіка 

та управління» 

2522-1280 Україна 

https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0001-9373-7121
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0002-3345-256X
https://orcid.org/0000-0002-3345-256X
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCIDiD 

(основне місце роботи / 

сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

 

Алейнікова О. В. 

ORCIDiD: 

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

4876-3563 основне місце 

роботи 

Електронне науково-

практичне видання «Науковий 

вісник УМО. Серія. Економіка 

та управління» 

2522-1280 Україна 

Бондарчук О. І.  

 ORCID iD 0000-0003-

3920-242X/основне місце 

роботи 

Післядипломна освіта в 

Україні 

науково-методичний журнал 

 

http://umo.edu.ua

/zhurnal-

pisljadiplomna-

osvita-v-ukrajini-

1 

Україна 

 

 

 
Таблиця І.2.2. 

Рецензування рукописів видавничої продукції  (друкованих та  

електронних видань) для рекомендації їх до публікації (друку)  

 

Назва структурного 

підрозділу 

Усього, 

одиниць 

у т.ч. за видами продукції: 

наукова 
виробничо-

практична 
навчальна довідкова 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

41 28  13  

Навчально науковий 

інститут менеджменту та 

психології 

21 9 6 6  

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 

13 5  8  

Усього 75 42 6 27  

 

  

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
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Таблиця І.3.1. 

Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів* 

 

№ 

з/п 
Вид і назва проекту документа  

Куди подано  

(НАПН України, 

МОН України тощо) 

1. Проєкт Закону України «Про професійну (професійно-

технічну) освіту» 
МОН України 

2. Проєкт Концепції реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна 

професійна (професійно-технічна) освіта на період до 

2027 року» 

МОН України 

3. Проєкт Плану заходів на 2019–2027 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

«Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» 

МОН України 

4. Проєкт Положення про дуальну форму здобуття 

професійної (професійно-технічної) освіти 
МОН України 

 

* у т.ч. освітніх стандартів. 

 

Таблиця І.3.2. 

Науково-методична експертиза навчальної літератури,  

засобів навчання і навчального обладнання для надання грифів і  

свідоцтв Міністерства освіти і науки України  

 

Типи закладів освіти,  

де передбачено їх 

використання  

Усього, 

одиниць 

у т.ч. за видами: 

навчальна 

літератур

а (гриф) 

навчально-

методична 

література 

(схвалено до 

використання) 

засоби 

навчання 

(свідоцтв

о) 

навчальне 

обладнання 

(свідоцтво) 

Заклади дошкільної освіти      

Заклади загальної середньої 

освіти (для початкової 

школи) 

     

Заклади загальної середньої 

освіти (для основної і 

старшої школи) 

     

Заклади загальної середньої 

освіти (для дітей з 

особливим освітніми 

потребами) 

     

Заклади позашкільної 

освіти 

     

Заклади професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

     

Інше (зокрема, інноваційна 

діяльність та дослідно-

експериментальна робота) 

  3   

Усього   3   
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Таблиця І.3.3. 

Експертиза дисертацій на здобуття наукових ступенів  

кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук  

 

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) 

6 11 8 8 5 4 

Відгуки на дисертації (опонування) 10 15 13 15 9 13 

Відгуки на автореферати дисертацій 20 33 22 33 4 6 
 

* Чисельність вчених установи, які здійснювали у звітному році експертизу дисертацій. 

** Кількість дисертацій, на які подано експертизу. Водночас, з метою запобігання дублювання необхідно 

уточнювати при підрахунку дані про здобувачів наукових ступенів. 
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Таблиця І.2.  
Інформація про висвітлення результатів діяльності установи, закладу 

в інформаційному науково-освітньому просторі 

(на кінець звітного року) 
 

Назва показника Усього 

у тому числі працівники: 

за основним 

місцем 

роботи 

сумісники 

Загальна кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників на кінець звітного року, осіб 

142 121 21 

з них мають профілі в Google Scholar, осіб 128 112 17 

з них представлені у системі «Бібліометрика 

української науки», осіб 

114 100 14 

з них мають ORCIDiD, осіб 109 95 14 

Частка наукових, науково-педагогічних 

працівників, які мають профілі в Google Scholar, 

відсотків 

90 93 81 

Частка наукових, науково-педагогічних 

працівників, які представлені у системі 

«Бібліометрика української науки», відсотків 

80 63 67 

Частка наукових, науково-педагогічних 

працівників, які мають ORCID iD, відсотків 

77 79 67 

Кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників, індекс Гірша яких 1–10 (згідно 

знаявними у GoogleScholar бібліометричними 

портретами), осіб 

98 91 7 

Кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників, індекс Гірша яких у межах 11–19 

(згідно з наявними у GoogleScholar 

бібліометричними портретами), осіб 

9 6 3 

Кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників, індекс Гірша яких ≥ 20 (згідно з 

наявними у GoogleScholar бібліометричними 

портретами), осіб 

6 2 4 
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Таблиця І.3.  
 

Інформація про представлення установи, закладу  

в Електронній бібліотеці НАПН України  

(на кінець звітного року) 
 

Назва структурного підрозділу 
Кількість ресурсів* Кількість завантажень 

усього 
у т.ч. додано у 

звітному році 
усього 

у т.ч. у 

звітному році 
Структурні підрозділи (на кінець звітного року) 

Центральний інститут післядипломної 

освіти 
451 118 107411 57277 

Навчально-науковий інститут менеджменту 

та психології 
98 92 2913 649 

Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти 
0 9 113 243 

Структурні підрозділи, які припинили діяльність до початку звітного року 
Науково-дослідний інститут 63 х 0 18601 

Усього 612 219 110437 76770 
 

* продукція, підготовлена вченими підвідомчої установи, закладу 

 

 

 



 

Таблиця ІІ.1. 

 

 

Виконання наукових досліджень у 2019 році (одиниць) 

 
 

Назви структурних підрозділів  

Усього 

досліджувалося  

тем за державною та 

галузевою 

тематикою  

у тому числі 

розпочато у 

звітному році  

завершено у 

звітному році 

Дослідження на виконання державних цільових програм 

    

    

Усього    

Фундаментальні дослідження 

    

    

Усього    

Прикладні дослідження 

ЦІПО кафедра філософії і освіти 

дорослих 

1  1 

ЦІПО кафедра менеджменту 

освіти та права 

2   

ЦІПО кафедра психології 

управління  

1   

ЦІПО кафедра професійної і 

вищої освіти  

1  1 

ЦІПО кафедра відкритих 

освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних 

технологій 

1   

БІНПО  1   

ННІМП кафедра публічного 

управління і проектного 

менеджменту  

1 1  

ННІМП кафедра психології та 

особистісного розвитку 

1   

ННІМП кафедра економіки, 

підприємництва та 

менеджменту 

1  1 

Усього 10 1 3 

 

 

 



 

Таблиця ІІ.4.1 

 

Продукція, підготовлена/опублікована за завершеними у 2019 році прикладними дослідженнями 

(частина 1) 
 

Напрям 

дослід-

ження 

Тема 

наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, 

науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 

(бібліографічний опис з 

адресою видання в 

Електронній бібліотеці 

НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 

ресурси7 (крім тих, які 

враховано у колонці 6) 

Напрям 9. 

Якість 

освіти. 

Управління 

розвитком 

освіти 

Наукові 

засади 

управління 

якістю вищої 

освіти в 

контексті 

чинного 

законодавства 

України 

(2017–2019 

рр.), РК 

0117U002379. 

Сергеєва 

Лариса 

Миколаївна, 

д-р пед. наук, 

проф. 

(кафедра 

професійної і 

вищої освіти 

ЦІПО) 

Навчальна 

продукція 

«Якість вищої освіти: 

теорія і практика: 

навчально-

методичний посібник 

/ [за наук. ред. А. 

Василюк, М. Дей; кол. 

авторів: А. Василюк, 

М. Дей, В. Базелюк та 

ін.)]; НАПН України, 

Університет 

менеджменту освіти. ‒ 

Київ; Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко 

М. М., 2019. – 176 с. 

Навчальна 

продукція 

«Якість вищої освіти: 

теорія і практика: 

навчально-

методичний посібник 

/ [за наук. ред. А. 

Василюк, М. Дей; кол. 

авторів: А. Василюк, 

М. Дей, В. Базелюк та 

ін.)]; НАПН України, 

Університет 

менеджменту освіти. ‒ 

Київ; Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко 

М. М., 2019. – 176 с. 

Навчальна продукція 

«Якість вищої освіти: 

теорія і практика: 

навчально-методичний 

посібник / [за наук. ред. А. 

Василюк, М. Дей; кол. 

авторів: А. Василюк, М. 

Дей, В. Базелюк та ін.)]; 

НАПН України, 

Університет менеджменту 

освіти. ‒ Київ; Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М. 

М., 2019. – 176 с. 

 

https://lib.iitta.gov.ua/71

7657/ 

Напрям 31. 

Післяди-

пломна 

освіта 

Професійний 

розвиток 

фахівців у 

системі освіти 

дорослих: 

історія, 

Сорочан 

Тамара 

Михайлівна, 

д-р пед. наук, 

проф. 

(кафедра 

Виробничо-

практична 

продукція 

1.Ілляхова М. В. 

Сценарії уроків з ви-

користанням інтерак-

 

Виробничо-практична 

продукція 

1.Ілляхова М. В. Сценарії 

уроків з ви-користанням 

інтерак-тивних цифрових 

освітніх ресурсів. Метод. 

URL : 

https://ru.padlet.com/illia

hova_marina/k1pgb5we0

f6r 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/717657/
https://lib.iitta.gov.ua/717657/
https://ru.padlet.com/illiahova_marina/k1pgb5we0f6r
https://ru.padlet.com/illiahova_marina/k1pgb5we0f6r
https://ru.padlet.com/illiahova_marina/k1pgb5we0f6r


 

теорія, 

технології 

(2017–2019 

рр.), РК 

0117U002380 

філософії і 

освіти 

дорослих 

ЦІПО) 

тивних цифрових 

освітніх ресурсів. 

Метод. рекоменд. для 

системи післядип-

ломної педагогічної 

освіти. – URL : 

https://ru.padlet.com/illi

ahova_marina/k1pgb5w

e0f6r 

2.Ілляхова М. В. 

Цифрова компетент-

ність педагога Нової 

української школи. 

Метод.  рекоменд. для 

системи післядип-

ломної педагогічної 

освіти. – URL : 

https://ru.padlet.com/illi

ahova_marina/9lp5cca9

ogdm 

3.Ілляхова М. В. 

Створення і викорис-

тання цифрового 

освітнього контенту. 

Метод. рекоменд. для 

системи післядиплом-

ної педагогічної 

освіти. – URL : 

https://ru.padlet.com/illi

ahova_marina/cd9cdiz3

apby 

4.Сидоренко В.В. 

Методична діяльність 

рекоменд. для системи 

післядип-ломної 

педагогічної освіти. – URL 

: 

https://ru.padlet.com/illiaho

va_marina/k1pgb5we0f6r 

2.Ілляхова М. В. Цифрова 

компетент-ність педагога 

Нової української школи. 

Метод.  рекоменд. для 

системи післядип-ломної 

педагогічної освіти. – URL 

: 

https://ru.padlet.com/illiaho

va_marina/9lp5cca9ogdm 

3.Ілляхова М. В. 

Створення і викорис-тання 

цифрового освітнього 

контенту. Метод. 

рекоменд. для системи 

післядиплом-ної 

педагогічної освіти. – URL 

: 

https://ru.padlet.com/illiaho

va_marina/cd9cdiz3apby 

 

 

 

 

 

 

 

URL : 

https://ru.padlet.com/illia

hova_marina/9lp5cca9og

dm 

 

 

 

 

 

 

 

URL : 

https://ru.padlet.com/illia

hova_marina/cd9cdiz3ap

by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.padlet.com/illiahova_marina/9lp5cca9ogdm
https://ru.padlet.com/illiahova_marina/9lp5cca9ogdm
https://ru.padlet.com/illiahova_marina/9lp5cca9ogdm
https://ru.padlet.com/illiahova_marina/cd9cdiz3apby
https://ru.padlet.com/illiahova_marina/cd9cdiz3apby
https://ru.padlet.com/illiahova_marina/cd9cdiz3apby


 

 

в умовах управління 

децентралізацією 

освіти в Україні: 

спецкурс / В. В. Сидо-

ренко. К.: Агроосвіта, 

2019. 62 с. 

5.Сидоренко В.В. 

Селф-коучинг 

(самонаставництво) як 

технологія професій-

ного розвитку педаго-

га Нової української 

школи: спецкурс / 

В. В. Сидоренко. К.: 

Агроосвіта, 2019. 94 с 

Напрям 31. 

Післяди-

пломна 

освіта 

Теоретичні та 

методичні 

основи 

впровадження 

технологій 

змішаного 

навчання в 

систему 

відкритої 

післядипломн

ої освіти 

(2017–2019 

рр.), РК 

0117U002382 

Ляхоцька 

Лариса 

Леонідівна, 

канд. пед. 

наук, доцент 

(кафедра 

відкритих 

освітніх 

систем та 

інформаційно

-комуніка-

ційних 

технологій 

ЦІПО). 

Навчальна 

продукція 

 «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 менедж. 

освіти». – Київ, 2019 – 

196 с. 

«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 менедж. 

освіти». – Київ, 2019 – 

196 с. 

«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 

менедж. освіти». – Київ, 

2019 – 196 с. 

https://sites.google.com/v

iew/vosikt/ 

   Усього (одиниць):6 Усього (одиниць):2 Усього (одиниць):5 Усього (одиниць):5 

https://sites.google.com/view/vosikt/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-2019-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%96v
https://sites.google.com/view/vosikt/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-2019-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%96v


 

1Відповідно до тематичного плану установи, за весь період виконання дослідження. 
2Офіційна продукція (стандарти, інструкції, нормативні, нормативно-інструктивні видання тощо). 
3Наукова продукція (монографії, препринти, збірники наукових праць тощо).  
4Виробничо-практична продукція (практичні посібники, методичні посібники; методичні рекомендації, практичні порадники тощо).  
5Навчальна продукція (навчальні програми, підручники, навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, 

робочі зошити); засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи; навчальні карти; відео- та аудіовізуальні засоби навчання; електронні засоби 

навчального призначення; електронні засоби загального призначення) тощо). 
6Довідкова продукція (енциклопедії (енциклопедичні словники); мовні, лінгвістичні словники; довідники, каталоги тощо).  
7Згідно з наказом МОН України від 1 жовтня 2012 р. № 1060. 

  



 

Таблиця ІІ.4.4. 
 

Наукові результати прикладних досліджень, завершених у 2019_ році 
(частина 1, кількісні показники) 

 

Тема 

наукового дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи 

розв’язанн

я 

визначени

х проблем 

Способи розв’язання 

визначених проблем 
Інше * 

        
Професійний розвиток 

фахівців у системі 

освіти дорослих: 

історія, теорія, 

технології  

(2017–2019 рр.), 

РК 0117U002380 

 1. Ілляхова М.В. 

Освітньо-професійна 

програма під-вищення 

квалі-фікації науко-

во-педагогіч-них 

працівни-ків універси-

тетів, академій, 

інститутів. 

Професійний розвиток 

педа-гогічних, нау-

ково-педагогіч-них 

працівни-ків і 

керівників закладів 

освіти галузі знань 01 

«Освіта» у системі 

підви-щення кваліфі-

кації: збірник 

освітньо-про-

фесійних прог-рам. 

2. Ілляхова М.В. 

Освітньо-професійна 

програма під-вищення 

квалі-фікації за нап-

рямом «Креативні 

практики в освіті та 

циф-рові освітні 

     



 

Тема 

наукового дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи 

розв’язанн

я 

визначени

х проблем 

Способи розв’язання 

визначених проблем 
Інше * 

тренди». 3. Ілляхова 

М.В., Крав-чинська 

Т.С. Освітньо-про-

фесійна прог-рама 

підви-щення квалі-

фікації викла-дачів та 

мето-дистів кафедр, 

центрів (лабо-раторій) 

і структурних 

підрозділів закладів 

ППО. 4. Просіна О.В. 

Програма тре-нінгу «Я 

гро-мадянин 

України». 

5. Сидоренко В.В. 

Освітньо-професійна 

програма під-вищення 

ква-ліфікації керів-

них кадрів зак-ладів 

післядип-ломної педа-

гогічної освіти.  

6. Сидоренко В.В. 

Освітньо-професійна 

програма під-вищення 

ква-ліфікації керів-

них працівни-ків 

методичних служб 

(мето-дистів): керів-

ники районних 

(міських) мето-дичних 

кабі-нетів (центрів). 

7. Сидоренко В.В. 

Освітньо-професійна 



 

Тема 

наукового дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи 

розв’язанн

я 

визначени

х проблем 

Способи розв’язання 

визначених проблем 
Інше * 

програма тема-тичних 

курсів підвищення 

кваліфікації 

«Методична 

діяльність в умовах 

децент-ралізації 

освіти».  8. Сидоренко 

В.В. Освітньо-

професійна програма 

тема-тичних курсів 

підвищення 

кваліфікації 

«Організація 

освітнього 

середовища в умовах 

реалі-зації Концепції 

«Нова українська 

школа».  9. Сидоренко 

В.В. Освітньо-

професійна програма 

тема-тичних курсів 

підвищення 

кваліфікації«Сучасні 

під-ходи в освіті 

дорослих». 

10. Сидоренко В.В. 

Освітньо-професійна 

програма тема-тичних 

курсів підвищення 

кваліфікації«Теоретич

ні і методичні аспекти 

роз-витку фахової 

майстерності 



 

Тема 

наукового дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи 

розв’язанн

я 

визначени

х проблем 

Способи розв’язання 

визначених проблем 
Інше * 

викладача». 

11. Швень Я.Л. 

Освітньо-про-фесійна 

прог-рама тематич-

них курсів 

підвищення 

кваліфікації «Арт-

педаго-гіка в системі 

освіти дорос-лих».  

12. Швень Я.Л. 

Освітньо-про-фесійні 

прог-рами підви-

щення кваліфі-кації 

керівни-ків закладів 

позашкільної освіти: 

Мето-дисти закладів 

позашкільної освіти. 
Наукові засади 

управління якістю 

вищої освіти в 

контексті чинного 

законодавства України  

(2017–2019 рр.), 

РК 0117U002379 

   Технологія 

комунікативн

ої взаємодії в 

освітньому 

процесі. 

Технологія 

виховання 

студентів у 

професійном

у закладі 

освіти. 

   

Теоретичні та 

методичні основи 

впровадження 

технологій змішаного 

   Технологія 

створення е-

книги з вико-

ристанням 

   



 

Тема 

наукового дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи 

розв’язанн

я 

визначени

х проблем 

Способи розв’язання 

визначених проблем 
Інше * 

навчання в систему 

відкритої 

післядипломної освіти  

(2017–2019 рр.), 

РК 0117U002382 

платформи 

OURBOOKS  

 

* уточнити, що саме 

  



 

Таблиця ІІ.6. 

 

Дані щодо найбільш вагомих результатів наукових досліджень у 2020_ році 

(до 3-х найменувань підготовленої продукції) 
 

№ 

з/п 

 

Тема наукового 

дослідження, вид і 

термін виконання 

 

Складники та 

рівні освіти* 

Науковий 

результат 

дослідження 

Назва підготовленої 

продукції,  

її вид та обсяг,  

електронний лінк 

Очікуваний  

соціальний ефект 

Сфера  

впровадження 

Споживачі  

продукції 

1 

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»  

інноваційний 

проект 

«Розвиток 

духовного 

контексту 

виховання у 

глобалізованому 

світі» 

Професійна 

(професійно-

технічна 

освіта) 

Фахова 

передвища 

освіта 

Вища освіта 

 

Забезпечуючи 

наступність зі 

змістом попередніх 

монографій, 

розкрити механізми 

та представити 

педагогічно цінний 

досвід 

перетворення 

духовних цінностей 

виховного 

середовища закладу 

освіти у процесі 

спільної діяльності 

вихователя і 

вихованця на 

духовні якості 

їхньої особистості; 

розробити змістове 

наповнення 

процесу 

формування 

духовності з 

Монографія 

«Горизонт духовності 

виховання / The 

Horizon of Spirituality 

of Education: collective 

monograph»/ укл.: Й. 

Кевішас, О. Отич/. – 

Вільнюс: Zuvedra, 

2019. – 584 с. 

(https://lib.iitta.gov.ua/7

18325/) 

Розширення меж 

середовища 

професійної 

діяльності в 

закладі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти шляхом 

впровадження 

соціально-

педагогічних 

технологій в 

умовах 

інноваційних 

трансформацій 

Заклади 

професійної та 

вищої освіти 

Освіта дорослих, 

у тому числі 

післядипломна 

освіта 

 

Керівники 

департаментів 

освіти і науки 

в областях, 

керівники 

закладів 

професійної 

та вищої 

освіти, 

науково-

педагогічні і 

педагогічні 

працівники, 

керівники і 

методисти 

навчально 

(науково)-

методичних 

центрів ПТО 

в областях, 

Викладачі 

системи 

післядипломн

https://lib.iitta.gov.ua/718325/
https://lib.iitta.gov.ua/718325/


 

позицій 

«смисложиттєвих 

християнських 

цінностей, які 

визначають зміст, 

якість та 

спрямованість 

людського буття і 

образ людський у 

кожному індивіді» 

(Л. П. Буєва, 1996). 

ої освіти і 

підвищення 

кваліфікації 

2 

Професійний 

розвиток фахівців 

у системі освіти 

дорослих: історія, 

теорія, технології  

(2017–2019 рр.), 

РК 0117U002380 

Професійна(пр

офесійно-

технічна 

освіта), 

вища освіта, 

освіта 

дорослих, у 

тому числі 

післядипломна 

освіта 

 

Розкрито аспекти 

інноваційної 

технології 

змішаного 

навчання: 

теоретичний 

(від генезису до 

дидактики), 

інституційний, 

управлінсько-

технологічний і 

педагогічний; 

розроблено 

рекомендації щодо 

технологій 

організації 

змішаного 

навчання в закладах 

післядипломної 

освіти; 

запропоновано 

моделі змішаного 

«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 менедж. 

