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ЧАСТИНА І 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ  

УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ  

 

У 2016 р. Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (далі – 

Університет) спрямовував свою діяльність на розв’язання стратегічних завдань 

розвитку системи післядипломної педагогічної освіти з урахуванням Указу 

Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 17 листопада 2000 р. № 538 «Про затвердження 

Положення про республіканський (Автономії Республіки Крим), обласні та 

Київський і Севостопольський міські інститути післядипломної педагогічної 

освіти», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 р. 

№ 1014-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

електронного уряду в Україні», 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 4 червня 1991 р. № 34, «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. 

№ 1556-VII, «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р. 

№ 74, «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 

2003 р. № 851-IV, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 

2015 р. № 848-VIII та ін. Стратегія розвитку Університету менеджменту освіти 

відповідає стратегії розвитку НАПН України на 2016–2022 рр. 

У складі Університету функціонувало три інститути: Центральний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології, Білоцерківський інститут неперервної професійної 

освіти.  

За ініціативи Університету у межах Консорціуму закладів 

післядипломної освіти України розпочато діяльність Українського відкритого 

університету післядипломної освіти – першого в Україні самоврядного 

навчального закладу типу розподіленого університету, який, реалізуючи 

освітню політику держави щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів, 

забезпечував координацію діяльності закладів  післядипломної освіти і 

спрямовував її на реалізацію законодавства про освіту, приведення змісту 

післядипломної освіти і освіти дорослих у відповідність до європейських 

освітніх стандартів, модернізацію освітньої інфраструктури, розроблення 

навчально-методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної 

освіти, упровадження інноваційних підходів до розвитку особистості фахівця на 

засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти.  

У зв’язку з припиненням фінансування виконання в Університеті 

прикладних наукових досліджень за державним замовленням наукова робота в 

УМО здійснювалася на рівні кафедр у межах річного навантаження викладачів, 

наукової складової роботи кафедр та діяльності наукових лабораторій на 

громадських засадах.  
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Основними напрямами наукових досліджень Університету у 2016 р. були: 

управління навчальними закладами та менеджмент освіти; організаційна 

психологія та психологія праці; соціальна психологія і психологія соціальної 

роботи; педагогічна та вікова психологія; теорія і практика організації 

післядипломної освіти та навчання дорослих; моніторинг та забезпечення якості 

освіти упродовж життя; проектування інноваційних технологій управління 

системою післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних змін; 

теоретичні та методичні основи застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у системі відкритої освіти; психолого-педагогічні засади підготовки 

конкурентоздатних фахівців в умовах післядипломної освіти.  

У 2016 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» успішно пройшов 

наукову атестацію. Визначений рівень розвитку наукового потенціалу ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» з урахуванням якісних і кількісних 

показників результативності його діяльності дав підстави віднести Університет 

до Категорії А4 (270,31 бали) як наукову установу, що характеризується 

високим рівнем наукової діяльності, має оптимальні можливості для 

упровадження і використання результатів наукових досліджень (своїх та інших 

підвідомчих установ НАПН України) в освітньому процесі та може 

здійснювати науково-методичний супровід упровадження цих результатів у 

навчальний процес обласних закладів післядипломної педагогічної освіти у 

різних регіонах України, що сприятиме реалізації освітньої політики МОН 

України. 

У 2016 р. Університетом проводилася цілеспрямована і системна робота з 

виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та 

Національної академії педагогічних наук України на 2014–2016 рр. за пп. 1, 59, 

60, 61, 62, 63, 86, 87.  

За звітний період опубліковано 470 наукових праць, зокрема: розділ 

Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні – 1, 

монографій – 8, збірники наукових праць – 2, посібників – 6, навчально-

методичних посібників – 13, методичних посібників – 1, навчальний посібник – 

1, методичних рекомендацій – 17, лекційних курсів – 1, спецкурсів – 5, 

положень – 2, нормативних документів – 3, фахових статей – 50, статтей в 

іноземних виданнях – 11,статей у науково-метричних базах – 10, інших 

виданнях – 42, науково-педагогічній прессі – 3, збірниках наукових праць – 17, 

наукових періодичних виданнях – 2, тез – 274. 

У 2016 р. продовжувалося упровадження результатів завершених 

наукових досліджень та здійснювався моніторинг ефективності цього процесу. 

Всього у звітному році за видами продукції упроваджувалося 19 одиниць, 

зокрема, наукова, науково-виробнича, навчальна, довідкова продкуції. Усього 

моніторингом було охоплено 55 об’єктів упровадження. 

У 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.455.03 Університету ме 

неджменту освіти захищено 3 кандидатські дисертації за спеціальністю 13.00.06 

– «Теорія та методика управління освітою». 

У 2016 р. педагогічні і науково-педагогічні працівники Університету 

організували і провели 55 масових наукових заходів, з них: 2 – відповідно до 
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Плану НАПН України, зокрема Всеукраїнський фестиваль студентських 

наукових робіт та всеукраїнська конференція; 53 – відповідно до плану роботи 

Університету менеджменту освіти, зокрема 12 конференцій, (з них 4 – 

міжнародного рівня, 8 – всеукраїнських); 30 семінарів (з них 1 –Міжнародний 

науково-практичний Інтернет семінар, 7 – науково-методологічних, 8 науково-

практичних, 6 – наукових, 5 методологічних, 2 Всеукраїнських науково- 

практичних, 1 Всеукраїнський інтернет- семінар); 5 круглих столів; 2 майстер 

класи; 2 тренінги; 1 Інтернет форум; 1 Міжнародну літню школу.  

На ХХХ Міжнародній  спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

2016» (17–19.11. 2016 р.) Університет нагороджено золотою медаллю у 

номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи» за  

монографію «Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців 

з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах 

європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» 

авторського колективу за науковим керівництвом З. В. Рябової.  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України нагороджено 

Гран-прі рейтингового виставкового конкурсу «Лідер післядипломної освіти 

України» під час VІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Сучасні  заклади 

освіти – 2016» (17–19.03. 2016 р.) та Почесного звання «Лідер післядипломної 

освіти України» під час ХХІХ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та 

кар’єра – 2016» (14–16.04. 2016 р.). 

На VІІІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» (25–27.10. 

2016 р.) УМО удостоєно Почесного звання «Лауреат конкурсу» першого 

ступеня в номінації «Соціальне партнерство в контексті модернізації 

національної освіти» за навчально-методичний посібник «Прояви корупції 

системі освіти: запобігання та протидія» / К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, 

Н. І. Яковець та ін. 

За особистий творчий внесок у розробку й упровадження освітніх 

інновацій 10 наукових співробітників Університету менеджменту освіти 

відзначені дипломами форуму. 

За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність три науково-

педагогічні працівники були відзначені нагородами НАПН України: медаллю 

Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода», 

Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України та 

Подякою Національної академії педагогічних наук України.  

Співробітники Університету взяли участь у 293 масових наукових 

заходах, з них: 13-ти форумах; 83-х Міжнародних конференціях; 113-ти 

Всеукраїнських конференціях; 41 семінарі; 6-ти виставках; 37-ми круглих 

столах тощо. 

В Університеті у 2016 р. працювало 248 осіб, з них – 218 штатних осіб, 

зокрема 95 науково-педагогічних працівників (13 докторів наук – професорів, 5 

докторів наук – доцентів, 1 кандидат наук – професор, 47 кандидатів наук – 

доцентів, 2 кандидати наук – старші наукові співробітники, 10 кандидатів наук 

без ученого звання, 17 старших викладачів без наукового ступеня) та інших – 

123; 30 осіб, які працюють за сумісництвом.  



6 

II. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

ІІ. 1. НДР на виконання державних цільових програм та 

виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України 

 

У звязку з припиненням фінансування виконання тем за державним 

замовленням в Університеті наукова робота у 2016 р. здійснювалася на 

громадських засадах: на рівні кафедр (у межах реалізації наукової складової їх 

роботи), а також у межах річного навантаження викладачів: 

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

О. І. Бондарчук) «Психологічне забезпечення діяльності освітніх організацій в 

умовах соціальних трансформацій» (2012–2016 рр.); 

 кафедра університетської освіти і права (під науковим керівництвом 

– д-р. фіз.-мат. наук, проф. В. П. Яковця) «Наукові засади управління якістю 

вищої освіти в контексті Закону України «Про вищу освіту» (2016–2017 рр.);  

 кафедри філософії і освіти дорослих  (завідувач – д-р. пед. наук, проф. 

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

історія, теорія, технології» (2016–2019 рр.);  

 кафедра державної служби та менеджменту освіти (завідувач – д-

р. наук з держ. упр., проф. Н. Г. Діденко) «Науково-методичні засади підвищення 

ефективності державно-громадського управління освітою» (РК 0116U007183) 

(2016–2020 рр.); 

 кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін (під 

науковим керівництвом – д-р. наук з держ. упр., проф. О. В. Алейнікова) 

«Механізми формування та удосконалення системи управління проектами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні» (РК 0115U004183) (2015–2017 рр.); 

 кафедра управління навчальним закладом та педагогіки вищої 

школи (завідувач – д-р. пед. наук, проф. З. В. Рябова) «Теоретико-методичні 

засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в 

сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі України» (2015–2017 рр.); 

 БІНПО (директор – к.і.н., доцент О. П. Ситніков) «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку професійної компетентності» (2016–

2019 рр.). 

Важливу роль у здійсненні наукових і прикладних досліджень у галузі 

педагогіки, професійної, післядипломної освіти й освіти дорослих відіграють 

лабораторії Університету, Українського відкритого університету післядипломної 

освіти (далі – УВУПО), які працюють на громадських засадах відповідно до 

статуту УМО, УВУПО та положень про діяльність цих лабораторій на запити 

суспільства та освітянської громади: 

 лабораторія психології професіоналізму – тема НДР «Психологічні 

засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах 

післядипломної педагогічної освіти» (науковий керівник д-р. психол. наук, проф., 

завідувач кафедри психології управління О. І. Бондарчук); 
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 лабораторія систем відкритої освіти – тема НДР «Теоретичні та 

методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої 

піелядипломної освіти» (науковий керівник канд. пед. наук, доц., професор 

кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

Л. Л. Ляхоцька) (0116U004868);  

 лабораторія проблем педагогіки і психології післядипломної освіти 

– тема НДР «Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в 

умовах піелядипломної освіти» (науковий керівник канд. психол. наук, ст. наук. 

співробітник, доцент кафедри психології управління О. А. Філь) (0116U004869);  

 лабораторія управління післядипломною педагогічною освітою – 

тема НДР «Інноваційні технології управління системою післядипломної 

педагогічної освіти в умовах суспільних змін» (науковий керівник д-р. економ. 

наук, проф., професор кафедри економіки та управління персоналом 

Г. А. Дмитренко) (РК 0116U004867); 

 лабораторія проектування соціальних систем охорони дитинства та 

сім’ї – тема НДР «Соціалізація особистості в освітньому просторі 

інноваційного навчального закладу» (науковий керівник – д-р психол. наук, 

доцент, кафедра загальної та практичної психології Г. М. Бевз);  

 лабораторія формування та розвитку організаційної культури 

керівника загальноосвітнього навчального закладу (наук. керівник – канд. 

пед. наук, професор, кафедра управління навчальним закладом та педагогіки 

вищої школи Г. М. Тимошко). 

При кафедрі загальної та практичної психології функціонує наукова 

школа під керівництвом доктора психологічних наук, професора кафедри 

загальної та практичної психології П. В. Лушина «Екофасилітація: інноваційна 

психологічна допомога» («Школа екофасилітації»). 

Тематика наукової роботи має прикладний характер, 2 теми НДР кафедр і 

3 теми наукових лабораторій (на громадських засадах) зареєстровані в УкрІНТЕІ 

і отримали реєстраційні номери.  