освіти». – Київ, 2019 – 

196 с. 

(https://sites.google.co

m/view/vosikt/). 

https://lib.iitta.gov.ua/7

18812/1/ 

 

Розширення меж 

середовища 

професійної 

діяльності в 

закладі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти шляхом 

впровадження 

соціально-

педагогічних 

технологій в 

умовах 

інноваційних 

трансформацій 

Заклади 

професійної та 

вищої освіти 

Освіта дорослих, 

у тому числі 

післядипломна 

освіта 

 

Керівники 

департаментів 

освіти і науки 

в областях, 

керівники 

закладів 

професійної 

та вищої 

освіти, 

науково-

педагогічні і 

педагогічні 

працівники, 

керівники і 

методисти 

навчально 

(науково)-

методичних 

центрів ПТО 

в областях, 

Викладачі 

системи 

https://sites.google.com/view/vosikt/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-2019-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%96v
https://sites.google.com/view/vosikt/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-2019-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%96v
https://lib.iitta.gov.ua/718812/1/%D0%97%D0%9D
https://lib.iitta.gov.ua/718812/1/%D0%97%D0%9D


 

навчання в системі 

відкритої 

післядипломної 

освіти взагалі, на 

курсах підвищення 

кваліфікації 

зокрема. Підручник 

побудовано на 

діяльнісній основі: 

до нього увійшли 

блоки 

самоперевірки, 

творчі питання та 

практичні завдання. 

 

післядипломн

ої освіти і 

підвищення 

кваліфікації 

3 

Наукові засади 

управління якістю 

вищої освіти в 

контексті чинного 

законодавства 

України  

(2017–2019 рр.), 

РК 0117U002379 

Професійна(пр

офесійно-

технічна 

освіта), 

вища освіта, 

освіта 

дорослих, у 

тому числі 

післядипломна 

освіта 

 

Розкрито сутність 

поняття, чинники, 

критерії, 

показники, 

індикатори та 

складові якості 

вищої освіти. 

Висвітлено питання 

якості вищої освіти 

у міжнародному 

контексті та її 

нормативно-

правового 

регулювання в 

Україні. Особливу 

увагу 

сконцентровано на 

аналізі механізмів 

Якість вищої освіти: 

теорія і практика: 

навчально-

методичний посібник 

/ за наук. ред. А. 

Василюк, М. Дей; кол. 

авторів: А. Василюк, 

М. Дей, В. Базелюк 

(та ін.]; НАПН 

України, Університет 

менеджменту освіти. 

Київ; Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко 

М. М., 2019. 176 с. 

ISBN 978-617-640-

464-4.  (8,6 друк. арк.) 

URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/7

Розширення меж 

середовища 

професійної 

діяльності в 

закладі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти шляхом 

впровадження 

соціально-

педагогічних 

технологій в 

умовах 

інноваційних 

трансформацій 

Заклади 

професійної та 

вищої освіти 

Освіта дорослих, 

у тому числі 

післядипломна 

освіта 

 

Керівники 

департаментів 

освіти і науки 

в областях, 

керівники 

закладів 

професійної 

та вищої 

освіти, 

науково-

педагогічні і 

педагогічні 

працівники, 

керівники і 

методисти 

навчально 

(науково)-

методичних 



 

забезпечення, 

моніторингу та 

оцінювання якості 

вищої освіти. 

17657/ центрів ПТО 

в областях, 

Викладачі 

системи 

післядипломн

ої освіти і 

підвищення 

кваліфікації 

4 

Удосконалення 

сучасних моделей 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів 

професійної освіти 

у контексті 

формування та 

розвитку 

професійної 

компетентності 

(2017–2021 рр.),  

РК 0117U002381 

професійна 

(професійно-

технічна) 

 

«Методична 

скарбничка», яка 

містить матеріали 

новітніх виробничих 

технологій та 

сучасних освітніх 

практик. освіта. 

(http://ipo-

ipp.com.ua/index.php/sl

ukhachu/metodichna-

skarbnichka).  

 

Інформаційно-

методичний 

ресурс 

використовується 

для обміну 

закордонним 

педагогічним 

досвідом та 

визначення 

напрямів 

інноваційної 

діяльності 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти. 

Заклади 

професійної та 

вищої освіти 

Освіта дорослих, 

у тому числі 

післядипломна 

освіта 

 

Керівники 

департаментів 

освіти і науки 

в областях, 

керівники 

закладів 

професійної 

та вищої 

освіти, 

науково-

педагогічні і 

педагогічні 

працівники, 

керівники і 

методисти 

навчально 

(науково)-

методичних 

центрів ПТО 

в областях, 

Викладачі 

системи 

післядипломн

ої освіти і 

http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka


 

*Дошкільна освіта 

Початкова освіта 

Базова середня освіта 

Профільна середня освіта 

Позашкільна освіта, 

Спеціалізована освіта 

Професійна (професійно-технічна освіта) 

Фахова передвища освіта 

Вища освіта 

Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта 

  

підвищення 

кваліфікації 

        



 

Таблиця ІІІ.1. 

Кількісна  характеристика  експериментів 

ДЗВО  «Університет  менеджменту  освіти»  НАПН  України 

 

№ 

з

/

п 

Пріоритетні 

напрями 

наукових 

досліджень 

(тематика)* 

У
сь

о
г
о

 

Складники та рівні освіти** 

Кількість експериментів за рівнями 

Кількість 

експериментальних 

закладів освіти, установ, 

організацій 

серед них 

У
сь

о
г
о

 

серед них 

затверджено 

З
а 

у
го

д
ам

и
 

Д
о
ш

к
іл

ь
н

а 
о
св

іт
а 

П
о
ч
ат

к
о
в
а 

о
св

іт
а
 

Б
аз

о
в
а 

се
р
ед

н
я
 о

св
іт

а
 

П
р
о
ф

іл
ь
н

а 
се

р
ед

н
я
 о

св
іт

а 

П
о
за

ш
к
іл

ь
н

а 
о
св

іт
а 

С
п

ец
іа

л
із

о
в
ан

а 
о
св

іт
а 

П
р
о
ф

ес
ій

н
а 

(п
р
о
ф

ес
ій

н
о

-

те
х
н

іч
н

а)
 о

св
іт

а 

Ф
ах

о
в
а 

п
ер

ед
в
и

щ
а 

о
св

іт
а 

В
и

щ
а 

о
св

іт
а 

О
св

іт
а 

д
о
р
о
сл

и
х
, 
у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

п
іс

л
я
д

и
п

л
о
м

н
а 

о
св

іт
а 

В
се

у
к
р
аї

н
сь

к
и

й
  
(з

а 
р
іш

ен
н

я
м

 

М
О

Н
 У

к
р
аї

н
и

) 

А
к
ад

ем
іч

н
и

й
  
(з

а 
р
іш

ен
н

я
м

 

П
р
ез

и
д

ії
 Н

А
П

Н
 У

к
р
аї

н
и

) 

П
ід

в
ід

о
м

ч
о
ї 

у
ст

ан
о
в
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1

. 
«Формування 

інтегрованого 

освітнього 

середовища 

ліцею як фактор 

різнобічного 

розвитку 

особистості 

учня»  
(2018 р. – 2023 р.) 

1           1    1 1    



 

2 ««Система 

наступності в 

розвитку 

професійної 

мобільності 

майбутніх 

педагогів у 

комплексі «ліцей 

– коледж»»  
( 2018 р.– 2024  р.) 

1           1    1 1    

3 «Педагогічні 

умови 

формування 

конкурентоздатн

ості фахівців 

гірничого 

профілю в 

професійних 

навчальних 

закладах»  
(2016 р.–2019  р.) 

1           1    1 1    

4  «Управління 

розвитком 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

на засадах 

педагогічної 

логістики» 
(2019  р.– 2022  р .) 

 

1           1    1 1    

5 «Підготовка 

керівних 

педагогічних та 

науково-

1           1    1 1    



 

педагогічних 

кадрів до роботи 

за  

інноваційними 

технологіями 

компанії 

Microsoft 

Україна»   
(2017  р.– 2021  р.) 

6  «Психологічні 

засади розвитку 

професіоналізму 

педагогічних 

працівників в 

умовах 

післядипломної 

педагогічної 

освіти»  
(2016 р.–2019  р.) 

1              1 1  1   

7 «Розвиток 

педагогічної 

майстерності 

вчителів 

мистецьких 

дисциплін в 

інноваційному 

освітньому 

середовищі 

гімназії»  
(2014 р.–2018  р.) 

1           1    1 1    

 Усього  7           6   1 7 6 1   

 

*Відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії 

педагогічних наук України, затверджених постановою загальних зборів НАПН України від 17 листопада 2017 р. № 1-1/2-8 

**Якщо експеримент охоплює більше ніж один складник/рівень освіти, то зазначити це під таблицею. 



 

Таблиця ІІІ.2. 

Загальна характеристика експериментів за їх рівнями 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 
 

№ 

з/п 

Тема 

експериментальної 

роботи, термін 

проведення 

експерименту 

Складники та 

рівні освіти 

Пріоритетний 

напрям наукових 

досліджень 

(тематика)* 

Науковий керівник  

(П.І.Б., посада, наук. 

ступінь, вчене звання) 

Нормативно-правовий 

документ, на підставі 

якого проводився 

експеримент (наказ 

МОН України, 

постанова Президії 

НАПН України, 

рішення вченої ради 

підвідомчої установи) 

Кількість закладів, 

установ, 

організацій, в яких 

проводиться 

експеримент 

 Експерименти всеукраїнського рівня** 

1 «Педагогічні умови 

формування 

конкурентоздатності  

фахівців гірничого 

профілю в 

професійних 

навчальних 

закладах» 

(2016 р.–2019 р.) 

 

Професійна 

(професійно-

технічна 

освіта) 

 

 

Сергеєва Л.М.,  

завідувач кафедри 

професійної і вищої 

освіти ЦІПО ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України,  

доктор педагогічних 

наук, професор 

Наказ Міністерства 

освіти  

і науки України  

№ 665 від 13.06.2016 р. 

1. Криворізький 

професійний гірничо-

технологічний ліцей 

Дніпропетровська 

область 

2   «Управління 

розвитком  закладів 

професійної 

(професійно-

технічної)  освіти на 

засадах 

 педагогічної 

логістики» 

Професійна 

(професійно-

технічна 

освіта) 

 Сергеєва Л.М.,  

завідувач кафедри 

професійної і вищої 

освіти ЦІПО ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України,  

Наказ Міністерства 

освіти  

і науки України  

№ 693 від 21.05.2019 р. 

1. Чернівецьке вище 

професійне училище 

радіоелектроніки; 

2. Державний 

професійно-

технічний навчальний 

заклад 



 

(2019 р. –2022 р.) 

 

доктор педагогічних 

наук, професор 

«Чернівецький 

професійний ліцей 

сфери послуг»; 

3. Навчально-

методичний центр 

професійно-технічної 

освіти у Чернівецькій 

області 

3 «Підготовка 

керівних, 

педагогічних та 

науково-

педагогічних 

кадрів до роботи за 

інноваційними 

технологіями 

компанії Microsoft 

Україна» 

(2017 р.–2021 р.) 

Освіта 

дорослих, у 

тому числі 

післядипломної 

освіти  

 Олійник В.В.,  

д.п.н., проф,  

дійсний член НАПНУ,  

помічник ректора УМО 

Наказ Міністерства 

освіти  

і науки України  

№763 від 31.05. 2017 р.  

1. Луганський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

4  «Розвиток 

педагогічної 

майстерності 

вчителів мистецьких 

дисциплін в 

інноваційному 

освітньому 

середовищі  гімназії»  

(2014 р.–2018 р.) 

Базова середня 

освіта 

 Кондратова Л. Г., 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

відкритих освітніх 

систем та інформаційно-

комунікаційних 

технологій УМО. 

Наказ Міністерства 

освіти  

і науки України  

№ 1319 від 14.11.2014 р. 

1. Мелітопольська 

гімназія № 9 

Мелітопольської 

міської ради 

Запорізької обласної 

ради. 

5  «Формування 

інтегрованого 

освітнього 

середовища ліцею як 

фактор різнобічного 

Базова середня 

освіта 

 Кондратова Л. Г., 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

відкритих освітніх 

систем та інформаційно-

Наказ Міністерства 

освіти  

і науки України  

№ 834 від 01.08.2018 р. 

1. 1.Запорізький 

класичний ліцей 

Запорізької міської 

ради Запорізької 

області. 



 

розвитку особистості 

учня» 

(2018 р.–2023 р.) 

комунікаційних 

технологій УМО. 

2.  

6 ««Система 

наступності в 

розвитку 

професійної 

мобільності 

майбутніх педагогів 

у комплексі «ліцей – 

коледж»»  

(2018 р.– 2024 р.) 

Фахова  

передвища 

освіта 

 Кондратова Л. Г., 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

відкритих освітніх 

систем та інформаційно-

комунікаційних 

технологій УМО. 

Наказ Міністерства 

освіти  

і науки України  

№1459 від 27.12.2018 р. 

1. Комунальний 

вищий навчальний 

заклад Київської 

обласної ради 

«Білоцерківський 

гуманітарно-

педагогічний 

коледж». 

       

 Експерименти академічного рівня** 

       

 Експерименти рівня підвідомчої установи** 

1 «Психологічні 

засади розвитку 

професіоналізму 

педагогічних 

працівників  

в умовах 

післядипломної 

педагогічної освіти»  

(2016 р.– 2019 р.) 

Базова середня 

освіта 

01  

галузь 

застосування 85.5 

Бондарчук О. І.,   

зав. кафедри психології 

управління, доктор 

психол. наук, професор 

Протокол № 3 вченої 

ради УМО від 

17.04.2013 р.,  

Наказ № 375 Управління 

освіти і науки 

Рівненської обласної 

державної адміністрації 

від 08.07.2016 р. 

1. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти; 
2.  Здолбунівський 

районний 

методичний кабінет 

Здолбунівської 

районної ради; 

3. Костопільський 

районний 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Костопільської 

райдержадміністрації; 



 

4.Здолбунівська 

гімназія 

Здолбунівської 

районної ради;  

5.  Білашівський 

НВК: ЗОШ І–ІІІ ст., 

6.ДНЗ Здолбунівської 

районної ради;  

7. Дерманський НВК 

ЗОШ І ст. – гімназія»; 

8.Костопільська ЗОШ 

№ 3І–ІІІ ст.,  

9. Звіздівська ЗОШ І–

ІІІ ст.  

 

       
 

*Відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок 

Національної академії педагогічних наук України, затверджених постановою загальних зборів НАПН України від 17 листопада 2017 р. № 1-

1/2-8 

**За пріоритетністю 
 

 

 

 



 

Таблиця IV.1. 

Упровадження результатів наукових досліджень 
 

Тема  

дослідження1 

 

Термін 

виконання 

 

Упроваджені 

результати 

дослідження2 

 

Об’єкти 

впровадження 

результатів 

дослідження3 

Інформація  

щодо розміщення в  

Електронній бібліотеці 

НАПН України4 

  

Електронна  

адреса видання в Електронній 

бібліотеці НАПН України  

Кількість завантажень з 

Електронної бібліотеки 

НАПН України 

1 2 3 4 5 6 

За 2019 рік5 

Професійний 

розвиток фахівців у 

системі освіти 

дорослих: історія, 

теорія, технології  

РК 0117U002380 

2017–2019 1. Курикулум 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних, 

науково-

педагогічних 

працівників та 

керівників 

закладів освіти 

галузі знань 01 

Педагогічна 

освіта: зб. 

робочих 

навчальних 

програм: 

авторський 

колектив / 

загальна ред. 

Т.М. Сорочан; 

наукова ред., 

упорядкування 

ЗВО 

ЗЗСО 

 

https://lib.iitta.gov.ua/706868/1 390 

https://lib.iitta.gov.ua/706868/1/%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A3%D0%9C%25


 

В.В. Сидоренко, 

М.І. Скрипник. 

К.: ЦІППО, 2017. 

447 с. 

Наукові засади 

управління якістю 

вищої освіти в 

контексті чинного 

законодавства 

України  

РК 0117U002379 

2017–2019 1. Освіта 

дорослих у 

перспективі змін: 

інновації, 

технології, 

прогнози: 

колективна 

монографія /За 

ред. А. Василюк, 

А. Стоговського. 

– Ніжин: 

Видавець ПП 

Лисенко М.М., 

2017. – 248 с. 

ISBN 978-617-

640-346-3 

2. «Якість вищої 

освіти: теорія і 

практика: 

навчально-

методичний 

посібник / за наук. 

ред. А. Василюк, 

М. Дей; кол. 

Авторів: А. 

Василюк, М. Дей, 

В. Базелюк (та ін]; 

НАПН України, 

Університет 

ЗВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/711038/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/717657/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

https://lib.iitta.gov.ua/711038/
https://lib.iitta.gov.ua/717657/


 

менеджменту 

освіти. – Київ; 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М. 

М., 2019. – 176 с. 

3.«Управління 

якістю вищої 

освіти: проблеми 

та перспективи»: 

Матеріали 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 29 

вересня 2017 р. – 

К.: Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти», 2017 – 1 

електрон. опт. 

диск 

[Електронний 

ресурс] – Режим 

доступу: 

http://umo.edu.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВО 

 

 

 

 

 

 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/ 

struktura/kafedra-upop/materiajy 

 

Теоретичні та 

методичні основи 

впровадження 

технологій 

2017–2019 Технологія 

змішаного 

навчання в 

системі відкритої 

ЗВО https://lib.iitta.gov.ua/718812/1/ 1 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop/materiajy
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop/materiajy
https://lib.iitta.gov.ua/718812/1/%D0%97%D0%9D


 

змішаного навчання 

в систему відкритої 

післядипломної 

освіти  

РК 0117U002382 

післядипломної 

освіти: підручник 

/за заг. ред. В. В. 

Олійника, ред. 

кол.: С. П. 

Касьян, Л. Л. 

Ляхоцька, Л. В. 

Бондаренко; 

ДВНЗ «Ун-т 

менедж. освіти». 

– Київ, 2019 – 196 

с. 

Науково-методичні 

засади підвищення 

ефективності 

державно-

громадського 

управління 

неперервною 

освітою  

в умовах суспільної 

трансформації в 

Україні  

РК 0116U007183 

2016–2020 Відкрита освіта : 

інноваційні 

технології та 

менеджмент : 

кол. монографія / 

за наук. ред. О.М. 

Кириченка, Л.М. 

Сергеєвої. – 

Київ : Вид-во Ін-

ту обдарованої 

дитини НАПН 

України, 2018. – 

440 с. 

ЗВО 

 

http://lib.iitta.gov.ua/717836/ 15 

Управління 

конкурентоспромож-

ністю персоналу, 

робіт та послуг: 

теорія, методологія, 

практика  

РК 0116U003480 

2016–2020 Постоєва О. Г. 

Методичні 

рекомендації до 

підготовки 

дипломної роботи 

/ О. Г. Постоєва // 

Навчально-

науковий 

ЗВО https://lib.iitta.gov.ua/713514/ 147  



 

інститут 

менеджменту та 

психології  ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти». – Київ, 

2018. – 35 с. 

Психологічні 

чинники 

суб’єктивного 

благополуччя 

персоналу освітніх 

організацій  

РК 0117U006772 

2017–2021 1. Розвиток 

особистісної 

готовності 

фахівців до 

конструктивного 

розв’язання 

конфліктів 

засобами 

трансформаційної 

гри: спецкурс 

(О. О. Горова.) 

довідка про 

впровадження 

№ 19-03/35 від 

24.06.2019 р.). 

2.Успішне 

входження 

педагогічних 

працівників в 

освітню 

організацію як 

чинник їхнього 

суб’єктивного 

благополуччя: 

спецкурс (М. В. 

Москальов), 

ІППО   



 

довідка про 

впровадження № 

19-03/33 від 

24.06.2019 р 

3. Психологічна 

компетентність 

методичних 

працівників 

системи освіти: 

сутність і умови 

розвитку довідка 

про 

впровадження (Н. 

В. Горідєнко) 

(довідка про 

впровадження № 

19-03/34 від 

24.06.2019 р.). 

4. Психологія 

економічної 

поведінки 

сучасного 

фахівця: спецкурс 

(І. О. 

Бондаревська) 

(довідка про 

впровадження № 

419 від 04.12.2019 

р.). 

5.Механізми 

соціально-

психологічного 

впливу в 



 

діяльності 

керівників 

закладів  освіти.  

(О. А. 

Прокопенко) 

(довідка про 

впровадження 

№19-.03 / 42 від 

05.12.2019) 

6. Я-концепція 

вчителя: сутність 

і умови розвику  

(О. А. 

Прокопенко) 

(довідка про 

впровадження 

№19-.03 / 43 від 

05.12.2019) 

7. Психологічні 

особливості 

маркетингу 

освітніх послуг в 

умовах 

професійно-

технічної освіти. 

(С. В. Казакова) 

 (довідка про 

впровадження 

№19-.03 /44 від 

05.12.2019) 

8. Рефлексивна 

позиція 

педагогічних 



 

(науково-

педагогічних) 

працівників як 

чинник 

подолання 

психологічних 

бар'єрів щодо 

впровадження 

освітніх інновацій 

(О. О. Горова.) 

(довідка про 

впровадження 

№19-.03/45 від 

05.12.2019 

9. Психологічні 

засади 

організаційного 

розвитку закладів 

освіти в умовах 

соціальної 

напруженості (Л. 

М. Карамушка) 

(довідка про 

впровадження 

№19-.03/46 від 

05.12.2019) 

10.Попередження 

насильства у 

закладах освіти: 

психолого-

управлінський 

аспект (О. В. 

Флярковська) 



 

(довідка про 

впровадження 

№19-.03/47 від 

05.12.2019) 

За 2018__ рік6 

Управління 

конкурентоспромож-

ністю персоналу, 

робіт та послуг: 

теорія, методологія, 

практика  

РК 0116U003480 

2016–2020 Постоєва О. Г. 

Методичні 

рекомендації до 

підготовки 

дипломної роботи 

/ О. Г. Постоєва // 

Навчально-

науковий 

інститут 

менеджменту та 

психології  ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти». – Київ, 

2018. – 35 с. 

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти»: 

загальні 

положення про 

дипломну 

роботу, 

порядок 

вибору, 

затвердження 

теми 

дипломної 

роботи  та 

призначення 

керівника у 

навчальному 

закладі, 

основні 

вимоги до 

змісту та 

оформлення 

дипломної 

роботи 

https://lib.iitta.gov.ua/713514/  

Науково-методичні 

засади підвищення 

ефективності 

державно-

2016–2020 Відкрита освіта : 

інноваційні 

технології та 

менеджмент : 

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти», 

http://lib.iitta.gov.ua/717836/ 0 



 

громадського 

управління 

неперервною 

освітою  

в умовах суспільної 

трансформації в 

Україні  

РК 0116U007183 

кол. монографія / 

за наук. ред. О.М. 

Кириченка, Л.М. 

Сергеєвої. – 

Київ : Вид-во Ін-

ту обдарованої 

дитини НАПН 

України, 2018. – 

440 с. 

Заклади освіти 

 

Професійний 

розвиток фахівців у 

системі освіти 

дорослих: історія, 

теорія, технології  

РК 0117U002380 

2017–2019 1. Курикулум 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних, 

науково-

педагогічних 

працівників та 

керівників 

закладів освіти 

галузі знань 01 

Педагогічна 

освіта: зб. 

робочих 

навчальних 

програм: 

авторський 

колектив / 

загальна ред. 

Т.М. Сорочан; 

наукова ред., 

упорядкування 

В.В. Сидоренко, 

М.І. Скрипник. 

ЗВО 

ЗЗСО 

 

https://lib.iitta.gov.ua/706868/1 345 

https://lib.iitta.gov.ua/706868/1/%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A3%D0%9C%25


 

К.: ЦІППО, 2017. 

447 с. 

Наукові засади 

управління якістю 

вищої освіти в 

контексті чинного 

законодавства 

України  

РК 0117U002379 

2017–2019 1. Освіта 

дорослих у 

перспективі змін: 

інновації, 

технології, 

прогнози: 

колективна 

монографія /За 

ред. А. Василюк, 

А. Стоговського. 

– Ніжин: 

Видавець ПП 

Лисенко М.М., 

2017. – 248 с. 

ISBN 978-617-

640-346-3 

3.«Управління 

якістю вищої 

освіти: проблеми 

та перспективи»: 

Матеріали 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 29 

вересня 2017 р. – 

К.: Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти ДВНЗ 

«Університет 

ЗВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВО 

https://lib.iitta.gov.ua/711038/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/711038/


 

менеджменту 

освіти», 2017 – 1 

електрон. опт. 

диск 

[Електронний 

ресурс] – Режим 

доступу: 

http://umo.edu.ua/ 

 

 
1 Зазначаються теми наукових досліджень, завершені у звітному та році, що передує звітному. 
2 Зазначаються усі результати, отримані за завершеними впродовж звітного та року, що передує звітному, дослідженнями (вид і назва 

(бібліографічний опис видання): офіційна, наукова, виробничо-практична, навчальна (у тому числі засоби навчання), довідкова продукція). 
3 Об’єкти впровадження зазначаються для кожного результату наукового дослідження. Вказується лише кількість закладів і установ за типами. 

Наприклад: ЗЗСО – 7; ЗВО – 112; Обласні наукові бібліотеки – 15; ІППО – 20 тощо. 
4 Вказується електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України та кількість завантажень. 
5 За звітний рік. 
6 За рік, що передує звітному. Вказується загальна (за 2 роки) кількість  об`єктів упровадження (закладів і установ за типами). 



 

Таблиця IV.2 

 

Упровадження результатів наукових досліджень за видами продукції (одиниць) 
 

Тема 

дослідження1 

 

 

Термін 

виконання 

 

 

Результати наукових досліджень2
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1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

За 2019 рік3 

                          

Професійний 

розвиток 

фахівців  
у системі освіти 

дорослих: 

історія, теорія, 

технології  
РК 0117U00238 

0 

2017–2019     1 1                   



 

Наукові засади 

управління 

якістю вищої 

освіти в 

контексті 

чинного 

законодавства 

України  
РК 0117U002379 

2017–2019   2 2 1 1                   

Теоретичні та 

методичні 

основи 

впровадження 

технологій 

змішаного 

навчання в 

систему 

відкритої 

післядипломної 

освіти  
РК 0117U002382 

2017–2019       1 1                 

Науково-

методичні 

засади 

підвищення 

ефективності 

державно-

громадського 

управління 

неперервною 

освітою  
в умовах 

суспільної 

трансформації в 

Україні  
РК 0116U007183 

2016–2020   1 1                     



 

Управління 

конкурентоспро-

можністю 

персоналу, робіт 

та послуг: 

теорія, 

методологія, 

практика  
РК 0116U003480 

2016–2020     1 1                   

                          

Психологічні 

чинники 

суб’єктивного 

благополуччя 

персоналу 

освітніх 

організацій  
РК 0117U006772 

2017–2021       10 10                 

    3 3 2 2 11 11                 

За 2018__ рік4 

Управління 

конкурентоспро-

можністю 

персоналу, робіт 

та послуг: 

теорія, 

методологія, 

практика  
РК 0116U003480 

2016–2020     1 1                   

Професійний 

розвиток 

фахівців  
у системі освіти 

дорослих: 

історія, теорія, 

технології  

2017–2019     1 1                   



 

РК 0117U002380 
Наукові засади 

управління 

якістю вищої 

освіти в 

контексті 

чинного 

законодавства 

України  
РК 0117U002379 

2017–2019   1 1 1 1                   

    1 1 3 3                   

Усього   4 4 5 5 11 11                 

 

 
1 Зазначаються теми наукових досліджень, завершені у звітному та році, що передує звітному. 
2 Наводяться кількісні дані за кожною темою наукового дослідження. 
3 За звітний рік. 
4 За рік, що передує звітному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця IV.3. 

 

Динаміка впровадження результатів наукових досліджень 

 

Тема 

дослідження, 

термін виконання1 

 

Упроваджені 

результати 

дослідження2 

 

Кількість 

об’єктів 

впровадження 

результатів 

дослідження 

(станом на 

31 грудня року, 

що передує 

звітному3) 

 

Кількість 

об’єктів 

впровадження 

результатів 

дослідження 

(станом на 

31 грудня 

звітного року)4 

Динаміка 

кількості 

об’єктів 

впровадження 

результатів 

дослідження 

(станом на 

31 грудня 

звітного 

року)5 

Кількість 

завантажень з 

Електронної 

бібліотеки 

НАПН 

України 

(станом на 

31 грудня 

року, що 

передує 

звітному)6 

Кількість 

завантажень з 

Електронної 

бібліотеки 

НАПН 

України 

(станом на 

31 грудня 

звітного 

року)7 

Динаміка 

кількості 

завантажень з 

Електронної 

бібліотеки 

НАПН 

України 

(станом на 

31 грудня 

звітного року)8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Професійний 

розвиток фахівців у 

системі освіти 

дорослих: історія, 

теорія, технології  

(2017–2019 рр.), 

РК 0117U002380 

1. Курикулум 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних, 

науково-

педагогічних 

працівників та 

керівників 

закладів освіти 

галузі знань 01 

Педагогічна 

освіта: зб. 

робочих 

навчальних 

1 1 1 345 390 45 



 

програм: 

авторський 

колектив / 

загальна ред. Т.М. 

Сорочан; наукова 

ред., 

упорядкування 

В.В. Сидоренко, 

М.І. Скрипник. К.: 

ЦІППО, 2017. 447 

с. 

Наукові засади 

управління якістю 

вищої освіти в 

контексті чинного 

законодавства 

України  

(2017–2019 рр.), 

РК 0117U002379 

1. Освіта 

дорослих у 

перспективі змін: 

інновації, 

технології, 

прогнози: 

колективна 

монографія /За 

ред. А. Василюк, 

А. Стоговського. 

– Ніжин: 

Видавець ПП 

Лисенко М.М., 

2017. – 248 с. 

ISBN 978-617-

640-346-3 

2. «Якість вищої 

освіти: теорія і 

практика: 

навчально-

методичний 

посібник / за наук. 

3 3 3 4 

18 

2 

9 

2 

9 



 

ред. А. Василюк, 

М. Дей; кол. 

Авторів: А. 

Василюк, М. Дей, 

В. Базелюк (та ін]; 

НАПН України, 

Університет 

менеджменту 

освіти. – Київ; 

Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М. 

М., 2019. – 176 с. 

3.«Управління 

якістю вищої 

освіти: проблеми 

та перспективи»: 

Матеріали 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 29 

вересня 2017 р. – 

К.: Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти», 2017 – 1 

електрон. опт. 

диск 

[Електронний 

ресурс] – Режим 



 

доступу: 

http://umo.edu.ua/ 

 

Теоретичні та 

методичні основи 

впровадження 

технологій 

змішаного навчання 

в систему відкритої 

післядипломної 

освіти  

(2017–2019 рр.), 

РК 0117U002382 

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 

менедж. освіти». – 

Київ, 2019 – 196 с. 

    1 1 

Психологічні 

чинники 

суб’єктивного 

благополуччя 

персоналу освітніх 

організацій  

(2017–2021 рр.),  

РК 0117U006772 

1. Розвиток 

особистісної 

готовності 

фахівців до 

конструктивного 

розв’язання 

конфліктів 

засобами 

трансформаційної 

гри: спецкурс 

(О. О. Горова.) 

довідка про 

впровадження 

№ 19-03/35 від 

24.06.2019 р.). 

      



 

2.Успішне 

входження 

педагогічних 

працівників в 

освітню 

організацію як 

чинник їхнього 

суб’єктивного 

благополуччя: 

спецкурс (М. В. 

Москальов), 

довідка про 

впровадження № 

19-03/33 від 

24.06.2019 р 

3. Психологічна 

компетентність 

методичних 

працівників 

системи освіти: 

сутність і умови 

розвитку довідка 

про впровадження 

(Н. В. Горідєнко) 

(довідка про 

впровадження № 

19-03/34 від 

24.06.2019 р.). 

4. Психологія 

економічної 

поведінки 

сучасного 

фахівця: спецкурс 



 

(І. О. 

Бондаревська) 

(довідка про 

впровадження № 

419 від 04.12.2019 

р.). 

5.Механізми 

соціально-

психологічного 

впливу в 

діяльності 

керівників 

закладів  освіти.  

(О. А. 

Прокопенко) 

(довідка про 

впровадження 

№19-.03 / 42 від 

05.12.2019) 

6. Я-концепція 

вчителя: сутність і 

умови розвику  (О. 

А. Прокопенко) 

(довідка про 

впровадження 

№19-.03 / 43 від 

05.12.2019) 

7. Психологічні 

особливості 

маркетингу 

освітніх послуг в 

умовах 

професійно-



 

технічної освіти. 

(С. В. Казакова) 

 (довідка про 

впровадження 

№19-.03 /44 від 

05.12.2019) 

8. Рефлексивна 

позиція 

педагогічних 

(науково-

педагогічних) 

працівників як 

чинник подолання 

психологічних 

бар'єрів щодо 

впровадження 

освітніх інновацій 

(О. О. Горова.) 

(довідка про 

впровадження 

№19-.03/45 від 

05.12.2019 

9. Психологічні 

засади 

організаційного 

розвитку закладів 

освіти в умовах 

соціальної 

напруженості (Л. 

М. Карамушка) 

(довідка про 

впровадження 



 

№19-.03/46 від 

05.12.2019) 

10.Попередження 

насильства у 

закладах освіти: 

психолого-

управлінський 

аспект (О. В. 

Флярковська) 

(довідка про 

впровадження 

№19-.03/47 від 

05.12.2019) 

 
1 Зазначаються теми наукових досліджень, завершених у році, що передує звітному. 
2 Зазначаються усі результати, отримані за дослідженнями, завершеними у році, що передує звітному (вид і назва (бібліографічний опис 

видання): офіційна, наукова, виробничо-практична, навчальна (у тому числі засоби навчання), довідкова продукція). 
3 Зазначається загальна кількість об’єктів упровадження станом на 31 грудня року, що передує звітному. Кількість об’єктів упровадження 

вказується для кожного результату наукового дослідження. 
4 Зазначається загальна кількість об’єктів упровадження станом на 31 грудня звітного року з урахуванням кількості об’єктів впровадження в 

році, що передує звітному. Кількість об’єктів упровадження вказується для кожного результату наукового дослідження. 
5 Зазначаєтьсякількість об’єктів впровадження результатів дослідження лише у звітному році без урахування кількості об’єктів впровадження 

в році, що передує звітному. 
6 Зазначається загальна кількість завантажень результатів наукових досліджень станом на 31 грудня року, що передує звітному. Кількість 

завантажень вказується для кожного результату наукового дослідження. 
7 Зазначається загальна кількість завантажень результатів наукових досліджень станом на 31 грудня звітного року з урахуванням кількості 

завантажень в році, що передує звітному. Кількість завантажень вказується для кожного результату наукового дослідження. 
8 Зазначаєтьсякількість завантажень результатів дослідження лише у звітному році без урахування кількості завантажень в році, що передує 

звітному. 

 
  



 

Таблиця V.1.  

Наукові періодичні видання, засновником або співзасновником яких є 

установа, заклад 
Післядипломна освіта в Україні» 

(назва видання) 

(науково-методичний журнал) 

(вид (тип) видання) 

 

Назва періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  
«Postgraduate education in Ukraine» 

Засновник (співзасновники) 

Центральний інститут післядипломної педагогічної 

освіти ЦІППО (далі Центральний інститут 

післядипломної освіти ЦІПО) (правонаступник ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

Рік заснування 12 червня 2000 р. 

Тематична спрямованість – 

спеціальності, за якими видання 

публікує наукові праці 

Питання теорії і практики неперервної освіти, освіти 

упродовж життя, сприяння можливості широкого 

обговорення досвіду реформування, визначення 

спільних завдань, консолідації зусиль навколо 

найактуальніших проблем освіти дорослих 

Періодичність 
З 1 січня 2019 року не передплатне видання  

(один раз на два місяці) згідно свідоцтву 

Сфера розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова палата України 

Мова (мови) видання: 
Українська, російська, англійська, французька, 

німецька, японська 

– статті Мовою оригіналу 

– анотації Українська, російська, англійська 

Свідоцтво про державну 

реєстраціюдрукованого засобу 

масової інформації: серія, номер 

свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

КВ 4286 від 12.06.2000 р. 

Внесення до Переліку наукових 

фахових видань України: дата і 

номер наказу МОН України, 

категорія, галузь науки, галузь 

знань, 

спеціальність / спеціальності 

Не фахове 

Міжнародний стандартний 

номер/номери періодичного 

видання: ISSNPrint, ISSNOnline, 

ISSN-L 

– 

Головний редактор: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID 

iD 

Кириченко Микола Олексійович, доктор філософії, 

член-кореспондент Академії наук вищої освіти 

України, ректор ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-1756-9140 

Заступники головного 

редактора: прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене звання, 

Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та 

https://orcid.org/0000-0003-1756-9140


 

посада, установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:http://orcid.org/ 0000-0003-2686-2832 

 

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри професійної і 

вищої освіти Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-7177-3014 

Головний редактор: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID 

iD 

Отамась Інна Григорівна, кандидат історичних 

наук, завідувач наукового відділу ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-3098-2274 

Загальна кількість членів 

редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

40 (двадцять дев’ять осіб), із них 5 (п’ять осіб) 

іноземні члени (Республіка Польща, Республіка 

Азербайджан) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/zhurnal-pisljadiplomna-osvita-v-

ukrajini-1 

Наявність у статей DOI (вказати 

префікс і незмінну частину 

суфікса) 

– 

Перелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

– 

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

– 

Контактні дані редакції: 

поштова та електронна адреси, 

телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному 

році, з них об’єднаних випусків  
– 

Середній тираж (наклад) 

видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 

– 

Зміни, що відбулися у звітному 

році 

У журналі оновлюються вимоги до публікацій і 

структури видання 

Додаткові відомості – 

https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-3098-2274
mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net


 

«Вісник післядипломної освіти» 

(назва видання) 

збірник наукових праць (фахове видання) 

(вид (тип) видання) 

Серія «Педагогічні науки 

 

Назва періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  
Bulletin of Postgraduate education: collection of 

scientific papers (Educational Sciences Series) 

Засновник (співзасновники) 
Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» 

Рік заснування 28 квітня 2005 р. 

Тематична спрямованість – 

спеціальності, за якими видання 

публікує наукові праці 

Актуальні проблеми загальної і професійної освіти. 

Представлено результати досліджень з історії 

педагогіки, методології освіти, теоретичних і 

методичних аспектів навчання та виховання, 

формування професійних компетентностей фахівців 

у галузі освіти, підвищення якості освіти 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова палата України 

Мова (мови) видання: Українська, англійська, польська 

– статті Мовою оригіналу 

– анотації Українська, англійська, російська 

Свідоцтво про державну 

реєстраціюдрукованого засобу 

масової інформації: серія, номер 

свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

Серія «Педагогічні науки»: серія КВ № 22072-

11972ПР від 22 квітня 2016 р. 

Внесення до Переліку наукових 

фахових видань України: дата і 

номер наказу МОН України, 

категорія, галузь науки, галузь 

знань, 

спеціальність / спеціальності 

Внесений до переліку наукових фахових видань у 

галузі педагогічних наук рішенням Атестаційної 

колегії Міністерства освіти і науки України від 

22.12.2016 р. № 1604 (додаток 9) серія «Педагогічні 

науки» 

Міжнародний стандартний 

номер/номери періодичного 

видання: ISSNPrint, ISSNOnline, 

ISSN-L 

2218-7650 

ID 47812 

Головний редактор: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID 

iD 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних 

наук, професор,дійсний член НАПН України, 

заслужений працівник освіти України (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-2576-0722 

Заступники головного 

редактора: прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 

Україна) 

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

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0002-1721-5767


 

 Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:http://orcid.org/ 0000-0003-2686-2832  

Відповідальний секретар: 

прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID 

iD 

Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-8465-1681 

Загальна кількість членів 

редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

26 (двадцять шість осіб) із них 8 (вісім осіб) іноземні 

члени (Республіка Узбекистан, Республіка Польща, 

Грецька Республіка) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/serija-pedaghoghichni-nauki 

Наявність у статей DOI (вказати 

префікс і незмінну частину 

суфікса) 

https://doi.org/10.32405/2218-7650 

Перелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

IndexCopernicus – знаходиться на опрацюванні 

(Польща) (2017 рік); Akademic Resource Index ) (2017 

рік) проіндексовано (Японія); infobaseindex – (2017 

рік) знаходиться на опрацюванні (Індія); SJIF 

(Scientific Journal Impact Factor) – включений до 

бази даних головного журналу (Марокко) (2017 рік); 

CiteFactor (2017 рік), Норвезький Реєстр наукових 

журналів (2018 рік) 

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

Нац. бібліотека України 

ім. В. І. Вернадськогоhttp://nbuv.gov.ua/j-tit/vpopn 

2005 р. 

Видання індексується: Google Scholar, 2010 

Контактні дані редакції: 

поштова та електронна адреси, 

телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному 

році, з них об’єднаних випусків  
4 випуски 

Середній тираж (наклад) 

видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 

300 примірників 

Зміни, що відбулися у звітному 

році 

Готуються документи щодо подання до МОН 

України на зміну категорії 

Додаткові відомості – 

https://orcid.org/0000-0002-8465-1681
http://umo.edu.ua/serija-pedaghoghichni-nauki
https://doi.org/10.32405/2218-7650
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpopn
mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net


 

«Вісник післядипломної освіти» 

(назва видання) 

збірник наукових праць (фахове видання) 

(вид (тип) видання) 

Cерія «Соціальні та поведінкові науки 
 

Назва періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  

Bulletin of Postgraduate education: collection of 

scientific papers (Social and Behavioral Sciences 

Series) 

Засновник (співзасновники) 
Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» 

Рік заснування 28 квітня 2005 р. 

Тематична спрямованість – 

спеціальності, за якими видання 

публікує наукові праці 

Актуальні проблеми сучасної психологічної науки та 

практики, зокрема, особливу увагу приділено 

питанням психологічних особливостей 

післядипломної освіти. Представлено результати 

дослідження психологічних аспектів становлення й 

розвитку особистості у різних сферах 

життєдіяльності, зокрема в освітньому процесі 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова палата України 

Мова (мови) видання: Українська, англійська, польська 

– статті Мовою оригіналу 

– анотації Українська, англійська, російська 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації: серія, номер 

свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

Серія «Соціальні та поведінкові науки»: серія КВ 

№ 22085-11985Р від 16 травня 2016 р. 