Упродовж 2016 р. співробітниками кафедр структурних підрозділів 

Університету проводилася науково-дослідна робота за 8 прикладними темами 

відповідно до 3 напрямів: 

Напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти: 

1. «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-

громадського управління освітою» (РК 0116U007183). 

2. «Механізми формування й удосконалення системи управління 

проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-

політичних трансформацій в Україні» (РК 0115U004183). 

3. «Інноваційні технології управління системою післядипломної 

педагогічної освіти в умовах суспільних змін» (РК 0116U004867). 

Напрям 31. Післядипломна освіта: 

1. «Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в 

системі відкритої піелядипломної освіти» (0116U004868). 

2.  «Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в 

умовах піелядипломної освіти» (0116U004869).  

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kafedra-zpp
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad
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3. Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності». 

Напрям 17. Психологія професійної освіти, організаційна психологія 

та психологія праці: 

1. «Психологічне забезпечення діяльності освітніх організацій в умовах 

соціальних трансформацій». 

2. «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних 

працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти».  

У ході виконання цих тем НДР (на громадських засадах) науково-

педагогічними працівникам УМО отримано у 2016 р. такі результати: 

1. «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-

громадського управління освітою», РК 0116U007183, 2016–2020 рр. 

У звітному році над темою працювали 20 виконавців. Науковий керівник 

НДР – Н. Г. Діденко д-р наук з держ. упр., проф. 

1.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання дослідження 

у 2016 р. (перший етап дослідження), такі: 

 обґрунтовано методичне, кадрове забезпечення державно-громадського 

управління неперервною освітою в Україні, зокрема, окреслено основні напрями 

управління якістю освіти як пріоритету діяльності освітніх закладів, визначено 

технології відстеження фахового успіху випускників професійних навчальних 

закладів, розроблено моніторинг їхнього професійного успіху; 

 розроблено основні положення щодо професійного розвитку й 

управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти;  

  визначено принципи доступності та якості освіти, що відповідають 

комплексній державній політиці управління неперервною освітою в умовах 

реформування та модернізації освітньої системи в Україні та управлінські 

індикатори підвищення якості вищої освіти як фактор конкурентоспроможності і 

конкурентноздатності випускників; 

 виявлено умови модернізації державного управління системою 

неперервної освіти України в умовах суспільних змін; 

 окреслено стратегічну траєкторію системної модернізації освіти в 

контексті підвищення її якості. 

1.2. Основні науково-прикладні результати та інновації:  

 розроблено технології формування інноваційної культури як складової 

підготовки управлінських кадрів для суспільних реформ, формування 

компетентностей у сфері євроінтеграції, розвитку інформаційно-комунікативної 

компетентності керівних і педагогічних кадрів в умовах інформатизації 

післядипломної педагогічної освіти, зростання ролі правової компетентності 

керівників навчальних закладів, самовдосконалення особистості керівника у 

процесі підвищення кваліфікації;  

 створено навчальні плани і програми, які розкривають питання 

моніторингового супроводу процесу професійного розвитку педагогічних та 

управлінських кадрів, самовдосконалення особистості керівника у процесі 
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підвищення кваліфікації, управління організаційно-освітніми змінами в 

інституційному середовищі професійного навчального закладу, реалізації 

механізмів управління якістю професійної освіти та основ стратегії професійного 

навчального закладу.  

1.3. Підготовлено та надруковано 69 наукових публікацій з проблеми 

дослідження: монографія – 2, навчальний посібник (у співавторстві) – 5; статті – 

27, з них у наукометричних виданнях – 2, у фахових педагогічних виданнях – 15, 

у зарубіжних виданнях – 2, з них іноземними мовами – 2 (1 – англійська, 1 – 

російська); у збірниках наукових праць – 8, тези – 35. 

1.4. Організовано і проведено 5 масових наукових заходів, з них: 

 2 внесено до Плану масових наукових заходів УМО НАПН України 

(Всеукраїнська науково-практична конференція – 1, методологічний семінар – 1); 

3 масових наукових заходів поза Планом наукової роботи УМО НАПН України 

(Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція – 1, круглий стіл з 

обміну досвідом – 2); 

 участь у 3 масових заходах УМО НАПН України (науково-методичний 

семінар – 1, науково-практичний семінар – 1, семінар – 1, Всеукраїнська науково-

методична рада Університету менеджменту освіти – 1). 

2. «Механізми формування й удосконалення системи управління 

проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-

політичних трансформацій в Україні», РК 0115U004183, 2015–2017 рр. 

У звітному році над темою працювали 6 виконавців. Науковий керівник 

НДР – О. В. Алейнікова, д-р. наук з держ.упр., проф.  

2.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання дослідження 

у 2016 р. (другий етап дослідження), є такі: 

 обґрунтовано особливості використання інноваційних типів 

управлінських структур в стратегії розвитку проектно-орієнтованих систем (д-р. 

наук з держ. упр., проф. О. В. Алейнікова); особливості інноваційної стратегії 

демократичних перетворень та забезпечення умов формування і розвитку 

громадянського суспільства в Україні (канд.політ.наук, доцент Т. О. Букорос); 

історію розвитку стандартизації в Україні та за її межами (канд.пед.наук 

С. В. Штангей); формування мовленнєвого впливу на управління сучасним 

соціумом у контексті суспільно-політичних змін в Україні (ст. викладач 

Н. В. Стасюк.). 

 виявлено особливості діяльності організацій економічного та 

соціального профілю в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні 

(канд.психол.наук, доцент В. М. Івкін.); умови діяльності освітніх організацій в 

умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні (канд.пед.наук 

Г. В. Наливайко.); 

 окреслено особливості використання методів математичного 

моделювання та статистичного опрацювання інформації під час вибору стратегії 

проектної діяльності (канд.пед.наук О. В. Дубініна). 
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2.2. Основні науково-прикладні результати та інновації:  

 створено лекційні курси та навчальні програми дисциплін: «Теорія 

фірми», «Інвестиційний менеджмент» (д-р. наук з держ. упр., проф. 