Внесення до Переліку наукових 

фахових видань України: дата і 

номер наказу МОН України, 

категорія, галузь науки, галузь 

знань, 

спеціальність / спеціальності 

Внесений до переліку наукових фахових видань у 

галузі психологічних наук рішенням Атестаційної 

колегії Міністерства освіти і науки України від 22 

грудня 2016 року № 1604 (додаток 9) Серія 

«Соціальні та поведінкові науки» 

Міжнародний стандартний 

номер/номери періодичного 

видання: ISSNPrint, ISSNOnline, 

ISSN-L 

ISSN 2522-9931 

ID 48023 

Головний редактор: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, установа / 

заклад, країна, ORCID iD 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних 

наук, професор,дійсний член НАПН України, 

заслужений працівник освіти України (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-2576-0722 

Заступники головного 

редактора: прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач кафедри психології 

управління Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-3920-242X 

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X


 

 Лушин Павло Володимирович, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та особистісного розвитку Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-9549-1759 

Відповідальний секретар: 

прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID 

iD 

Швень Ярослава Леонідівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-9890-1039 

Загальна кількість членів 

редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

28 (двадцять вісім осіб) із них 11 (одинадцять осіб) 

іноземні члени (Республіка Польща, Словацька 

Республіка, Румунія, Італія, Республіка Болгарія, 

Республіка Індонезія, Республіка Сербія, Республіка 

Узбекистан) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki 

Наявність у статей DOI (вказати 

префікс і незмінну частину 

суфікса) 

https://doi.org/10.32405/2522-9931 

Перелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

IndexCopernicus – знаходиться на опрацюванні 

(Польща) (2017 рік); Akademic Resource Index ) (2017 

рік) проіндексовано (Японія); infobaseindex – (2017 

рік) знаходиться на опрацюванні (Індія); SJIF 

(Scientific Journal Impact Factor) – включений до 

бази даних головного журналу (Марокко) (2017 рік); 

CiteFactor (2017 рік), Норвезький Реєстр наукових 

журналів (2018 рік) 

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

Нац. бібліотека України 

ім. В. І. Вернадськогоhttp://nbuv.gov.ua/j-tit/vispdoso, 

2005 р. 

Видання індексується: Google Scholar, 2010 

Контактні дані редакції: 

поштова та електронна адреси, 

телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному 

році, з них об’єднаних випусків  
4 випуски 

Середній тираж (наклад) 

видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 

300 примірників 

Зміни, що відбулися у звітному 

році 

Готуються документи щодо подання до МОН 

України на зміну категорії 

Додаткові відомості – 

https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
https://orcid.org/0000-0002-9890-1039
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
https://doi.org/10.32405/2522-9931
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vispdoso
mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net


 

«Вісник післядипломної освіти» 

(назва видання) 

збірник наукових праць (фахове видання) 

(вид (тип) видання) 

Серія «Управління та адміністрування» 
 

Назва періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  
Bulletin of Postgraduate education: collection of 

scientific (Management and Administration Series) 

Засновник (співзасновники) 
Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» 

Рік заснування 28 квітня 2005 р. 

Тематична спрямованість – 

спеціальності, за якими видання 

публікує наукові праці 

Актуальні наукові проблеми державного управління 

та адміністрування, професійної підготовки фахівців, 

що сприяють розвитку післядипломної освіти в 

Україні 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова Палата України 

Мова (мови) видання: Українська, англійська, польська 

– статті Мовою оригіналу 

– анотації Українська, англійська, російська 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації: серія, номер 

свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

Серія «Управління та адміністрування»: серія КВ 

№ 22086-11986Р від 16 травня 2016 р. 

Внесення до Переліку наукових 

фахових видань України: дата і 

номер наказу МОН України, 

категорія, галузь науки, галузь 

знань, спеціальність / 

спеціальності 

Внесений до переліку наукових фахових видань у 

галузі наук з державного управління рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України від 13 березня 2017 року № 374 (додаток 8) 

Серія «Управління та адміністрування» 

Міжнародний стандартний 

номер/номери періодичного 

видання: ISSNPrint, ISSNOnline, 

ISSN-L 

ISSN 2522-9958 

ID 48028 

Головний редактор: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, установа / 

заклад, країна, ORCID iD 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних 

наук, професор,дійсний член НАПН України, 

заслужений працівник освіти України (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-2576-0722 

Заступники головного 

редактора: прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Алейнікова Олена Володимирвна, доктор наук з 

державного управління, професор, директор 

Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-4876-3563 

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563


 

 Карташов Євген Григорович, доктор наук з 

державного управління, завідувач кафедри 

публічного управління і проектного менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0001-6522-5508 

Відповідальний секретар: 

прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID 

iD 

Супрун В’ячеслав Васильович, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та 

права Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-3117-5834 

Загальна кількість членів 

редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

26 (двадцять шість осіб) із них 6 (шість осіб) іноземні 

члени (Республіка Польща, Словацька Республіка, 

Республіка Грузія, Румунія, Республіка Литва) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/serija-upravlinnja-ta-administruvannja 

Наявність у статей DOI (вказати 

префікс і незмінну частину 

суфікса) 

https://doi.org/10.32405/2522-9958 

Перелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

IndexCopernicus – знаходиться на опрацюванні 

(Польща) (2017 рік); Akademic Resource Index ) (2017 

рік) проіндексовано (Японія); infobaseindex – (2017 

рік) знаходиться на опрацюванні (Індія); SJIF 

(Scientific Journal Impact Factor) – включений до 

бази даних головного журналу (Марокко) (2017 рік); 

CiteFactor (2017 рік), Норвезький Реєстр наукових 

журналів (2018 рік) 

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

Нац. бібліотека України 

ім. В. І. Вернадськогоhttp://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra, 

2005 р. 

Видання індексується: Google Scholar, 2010 

Контактні дані редакції: 

поштова та електронна адреси, 

телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному 

році, з них об’єднаних випусків  
4 випуски 

Середній тираж (наклад) 

видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 

300 примірників 

Зміни, що відбулися у звітному 

році 

Готуються документи щодо подання до МОН 

України на зміну категорії 

Додаткові відомості – 

 

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0003-3117-5834
http://umo.edu.ua/serija-upravlinnja-ta-administruvannja
https://doi.org/10.32405/2522-9958
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra
mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net


 

«Теорія та методика управління освітою» 

(назва видання) 

(електронне наукове фахове видання) 

(вид (тип) видання) 

 

Назва періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  
Electronic journal «The theory and methods of 

educational management» 

Засновник (співзасновники) 
Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» 

Рік заснування 2008 р. 

Тематична спрямованість – 

спеціальності, за якими видання 

публікує наукові праці 

Педагогіка, психологія, управління освітою, методики 

дистанційної освіти, методологія, теорія та історія 

інформатизації освітянської галузі; актуальні питання 

інформаційних технологій і засобів навчання, правові 

аспекти формування та використання інформаційного 

освітнього простору; шляхи підвищення ефективності 

дистанційного навчання, управління персоналом, 

економіка освіти, соціально-педагогічний та 

соціально-економічний менеджмент 

Періодичність 2 випуски на рік 

Сфера розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, зарубіжна) 

Сайт ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Мова (мови) видання: Українська, російська, англійська 

– статті Мовою оригіналу 

– анотації Українська, англійська, російська 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації: серія, номер 

свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

– 

Внесення до Переліку наукових 

фахових видань України: дата і 

номер наказу МОН України, 

категорія, галузь науки, галузь 

знань, 

спеціальність / спеціальності 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 

від 29.09.2014 р. 

Міжнародний стандартний 

номер/номери періодичного 

видання: ISSNPrint, ISSNOnline, 

ISSN-L 

2310-2411 

Головний редактор: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, установа / 

заклад, країна, ORCID iD 

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та 

права Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0001-9373-7121 

Заступники головного 

редактора: прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології 

http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-119-2017
http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-119-2017
https://orcid.org/


 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 

Україна) 

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

Відповідальний секретар: 

прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID 

iD 

Махиня Тетяна Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки, управління та адміністрування 

Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВJ «Університет менеджменту освіти» 

(м. Київ, Україна) 

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

Загальна кількість членів 

редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

25 (двадцять п’ять осіб) із них 3 (три особи) іноземні 

члени (Республіка Польща, Республіка Білорусь) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-

teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju 

Наявність у статей DOI (вказати 

префікс і незмінну частину 

суфікса) 

– 

Перелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

–  

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJR

N&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FM

T=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S2

1P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21ST

R=EJ000064;  

Видання індексується: Google Scholar, 2010 

Контактні дані редакції: 

поштова та електронна адреси, 

телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044)481-38-10; (044)481-38-14; nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному 

році, з них об’єднаних випусків  
1 один 

Середній тираж (наклад) 

видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 

– 

Зміни, що відбулися у звітному 

році 

Документи не подаються до МОН України на зміну 

категорії 

Додаткові відомості – 

 

https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju
http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
mailto:nv-umo@ukr.net


 

Науковий вісник УМО: збірник наукових праць  

(назва видання) 

електронне науково-практичне видання 

(вид (тип) видання) 

Серія «Економіка та управління» 
 

Назва періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  
Electronic scientific and practical journal «Scientific herald 

uem. Series. Economics and management» 

Засновник (співзасновники) 

Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» (засновник); 

Інженерний інститут Запорізького національного 

університету (співзасновник) 

Рік заснування 22 жовтня 2015 р. 

Тематична спрямованість – 

спеціальності, за якими 

видання публікує наукові 

праці 

У виданні висвітлюються актуальні питання економічної 

теорії та історії економічної думки; економіки та 

управління підприємствами; інноваційної та 

інвестиційної діяльності; інформаційних технологій в 

економіці; сучасного менеджменту та інших галузей 

економічної науки. 

Періодичність 2 рази на рік 

Сфера розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, 

зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова палата України 

Мова (мови) видання: Українська, англійська, польська, словацька, російська 

– статті Українська, англійська 

– анотації Українська, англійська 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата 

реєстрації (для друкованих 

періодичних видань) 

– 

Міжнародний стандартний 

номер/номери періодичного 

видання: ISSNPrint, 

ISSNOnline, ISSN-L 

2522-1280 

Головний редактор: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа / 

заклад, країна, ORCID iD 

Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з 

державного управління, професор, директор Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-4876-3563 

Заступники головного 

редактора: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Іванова Валентина Василівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0003-4958-2235 

Метеленко НаталяГеоргіївна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Інженерного інституту 

Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, 

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563


 

Україна) 

Відповідальний секретар: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/ 0000-0002-5405-8502 

Загальна кількість членів 

редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

15 (п’ятнадцять осіб) із них 4 (чотири особи) іноземні 

члени (Грузія, Словацька Республіка) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/ekonomika 

Наявність у статей DOI 

(вказати префікс і незмінну 

частину суфікса) 

– 

Перелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

AkademicResource Index (Академічна база даних, яка 

індексує і забезпечує відкритий доступ до рецензованих 

журналів, повнотекстових документів та науково-

дослідних конференцій) (2017 рік)  

https://www.researchbib.com/?action=viewMyProfile 

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2 2016 р. 

Видання індексується: 

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=

&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publicat

ion=Науковий+вісник+Економіка&hl=uk 2016р. 

Контактні дані редакції: 

поштова та електронна 

адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(063)230-67-17; 044-484-01-98 

o_dybinina@ukr.net 

Кількість випусків у 

звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

– 

Середній тираж (наклад) 

видання у звітному році (для 

друкованих періодичних 

видань) 

– 

Зміни, що відбулися у 

звітному році 

– 

Додаткові відомості – 

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
http://umo.edu.ua/ekonomika
https://www.researchbib.com/?action=viewMyProfile
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ITZN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=Науковий+вісник+Економіка&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=Науковий+вісник+Економіка&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=Науковий+вісник+Економіка&hl=uk


 

Науковий вісник УМО: збірник наукових праць  

(назва видання) 

електронне науково-практичне видання 

(вид (тип) видання) 

Серія «Педагогіка» 
 

Назва періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  
Electronic scientific and practical journal «Scientific herald 

uem. Series. Pedagogy» 

Засновник (співзасновники) 
Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» 

Рік заснування 22 жовтня 2015 р. 

Тематична спрямованість – 

спеціальності, за якими 

видання публікує наукові 

праці 

У виданні висвітлюються результати теоретичних та 

експериментальних досліджень з педагогічної науки;. 

управління освітою, методики дистанційної освіти, 

актуальні питання в галузі післядипломної педагогічної 

освіти; методологія, теорія та історія інформатизації 

освітянської галузі; актуальні питання інформаційних 

технологій і засобів навчання, правові аспекти 

формування та використання інформаційного освітнього 

простору; шляхи підвищення ефективності 

дистанційного навчання, соціально-педагогічний 

менеджмент в освіті та управління проектною діяльністю 

в освітній галузі 

Періодичність 2 рази на рік 

Сфера розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, 

зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова палата України 

Мова (мови) видання: Українська, англійська, польська, словацька, російська 

– статті Українська, англійська, польська, словацька, російська 

– анотації Українська, англійська 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата 

реєстрації (для друкованих 

періодичних видань) 

– 

Міжнародний стандартний 

номер/номери періодичного 

видання: ISSNPrint, 

ISSNOnline, ISSN-L 

2522-1299 

Головний редактор: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа / 

заклад, країна, ORCID iD 

Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

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

Заступники головного 

редактора: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та 

права Центрального інституту післядипломної освіти 

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


 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0001-9373-7121 

Відповідальний секретар: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/ 0000-0002-5405-8502 

Загальна кількість членів 

редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

13 (тринадцять осіб) з них 5 (п’ять) осіб іноземні члени 

(Республіка Польща, Словацька Республіка) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/pedaghoghika 

Наявність у статей DOI 

(вказати префікс і незмінну 

частину суфікса) 

– 

Перелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

AkademicResource Index (Академічна база даних, яка 

індексує і забезпечує відкритий доступ до рецензованих 

журналів, повнотекстових документів та науково-

дослідних конференцій) (2017 рік)  

https://www.researchbib.com/view/issn/2522-1299 

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2 2016 р. 

Контактні дані редакції: 

поштова та електронна 

адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(063)230-67-17, 044-484-01-98 

o_dybinina@ukr.net 

Кількість випусків у 

звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

– 

Середній тираж (наклад) 

видання у звітному році (для 

друкованих періодичних 

видань) 

– 

Зміни, що відбулися у 

звітному році 

– 

Додаткові відомості – 

 

https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
http://umo.edu.ua/pedaghoghika
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ITZN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2


 

«Інформаційні технології і засоби навчання» (співзасновники) 

(назва видання) 

Електронне наукове фахове видання  

(вид (тип) видання) 

 

Назва періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  

Information Technologies and Learning Tools (англ.) 

Информационные технологии и средства обучения 

(рос.) 

Засновник (співзасновники) 

Інститут інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України (засновник) 

Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (співзасновник) 

Державна наукова установа «Інститут модернізації 

змісту освіти» (співзасновник) 

Рік заснування 2006 

Тематична спрямованість – 

спеціальності, за якими видання 

публікує наукові праці 

Галузь: педагогічні науки – ІКТ навчання,  

ІКТ підтримки педагогічних досліджень,  

ІКТ управління в освіті, комп’ютерно орієнтовані 

засоби навчання 

Періодичність 6 випусків на рік 

Сфера розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, зарубіжна) 

Загальнодержавна і зарубіжна 

Мова (мови) видання: Українська, російська, англійська 

– статті Мовою тексту оригіналу 

– анотації 
Мовою тексту статті, англійською, українською, 

російською 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації: серія, номер 

свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

– 

Внесення до Переліку наукових 

фахових видань України: дата і 

номер наказу МОН України, 

категорія, галузь науки, галузь 

знань, спеціальність / 

спеціальності 

Наказ Міністерства освіти і науки України №1412 від 

18.12.2018 р. (категорія «А»), педагогічні науки 

Міжнародний стандартний 

номер/номери періодичного 

видання: ISSNPrint, ISSNOnline, 

ISSN-L 

2076-8184 

Головний редактор: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, установа / 

заклад, країна, ORCID iD 

Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, директор 

Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України, (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-5890-6783 

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


 

Заступники головного 

редактора: прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України, 

проректор з цифровізації освітньо-наукової 

діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

(м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-9594-6602 

Пінчук Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, заступник директора 

з науково-експериментальної роботи Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України, (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-2576-0722 

Відповідальний секретар: 

прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, ORCID 

iD 

– 

Загальна кількість членів 

редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

11 (одинадцять осіб), з них 4 (чотири особи) іноземні 

члени (Словаччина, США, Польща) 

Веб-сайт видання https://journal.iitta.gov.ua 

Наявність у статей DOI (вказати 

префікс і незмінну частину 

суфікса) 

https://doi.org/10.33407 

Перелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

 

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

 

Перелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

Web of Science (ESCI), США – 2016; Google 

Академія, США – 2013; РІНЦ, Росія – 2013; Directory 

of Open Access Journals, Швеція – 2011; PKP Index, 

Канада – 2016; Academic Journals Database, 

Швейцарія Національна реферативна база даних 

"Україніка наукова", Україна – 2006; Український 

реферативний журнал "Джерело", Україна – 2006; 

The search in public archives of Ukraine – 2010  

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

WorldCat, США – 

2010 

Academic Journals Database, 

Швейцарія 

ULRICHSWEB™ 

Global Serials 

Directory, США – 

2010 

Directory of Research Journals 

Indexing, Індія 

Global Impact Factor 

(GIF) 

COPAC, Велика Британія 

Information Matrix 

for the Analysis of 

Journals (MIAR) 

SUNCAT, Велика Британія 

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://journal.iitta.gov.ua/
https://doi.org/10.33407
http://journaldatabase.info/journal/issn2076-8184
http://www.drji.org/Search.aspx?J=Information%20Technologies%20and%20Learning%20Tools&S=0
http://www.drji.org/Search.aspx?J=Information%20Technologies%20and%20Learning%20Tools&S=0
http://globalimpactfactor.com/information-technologies-and-learning-tools/
http://globalimpactfactor.com/information-technologies-and-learning-tools/
http://copac.jisc.ac.uk/search?title=Information%20technologies%20and%20learning%20tools&rn=1
http://miar.ub.edu/issn/2076-8184
http://miar.ub.edu/issn/2076-8184
http://miar.ub.edu/issn/2076-8184
http://suncat.ac.uk/search/list?q=2076-8184&index=fk_col_issn


 

African Quality 

Centre for Journals 

Українські наукові журнали, 

Україна 

SJIFactor (Scientific 

Journal Impact 

Factor) 

BASE,  Німеччина 

Universal Impact 

Factor {UIF} 

Journals for Free, Португалія 

Journals Impact 

Factor (JIF) 

OneSearch, Велика Британія 

Scientific Indexing 

Services (SIS) 

PBN Polska Bibliografia 

Open Academic 

Journals Index 

Naukowa, Польща 

Advanced Science 

Index 

Sjournals Index 

iiiFactor, Велика 

Британія 

Все науки, Росія 

General Impact 

Factor 

Socioindex, Україна 

Cosmos Impact 

Factor 

Electronic Journals Index, США 

CiteFactor AcademicKeys, США 

Directory of abstract indexing for 

Journals (DAIJ), Індія 

InfoBase Index, Індія 

ESJI - Eurasian Scientific Journal 

Index, Казахстан 

Research Bible, Японія 

Контактні дані редакції: 

поштова та електронна адреси, 

телефон 

Інститут інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України 

вул. М. Берлінського, 9, к. 417, Київ, Україна, 04060, 

journal@iitta.gov.ua 

Кількість випусків у звітному 

році, з них об’єднаних випусків  
6 

Середній тираж (наклад) 

видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 

– 

Зміни, що відбулися у звітному 

році 
– 

Додаткові відомості Рейтинги: 

12/2018 р.: 8 місце у "Рейтингу наукових періодичних 

видань України" (НБУВ); 

12/2018 р.: 1 місце у рейтингу топ 100 "Найкращі 

публікації – українська" (Google Scholar). 

За даними Google Scholar станом на 1.12.2018 року: 

кількість цитувань статей журналу – 6202; h-індекс – 

31;   i10-індекс – 173.  

http://www.aqcj.org/itlt.html
http://www.aqcj.org/itlt.html
http://usj.org.ua/content/informaciyni-tehnologiyi-i-zasoby-navchannya
http://sjifactor.com/passport.php?id=2189
http://sjifactor.com/passport.php?id=2189
http://sjifactor.com/passport.php?id=2189
http://www.base-search.net/Record/0dcad94a32f01b0976a663311e47f13ea177092e46cefd8876c4fe8dfb8da754/
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=427
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=427
http://www.journals4free.com/link.jsp?l=28353948
http://jifactor.org/journal_view.php?journal_id=532
http://jifactor.org/journal_view.php?journal_id=532
http://onesearch.lancs.ac.uk/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?vl%28freeText0%29=Information+Technologies+and+Learning+Tools&institution=44LAN&indx=1&bulkSize=30&dym=false&loc=local%2Cscope%3A%28AZ44LAN%29&fn=goAlmaAz&almaAzSearch=true&initialSearch=true
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2453
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2453
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3028
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3028
https://pbn.nauka.gov.pl/journals/46332
http://journal-index.org/index.php/asi/author/submission/2797
http://journal-index.org/index.php/asi/author/submission/2797
http://sjournals.net/sjournalsindex/?p=630
http://iiifactor.org/all-journals/detail/journal-iitta-gov-ua
http://vsenauki.ru/journals/10998/#.VrYggRiLRdg
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Information%20Technologies%20and%20Learning%20Tools
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Information%20Technologies%20and%20Learning%20Tools
http://socio.in.ua/ranking/informatsijni-tehnologiyi-i-zasoby-navchannya
http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1416.html
http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1416.html
http://library.sjsu.edu/electronic-journals-index/electronic-journals-index?V=1.0&N=100&L=QD3KB7RG4F&S=AC_T_B&C=Information+Technologies+and+Learning+Tools
http://www.citefactor.org/journal/index/3510/information-technologies-and-learning-tools#.VrXsNRiLRdg
http://humanities.academickeys.com/jour_main.php
http://www.daij.org/journal-detail.php?jid=169
http://www.daij.org/journal-detail.php?jid=169
http://www.infobaseindex.com/index.php
http://esjindex.org/search.php?id=639
http://esjindex.org/search.php?id=639
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=20768184&uid=r1692e


 

«Простір арт-терапії» (співзасновники) 

(назва видання) 

збірник наукових статей  

(вид (тип) видання) 
 

Назва періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  
Space Art Therapy: a collection of scientific articles 

Засновник (співзасновники) 

Громадська організація «Арт-терапевтична 

асоціація», ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» співзасновник 

Рік заснування 2007 р. 

Тематична спрямованість – 

спеціальності, за якими 

видання публікує наукові 

праці 

Обговорення актуальних проблем теорії та 

практики застосування арт-терапії в освіті, 

психотерапії, консультуванні, організаційному 

менеджменту з метою підвищення рівня 

теоретичних знань, удосконаленню практичних 

вмінь фахівців, що використовують арт-

терапевтичні технології 

Періодичність 2 випуски на рік 

Сфера розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, зарубіжна) 

Бібліотеки України 

Мова (мови) видання: Українська, російська 

– статті Українська, російська 

– анотації Українська, російська 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата 

реєстрації (для друкованих 

періодичних видань) 

КВ № 17048-5818ПР від 02.02.2010 р. 

Внесення до Переліку 

наукових фахових видань 

України: дата і номер наказу 

МОН України, категорія, 

галузь науки, галузь знань, 

спеціальність / спеціальності 

– 

Міжнародний стандартний 

номер/номери періодичного 

видання: ISSNPrint, 

ISSNOnline, ISSN-L 

ISSN 2310-3159 

Головний редактор: прізвище 

та ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Лушин Павло Володимирович, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та особистісного розвитку Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-9549-1759 

Заступники головного 

редактора: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

Чуприков Анатолій Павлович, доктор медичних 

наук, професор Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 

заслужений діяч науки і техніки України, дійсний 

https://orcid.org/0000-0002-9549-1759


 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

член Міжнародної Кадрової Академії, (м. Київ, 

Україна) 

Відповідальний секретар: 

прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Скнар Оксана Миколаївна, кандидат 

психологічних наук, старший науковий 

співробітник, Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України, (м. Київ, Україна) 

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0001-7883-680X 

Загальна кількість членів 

редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

13 (тринадцять осіб) 

Веб-сайт видання http://art-therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-

vidannya-prost-r-art-terap 

Наявність у статей DOI 

(вказати префікс і незмінну 

частину суфікса) 

– 

ерелік наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

– 

Перелік інших баз даних, до 

яких включено видання: назва 

бази, рік включення 

– 

Контактні дані редакції: 

поштова та електронна адреси, 

телефон 

м. Київ, вул. Андріївська, 15 

art.therapy1@gmail.com; sknar_o@ukr.net 

(044)481-38-04;   093-788-47-38 

Кількість випусків у звітному 

році, з них об’єднаних 

випусків  

2 

Середній тираж (наклад) 

видання у звітному році (для 

друкованих періодичних 

видань) 

– 

Зміни, що відбулися у 

звітному році 
– 

Додаткові відомості – 

 

http://art-therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-vidannya-prost-r-art-terap
http://art-therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-vidannya-prost-r-art-terap
mailto:art.therapy1@gmail.com
mailto:sknar_o@ukr.net


 

Таблиця VІ.1.  

 

Організація та проведення науково-практичних масових заходів (одиниць) 
 

Організація та 

проведення 

масових заходів 

Види масових заходів 

У
сь

о
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у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

 з’їзди, 

конгреси 

симпозіуми, 

форуми 
конференції 

наукові 

семінари 
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читання 
круглістоли виставки 

інші види 

заходів 
у
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о
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у
 т
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и
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і 

м
іж
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о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
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і 
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іж

н
ар

о
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іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
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о
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іж

н
ар

о
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о
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н
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о
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у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Масові заходи, 

включені до Плану 

НАПН України 

     

3 

 

1 

 

1 

          

4 

 

1 

Усього                   

Масові заходи, 

включені до Плану 

Інституту (Центру) 

НАПН України 

   

1 

  

9 

 

3 

 

5 

 

 

 

1 

  

2 

    

2 

  

20 

 

3 

Усього   1  12 4 6  1  2    2  24 4 

 

 

 

 



 

Таблиця VІ.2.  

 
 

Участь у науково-практичних масових заходах (одиниць)* 
 

Назви структурних 

підрозділів 

Види масових заходів 

У
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

 з’їзди, 

конгреси 

симпозіуми, 

форуми 
конференції 

наукові 

семінари 

педагогічні 

читання 

круглі 

столи 
виставки 

інші види 

заходів 
у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
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о
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і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ЦІПО 2  9  103 58 48  3  7  6  34  212 58 

ННІМП   5  47 28 25 5   3  4  17  101 33 

БІНПО     13 5 22        10  45 5 

Усього 2  14  163 91 95 5 3  10  10  61  358 96 

 
* Проведених іншими установами, організаціями, закладами. 

 



 

. Таблиця VII.1.1.  

 

Підготовка здобувачів на науковому рівні вищої освіти. 
 

Шифр і назва 

наукових 

спеціальностей 

Н
ау

к
о
в
і 

к
о
н

су
л
ь
та

н
ти

 
Чисельність 

докторантів  

(на початок року) 

Випуск Відраховано Прийом 

Чисельність 

докторантів  

(на кінець року) 

Ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 з
д

о
б

у
в
ач

ів
 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

н
а 

у
м

о
в
ах

  

к
о
н

тр
ак

ту
 

у
сь

о
го

 

за державним 

замовленням 

на умовах  

контракту 

у
сь

о
го

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

н
а 

у
м

о
в
ах

  

к
о
н

тр
ак

ту
 

у
сь

о
го

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

н
а 

у
м

о
в
ах

  

к
о
н

тр
ак

ту
 

у
сь

о
го

 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

р
о
б

о
ти

 (
%

) 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

р
о
б

о
ти

 (
%

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
011 – Освітні, 

педагогічні науки 
1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

053  – Психологія - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
281 – Публічне 

управління та 

адміністрування 

- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - 

Усього 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - 

 

 



 

Таблиця VII.1.2.  

Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (випуск аспірантів) 

Шифр і назва 

наукових 

спеціальностей 

Загальна чисельність аспірантів 

(на початок року) 

Випуск аспірантів 

Відраховано 
за державним замовленням на умовах контракту 

за 

державним 

замовленням 

на умовах 

контракту 

Р
аз

о
м

 

з відривом 

від 

виробництва 

без відриву 

від 

виробництва 

Р
аз

о
м

 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 р
о
б

о
ти

 

(%
) 

з відривом 

від 

виробництва 

без відриву від 

виробництва 

Р
аз

о
м

 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 р
о
б

о
ти

 

(%
) 

у
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о
м

 з
 

з 
в
ід

р
и

в
о
м

 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а б
ез

 в
ід

р
и

в
у
 

в
ід

 в
и

р
о
б
 

у
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о
м

  

б
ез

 в
ід

р
и

в
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

зо
к
р
ем

а 
за

 

д
ер

ж
ав

н
и

м
 

за
м

о
в
л
ен

н
я

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 011 – Освітні, 

педагогічні науки 
3 3 - 43 1 42 46 - - - - - - - - - - - 2а - - 2а - 3 - 

053 – Психологія - - - 21 4 17 21 - - - - - - - - - - - 2а - - 2а - 2 - 
281 – Публічне 

управління та 

адміністрування 
- - - 11 - 11 11 - - - - - - - - - - - 1псп - - 1псп - 1 - 

13.00.01 - загальна 

педагогіка та 

історія педагогіки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 - теорія та 

історія проф. освіти 
1 - 1 3 - 3 4 - - - - - - - - - - - 3 - - 3 - - - 

13.00.06 – теорія та 

методика упр. освіт. 
- - - 4 - 4 4 - - - - - - - - - - - 4 - 2 4 50 - - 

19.00.01-загальна 

психологія та 

історія психології 
- - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 

19.00.05 соціальна 

психологія 
- - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 100 - - 

19.00.07 - 

педагогічна та 

вікова психологія 
1 1 - 2 - 2 3 1 - 1 - - - 1 - - - - 2 - - 2 - - - 

Усього 
5 4 1 86 5 81 91 1 - 1 - - - 1 - - - - 11+4а+1псп 1 2 

11+4а 

+1псп 
25 6 - 

а – надана /поновлена після оформлення перерви у навчанні;  
п – переведена на спеціальність 011- освітні, педагогічні науки   



 

 

Таблиця VII.1.3. 

Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (прийом аспірантів) 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Наукові 

керівники 
Прийом 

Загальна чисельність аспірантів 

(на кінець року) 

З
аг

ал
ь
н

а 
ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

зд
о
б

у
в
ач

ів
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-р

. 
н

ау
к
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р
о
ф

./
 

д
о
ц

. 

к
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д
.н
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к
, 
д

о
ц

. 

за державним 

замовленням 
на умовах контракту 

Р
аз

о
м

 

за державним 

замовленням 

на умовах 

контракту 

Р
аз

о
м

 

у
сь

о
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з 
в
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о
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о
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о
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о
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ц
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а 

б
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р
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в
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ід
 

в
и
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о
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н
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ц
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а 

у
сь

о
го
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в
ід
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о
м

 в
ід

 

в
и
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о
б

н
и

ц
тв

а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у
 в

ід
 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  011 – Освітні. Педагогічні 

науки 
10 12 2 2 - 11+1псп - 11+1псп 13+1псп 5 5 - 50 - 50 55 - 

053 – Психологія 6 7 - - - 12 2 10 12 - - - 29 6 23 29 - 
281– Публічне управління та 

адміністрування 
2 1 - - - - - - - - - - 9 - 9 9 - 

13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 – теорія та історія 

професійної освіти 
1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 

13.00.06  – теорія та методика 

управління освітою 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.01-загальна психологія та 

історія психології 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.05 – соціальна психологія - - - - - - - - - - - - - - - - - 
19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Усього 19 20 2 2 - 23+1псп 2 21+1псп 25+1псп 6 5 1 88 6 82 94 - 

 
  



 

 

Таблиця VII.1.4.  

Працевлаштування аспірантів та докторантів установи, які навчалися за державним замовленням 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Аспіранти/Докторанти Працевлаштування 

Н
е 

п
р
ац

ю
ю

ть
 

у
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о
м

 в
ід

 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у
 в

ід
 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а 

у підвідомчих 

установах 

НАПН 

України 

у навчальних 

закладах 

інших установах, 

організаціях 

у
сь

о
го

 

д
ер

ж
ав

н
і 

ін
ш

о
ї 

ф
о
р
м

и
 

в
л
ас

н
о
ст

і 

д
ер

ж
ав

н
і 

ін
ш

о
ї 

ф
о
р
м

и
 

в
л
ас

н
о
ст

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аспіранти 

13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти 
- - - - - - - - - - 

13.00.06 – теорія та методика 

управління освітою 
- - - - - - - - - - 

19.00.05 – соціальна психологія - - - - - - - - - - 

19.00.07 –педагогічна та вікова 

психологія 
1 1 -  1 - - - 1 - 

           

Усього 1 1 - - 1 - - - 1 - 

Докторанти 

011 – Освітні. Педагогічні науки 1 1 - 1 - - - - 1  

19.00.07 –педагогічна та вікова 

психологія 
- - - - - - - - - - 

Усього 1 1 - 1 - - - - 1 - 

 

 

 

 

 



 

Таблиця VII.1.5.  

Впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу у 

підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів установи 

№ 

з/п 
Показники 

За державним 

замовленням 

На умовах 

контракту 
Усього 

1.  Прийом аспірантів 2 23 25 

2.  Кількість жінок прийнятих до аспірантури  2 16 18 

3.  
Питома вага жінок прийнятих до аспірантури від 

загальної кількості прийому 
100 69,5 72 

4.  Випуск аспірантів 1 11 12 

5.  
Кількість жінок, які завершили навчання в 

аспірантурі 
1 11 12 

6.  
Питома вага жінок, які завершили навчання в 

аспірантурі від загальної кількості випуску 
100 100 100 

7.  Прийом докторантів 1 - 1 

8.  Кількість жінок прийнятих до докторантури 1 - 1 

9.  
Питома вага жінок прийнятих до докторантури від 

загальної кількості прийому 
100 - 100 

10.  Випуск докторантів 1 - 1 

11.  
Кількість жінок, які завершили навчання у 

докторантурі (з числа випуску) 
1 - 1 

12.  
Питома вага жінок, які завершили навчання у 

докторантурі від загальної кількості випуску 
100 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця VІІ.2.1.   

 
Підготовка здобувачів на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти за кошти фізичних та юридичних 

осіб у 2019 році  

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і 

найменування 

спеціальності 

Чисельність здобувачів 

на початок 

року 
випущено зараховано відраховано 

поповнення 

контингенту 
на кінець року 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Перший (бакалаврський) рівень 

0301 Соціально -

політичні науки 

6.030102 

Психологія  48 31 17 46 29 17 0 0 0 4 2 2 2 0 2 0 0 0 

6.030103 

Практична 

психологія 
8 0 8 5 0 5 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 

05 Соціальні та 

поведінковінауки 
053 Психологія 218 85 133 23 0 23 44 27 17 31 4 27 24 5 19 232 113 119 

051 Економіка 15 0 15 0 0 0 11 10 1 4 2 2 0 0 0 22 8 14 

01 Освіта  
015 Професійна 

освіта (Дизайн) 
12 5 7 7 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 

0305 Економіка та 

підприємництво  

6.030505 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

 53 31 22  48 29 19 0 0 0 6 3 3 2 1 1 0 0 0 

0306 Менеджмент 

та адміністрування 

6.0306601 

Менеджмент 
46 8 38 45 8 37 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

07 Управління та 

адміністрування  

073 Менеджмент 104 61 43 0 0 0 38 29 9 13 7 6 11 7 4 140 90 50 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

36 31 5 0 0 0 11 10 1 3 2 1 4 1 3 48 40 8 



 

Усього (бакалавр) 540 252 288 174 66 108 104 76 28 67 21 46 44 14 30 446 255 191 

Другий (магістерський) рівень 

05 Соціальні та 

поведінкові науки  

053 Психологія 143 0 143 94 0 94 91 0 91 6 0 6 2 0 2 139 0 139 

051 Економіка 10 0 10 9 0 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

07 Управління та 

адміністрування  

073 Менеджмент 

(Адміністративний 

менеджмент) 
12 0 12 5 0 5 6 0 6 3 0 3 4 0 4 14 0 14 

073 Менеджмент 

(Менеджмент 

організацій і 

адмініструванняза 

видами 

економічної 

діяльності) 

38 2 36 15 0 15 28 15 13 6 2 4 2 2 0 47 17 30 

073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом) 

155 0 155 77 0 77 45 0 45 12 0 12 4 0 4 115 0 115 

073 Менеджмент 

(Управління 

проектами) 
39 0 39 15 0 15 16 0 16 2 0 2 0 0 0 38 0 38 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 

13 0 13 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 16 0 16 

01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

(Педагогіка вищої 

школи)  

19 0 19 9 0 9 24 0 24 1 0 1 0 0 0 33 0 33 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

(Інклюзивна освіта 
63 0 63 40 0 40 0 0 0 23 0 23 0 0 0 0 0 0 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

(Християнська 

педагогіка у вищій 

школі) 

94 0 94 36 0 36 14 0 14 7 0 7 0 0 0 65 0 65 

016 Спеціальна 

освіта  
25 0 25 0 0 0 0 0 0 6 0 6 20 0 20 39 0 39 



 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 
7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7 7 0 7 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 
16 0 16 0 0 0 9 0 9 17 0 17 16 0 16 24 0 24 

081 Право  Право  4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 

Усього (магістр) 638 2 636 300 0 300 237 15 222 96 2 94 58 2 56 537 17 520 

Усього 1178 254 924 474 66 408 341 91 250 163 23 140 102 16 86 983 272 711 



 

Таблиця VІІ.3.1.  

 

Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою в 2019 році. 

  
  

Галузь знань 

і 

спеціальність 
Тема (напрям, найменування) 

Вид 

підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищення 

кваліфікаці

ї 

Обсяг 

(тривалість), 

годин та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність слухачів, осіб 
  

за
р
ах

о

в
ан

о
 

в
и

п
у
щ

ен
о
 

в
ід

р
ах

о

в
ан

о
 

За державним замовленням ЦІПО 

І Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників галузі освіти 01  Освіта/Педагогіка 

1.1 Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

  
  
  
  
  
  

0
1

 О
св

іт
а

/П
ед

а
г
о
г
ік

а
 

Директори закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

52 51 1 

Новопризначені директори закладів професійної 

(професійно-технічної)  освіти 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

14 14 0 

Заступники директорів, новопризначені 

заступники директорів  з навчальної (навчально-

методичної) роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

40 40 0 

Заступники директорів з навчально-виробничої 

роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

64 64 0 

Заступники директорів з навчально-виховної 

роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

32 32 0 

Новопризначені заступники директорів з 

навчально-виробничої роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 
очно-

дистанційн

210 год /7 кр.  

ЄКТС 

20 20 0 



 

а 

(триетапна) 

  
  
  

Новопризначені заступники директорів з 

навчально-виховної роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

17 17 0 

Методисти закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

59 59 0 

Керівні та педагогічні працівники обласних 

навчально (науково)- методичних центрів 

(кабінетів) професійно-технічної освіти 

(директори, заступники директорів, методисти)  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

23 23 0 

  Усього: 321 320 1 

1.3 Керівні, педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів ППО 
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Керівники закладів ППО (ректори, проректори, 

директори, заступники директорів) 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна) 
180 год /6кр.  

ЄКТС 

17 17 0 

Завідувачі кафедр і структурних підрозділів 

закладів ППО  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

50 50 0 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

17 17 0 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО (за профілем «Педагогіка; початкова,  

дошкільна та позашкільна освіта. Виховна 

робота»  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

22 22 0 



 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО за профілем «Природничо-математичний» 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

11 11 0 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО за профілем «Гуманітарний, суспільно-

гуманітарний та естетичний» 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

16 16 0 

Методисти закладів ППО без виділення профілю 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

31 30 0 

Завідувачі (викладачі та методисти) кафедр і 

структурних підрозділів (центрів, лабораторій),  

куратори-тьютори навчальних груп,  викладачі-

тьютори (організатори) дистанційного навчання 

закладів ППО 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

13 13 0 

Завідувачі, викладачі та методисти кафедр, 

центрів (лабораторій) і структурних підрозділів 

закладів ППО за профілем: «Психологія, 

корекційна та  інклюзивна освіта»  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

16 16 0 

  Усього: 193 192 1 
  1.4 Керівні і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти 
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Директори (заступники директорів) гімназій, 

колегіумів, навчально-виховних комплексів  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 
 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

17 17 0 

Директори (заступники директорів) закладів 

загальної середньої освіти 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 
 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
 

 

 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

18 18 0 

  Усього: 35 35 0 



 

  1.5 Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти  
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Директори (заступники директорів, завідувачі 

відділів) закладів позашкільної освіти 

(спеціалізація за профілем  закладу) та МАН  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

43 43 0 

  

Методисти та керівники гуртків закладів 

позашкільної освіти (спеціалізація за профілем  

закладу)  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

20 20 0 

  Усього: 63 63 0 

  1.6 Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти 
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Ректори ( президенти, начальники),  проректори 

(віцепрезиденти, заступники начальників) 

університетів, академій, інститутів  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
150 год / 5кр.  

ЄКТС 

15 15 0 

  

Директори (заступники директорів) інститутів, 

декани (заступники деканів) факультетів 

університетів, академій, інститутів 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
180 год / 6 кр.  

ЄКТС 

29 29 0 

  

Начальники (завідувачі) навчальних 

(навчально-методичних) відділів,  відділів 

якості освіти та моніторингу університетів, 

академій, інститутів  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

7 7 0 

  

Завідувачі (начальники) кафедр і структурних 

підрозділів університетів, академій, інститутів 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

31 31 0 

  

Викладачі університетів, академій, інститутів 

без педагогічної освіти 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

45 45 0 

  

Викладачі-тьютори (організатори) 

дистанційного навчання університетів, академій 

та інститутів 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

104 104 0 



 

  

Викладачі університетів, академій, інститутів, 

які викладають психологічні дисципліни 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

15 15 0 

  

Науково-педагогічні працівники університетів, 

академій, інститутів 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

102 102 0 

  Усього: 348 348 0 
  1.7 Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) 
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Директори коледжів ( технікумів) 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

11 11 0 

  

Заступники директорів коледжів, технікумів з 

навчальної (навчально-методичної, навчально-

виробничої, навчально-виховної та виховної) 

роботи  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

14 14 0 

  

Завідувачі відділень коледжів (технікумів) 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

13 13 0 

  Викладачі коледжів (технікумів)  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

412 412 0 

  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 

236 236 0 

  

Викладачі коледжів (технікумів), які 

викладають юридичні дисципліни  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

7 7 0 



 

  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 

9 9 0 

  Викладачі-тьютори (організатори) 

дистанційного навчання коледжів, технікумів  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

64 63 1 

  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 

15 15 0 

  

Педагогічні працівники, фахівці з виховної 

роботи (вихователі гуртожитків, керівники 

гуртків) коледжів (технікумів)  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

11 11 0 

  Усього: 792 792 1 
  Тематичні авторські курси підвищення кваліфікації 
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Методична діяльність в умовах децентралізації 

освіти  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

42 42 0 

  

Креативні практики в освіті  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

9 9 0 

  

Організація освітнього середовища в умовах 

реалізації Концепції «Нова українська школа»  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

24 24 0 

  

Сучасні підходи в освіті дорослих  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

8 8 0 

  

Теоретичні та методичні аспекти розвитку 

фахової майстерності викладача  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 
очно-

дистанційн

210 год /7 кр.  