О. В. Алейнікова.); «Політологія», «Політичні проблеми державного 

управління», «Управління міжнародними проектами та програмами» 

(канд.політ.наук, доцент Т. О. Букорос.); «Організаційна психологія», 

«Психологія управління» (к.психол.н., доцент В. М. Івкін); «Теорія 

ймовірності та математична статистика», «Вища математика та математична 

статистика» (к.пед.н. О. В. Дубініна); «Українська мова (за професійним 

спрямуванням», «Ділова українська мова», спецкурс «Прагмалінгвістичний 

аналіз мовленнєвої діяльності менеджера» (ст. викладач Н. В. Стасюк). 

2.3. Підготовлено та надруковано 33 наукових публікацій з проблеми 

дослідження: навчальний посібник (у співавторстві) – 2; курс лекцій – 8 (курс 

лекцій з навчальної дисципліни з деталізованою робочою програмою); статті 

– 18, з них у наукометричних виданнях – 3; у фахових виданнях – 2; 

матеріали конференцій (тези доповідей) – 5; в електронних ресурсах – 8. 

2.4. Організовано і проведено 11 масових наукових заходів, з них 2 

внесено до Плану масових наукових заходів УМО НАПН України 

(міжнародна конференція – 1; Всеукраїнська науково-практична конференція 

– 2, семінари  – 6; круглі столи – 2).  

2.5. Викладачі кафедри узяли участь у 24 масових наукових заходах: 

3 - х форумах, 15 конференціях (з них 10 міжнародних, 2 зарубіжні 

міжнародні, 3 всеукраїнські), 2-х міжнародних зустрічах, 2 тренінгах (з них 2 

міжнародні), 5-ти виставках (з них 5 міжнародних). 

3. «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

професійної компетентності», 2016–2019 рр. 

Науковий керівник НДР – О. П. Ситніков канд. іст. наук, доц.  

3.1. сновними науковими результатами, досягнутими під час виконання 

дослідження у 2016 . (перший етап дослідження) є такі: 

 здійснено системний аналіз наявних моделей розвитку професійної 

компетентності педагогів професійної школи в процесі підвищення кваліфікації у 

курсовий та міжкурсовий періоди; 

 обґрунтовано сучасні шляхи вдосконалення процесу підвищення 

кваліфікації та пріоритетні технології розвитку педагога професійної школи; 

 сформовано понятійний апарат та методологічну базу науково-

дослідної роботи; 

 проведено теоретико-методологічний аналіз розвитку науково-

методичної компетентності педагогів професійної школи на підставі 

прогностичної моделі їхньої інноваційної діяльності; 

 визначено критерії та показники рівнів професійної компетентності 

педагогів з професійного навчання; 
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 розроблено інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів, що базуються на засадах андрагогічного та 

акмеологічного підходах; 

 розроблено теоретичні засади комплексного діагностування рівня 

науково-методичної компетентності педагогів професійної школи; 

 проведено теоретико-методологічний аналіз основних підходів до 

дослідження проблеми психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ПТНЗ у вітчизняній та зарубіжній педагогіці;  

 визначено й уточнено умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ПТНЗ в системі неперервної 

професійної освіти у сучасних умовах; 

 проаналізовано законодавчі та нормативні документи з питань 

інформаційно-комунікаційної підтримки педагогічної діяльності та розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників в системі 

професіональної освіти. 

3.2. Підготовлено та надруковано 54 наукових публікацій з проблеми 

дослідження: навчальний посібник (у співавторстві) – 4; статті – 14, з них у 

наукометричних виданнях – 2, у фахових педагогічних виданнях – 10, у 

зарубіжних виданнях – 2, тези – 36. 

3.3. Співробітники Інституту узяли участь у 293 масових наукових заходах: 

13 форумах; 83 Міжнародних конференціях; 113 Всеукраїнських конференціях; 

41 семінарі; 6 виставках; 37 круглих столах тощо. 

4. «Психологічне забезпечення діяльності освітніх організацій в 

умовах соціальних трансформацій», 2012–2016 рр. 

У звітному році над темою працювали 9 виконавців. Науковий керівник: 

О. І. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», д-р психол. наук, проф. 

4.1. Основні результати НДР (заключний етап): 

 теоретично обґрунтовано та емпірично досліджено сутність і чинники 

психологічного забезпечення діяльності освітніх організацій в умовах соціальних 

трансформацій,  

 виокремлено психолого-організаційні (психологічне забезпечення 

організаційного розвитку в закладах освіти запровадження ґендерної рівності в 

освітніх організаціях Маркетинг освітніх послуг), психолого-педагогічні 

(Психологічний супровід підвищення кваліфікації керівників освітніх 

організацій: екофасилітативний підхід Психолого-педагогічні засади 

проектування особистісно розвивального змісту навчально-виховного процесу 

загальноосвітнього навчального закладу; Психологічна підготовка методичних 

працівників системи освіти до розвитку психологічної компетентності освітян 

Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами 

навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних 

подій та зовнішньої агресії), індивідуально-психологічні чинники ефективного 

управління освітніми організаціями в умовах соціальних трансформацій; 
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 визначено зміст підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій 

з урахуванням особливостей психологічного забезпечення діяльності освітніх 

організацій в умовах соціальних трансформацій; 

4.2. Основні науково-прикладні результати та інновації 

 підготовлено та апробовано навчальні модулі навчально-тематичних 

планів курсів підвищення кваліфікації для керівників освітніх організацій різного 

рівня з урахуванням визначеного змісту; 

 на основі результатів дослідження підготовлено до друку навчальний 

посібник «Психологія управління освітніми організаціями в умовах соціальних 

трансформацій» (10 др. врк.). 

4.3. Підготовлено та надруковано 32 наукових публікацій з проблеми 

дослідження: 2 спецкурси; статті – 12, з них у наукометричних виданнях – 4, у 

фахових виданнях – 7, у зарубіжних виданнях – 1, іноземними мовами – 1 (1 

англійська); у збірниках наукових праць – 4, статті в інших виданнях – 4; в 

електронних ресурсах – 0, тези і матеріали конференцій – 18, публікації 

розміщені в електронній бібліотеці НАПН України – 0, загальним обсягом 

12,58 др. арк.. 