ЄКТС 
25 25 0 



 

а 

(триетапна) 

  Забезпечення якості освіти в контексті сучасних 

реформ  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

19 19 0 

  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 

36 36 0 

  

Коучингові технології у діяльності фахівців 

системи освіти (на базі Богуславського 

гуманітарного коледжу імені І. С. Нечуя-

Левицького) 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

51 51 0 

  

Психолого-педагогічні засади проектного 

управління діяльністю закладу освіти засобами 

комп’ютерних технологій  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

38 38 0 

  

Психолого-педагогічне забезпечення реалізації 

Концепції нової української школи та якості 

позашкільної освіти  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

7 7 0 

  

Забезпечення якості освітньої діяльності у 

закладах вищої освіти: управлінський та 

психологічний аспекти  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

46 46 0 

  

Управлінські та психологічні засади розвитку 

конкурентоздатності науково-педагогічних 

працівників  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

10 10 0 

  

Психологічне забезпечення управління 

персоналом організацій  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 

25 25 0 

  

Психологічні засади розвитку 

конкурентоздатності педагогічних працівників  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 

41 41 0 



 

  

Психологічні засади розвитку 

конкурентоздатності педагогічних працівників  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

22 22 0 

  

"Психолого-педагогічні засади проектного 

управління діяльністю закладу освіти засобами 

комп'ютерних технологій" 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

20 20 0 

  

Сучасні технології та дистанційне навчання в 

освіті  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

9 9 0 

  

Новітні технології та електронні засоби в 

освітньому процесі  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

107 107 0 

  

Організація дистанційного навчання в закладах 

освіти  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 

50 50 0 

  

Цифрові технології в закладах освіти  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

8 8 0 

  

Розвиток професійних компетентностей 

директорів закладів загальної середньої освіти в 

умовах системних змін  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

14 14 0 

  

Розвиток професійних компетентностей 

директорів закладів загальної середньої освіти в 

умовах трансформаційних змін (Київська 

область) 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

17 17 0 

  

Підготовка керівників закладів і установ освіти 

ОТГ до роботи в умовах Нової української 

школи 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

13 13 0 



 

  
 Система забезпечення якості освіти у закладах 

вищої освіти  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

19 19 0 

  
очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 
35 35 0 

  
Особистісне  професійне зростання 

педагогічних працівників коледжів та 

технікумів  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

123 123 0 

  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 

30 30 0 

  

"Підготовка керівних кадрів закладів загальної 

середньої освіти до впровадження Концепції 

"Нова українська школа"" 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
150 год /5 кр.  

ЄКТС 

55 55 0 

  

"Система збезпечення якості освіти у закладах 

освіти" Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

19 19 0 

  Усього: 922 922 0 
  ІІ Працівники методичних служб 
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Керівники(новопризначені керівники)районних 

(міських) методичних кабінетів (центрів)  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

48 48 0 

  

Методисти районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) та керівники методичних 

об’єднань із предметів освітніх галузей 

Державного стандарту «Математика» та 

«Природознавство» 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

19 19 0 



 

  

Методисти районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) та керівники методичних 

об’єднань із предметів освітніх галузей 

Державного стандарту «Мови і літератури», 

«Суспільствознавство» 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

21 21 0 

  

Методисти районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) та керівники методичних 

об’єднань із предметів  

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

21 21 0 

  

Методисти районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) та керівники методичних 

об’єднань із предметів освітніх галузей 

Державного стандарту «Початкова освіта» та 

інклюзивної освіти 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

12 12 0 

  

Методисти районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) та керівники методичних 

об’єднань із дошкільної  та інклюзивної освіти 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

19 19 0 

  

Методисти районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) без виділення профілю 
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

104 104 0 

  

Методисти районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) та керівники методичних 

об’єднань,новопризначені зі стажем роботи до 1 

року (без виділення профілю) 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

14 14 0 

  Усього: 258 258 0 
  ІІІ Спеціалісти психологічних служб 
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Керівники (працівники) інклюзивних ресурсних 

центрів (ресурсних центрів інклюзивної освіти)  
Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

42 42 0 

  

Завідувачі (директори) навчально-методичних 

кабінетів (центрів) психологічної служби та 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 
очно-

дистанційн

210 год /7 кр.  

ЄКТС 

9 9 0 



 

практичні психологи (соціальні педагоги) 

системи освіти  
а 

(триетапна) 

  

Методисти районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) та керівники методичних 

об’єднань психологічної служби 

Довгострокове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 
210 год /7 кр.  

ЄКТС 

17 17 0 

  Усього: 68 68 0 

  Усього ЦІПО (за державним замовленням): 3000 2997 3 

      

 За державним замовленням БІНПО 

  

0
1

 О
св

іт
а

/П
ед

а
г
о
г
ік

а
 

Майстри виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 
очна 

150 год /5 кр.  

ЄКТС 

15 15 0 

  

Майстри виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 

150 год /5 кр.  

ЄКТС 
460 460 0 

 

Майстри виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

заочна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 
622 621 1 

 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

 закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

очна 150 год /5 кр.  

ЄКТС 
26 26 0 

 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

 закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 

150 год /5 кр.  

ЄКТС 
302 301 1 



 

 

 

 

 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

заочна 
150 год /5 кр.  

ЄКТС 
501 501 0 

 

Старші майстри закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 
Довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна) 

210 год /7 кр.  

ЄКТС 
34 34 0 

 
Старші майстри закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 
заочна 210 год /7 кр.  

ЄКТС 
40 40 0 

  Усього БІНПО (за державним замовленням): 2000 1998 2 

   РАЗОМ (за державним замовленням) ЦІПО, БІНПО: 5000 4995 5 



 

Таблиця VII.4.1.  

 

Робота постійно діючої спеціалізованої вченої ради, створеної з метою 

присудження ступеня доктора / кандидата наук 

____Д26.455.03_ установи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(шифр спеціалізованої вченої ради) 

 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Кількість 

проведених 

засідань* 

Захищено дисертацій 

усього 
у т.ч. 

докторських кандидатських 

1. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» 
3 3 - 3 

2. 13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» 
2 2 1 1 

3. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти»; 

13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» 

1 1 1 - 

Усього: 6 6 2 4 
 
 

 

 

                                                 
* Кількість проведених засідань і розглянутих дисертацій вказується відповідно до 

підпункту 4.1. пункту 4 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059. 

 



 

Таблиця VII.4.3.  
Робота спеціалізованої вченої ради _Д 26.455.03 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за науковими спеціальностями  

(шифр спеціалізованої вченої ради) 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Захист дисертацій Кількість переатестацій 

Кількість 

дисертацій 

укр.мовою 

Кількість 

авторефератів 

укр.мовою 

Кількість 

дисертацій, 

що 

знаходяться 

на розгляді 

в рад 

з пози-

тивним 

рішенням 

з нега-

тивним 

рішенням 

усього 

з пози-

тивним 

рішенням 

з нега-

тивним 

рішенням 

ДОКТОРСЬКІ 

1. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» 
- - - - - - - - 

2. 13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» 
1 - - - - 1 1 - 

3. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти»; 

13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» 

1 - - - - 1 1 - 

УСЬОГО: 2 - - - - 2 2 - 

доктора філософії / КАНДИДАТСЬКІ 

1. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» 
3 - - - - 3 3 - 

2. 13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» 
1 - - - - 1 1 2 

                  

УСЬОГО: 4 - - - - 4 4 2 



 

Таблиця VII.4.4  
Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  

спеціалізованою вченою радою __Д 26.455.03_ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
                                                                                    (шифр спеціалізованої вченої ради) 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Кількість дисертацій, захищених: 

Усього 

докторантами / 

аспірантами 

(з випуску звітного 

року) 

співробіт

никами  

інституту 

працівниками 

інших 

установ 

НАПН 

України 

працівниками  

закладів 

вищої освіти 

працівниками  

закладів  про

фесійної 

(професійно-

технічної) 

освіти   

працівниками 

інших 

установ за державним 

замовленням 

  

на умовах 

контракту  

ДОКТОРСЬКІ   

1. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» 
- - - - - - - - 

2. 13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» 
- - - - 1 - - 1 

3. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти»; 

13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» 

- - - - 1 - - 1 

УСЬОГО:         2     2 

доктора філософії / КАНДИДАТСЬКІ   

1. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» 
- - 1 - 1 - 1 3 

2. 13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» 
- - - - 1 - - 1 

УСЬОГО: - - 1 - 2 - 1 4 

 



 

Таблиця ХIІ.3. 

Кількісний і якісний склад науково-педагогічних і педагогічних працівників  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 1 січня 2020 року наступного за звітним) 

Посади 

Усього 

наукових 

працівник

ів* 

із них 

сумісни

ки 

за віковими категоріями 
докторів наук кандидатів наук без наукового ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

до 35 

років 
35-50 

років 
50-60 

років 
60-70 

років 
понад 

70 років 

Ректор (директор) 3 2 2 1 1 - - - - - 1 2 - 
Проректори 

(заступники 

директора) 
7 4 4 3 3 - - - - 1 4 2 - 

Вчений секретар 1 - - 1 1 - - - 1 - - - - 
Завідувачі кафедр 

(відділів) 
14 6 6 5 5 3 3 - 1 5 5 2 1 

Професори 26 20 9 6 5 - - 12 - 4 7 9 6 

Доценти 52 - - 52 43 - - 9 2 25 14 10 1 

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 
17 - - 6 6 11 11 - 4 6 7 - - 

Усього науково-

педагогічних 

працівників 
115 32 21 73 63 11 11 21 7 38 37 25 8 

Педагогічні 

працівники 
31 - - 1 1 30 27 3 9 9 7 5 1 

Усього 
151 32 21 75 65 44 41 24 17 50 45 30 32 

 

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз. 

 



 

Кількісний і якісний склад науково-педагогічних і педагогічних працівників 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 1 січня 2020 року наступного за звітним) 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників

* 

із них 

сумісники 

за віковими категоріями 
докторів наук кандидатів наук 

без наукового 

ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

до 35 

років 

35-50 

років 

50-60 

років 

60-70 

років 

понад 

70 років 

Ректор 

(директор) 
1 1 1   

    
1    

Проректори 

(заступники 

директора) 

2 1 1 1 1 

    

2    

Вчений секретар 1   1 1       1  

Завідувачі 

кафедр (відділів) 
3   2 2 1 1 

  
2 1   

Професори 1 1      1  1    

Доценти 8   8 8    1 2 3 2  

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 

19 

   

2 2 4 4 13 2 9 6 2  

Усього науково-

педагогічних 

працівників 

35   14 14 
4 

 
4 16 

 

4 16 7 7 1 

Педагогічні 

працівники 

9     9 8 1 2 3 4   

Усього 44 3 2 14 14 13 12 17 6 19 11 7 1 
 

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз. 

 



 

Таблиця ХIІ.4.  

Дані про професійні кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(станом на 1 січня 2020 року наступного за звітним) 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників 

За вченими званнями Почесні звання 

академік* 
член-

кореспондент* 
професор доцент 

старший 

науковий 

співробітник 

заслужений 

діяч, 

працівник 

тощо 

лауреат 

Державної 

премії 

Ректор (директор) 3 - 1 (АНВОУ) 2 1 - 1 - 

Проректори (заступники 

директора) 
7 - 1(НАПНУ) 4 3 - 1 - 

Вчений секретар 1 - - - - - - - 

Завідувачі кафедр 

(відділів) 
14 - - 4 4 - - - 

Професори 26 4 (НАПНУ) - 15 10 1 7 - 

Доценти 52 - - - 30 3  - 

Інші науково-педагогічні 

працівники* 
17 - - - 1 - 1 - 

Усього науково-

педагогічних 

працівників 

115 - - 25 47 4 - - 

Педагогічні працівники 31 - - - - - - - 

Усього 
151 

4 2 25 49 4 10 - 

 

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник 

 

 

 

 

 

 



 

Дані про професійні кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників установи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 1 січня 2020 року наступного за звітним) 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників 

За вченими званнями Почесні звання 

академік* 
член-

кореспондент* 
професор доцент 

старший 

науковий 

співробітник 

заслужений 

діяч, 

працівник 

тощо 

лауреат 

Державної 

премії 

Ректор (директор) 1    1    

Проректори (заступники 

директора) 

2    2    

Вчений секретар 1    1    

Завідувачі кафедр 

(відділів) 

3    2 1   

Професори 1        

Доценти 8    2    

Інші науково-педагогічні 

працівники* 

19        

Усього науково-

педагогічних 

працівників 

35        

Педагогічні працівники 9        

Усього 44    8 1   

 

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник 

 



 

Таблиця ХIІ.5.  

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 1 січня 2020 року наступного за звітним) 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників* 

із них 

сумісники 

за віковими категоріями 
докторів наук кандидатів наук 

без наукового 

ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

до 35 

років 

35-50 

років 

50-60 

років 

60-70 

років 

понад 

70 років 

Директор 2 2 2 - - - - - - - 1 1 - 

Заступники 

директора 
4 1 1 3 3 - - - - 1 2 1 - 

Завідувачі 

майстерень 
- - - - - - - - - - - - - 

Майстри 

виробничого 

навчання 

- - - - - - - - - - - - - 

Викладачі 

(старші 

викладачі, 

викладачі) 

16 - - 6 6 11 11 - 4 6 6 - - 

Вихователі 
- - - - - - - - - - - - - 

Методисти 31 - - - - 31 27 3 9 9 7 5 1 

Практичні 

психологи 
- - - - - - - - - - - - - 

Усього 53 3 3 9 9 42 38 3 13 16 16 7 1 
 

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз. 



 

Таблиця ХIІ.6.  

Дані про професійні кваліфікації педагогічних працівників  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(станом на 1 січня 2020 року наступного за звітним) 

 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників 

За вченими званнями 

Мають 

педагогічні 

звання 

Почесні звання 

академік* 
член-

кореспондент* 
професор доцент 

старший 

науковий 

співробітник 

заслужений 

діяч, 

працівник 

тощо 

лауреат 

Державної 

премії 

Директор 
2 

- - 
2 - 

- - 
1 

- 

Заступники 

директора 
4 

- - 
1 3 

- - - - 

Завідувачі 

майстерень 
- - - - - - - - - 

Майстри 

виробничого 

навчання 

- - - - - - - - - 

Викладачі  

(старші 

викладачі, 

викладачі) 

16 
- - - - - - 

1 
- 

Вихователі 
- - - - - - - - - 

Методисти 31 
- - - - - - - - 

Практичні 

психологи 
- - - - - - - - - 

Усього 53 
- - 3 3 - - 2 - 

 

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник 

 



 

 

ДОДАТОК 1. 

Перелік  тем  дисертаційних  досліджень, 

захищених у спеціалізованій Вченій раді*   

Д 26.455.03 У 2019 РОЦІ 
(шифр спеціалізованої вченої ради) 

  

На здобуття наукового ступеня доктора наук за двома спеціальностями 

  

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

13.00.06 – теорія і методика управління освітою 
 

 1. Братко М.В. Теоретичні і методичні засади управління професійною 

підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу / 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; наук. конс. – д. пед.н., 

проф.Л.Л.Хоружа. 

  

На здобуття наукового ступеня доктора наук 

  

13.00.06 – теорія і методика управління освітою 
 

 1. Міровська М. Теорія і практика управління освітнім процесом на основі кейс-

менеджменту в закладах вищої освіти / ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України; наук. конс. – д. пед.н., проф. В.В.Олійник. 

  

На здобуття наукового ступеня кандидата наук 

  

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
 

 1. Гущина Н.І. Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в 

умовах проектної діяльності / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України; наук. кер. – д. пед.н., проф. Т.М.Сорочан. 

  

2. Лавринець А.П. Розвиток творчого потенціалу вчителя музичного мистецтва 

в умовах післядипломної педагогічної освіти / ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України; наук. кер. – д. пед.н., доц. І.М.Андрощук. 

  

3. Наумчук І.А. Розвиток професійної культури керівника позашкільного 

навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти / 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. – д. пед.н., 

проф. В.І.Маслов. 

 

 

 

 

 



 

 

  

13.00.06 – теорія і методика управління освітою 

  

6. Ворон О.Г. Управління розвитком інформаційної культури директора 

загальноосвітнього навчального закладу в післядипломній освіті / ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. – канд. істор.н., 

доц. П.С.Олешко. 

  

 

 

  



 

ЧАСТИНА ІІ. 

 

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ,  

ГОТОВОЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

НАУКОВА   ПРОДУКЦІЯ 

(монографії, препринти, збірники наукових праць тощо) 

 

Монографії 

 

Modernization of Ukrainie’s continuing teachers’ training in the context of 

European integration / Association agreement: driving integration changes: 

Collective Monograph /  

Viktoria Sydorenko, Maryna Illiakhova, Artemy Ponomarevskyi.  

The monograph will be placed and indexed in scientific repositories, with distant 

accession to personal profiles on Social Science Research Network platforms 

https://www.ssrn.com/en/, which is part of the Elsevier publication (SSRN Produced 

dy Elsevier https://www. elsevier.com/solutions/ssrn). 

The сollective monograp h is devoted to the actual issues concerning the 

implementation of the Association Agreement between Ukraine and the member states 

of the European Union. 

Created for scholars, research workers, postgraduates and students of higher 

education institutions, as well as for all those interested in the implementation of the 

Association Agreement. 

Sydorenko V. Modernization of Ukrainie’s continuing teachers’ training in the 

context of European integration / Association agreement: driving integration changes: 

Collective Monograph / Viktoria Sydorenko, Maryna Illiakhova, Artemy 

Ponomarevskyi. USA Accent Graphics Communication, 2019. P. 685-704. 

 

 

Національна безпека України у викликах новітньої історії : моногр.  

авт.-уклад. В. І. Шпак; кер. авт. кол. С. І. Табачніков. 

Пропонована монографія є колективним науковим дослідженням 

сучасного стану національної безпеки України в контексті гуманітарних, 

природно-ресурсних, екологічних та техніко-технологічних проблем. Видання 

буде корисним для фахівців, науковців та широкого кола читачів.Роботу 

висунуто на здобуття Державної премії України в галузі освіти. 

Національна безпека України у викликах новітньої історії : моногр. / авт.-

уклад. В. І. Шпак; кер. авт. кол.- С. І. Табачніков. – К. : ДП «Експрес- об’ява», 

2019. – 468 с. ISBN 978-617-7389-16-2  

 

 

 

Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого 

віку : монографія  

А. Москальова, Л. Гончарова.  



 

Монографія присвячена дослідженню психологічних особливостей та 

чинників розвитку творчої активності людей похилого віку як процесу 

оптимізації адаптації, рефлексії та збереженого особистісного творчо активного 

ресурсу. У цій праці узагальнено погляди науковців щодо зазначеної проблеми, 

розроблено модель психологічних чинників розвитку творчої активності людей 

похилого віку, запропоновано методики для їх діагностики, висвітлено 

результати дослідження компонентів творчої активності особистості в похилому 

віці, подано програму оптимізації творчої активності та її чинників. 

Монографія може стати в нагоді науковцям і практикам у галузі психології, 

геронтології, соціології, а також усім, хто цікавиться проблемами пізнього етапу 

життя людини. 

Москальова А. С. Психологічні чинники розвитку творчої активності 

людей похилого віку : монографія / А. Москальова, Л. Гончарова. – К. : КУТЕП, 

2018. – 262 с. (не увійшла до звіту 2018 р.) 

 

 

Збірники наукових праць 

 

Розвиток здатності до професійного самопізнання педагогічних, 

науково-педагогічних працівників у системі формальної та інформальної 

освіти 

Заг. ред. Я. Л. Швень 

У розробленні збірника використано ідеї неперервної освіти як актуалітету 

в підготовці і підвищенні кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних 

працівників та їх адаптації до нових освітніх викликів, з урахуванням свободи 

вибору форм і методів розвитку професійного вдосконалення в системі 

формальної та інформальної освіти. 

Мета – розвиток професійного самопізнання педагогічних, науково-

педагогічних працівників як якісної професійно-особистісної характеристики і 

складової професійної самосвідомості освітян на основі рефлексії власного 

педагогічного досвіду в умовах реалізації освітніх практик; актуалізації 

психолого-педагогічних понять для якісного переосмислення професійно-

педагогічної діяльності; активізації самостійної діяльності, розвитку мотивації 

професійного удосконалення в умовах формальної освіти та інформальної освіти 

(самоосвітня діяльність в умовах міжкурсового періоду). 

Збірник авторських науково-методичних розробок може бути 

використаний в умовах неперервної освіти дорослих – педагогічних і науково-

педагогічних працівників – для розвитку професійної самосвідомості. Зокрема, у 

системі формальної освіти–  в освітньому процесі курсів підвищення 

кваліфікації; у системі інформальної освіти – активної усвідомленої самостійної 

діяльності фахівців з метою професійної самоактуалізації, яка спрямовується на 

розвиток гнучких умінь і навичок, набуття компетенцій, професійного 

вдосконалення. 

У розділі І представлено добірку авторських публікацій наукових і 

науково-педагогічних працівників (викладачів коледжу ВПНЗ «Фінансово-

правовий коледж» КНУ ім. Т.Шевченка). Науково-методичні розробленнянадані 



 

у форматі рефлексії освітніх практик і саморефлексії професійного досвіду; 

авторських оригінальних розробок; фрагментів навчального курсу, предмета. 

У розділі ІІ представлено результати самоосвітньої діяльності науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти під час міжкурсового періоду – 

аналіз психолого-педагогічних понять для усвідомленого професійного 

самопізнання фахівців без педагогічної освіти.  

Розвиток здатності до професійного самопізнання педагогічних, науково-

педагогічних працівників у системі формальної та інформальної освіти: 

електронний збірник авторських науково-методичних розробок / загальна ред. 

Я. Л. Швень.  К.: ЦІППО, 2019. 195 с. 

 

 

Збірники матеріалів конференцій 

 

Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти  

Збірник містить Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»,  проведеної 

на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти».  

Електронне видання призначено керівникам, педагогічним працівникам, 

психологам, викладачам вищих навчальних закладів, зокрема, закладів 

післядипломної педагогічної освіти, а також усім, хто цікавиться психолого-

педагогічними проблемами підвищення якості професійної підготовки та  

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти. 

Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.) – К. : 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – 153 с. [Електронний 

ресурс]. – URL: http://umo.edu.ua/konferenciji 

 

 

Розвиток інформаційної компетентності педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти:матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції (30 травня 2019 р.) 
У збірнику розглянуто питання роботи педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та їх співпраці в галузі використання систем 

електронного тестування, розроблення і використання електронних підручників, 

дидактичних можливостей системи Інтернет, хмарних технологій в освітньому 

процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Збірник адресовано 

педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

аспірантам, студентам, учням та всім, хто цікавиться питаннями використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Розвиток інформаційної компетентності педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 



 

інтернет-конференції (30 травня 2019 р.) / Біла Церква: БІНПО ДЗВО УМО, 

2019. – 132 c.  

 

 

Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської Інтернет-

конференції 16 жовтня 2019 р. м. Київ 
За умови трансформації освітніх процесів в Україні  змінюється соціальна і 

професійна місія педагога. Суспільство знань бачить педагога нової формації 

компетентним, умотивованим, кваліфікованим, який розвивається впродовж 

життя, самостійно і творчо навчається за допомогою формальної, неформальної 

та інформальної освіти, організовує людиноцентрований освітній процес. 

Збірник матеріалів IV Всеукраїнської Інтернет-конференції присвячений 

актуальним питанням безпереревного професійного розвитку сучасного 

педагога, освітнього лідера нової формації, який самостійно моделює і реалізує 

індивідуальну освітню траєкторію в умовах формальної, неформальної та 

інформальної освіти, здійснює цілепокладання і конструктивне  корегування в 

принципово нових вітчизняних культурно-освітніх умовах. Предметом дискусії 

став феномен професійного розвитку сучасного педагога, методиста, менеджера, 

освітнього лідера нової формації, який безперервно навчається впродовж життя 

за допомогою формальної, неформальної та інформальної освіти, самостійно 

моделює та реалізує індивідуальну освітню траєкторію в принципово нових 

вітчизняних культурно-освітніх умовах. 

Систематизовано заявлені учасниками теми виступів, тез, відеодоповідей, 

відеопривітань, промороликів для наукового дискурсу, ґрунтовних 

відгуків.Обговорення актуальних питань присвячено розвитку освіти дорослих 

як соціокультурному феномену, професійному розвитку педагога Нової 

української школи, науково-методичним засадам професійного розвитку 

фахівців в умовах формальної і неформальної освіти, розвитку їх цифрової 

компетентності, психологічному супроводу, управлінню професійним 

розвитком фахівців в умовах децентралізації влади. 

Для теоретиків і практиків освіти дорослих, працівників закладів вищої 

освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, керівників закладів освіти, методичних служб усіх 

рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної 

формальної та неформальної освіти дорослих. 

Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської Інтернет-конференції 

16 жовтня 2019 р. м. Київ ⁄ за наук. ред. В.В. Сидоренко; упорядкування 

Я.Л. Швень, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2019. 250 с. 

 

 

 

 

 

ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА  ПРОДУКЦІЯ 



 

(практичні посібники, методичні посібники,  

методичні рекомендації, практичні порадники тощо) 

 

Основні засади навчання базових навичок медіатора  

За заг. ред. К.Б. Наровської. К.: Видавець В. Захаренко [А.І. Гусєв] 

Основні засади навчання базових навичок медіатора покликані сприяти 

забезпеченню якісних послуг медіації завдяки визначенню принципових 

положень та мінімальних вимог до підготовки  медіаторів, що спираються на 

визнану світову практику і напрацювання більш ніж 25-річного українського 

досвіду навчальних центрів, тренерів, викладачів, коучів.  

Надано практичні рекомендації щодо здійснення різних видів навчання у 

сфері медіації та їх відмежування від навчання базових навичок медіатора; 

рекомендації щодо використання Основних засад навчання базових навичок 

медіатора різними суб’єктами у сфері медіації – провайдерами освітніх послуг, 

зокрема із закладами вищої освіти, донорами, іншими замовниками освітніх 

послуг, особами, які бажають пройти навчання, учасниками медіації. Навчання 

відповідно до Основних засад має забезпечити особі рівень компетентності, 

однаковий (базовий) для всіх сфер (практик) медіації, зокрема з медіацією в 

громадах та шкільною медіацією,  достатній для початку практики як медіатора 

і продовження навчання на спеціалізованих програмах для набуття навичок 

медіатора у різних сферах: сімейній, господарській, корпоративній, 

організаційній, трудовій, кримінальній, шкільній тощо. 

Основні засади навчання базових навичок медіатора / За заг. ред. К.Б. 

Наровської. К.: Видавець В. Захаренко. 2019. – 32 с. 

 

Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична 

реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері 

України  

В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. Лещенко, 

С. Г. Литвинова, В. І. Луговий, В. В. Олійник, О. М. Спірін, М. П. Шишкіна 

/ наук. ред. В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. 

У виданні представлено результати тривалого комплексного  системного 

колективного дослідження проблем інформатизації освіти та практичної 

реалізації інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері, виконаного 

упродовж усього періоду становлення суверенітету Української держави та 

найважливіших інноваційних сфер суспільства − освіти і науки, відповідальних 

за розвиток людини, її конкурентоспроможність у сучасному глобалізованому 

світі і швидко прогресує, що з-поміж найвагоміших наукових досягнень авторів 

- обґрунтування основних напрямів і розроблення концепції інформатизації 

освіти України на новому етапі її розвитку, починаючи від 1991 р., в умовах 

незалежності, глобалізації, стрімкого поширення новітніх ІКТ; створення 

фундаментальної теорії, що пояснює інформаційно-комунікаційну сутність 

освіти, ключову роль інформації і комунікації у формуванні людських 

компетентностей як інформаційного продукту; наукового і 

методичногосупроводження організації, визначення змісту, програмно-

методичного забезпечення вивчення інформатики як предмета та під час 



 

вивчення інших предметів у закладах загальної середньої і професійної 

(професійно-технічної) освіти; створення системи широкого впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у загальній середній освіті з науково-

методичною підтримкою її цифровізації; обґрунтування норм освітнього 

законодавства та державних програм розвитку освіти в частині інформатизації у 

період 1991-2018 рр.; запровадження в національну освітньо-наукову практику 

інноваційних інституційних форм інформатизації освіти; становлення фахового 

експертного середовища та поширення інноваційних ідей і практик 

інформатизації. Показано авторський внесок у розроблення науково-

методичного забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації вчителів 

інформатики та для її вивчення в інших предметах, зокрема за дистанційною 

формою; створення нових систем навчання і хмаро орієнтованих освітніх 

середовищ, електронних освітніх ресурсів, електронних наукових фахових 

видань, підручників і посібників для різних рівнів освіти. Видання містить 

науковий прогноз подальшої інформатизації освіти, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також широку авторську 

бібліографію. Розраховано на наукових, науково-педагогічних, керівних 

працівників, докторантів, аспірантів і магістрантів, які займаються 

теоретичними і практичними проблемами інформатизації освіти, упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику. УДК 

116:[004::37]. 

Биков В.Ю. Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та 

практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері 

України / В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. Лещенко, 

С. Г. Литвинова, В. І. Луговий, В. В. Олійник, О. М. Спірін, М. П. Шишкіна / наук. 

ред. В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 

2019. 214 с. ISBN 978-966-485-251-4. 

 

 

Практичні порадники 

 

Практичний порадник до підготовки підсумкових випускних робіт 

для майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

за ред. С.С. Шевчук 
У практичному пораднику розглянуто порядок підготовки, оформлення та 

захисту підсумкової випускної роботи для майстрів виробничого навчання 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які підвищують 

кваліфікацію за заочною та очно-дистанційною формами навчання на базі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

У виданні представлено рекомендований перелік тем підсумкових 

випускних робіт для майстрів виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, орієнтовний план їх виконання та список 

літературних джерел, що стануть у нагоді при виконанні підсумкових випускних 



 

робіт по кафедрі методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін. 

Практичний порадник може бути корисним для майстрів виробничого 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти на дистанційному 

етапі підвищення кваліфікації при виконанні підсумкової випускної роботи. 

Обсяг  спецкурсу – 15 год. (0,5 кредиту). 

Шевчук С.С. Практичний порадникдо підготовки підсумкових випускних 

робіт для майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 2-е видання / С.С.Шевчук. – Біла Церква : БІНПО УМО, 2019. 

– 58 с. 

 

 

Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри  виробничого навчання та викладачі професійно-

теоретичної підготовки)  

В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук 

У практичному пораднику розглянуто порядок підготовки, оформлення та 

захисту підсумкової випускної роботи для майстрів виробничого навчання та 

викладачів професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О, які підвищують 

кваліфікацію за заочною та очно-дистанційною формами навчання на базі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

У виданні представлено  рекомендований перелік тем підсумкових 

випускних робіт, орієнтовний план їх виконання та список літературних джерел, 

які стануть у нагоді при виконанні підсумкових випускних робіт по кафедрі 

педагогіки, психології та менеджменту. 

Практичний порадник може бути корисним для майстрів виробничого 

навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на дистанційному етапі підвищення кваліфікації 

при виконанні підсумкової випускної роботи. 

Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри  виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної 

підготовки) / В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук. Біла Церква : БІНПО УМО, 2019.  

81с. 

 

 

Практичний порадник до підготовки підсумкових випускних робіт 

(для викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти) 

за ред. І.Є. Сілаєвої 
У практичному пораднику розглянуто порядок підготовки, оформлення та 

захисту підсумкової випускної роботи для викладачів професійно-теоретичної 

підготовки, які підвищують кваліфікацію за заочною та очно-дистанційною 



 

формами навчання на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Посібник містить рекомендований перелік тем, орієнтовний план  та 

список літератури для виконання підсумкових випускних робіт по кафедрі 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 

Він може бути корисним для викладачів професійно-теоретичної 

підготовки професійних навчальних закладів на дистанційному етапі 

підвищення кваліфікації при підготовці підсумкової випускної роботи. 

Обсяг  спецкурсу – 15 год. (0,5 кредиту). 

Сілаєва І. Є. Практичний порадник до підготовки підсумкових випускних 

робіт (для викладачів професійно-теоретичної підготовки  закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти) / І. Є. Сілаєва. – Біла Церква : БІНПО ДЗВО 

«УМО» НАПН України, 2019. – 60 с. 

 

 

Методичні  посібники 

 

Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та 

прокрастинації особистості: методичний посібник 

Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. 

Методичний посібник присвячено висвітленню особливостей діагностики 

перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості. Розроблення 

містить 26 методик для діагностики перфекціонізму, трудоголізму та 

прокрастинації особистості, основні напрями їх застосування та список 

використаної літератури. Методичний посібник призначено викладачам закладів 

вищої освіти, слухачам інститутів післядипломної освіти, керівникам, 

психологам організацій, а також усім, хто цікавиться проблемами діагностики 

перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості. 

Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Методики дослідження 

перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: методичний 

посібник / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – Кам’янець-

Подільський : ПП «Аксіома», 2019. – 80 с. 

 

 

Методичні рекомендації 

 

Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти  

Постоєва О.Г., Мухіна Л.Я. 

Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи для здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи для здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти / Постоєва О.Г., 



 

Мухіна Л. Я. ; Навчально-науковий інститут менеджменту та психології  ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». – Київ, 2019. – 27 с. 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення матеріалів 

учасників християнського науково-практичного заходу 

Мухіна Л. Я. 

«Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення матеріалів 

учасників християнського науково-практичного заходу» сприяють допомозі 

учасникам християнських науково-практичних заходів у підготовці  матеріалів, 

що стосуються наукового обговорення богословських підходів, методів і 

дослідницьких практик для пошуку відповідей на питання, що пов’язані зі 

змінами світоглядних і наукових парадигм актуального світу, оскільки 

включають основні вимоги до матеріалів доповідачів для  публікації та приклади 

оформлення і написання таких матеріалів в результаті участі у християнському 

науково-практичному заході. 

Мухіна Л. Я. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення 

матеріалів учасників християнського науково-практичного заходу / Л. Я. 

Мухіна. – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», 2019. – 46 с. 

 

 

Аутоагресивна поведінка: від подряпин до суїциду  

Гусєв А. І. 
Методична розробка спрямована на підвищення рівня обізнаності батьків 

та педагогічних працівників у питаннях профілактики аутоагресивної поведінки 

та суїциду. Вона може бути корисною для андрагогів, педагогів, соціальних 

працівників, шкільних психологів, тренерів, громадських активістів, які 

працюють з дорослими у формальній і неформальній освіті. 

Гусєв А. Аутоагресивна поведінка: від подряпин до суїциду: методична 

розробка / А.І. Гусєв // Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: 

актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні рекомендації / 

[редактори-укладачі: О. В. Аніщенко, М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, В. І. 

Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2019. – С. 158–164. 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ 
(навчальні програми, підручники,  

навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні наочні посібники, 

хрестоматії, практикуми, робочі зошити);  

засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи; навчальні 

карти; відео- та аудіовізуальні засоби навчання; електронні засоби 

навчального призначення; електронні засоби загального призначення тощо) 

 

Навчальні програми 

Тренінговий модуль «Підвищення доступу ключових груп населення 

до кваліфікованої медичної допомоги» 



 

Н. Вербицька, Р. Івасій, М. Діденко  

Тренінговий модуль призначений для викладачів медичних навчальних 

закладів післядипломної освіти, які працюють з майбутніми та нинішніми 

сімейними лікарями. Дводенний тренінг складається з шести тематичних 

розділів та представлений у вигляді навчальної програми, розрахованої на 30 

академічних годин:  22 години авдиторних занять та 8 годин самостійної роботи. 

Основні теми модуля: ВІЛ та профілактика до контакту, особливості 

консультування представників ключових груп населення, підвищення доступу 

пацієнтів із цих груп до медичних послуг та подолання дискримінації у медичних 

закладах України. Кожна сесія містить теоретичний матеріал, практичні вправи 

та рекомендації щодо можливостей використання. 

Автори модуля сподіваються, що участь у тренінгу допоможе лікарям 

подолати страх перед можливістю інфікуватися ВІЛ (в неаварійних ситуаціях), а 

також надасть усі необхідні знання щодо раннього виявлення ВІЛ-позитивних 

людей та профілактики ВІЛ-інфекції серед серонегативних представників 

ключових груп населення. 

Тренінговий модуль «Підвищення доступу ключових груп населення до 

кваліфікованої медичної допомоги»/ Н. Вербицька, Р. Івасій, М. Діденко — К.: ГО 

«Точка опори UA», 2019. — 80 с. 

 

 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Технології 

розвитку технічної творчості учнів при професійній підготовці» для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації (викладачів професійно-

теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти) 

за ред. І.Є. Сілаєвої. 
Спецкурс присвячений проблемі формування технічної творчості 

здобувачів освіти  при навчанні професії в умовах закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. Метою спецкурсу є систематизація і 

вдосконалення знань педагогічних працівників ЗП(ПТ)О про методи та прийоми 

розвитку технічної творчості та умінь щодо застосування технологій розвитку 

технічної творчості  в освітньому процесі. 

Розглянуто сутність евристичних методів навчання та теорії розв’язання 

винахідницьких завдань, організаційно-методичні засади професійної 

підготовки із застосуванням методів розвитку технічної творчості учнів, 

принципи організації гурткової роботи.  

Упровадження робочої навчальної програми  сприятиме  підвищенню 

ефективності професійної підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у контексті 

реалізації державної політики у сфері сучасної  професійної (професійно-

технічної) освіти.  

Спецкурс може бути корисним педагогічним працівникам та методистам 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Обсяг  спецкурсу – 15 год (0,5 кредиту). 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Технології розвитку 

технічної творчості учнів при професійній підготовці»для слухачів курсів 



 

підвищення кваліфікації (викладачів професійно-теоретичної підготовки та 

майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти / за ред. І.Є. Сілаєвої. Біла Церква, 2019. 20 с. 

 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу«Реалізація кейс-

технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників» Спецкурс 

для слухачів курсів підвищення кваліфікації (викладачів та майстрів 

професійної (професійно-технічної) освіти) 

за ред. С.В. Соболєвої 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Реалізація кейс-

технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників» призначена для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації з метою узагальнення і систематизації 

знань, розвитку та удосконалення умінь слухачів щодо впровадження у 

професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку кваліфікованих 

робітників кейс-технології. 

Робоча навчальна програма спецкурсу складається із семи тем і містить 

науково-обґрунтований зміст для підвищення кваліфікації слухачів категорій 

«викладачі професійно-теоретичної підготовки» та «майстри виробничого 

навчання», спрямована на оновлення та поглиблення професійних знань та  

умінь щодо впровадження у підготовку кваліфікованих робітників кейс-

технології, які забезпечують ефективне виконання ними професійних обов’язків. 

Обсяг  спецкурсу – 15 год. (0,5 кредиту). 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Реалізація кейс-

технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників»для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації (викладачів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти) / за ред. С.В. Соболєвої. Біла Церква, 2019. 12 с. 

 

 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу:«Сучасні 

технології діагностики в автомобільній галузі» для викладачів і майстрів 

виробничого навчання ЗП(ПТ)О 

За ред. В.І. Семілетка 
Вибірковий спецкурс розроблено на допомогу викладачам та майстрам 

виробничого навчання ЗП(ПТ)О при впровадженні новітніх технологій 

діагностики у професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку 

кваліфікованих робітників автомобільної галузі відповідно стандарту: СП(ПТ)О 

7241.G.45.20-2017, професії – «Майстер з діагностики та налагодження 

електронного устаткування автомобільних засобів». 

Спекурс містить теми: діагностичні засоби і прилади; діагностичний 

адаптер  ELM-327; мотор-тестер Автоскоп (серії ІІ, ІV); Інформаційне 

забезпечення діагностики; Засоби зчитування і розшифровки кодів 

несправностей. Також надано інформацію про сучасний стан технологій 

діагностики автомобілів, рівень впровадження новітніх технологій на провідних 

СТО в Україні і у світі.  

Обсяг спецкурсу - 15 год. (0,5 кредита). 



 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Сучасні технології 

діагностики в автомобільній галузі «для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

(викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти) / за 

ред. В.І. Семілетка. Біла Церква, 2019. 18 с. 

 

 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Реалізація квест-

технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників» для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації (викладачів професійно-

теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

за ред. В.С. Кулішова 

Спецкурс присвячений проблемі впровадження технології квест (веб-

квест) у професійно-практичну та професійно-теоретичну підготовку здобувачів 

освіти в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Мета 

спецкурсу - формування знань та умінь слухачів щодо впровадження у 

професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку кваліфікованих 

робітників квест-технології. 

Розглянуто ряд питань, пов’язаних з історією виникнення та сутністю 

квест-технології, класифікацією навчальних квестів, підвищенням рівня 

інформаційно-методичної грамотності педагогів професійної школи за 

допомогою впровадження технології веб-квест у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників, формуванням умінь слухачів щодо проектування 

занять з професійної підготовки з використанням квест-технології. 

Упровадження робочої  навчальної програми вибіркового спецкурсу  

«Реалізація квест-технології у професійній підготовці кваліфікованих 

робітників»сприятиме  підвищенню ефективності професійної 

підготовки  здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у контексті 

реалізації  державної  політики у сфері сучасної професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Спецкурс стане у пригоді педагогам,  методистам ЗП(ПТ)О та всім, хто 

зацікавлений у підвищенні ефективності процесу професійної підготовки 

фахівців,  удосконаленні методики професійного навчання.  

Обсяг  спецкурсу – 15 год. (0,5 кредиту). 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Реалізація квест-

технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників» для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації (викладачів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти / за ред. В.С. Кулішова. Біла Церква, 2019. 15 с. 

 

 

 

 

 



 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Освітні інновації 

у позаурочній навчальній діяльності закладів професійно-технічної освіти» 

за ред. С.С. Шевчук 
Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Освітні інновації у 

позаурочній навчальній діяльності закладів професійної» розроблена для 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на базі Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Мета вибіркового спецкурсу:узагальнення і систематизація знань,  

розвиток та удосконалення умінь слухачів із методики проектування, 

планування та впровадження освітніх інновацій в позаурочну навчальну 

діяльність у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

Робоча навчальна програма спецкурсу складається з 7 тем і містить 

науково-обґрунтований зміст для підвищення кваліфікації слухачів категорій 

«викладачі професійно-теоретичної підготовки» та «майстри виробничого 

навчання», спрямована на оновлення та поглиблення професійних знань і умінь, 

які забезпечують ефективне виконання ними професійно-функціональних 

обов’язків. 

Програма адресована педагогічним працівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, усім зацікавленим користувачам. 

Обсяг годин спецкурсу – 15 год. (0,5 кредиту). 

Робоча навчальна програма вибіркового спецкурсу «Освітні інновації у 

позаурочній навчальній діяльності закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти»для слухачів курсів підвищення кваліфікації (викладачів професійно-

теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти) / за ред. С.С. Шевчук. Біла Церква, 

2019. 20 с. 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Проектне фінансування» 

Бурлаєнко Т. І.  

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Проектне фінансування», з 

галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент» / 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

призначена для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціалізацією / освітньою 

програмою: менеджмент та адміністрування / підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, денна форма. Актуальність зазначеної дисципліни 

обумовлюється необхідністю озброєння здобувачів вищої освіти магістратури 

знаннями, які можуть бути використанні ними у науковій, викладацькій, 

практичній та управлінській діяльності. 

Бурлаєнко Т. І. Робоча програма навчальної дисципліни «Проектне 

фінансування»,Київ, 2019. 8 с. 

 

 

 

 



 

Програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» 

Бурлаєнко Т. І.  

Програма нормативної навчальної дисципліни «Ділове адміністрування», 

з галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент» / 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

призначена для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціалізацією / освітньою 

програмою: менеджмент та адміністрування / підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, денна форма. Актуальність зазначеної дисципліни 

обумовлюється необхідністю озброєння здобувачів вищої освіти магістратури 

знаннями, які можуть бути використанні ними у науковій, викладацькій, 

практичній та управлінській діяльності, усім зацікавленим користувачам. 

Бурлаєнко Т. І. Програма навчальної дисципліни «Проектне 

фінансування»,Київ, 2019. 20 с. 

 

 

Робоча програма «Економіка підприємства»  

Постоєва О. Г.  