4.4. Підготовлено до друку 10 наукових публікацій виконавців теми, 

утому числі: 3 посібники, 6 спецкурсів, 1 стаття у зарубіжному виданні  

загальним обсягом 38,5 др. арк. 

4.5. Основні напрями і результати роботи дослідження апробовано 

шляхом участі виконавців теми у наукових конференціях, семінарах, 

круглих столах. 

Організовано і проведено 3 масових наукових заходів, з них 3 внесено до 

Плану масових наукових заходів УМО НАПН України (Міжнародна науково-

практична конференція – 1, Всеукраїнська науково-практична конференція – 1, 

методологічний семінар – 1). 

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у 7 заходах, що 

організовані УМО НАПН України (Всеукраїнські науково-практичні конференції 

– 3 (у т.ч – на виставці – 1), методологічні та науково-практичні семінари – 2, 

школа молодого науковця – 2 ). 

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у 21 заході, що 

організовані іншими установами (Міжнародні науково-практичні конференції – 

11, Всеукраїнські науково-практичні конференції – 9, тренінг – 1). 

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК – 31 масовий1 захід (з них 12 міжнародні 

конференції, у т.ч. 3 зарубіжні міжнародні, 13 всеукраїнських, 2 всеукраїнських 

семінарах, 2 виставках (з них 2 міжнародні, у межах яких: 1 наук.-практ конф., 1 

наук.-метод семінар). 

5. Лабораторія систем відкритої освіти – тема НДР «Теоретичні та 

методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої 

піелядипломної освіти», РК 0116U004868, 2016–2018 рр. 

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

5.1. Основними науковими результатами, досягнутими під час виконання 

дослідження у 2016 р. (перший етап дослідження) є такі: 
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 розроблено модель упровадження інноваційних технологій навчання в 

системі відкритої післядипломної освіти; 

 здійснено теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження;  

 проведено емпіричне дослідження стану відкритої післядипломної 

освіти в Україні; 

 обґрунтовано принципи, форми та методи застосування інноваційних 

технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти. 

5.2. Підготовлено та надруковано: методичний посібник – 1, статті – 4, з 

них у наукометричних виданнях – 2, у фахових педагогічних виданнях – 1, у 

збірниках наукових праць – 1, в електронних ресурсах – 1. 

5.3. Організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-

конференцію «Відкрита та дистанційна освіта» (27.10. 2016 р., м. Київ, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України). Підготовлено електронний 

збірник матеріалів конференції, розміщений на сайті УМО [режим доступу]: 

http://umo.edu.ua/konferenciji-uvnpo/vseukrajinsjka-elektronna-naukovo-praktichna-

konferencija-vidkrita-ta-distancijna-osvita-vid-teoriji-do-praktiki) 

6. Лабораторія проблем педагогіки і психології післядипломної освіти 

– тема НДР «Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного 

фахівця в умовах післядипломної освіти», РК 0116U004869, 2016 р. 

Науковий керівник НДР – О. А. Філь, канд. психол. наук, доц. 

6.1. Основними науковими результатами, досягнутими під час виконання 

дослідження у 2016 р. (перший етап дослідження) є такі: 

 обґрунтовано методологічні основи конкурентології к теорії підготовки 

конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти; 

 здійснено аналіз проблеми підготовки конкурентоздатного фахівця в 

умовах післядипломної освіти у контексті системного, суб’єктного, 

компетентнісного, акмеологічного, гуманістично-ціннісного та інших підходів. 

6.2. Підготовлено та надруковано: статті – 2, з них у фахових педагогічних 

виданнях – 1, у зарубіжних виданнях – 1, тези – 1. 

6.3. Основні результати роботи дослідження апробовано завдяки участі 

виконавців теми у наукових конференціях, семінарах, круглих столах. 

6.4. Організовано і проведено спільно з Білоруським державним 

університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь) І Міжнародну науково-

практичну конференцію «Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти» 

(08–09.12.2016 р., м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України). 

7. Лабораторія управління післядипломною педагогічною освітою – 

тема НДР «Інноваційні технології управління системою післядипломної 

педагогічної освіти в умовах суспільних змін», РК 0116U004867, 2016–

2017 рр. 

Науковий керівник НДР – Г. А. Дмитренко д-р. екон. наук, проф.  

7.1. Основними науковими результатами, досягнутими під час виконання 

дослідження у 2016 р. (перший етап дослідження) є такі: 
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 обґрунтовано концептуальні засади управління післядипломною 

педагогічною освітою в умовах інноваційних трансформацій; 

 розроблено модель управління післядипломною педагогічною освітою 

в умовах суспільних змін; 

 визначено основні методи проведення дослідження. 

7.2. Підготовлено та надруковано: статті, з них – у наукометричних 

виданнях – 1, у фахових педагогічних виданнях – 2, у зарубіжних виданнях – 2, з 

них іноземними мовами – 2 (2 – польська). 

8. Лабораторія психології професіоналізму (ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» та Рівненський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти) – тема НДР «Психологічні засади розвитку 

професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної 

педагогічної освіти», 2016–2019 рр.  

Науковий керівник: О. І. Бондарчук, д-р психол. наук, проф. 

8.1. Основними науковими результатами, отриманими у 2016 р. є: 

 теоретично обґрунтовано та сутність, психологічні критерії та 

показники професіоналізму педагогічних працівників.  

8.1. Основними науково-прикладними результатами, отриманими у 2016 р. є: 

 підготовлено та апробовано комплекс методик для емпіричного 

дослідження рівнів і чинників професіоналізму педагогічних працівників. 

 

У 2016 р. Університетом менеджменту освіти проводилася цілеспрямована 

і системна робота з виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти 

і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014–

2016 рр.  

Результатам цілеспрямованої та системної роботи з виконання означеної 

Програми стали: 

На виконання п. 1. Удосконалення законодавства України у сфері 

освіти: 
1. Розроблено та подано на розгляд МОН України альтернативний проект 

Закону України «Про післядипломну освіту». 