Програму вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки (нормативна 

складова - цикл професійної підготовки) бакалавра «Менеджмент». Програма 

навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: підприємство: 

базові поняття, основи функціонування; управління процесом виробництва та 

оцінка його ефективності. 

Основна мета вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є 

формування  у майбутніх управлінців компетенцій щодо аналізу та планування 

показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування. 

Постоєва О.Г. Робоча програма «Економіка підприємства», Київ, 2019, 

6 с.   

 

 

Робоча програма «Інноваційний менеджмент»  

Постоєва О. Г.  

Програму вивчення навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки (варіативна 

складова - цикл за вибором студента) магістра «Менеджмент».  

Програма  складається із  змістових модулів:1. Інноваційна діяльність. 2.  

Синергетика в управлінні персоналом. 

Основна мета дисципліни - формування у майбутніх управлінців 

компетенцій створення синергетичної взаємодії в колективі, здійснення 

інноваційної діяльності на підприємстві, аналіз змін (внутрішніх і зовнішніх) та 

перетворення їх на інноваційні можливості розвитку підприємства, реалізацію 

інноваційних стратегій. 

Постоєва О.Г. Робоча програма «Інноваційний менеджмент».   Київ, 2019.  

5 с. 

 



 

 

Робоча програма «Методологія наукових досліджень»  

Постоєва О. Г.  

Програму вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

(нормативна складова - цикл професійної підготовки) магістра «Менеджмент» та 

«Економіка». 

Програма  складається із  змістових модулів: 1. Організація наукових 

досліджень. 2.  Наукові дослідження у ЗВО. 

Основною метою вивчення дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» є засвоєння елементів методології наукових досліджень і розвиток 

у студентів творчого мислення, вивчення основних положень та відомостей 

щодо ролі і місця науки у розвитку суспільства,  організації та способів 

забезпечення наукових досліджень. 

Постоєва О. Г. Робоча програма «Методологія наукових досліджень».  

Київ, 2019. 5 с.   

 

 

Освітня програма «Батьківські збори по-новому: актуально, 

інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного курсу «Культура 

добросусідства»  

Аніщенко О. В., Араджионі М. А. (керівниця творчої групи), 

Волошенюк О. В., Грек І. В., Гусєв А. І., Замосянчук О. Л., Литвинова І. В., 

Охредько О. Е., Палько Т. В., Пастушенко Н. М., Унгурян І. К. 

Програма «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, 

корисно» інтегрованого наскрізного курсу «Культура добросусідства»  

спрямована на розвиток освіти дорослих в Україні, посилення соціальної 

згуртованості та співпраці закладів освіти з батьками, розвиток громадянської і 

психолого-педагогічної компетентності рідних дитини (батьків або опікунів) та 

педагогічної спільноти. Програма  схвалена для використання в освітніх 

закладах України (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства 

освіти і науки України № 22.1/12-Г-335 від 07 червня 2019 р.) 

Аніщенко О. В., Араджионі М. А. (керівниця творчої групи), Волошенюк О. 

В., Грек І. В., Гусєв А. І., Замосянчук О. Л., Литвинова І. В., Охредько О. Е., 

Палько Т. В., Пастушенко Н. М., Унгурян І. К. Освітня програма «Батьківські 

збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного 

курсу «Культура добросусідства» // Культура добросусідства. Батьківські 

збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні 

рекомендації / [редактори-укладачі: О. В. Аніщенко, М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, 

В. І. Потапова]. – К. : ТОВ «Прометей», 2019. – С. 7-33. 

 

 

 

 

 

 



 

Підручники 

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. 

Підручник  -  результат другого етапу колективної науково-дослідної 

роботи на тему «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій 

змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» РК № 

0117U002382 (2017–2019 рр.). У виданні систематизовано викладено навчальні 

модулі підвищення кваліфікації, що відповідає освітньо-професійній програмі 

підвищення кваліфікації керівників, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників з дистанційного навчання та інформаційно-комунікаційних 

технологій, яка базується на компетентнісному підході, поділяє філософію 

визначення вимог до фахівця, покладену в основу Болонського процесу та в 

міжнародний Проект Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в 

Європі» (TuningEducationalStructuresinEurope, TUNING). 

Авторами розкрито аспекти інноваційної технології змішаного навчання: 

теоретичний (від генезису до дидактики), інституційний, управлінсько-

технологічний і педагогічний; розроблено рекомендації щодо технологій 

організації змішаного навчання у закладах післядипломної освіти; 

запропоновано моделі змішаного навчання в системі відкритої післядипломної 

освіти взагалі, на курсах підвищення кваліфікації зокрема. Підручник 

побудовано на діяльнісній основі: до нього увійшли блоки самоперевірки, творчі 

питання та практичні завдання. 

Для керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів закладів 

післядипломної освіти, здобувачів вищої освіти. 

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; ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 196 с. 

 

 

Державне та регіональне управління 

За ред. Є. Г. Карташова 

У підручнику розглянуто сутність державного та регіонального 

управління, еволюцію теорії державного  та регіонального управління, роль 

держави як суб’єкта управління суспільним розвитком, структуру державного 

механізму та концепції поділу влади в системі державного управління, 

особливості державного управління на регіональному рівні, специфіку місцевого 

самоврядування та його роль і місце у державному управлінні, підходи до 

визначення ефективності державного управління, а також значення державного 

контролю у сфері виконавчої влади, проблемні питання децентралізації в системі 

державного управління, концепції модернізації системи державного управління 

в Україні. 

Державне та регіональне управління: [підручник]/ Є. Г. Карташов, В. В. 

Євдокимов, І. О. Драган, О. І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. – Київ: 

Освіта України, 2019. - 248 с. 



 

Навчальні посібники 

 

Педагогічний консалтинг 

Т.А. Борова, З.В. Рябова, Г.Ю. Кравченко, О.О. Почуєва 

Навчальний посібник орієнтовано на студентів закладів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня і спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

які навчаються за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» 

та зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма 

«Управління навчальним закладом». Посібник адресовано науково-

педагогічним працівникам закладів вищої освіти, керівникам закладів загальної 

середньої освіти, начальникам (завідувачам), заступникам начальникам 

(завідувачам) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій, 

міськвиконкомів, ОТГ. 

Навчальний посібник «Педагогічний консалтинг» Т. А. Борова, 

З. В. Рябова, Г. Ю. Кравченко, О. О. Почуєва. – Луцьк : Терен, 2019. – 324 с. 

 

 

Психодіагностика в освітньому процесі : навч. посіб. для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації системи післядипломної освіти  

Москальова А. С., Москальов М. В. 

У  посібнику подано матеріали, призначені для опанування слухачами 

курсів підвищення кваліфікації навчального модулю «Психодіагностика в 

освітньому процесі».Він містить 5 змістових модулів, в яких висвітлюються 

методики психодіагностики різних сфер особистості учасників освітнього 

процесу, теоретичний матеріал, загальні принципи, методики, основні підходи 

до аналізу результатів психологічного дослідження, питання для самоконтролю, 

перелік рекомендованої літератури тощо. 

Призначений для викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти, 

керівників освітніх організацій, педагогічних працівників і практичних 

психологів системи освіти. 

Москальова А. С. Психодіагностика в освітньому процесі : навч. посіб. 

для слухачів курсів підвищення  кваліфікації системи післядиплом. Освіти/ А. С. 

Москальова, М. В. Москальов; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – Київ: 

ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», 2019. – 290 с. 

 

 

Навчально-методичні посібники 

 

Якість вищої освіти: теорія і практика.Навчально-методичний 

посібник  

За наук. ред. А. Василюк, М. Дей; кол. авторів: А. Василюк, М. Дей, 

В. Базелюк (та ін.). 

У навчально-методичному посібнику розкрито сутність поняття, чинники, 

критерії, показники, індикатори та складові якості вищої освіти. Висвітлено 

питання якості вищої освіти у міжнародному контексті та її нормативно-



 

правового регулювання в Україні. Особливу увагу сконцентровано на аналізі 

механізмів забезпечення, моніторингу та оцінювання якості вищої освіти. 

Посібник адресовано керівникам, педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам закладів вищої освіти, а також аспірантам і студентам-

магістрантам.(URL: https://lib.iitta.gov.ua/717657/). 

Якість вищої освіти: теорія і практика.Навчально-методичний посібник 

/ за наук. ред. А. Василюк, М. Дей; кол. авторів: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк 

(та ін.); НАПН України, Університет менеджменту освіти. Київ; Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. 176 с. 

 

 

Менеджмент: навч.-метод. посіб. у структурно-логічних схемах 

Савчук Л. М.  

Навчально-методичний посібник підготовлено для здобувачів вищої 

освіти, які вивчають дисципліну «Менеджмент». Предмет дисципліни охоплює 

загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку 

системи управління. 

Посібник призначений надати здобувачам вищої освіти допомогу в 

організації роботи з самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» з метою 

засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування системного 

підходу до проблем управління організацією. 

Савчук Л. М. Менеджмент: навч.-метод. посіб. у структурно-логічних 

схемах / Л. М. Савчук; НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». – Київ: 

ДЗВО«Ун-т менедж. освіти», 2019. – 68 с. 

 

 

Арт-терапевтичний тренінг  

Інжиєвська Л. А.,Ковальчук О. П. 
Навчально-методичний посібник розроблено для слухачів Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського. Він корисний для 

командирів, фахівців структур з моральнопсихологічного забезпечення 

(психологів), науково-педагогічних та наукових працівників, ад’юнктів 

(докторантів), а також тих, хто цікавиться проблемами теорії і практики 

психологічної допомоги та реабілітації. 

Інжиєвська Л. А. Арт-терапевтичний тренінг : навч.-метод. посіб. / Л. А. 

Інжиєвська, О. П. Ковальчук. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. – 184 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/717657/


 

 

ДОВІДКОВА  ПРОДУКЦІЯ 

(енциклопедії (енциклопедичні словники); 

мовні, лінгвістичні словники; довідники, каталоги тощо) 

 

Довідники 

 

Експериментальна діяльність державного вищого навчального 

закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України : довід. вид.  

За заг. ред. О. М. Отич ; упоряд.: О. М. Отич, О. А. Острянська. 

Державний  заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук України – визнаний лідер освіти 

дорослих, головний навчально-науковий, організаційно-методичний, 

дослідницький центр вітчизняної післядипломної педагогічної освіти.  

Багаторічна системна експериментальна діяльність професорсько-

викладацького колективу забезпечила високий рейтинг Університету в системі 

національної освіти України, підтверджений здобуттям статусу Лідера 

післядипломної освіти (16 разів), Лідера наукової та науково-технічної 

діяльності (2018), численними золотими медалями міжнародних і 

всеукраїнських виставок та нагородами державного рівня, серед яких почесні 

грамоти Кабінету Міністрів України, МОН України, Національного рейтингу 

«Золота Фортуна» та ін.  

Мета видання – ознайомлення широкої педагогічної громадськості з 

науково-педагогічними здобутками експериментальної діяльності 

професорсько-викладацького колективу ДЗВО «УМО», сприяння впровадженню 

їх в освітню практику, а також обмін досвідом науково-методичної роботи між 

закладами ППО. 

Довідкове видання буде цікавим педагогічним і науково-педагогічним 

працівникам, керівникам освіти, працівникам органів державної влади, 

студентам, представникам широкої педагогічної громадськості,  усім, хто 

цікавиться проблемами організації експериментальної роботи.  

Експериментальна діяльність державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України : довід. вид. / за заг. ред. 

О. М. Отич ; упоряд.: О. М. Отич, О. А. Острянська ; НАПН України, ДЗВО 

«Ун-т менедж. освіти». – Київ : ЮСТОН, 2019. – 45 

с.(http://lib.iitta.gov.ua/716769/) 

 

 

Каталоги 

Анотований каталог конкурсних робіт учасників Одинадцятого 

всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць із 

проблем післядипломної освіти (2019 р.) 

Упоряд.: М. О. Кириченко, О. М. Отич, І. Г. Отамась, 

О. А. Острянська, Н. В. Зернова, В. Т. Розмариця; за заг. ред. 

М. О. Кириченка. 

http://lib.iitta.gov.ua/716769/


 

До Анотованого каталогу увійшли анотації робіт учасників Одинадцятого 

всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць із проблем 

післядипломної освіти, підготовлених до впровадження в освітній процес 

закладів післядипломної освіти України.  

Мета видання – ознайомлення широкої педагогічної громадськості з 

науково-педагогічними здобутками працівників закладів післядипломної 

педагогічної освіти, сприяння впровадженню їх в освітню практику, а також 

обмін досвідом науково-методичної та навчально-методичної роботи між 

закладами ППО. 

Видання містить опис конкурсних робіт (опублікованих і рукописів) за 

сімома номінаціями: «Монографії», «Посібники», «Методичні рекомендації», 

«Дидактичні матеріали», «Спецкурси», «Навчальні програми з навчально-

методичним забезпеченням», «Електронні ресурси навчання». Участь у конкурсі 

взяли представники (окремі автори та авторські колективи, які мають необхідну 

науково-теоретичну і фахову підготовку) з 15 областей України  та м. Києва:  

Волинської – 3, Донецької – 2, Житомирської – 1, Запорізької – 1, Івано-

Франківської – 2, Луганської – 12, Миколаївської – 1, Чернівецької – 7,  

Харківської – 2, Хмельницької – 3, Полтавської – 2, Рівненської – 3, 

Тернопільської – 19, Київської – 6, Черкаської – 13, м. Київ – 6. Журі визначило 

переможців (відзначено дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів) і лауреатів конкурсу 

(відзначено дипломами «За актуальність, наукову і практичну цінність», «За 

інформаційну підтримку  талановитої молоді України», «За соціальну 

актуальність та інноваційність», «За науково-методичне забезпечення  

упровадження Концепції Нової української школи», «За внесок у розвиток 

поняттєво-термінологічного апарату психології», «За актуальність проблеми», 

«За соціальну актуальність проблеми», «За інноваційну освітню ідею», «За 

інноваційність, актуальність та практичну цінність», «За практичну цінність»). 

Для науково-педагогічних і педагогічних працівників, керівників і 

слухачів курсів закладів післядипломної педагогічної освіти, педагогів-

практиків, студентів закладів вищої педагогічної освіти. 

Анотований каталог конкурсних робіт учасників Одинадцятого 

всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць із проблем 

післядипломної освіти (2019 р.) / упоряд.: М. О. Кириченко, О. М. Отич, 

І. Г. Отамась, О. А. Острянська, Н. В. Зернова, В. Т. Розмариця; за заг. ред. 

М. О. Кириченка; ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 40 с. 

 

 
 

 



Таблиця ІІ.4.2.

внесені до 

Переліку 

наукових 

фахових 

видань 

України

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

індексуються 

в інших науко-

метричних 

базах даних** 

(окрім 

статей, які 

враховано у 

графі 5)

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

індексуються 

в інших науко-

метричних 

базах даних** 

(окрім 

статей, які 

враховано у 

графі 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Професійний 

розвиток фахівців у 

системі освіти 

дорослих: історія, 

теорія, технології, 

(2017-2019 рр.), 

РК № 0117U002380

19 3 3 2 14 19

Наукові засади 

управління якістю 

вищої освіти в 

контексті чинного 

законодавства 

України, (2017-2019 

рр.), 

РК  0117U002379

12 12 12 12

Теоретичні та 

методичні основи 

впровадження 

технологій змішаного 

навчання в систему 

відкритої 

післядипломної 

освіти, (2017-2019 

рр.), 

РК  0117U002382 

12 5 2 3 2 7 2 5 8 4

Усього* 43 20 17 3 4 7 2 5 14 39 4

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.

** EBSCO databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus International тощо.

з них:

вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними партнерами

усьо-

го

ін
ш

і 
(у

т
о

ч
н
и

т
и

 я
к
і)

зарубіжні

наукові періодичні видання
матеріали 

конференцій 

(інших науково-

практичних заходів)

у
к
р

аї
н

сь
к
а 

ан
гл

ій
сь

к
а

н
ім

ец
ьк

а

ф
р

ан
ц

у
зь

к
а

п
о

л
ьс

ьк
а

усьо-

го

з них:

Продукція, опублікована за завершеними у 20__ році прикладними дослідженнями

(частина ІІ: статті)

Тема наукового 

дослідження, 

термін виконання

Кількість статей (одиниці)

усього*

у тому числі за мовами статей:

з них 

опублікованих 

вченими 

установи 

спільно з 

зарубіжними 

авторами

усьо-

го

з них 

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

у тому числі за видами видань:



в Україні за кордоном

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Професійний розвиток фахівців у 

системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології, (2017-2019 рр.), 

РК № 0117U002380

Наукові засади управління якістю 

вищої освіти в контексті чинного 

законодавства України, (2017-2019 

рр.), РК  0117U002379

23 11 11 11 2 23

Теоретичні та методичні основи 

впровадження технологій змішаного 

навчання в систему відкритої 

післядипломної освіти, (2017-2019 

рр.), РК  0117U002382 

32 27 5 5 32

Усього* 55 38 16 16 2 55

Таблиця ІІ.4.3.

у тому числі за видами науково-практичних заходів:

у
к
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зь

к
а

ін
ш

і 

(у
т

о
ч
н
и
т

и
 

я
к
і)

у тому числі за мовами:

Продукція, опублікована за завершеними у 2019 році прикладними дослідженнями

(частина ІІІ: тези доповідей)

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.

міжнародні

у т.ч. за місцем проведення:
усього

всеукраїнські, 

усього

інші, 

усього

п
о
л

ь
сь

к
аТема наукового дослідження, 

термін виконання

Кількість тез доповідей (одиниці)

усього*



Таблиця ІІ.5.2.

внесені до 

Переліку 

наукових 

фахових 

видань 

України

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

індексуються 

в інших науко-

метричних 

базах даних** 

(окрім 

статей, які 

враховано у 

графі 5)

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

індексуються 

в інших науко-

метричних 

базах даних** 

(окрім 

статей, які 

враховано у 

графі 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Науково-методичні засади 

підвищення ефективності 

державно-громадського 

управління неперервною 

освітою в умовах суспільної 

трансформації в                             

Україні (2016-2020 рр.), 

РК  0116U007183

3 1 1 2 2 1 2

Удосконалення сучасних 

моделей підвищення 

кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті 

формування та розвитку 

професійної компетентності 

(2017-2021 рр.), 

РК  0117U002381

15 12 8 3 3 1 11 4

Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2019 році

(частина ІІ: статті)

Тема наукового дослідження, 

термін виконання

Кількість статей (одиниці)

усього*

у тому числі за мовами статей:

з них 

опублікованих 

вченими 

установи 

спільно з 

зарубіжними 

авторами

усьо-

го

з них 

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

у тому числі за видами видань:

з них:

вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними партнерами

усьо-

го

ін
ш

і 
(у

т
о

ч
н
и

т
и

 я
к
і)

зарубіжні

наукові періодичні видання
матеріали 

конференцій 

(інших науково-

практичних заходів)

у
к
р

аї
н

сь
к
а 

ан
гл

ій
сь

к
а

н
ім

ец
ь
к
а

ф
р

ан
ц

у
зь

к
а

п
о

л
ь
сь

к
а

усьо-

го

з них:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Психологічні чинники 

суб’єктивного благополуччя 

персоналу освітніх організацій 

(2017-2021 рр.), 

РК  0117U006772

11 9 8 1 2 2 10 1

Підготовка 

конкурентоспроможних 

фахівців в умовах освітніх змін 

(2017-2021 рр.), РК  

0117U002378

3 3 3 3

Особистісний розвиток та 

психологічна допомога в 

сучасних умовах (2017-2021 

рр.), РК  0117U002377
7 7 7 7

Управління 

конкурентоспроможністю 

персоналу, робіт та послуг: 

теорія, методологія, практика 

(2016-2020 рр.), 

РК  0116U003480

7 4 4 3 3 2 5

Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми 

формування та вдосконалення 

системи управління проектами 

(2019-2021 рр.), 

РК  0119U000543

7 3 3 4 3 1 3 4

Усього* 53 39 34 1 14 9 6 37 16

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.

** EBSCO databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus International тощо.



в Україні за кордоном

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Науково-методичні засади 

підвищення ефективності державно-

громадського управління 

неперервною освітою в умовах 

суспільної трансформації в                             

Україні (2016-2020 рр.), 

РК  0116U007183

3 3 3

Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної 

компетентності (2017-2021 рр.), 

РК  0117U002381

40 18 19 17 2 3 40

Психологічні чинники суб’єктивного 

благополуччя персоналу освітніх 

організацій (2017-2021 рр.), 

РК  0117U006772
17 6 11 9 5 12 5

Підготовка конкурентоспроможних 

фахівців в умовах освітніх змін (2017-

2021 рр.), РК  0117U002378 2 2 2 2

міжнародні

у т.ч. за місцем проведення:
усього

всеукраїн-ські, 

усього

інші, 

усього

п
о
л

ь
сь

к
аТема наукового дослідження, 

термін виконання

Кількість тез доповідей (одиниці)

усього*

Таблиця ІІ.5.3.

у тому числі за видами науково-практичних заходів:

у
к
р
аї

н
сь

к
а 

ан
гл

ій
сь

к
а

н
ім

ец
ь
к
а

ф
р
ан

ц
у
зь

к
а

ін
ш

і 

(у
т

о
ч
н
и
т

и
 

я
к
і)

у тому числі за мовами:

Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2019 році

(частина ІІІ: тези доповідей)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Особистісний розвиток та 

психологічна допомога в сучасних 

умовах (2017-2021 рр.), 

РК  0117U002377

2 2 2 2

Управління конкурентоспроможністю 

персоналу, робіт та послуг: теорія, 

методологія, практика (2016-2020 

рр.), РК  0116U003480

Економічні, соціальні та інформаційні 

механізми формування та 

вдосконалення системи управління 

проектами (2019-2021 рр.), 

РК  0119U000543

Усього* 64 27 34 30 7 3 59 5

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.