2. Підготовлено пропозиції до:  

 плану заходів з реалізації «Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді»; 

 проекту Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти 

України; 

 проекту Положення про Національну раду України з питань розвитку 

науки і технологій; 

 проекту Закону України «Про внесення змін до статті 62 Закону 

України «Про вищу освіту» (щодо стимулювання академічної успішності та 

наукової діяльності студентів) (реєстр. № 5147 від 20.09.2016 р.)»; 

 заходів НАПН України з активізації вивчення громадянами англійської 

мови, на період до 2020 р.;  

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%9E.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%94%D0%9E.doc
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 проекту рішення виїзного засідання Комітету Верховної ради України з 

питань науки і освіти до Луганської області з питання: «Про роботу органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Луганської області 

щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення 

функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної та вищої освіти»; 

 проектів законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про вищу освіту».  

3. У складі робочої групи МОН України над розробленням Положення 

про регіональні навчальні заклади післядипломної педагогічної освіти 

працювали директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 

М. Ф. Степко та професор Т. М. Сорочан (додаток 2). 

4. На кафедрах Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти відбулися обговорення: 

а) проекту Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань; 

б) проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора 

філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих 

навчальних закладів (наукових установ); 

в) проекту зіставлення чинного переліку галузей знань «Освіта», 

«Соціальні та поведінкові науки» і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, з переліком галузей наук і спеціальностей, за 

якими присуджується науковий ступінь, та переліками галузей знань, напрямів і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка магістра (спеціаліста) і 

бакалавра. 

6. Науково-педагогічні працівники М. О. Кириченко, О. М. Отич, 

М. Ф. Степко, Н. І. Клокар, Т. М. Сорочан брали участь у складі робочої групи 

НАПН України у підготовці Національної доповіді про стан і перспективи 

розвитку освіти в Україні, зокрема підрозділу «Післядипломна педагогічна освіта 

– важлива ланка професійного вдосконалення кадрів» (Національна доповідь про 

стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. .пед. наук України; 

[редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. 

голови), О. Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : 

Педагогічна думка, 2016. – 448 с.). 

На виконання п. 59. Підготовка пропозицій щодо удосконалення 

підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, які 

атестуються у 2014–2017 рр.: Центральним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти організовано та проведено у 2016 р.:  

а) виїзні заняття слухачів курсів підвищення кваліфікації (категорії: 

завідувачі та методисти РМК, начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти 

районних державних адміністрацій і міськвиконкомів, педагогічні працівники 

ОІППО) на базі Міністерства освіти і науки України, на яких у формі зустрічей / 

круглих столів обговорювалися актуальні питання професійного вдосконалення 

й атестації керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів; 

б) круглий стіл на тему «Нова українська школа у вимірі територіальної 

політики забезпечення якості життя населення» (організатори – кафедра 
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державної служби та менеджменту освіти спільно з відділом освіти Бучанської 

міської ради) 7 жовтня 2016 р. для директорів навчальних закладів міста та 

методистів; 

п. 60. Модернізація підвищення кваліфікації та стажування керівних 

педагогічних та науково-педагогічних працівників у системі післядипломної 

педагогічної освіти на регіональному рівні: 

На базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

утворено Всеукраїнську громадську організацію «Консорціум закладів 

післядипломної освіти» та Український відкритий університет післядипломної 

освіти, до структури якого увійшли 17 закладів ППО з різних регіонів України. 

На виконання п. 61. Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, 

методичних та науково-педагогічних працівників 
У 2016 р. підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-

педагогічних працівників здійснювалося відповідно до плану-графіка за очною 

та очно-дистанційною формою навчання.  

За очно-дистанційною формою навчання підвищили кваліфікацію у 2016 р. 

(станом на 1 жовтня) – 774 слухачі, продовжують навчатися – 2270 слухачів. 

У 2016 р. розробляється система дистанційного навчання з використанням 

сервісів Office 365. 

У межах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» (2 навчальні групи: викладачі-тьютори 

(організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, 

викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО) 

проведено семінари з тем: «Основні можливості сервісів Office 365 щодо 

застосування у вищих навчальних закладах» (27.09.2016 р.), «Практичне 

застосування в професійній діяльності працівників Університету сервісів Office 

365: пошта, календарі, One Drive» (04.10.2016 р.; 06.10.2016 р.), «Організація 

системи електронного документообігу за допомогою сервісів Office 365» 

(18.10.2016 р.). 

На виконання п. 62. Цільова підготовка резерву керівників закладів 

системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності 

Для підготовки менеджерів загальноосвітніх навчальних закладів, 

формування управлінців нової генерації на основі освітніх інформаційно-

комунікаційних технологій розроблено нові освітньо-професійні програми 

«Управління якістю освіти», «Медійний менеджмент в освіті». 
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ІІ. 4. Наукові публікації виконавців НДР 

 

Загальна кількість праць, підготовлених в Університеті менеджменту 

освіти за звітній період – 470, зокрема надруковано – 466. 

 

За видами продукції: Підготовлено зокрема 

Наукова продукція:   

стратегія 1 1 

монографії 8 8 

збірники наукових праць 2 2 

Науково-виробнича продукція:   

посібники 6 6 

навчально-методичні 13 10 

методичні посібники 1 1 

навчальні посібники 1 1 

методичні рекомендації 17 16 

Навчальна продукція:   

лекційні курси 1 1 

спецкурси 5 5 

Довідкова продукція:   

положення 2 2 

збірники нормативних документів 3 3 

довідник 1 1 

Статті:   

у наукових фахових виданнях 50 50 

у міжнародних виданнях 11 11 

у виданнях, що входять до наукометричних 

бах даних 

10 10 

в інших виданнях 42 42 

у науково-педагогічній пресі 3 3 

у збірниках наукових праць 17 17 

у наукових періодичних виданнях 2 2 

Тези 274 274 

 470 466 

 

 

III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Експериментальна діяльність Університету менеджменту освіти НАПН 

України у 2016 р. відбувалася у межах  основних напрямів роботи кафедр. 1 

експеримент здійснювався на всеукраїнському рівні за наказом МОН України: 

Тема «Масовий Відкритий Онлайн-курс в умовах єдиного 

інформаційного простору» (2015, науковий керівник – Л. Л. Ляхоцька) 
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Експеримент здійснюється відповідно до  наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16.06.201  р. № 641. 

Кількість експериментальних навчальних закладів – 8 

загальноосвітніх навчальних заклади; 6 вищих навчальних заклади; 4 

заклади післядипломної педагогічної освіти: 

Сарненська гімназія (м. Сарни, Рівненської області), Квасилівського НВК 

«Школа-ліцей» (Рівненської області), спеціалізована школа № 15 (м. Рівно), 

Броварська ЗОШ № 1 (Київської області), Мелітопольська гімназія №9 

(Запорізької області), загальноосвітні заклади Борзнянського району 

Чернігівської області: Хорошеозерська ЗОШ, гімназія ім. Пантелеймона Куліша, 

Комарівська ЗОШ. Вищі навчальні заклади: Миколаївський національний 

аграрний університет; Миколаївський національний університет ім. 

В. О. Сухомлинського; Черкаський державний технологічний університет; КВНЗ 

КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»; Рівненський, 

Житомирський, Чернігівський, Київський обласні інститути ППО. 

Відомості про наукових керівників: 

Ляхоцька Лариса Леонідівна – кандидат педагогічних наук,доцент, 

завідувач – головний науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти  

Науково-дослідного інституту УМО НАПН України. 

Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий 

опис): Масовий Відкритий Онлайн-курс, організаційно-педагогічні умови його 

проектування і впровадження в освітній процес навчальних закладів.  

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного 

періоду: експериментальні розробки планів та програм, методики організації та 

проектування такої інноваційної технології відкритої освіти, як масового 

відкритого онлайн-уроку та лекції. 

 

 

IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ МОНІТОРИНГ 

 

Упровадження результатів наукових досліджень у ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» у 2016 р. здійснювалося відповідно до положення «Про 

впровадження науково-дослідних робіт НАПН України», затвердженого 

постановою Президії № 1-7/6-159 від 19.05.2011 р. 

Моніторинг упровадження результатів досліджень здійснено на основі 

«Положення про впровадження результатів науково-дослідних робіт 

Національною академією педагогічних наук України», затвердженого 

Постановою Президії НАПН України від 19 травня 2011 року, 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 року, 

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. 
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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 ефективності цього 

процесу з метою вдосконалення і прогнозування подальших досліджень. 

У 2016 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» розпочався перший 

етап упровадження держбюджетних науково-дослідних робіт, що розроблялися у 

2015 р. та відбувався другий етап упровадження держбюджетних науково-

дослідних робіт, що розроблялися у 2012–2014 рр.  

Об’єктами упровадження виступали: ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», депозитарій УМО на сайті Університету, електронна бібліотека НАПН 

України (теми НДР 2015 р.), а також обласні інститути післядипломної 

педагогічної освіти, органи державної влади та місцевого самоврядування, 

навчальні заклади та наукові установи (теми НДР 2012–2014 рр.). 

У 2016 р. упроваджувалося 4 одиниці наукової продукції, підготовленої за 

проміжними результатами 3 незавершених прикладних наукових досліджень, 

виконаних у 2015 р. (перший етап впровадження), а також результати 

6 прикладних наукових досліджень, виконаних у 2012–2014 рр. (другий етап 

впровадження) – 19 одиниць: наукова продукція – 3, науково-виробнича 

продукція – 7, навчальна продукція – 8, довідкова продукція – 1. 

Упровадження результатів НДР (2012–2014 рр.) у 2016 р. відбувалося на 

базі 68 об’єктів, зокрема: 1 органу державної влади (1), Національної академії 

статистики і аудиту, 10 бібліотек, 24 вищих навчальних закладів, 20 установ 

післядипломної освіти, 11 підвідомчих установ НАПН України, 1 навчально-

методичного центру, депозитарію УМО, електронної бібліотеки НАПН України. 

Упровадження результатів НДР (2015 р.) у 2016 р. відбувалося на базі 2 об’єктів: 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та електронної 

бібліотеки НАПН України.  

Цільову групу споживачів наукової продукції склали працівники закладів 

післядипломної освіти, вищх педагогічнх навчальнх закладів, наукові бібліотеки та 

підвідомчі установи НАПН України (відповідно до списків розсилки друкованої 

продукції). 

Розпочато перший етап упровадження проміжних результатів прикладних 

досліджень виконаних у 2015 р. 

1. На локальному рівні: 

«Соціально-педагогічні технології управління системою післядипломної 

педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій», РК 0115U002063, 

«Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах 

післядипломної педагогічної освіти», РК 0115U002061 та «Теоретико-методичні 

засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної 

педагогічної освіти», РК 0115U002062. 

Отримані результати дослідження за цими темами упроваджено в 

посібнику «Результати виконання першого етапу НДР у Науково-дослідному 

інституті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2015 р.)», 

що розміщений в форматі PDF у депозитарії ДВНЗ «Університет менеджменту 
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освіти» НАПН України (режим доступу: http://umo.edu.ua/kataloghi-vidanj-

strukturnikh-pidrozdiliv) та в електронній бібліотеці НАПН України (режим 

доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705635). До структури посібника входять: 

 «Концепція системи управління післядипломною педагогічною освітою 

в умовах інноваційних перетворень»;  

 Розділ 1 методичного посібника «Психолого-педагогічна підготовка 

конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти»;  

 Концептуальна модель проектування технологій навчання в системі 

відкритої післядипломної педагогічної освіти; 

 Положення про дистанційне навчання в закладах післядипломної 

педагогічної освіти.  

Розпочато другий етап впровадження результатів прикладних досліджень 

виконаних у 2012–2014 рр. 

1. На всеукраїнському рівні: 

«Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних 

технологій», РК 0112U002346 (2012–2014) та «Теоретико-методичні засади 

підготовки науково-педагогічних кадрів в системі післядипломної педагогічної 

освіти», РК № 0112U000666 (2012–2014), «Теоретичні та методичні засади 

управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі 

компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу», РК №0112U001593 (2012–2014).  

Об’єктами упровадження виступали: Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України; бібліотеки – 9, підвідомчі наукові установи НАПН 

України – 11; Інститути ППО – 18, вищі навчальні заклади – 21, навчально-

методичний центр – 1. 

2. На локальному рівні: 

Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в 

умовах змін (2012 р. – 2014), РК № 0112U000700, «Технології підготовки 

керівників районних (міських) відділів освіти до впровадження й оцінювання 

освітньої політики (2012 р. – 2014), РК № 0112U000665, «Особистісно -

орієнтовані засади психологічної підготовки майбутніх психологів у системі 

післядипломної педагогічної освіти (2012 р – 2014), РК № 0112U002317. 

Об’єктами упровадження виступали: 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та електронна 

бібліотека НАПН України (режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705635).  

Відповідно до п. 20 технічного завдання очікуваний соціальний ефект 

упровадження результатів НДР визначено як підвищення якості підготовки 

фахівців з педагогіки вищої школи в умовах упровадження кредитно-

трансферної системи через використання інноваційних педагогічних технологій 

та зростання рівня готовності керівників міського та районного відділів освіти до 

впровадження й оцінювання результативності освітньої політики з урахуванням 

вимог держави і суспільства; підвищення якості психолого-педагогічної 

підготовки фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти України та 

http://umo.edu.ua/kataloghi-vidanj-strukturnikh-pidrozdiliv
http://umo.edu.ua/kataloghi-vidanj-strukturnikh-pidrozdiliv
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705635
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705635
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зростання конкурентоздатності сучасних фахівців у галузі освіти  відповідно до 

сучасних вимог. 

За результатами проведених досліджень до варіативної складової освітньо-

професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю «Управління 

навчальним закладом» введено дисципліни:  

1. «Тайм-менеджмент керівника навчального закладу». 

2. «Компетентнісно орієнтоване управління навчальним закладом». 

3. «Маркетингове управління навчальним закладом». 

4. «Управлінська культура керівника навчального закладу». 

5. «Технологія впровадження основ християнської етики в навчальних 

закладах». 

Науково-педагогічні працівники Інституту зареєстровані у Google-академії, 

публікації провідних вчених розміщені в електронній бібліотеці НАПН України. 

Так, за результатами виконання теми «Науково-методичні основи 

модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної 

педагогічної освіти на засадах сучасних технологій», реєстраційний 

№ 0112U002346 (науковий керівник – В. В. Олійник) було впроваджено: 

 проект Положення «Про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах ППО» – грудень 2013 (2,5 друк. арк.); 

 посібник «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів ППО» (8 друк. арк.); 

 збірник наукових праць «Науково-методичні основи модернізації 

освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної 

освіти на засадах сучасних технологій» (5 друк. арк.). 

За результатами виконання теми «Теоретико-методичні засади 

підготовки науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти», 

реєстраційний № 0112U000666 (науковий керівник – Є. Р. Чернишова) було 

впроваджено: 

 посібник «Підготовка науково-педагогічних кадрів в системі ППО: 

зміст, організаційні форми, технології» (10 друк. арк.); 

 термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти (7 друк. арк.); 

 методичні рекомендації (20 друк. арк.); 

 курс лекцій з основ теоретико-методичної підготовки науково-

педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти (3 друк. арк.); 

 навчальні плани і програми (8 друк. арк.). 

За результатами виконання теми «Психологічна підготовка керівників 

освітніх організацій до діяльності в умовах змін», реєстраційний 

№ 0112U000700 (науковий керівник – О. І. Бондарчук) було впроваджено: 

 посібник «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до 

діяльності в умовах змін» (10 друк. арк.); 

 плани і програми психологічної підготовки керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах змін (3 друк. арк.); 

 концептуальна модель і технологія психологічної підготовки керівників 

освітніх організацій (2 друк. арк.); 
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 методика діагностики рівнів та особливостей психологічної підготовки 

керівників освітніх організацій (6 друк. арк.). 

За результатами виконання теми «Технології підготовки керівників 

районних (міських) відділів освіти до впровадження й оцінювання освітньої 

політики, реєстраційний № 0112U000665 (науковий керівник –

Л. М. Забродська) було впроваджено: 

 посібник «Аналіз освітньої політики: теорія і практика управління на 

місцевому рівні» (8 друк. арк.). 

За результатами виконання теми «Теоретичні та методичні засади 

управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі 

компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної 

системи організації навчального процесу», реєстраційний № 0112U001593 

(науковий керівник – З. В. Рябова) було впроваджено: 

 монографія «Теоретичні та методичні засади управління підготовкою 

фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах 

європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» 

(11 друк. арк.); 

 посібник «Педагогіка вищої школи» (8 друк. арк.); 

 навчальні плани та програми підготовки фахівців з педагогіки вищої 

школи (3 друк. арк.); 

 методичні рекомендації для студентів (2 друк. арк.). 

За результатами виконання теми «Особистісно орієнтовані засади 

психологічної підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної 

педагогічної освіти», реєстраційний № 0112U002317 (науковий керівник –

П. В. Лушин) впроваджено: 

 посібник «Особистісно орієнтована підготовка майбутніх психологів у 

системі післядипломної педагогічної освіти» (8 друк. арк.); 

 методичні матеріали, матеріали для тренінгів (10 друк. арк.). 

 

 

V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У розділі наведено основні напрями діяльності редакційно-видавничого 

відділу Університету впродовж 2016 р. перелік наукових періодичних видань, 

засновником та співзасновником яких є Університет, а також описано 

характер та види робіт, які виконують співробітники відділу. 

Редакційно-видавничий відділ упродовж 2016 р. здійснював свою 

діяльність за такими напрямами: 

 редакційне опрацювання рукописів, затверджених до видання на 

засіданнях науково-методичної ради, вченої ради Університету та навчальних 

інститутів; 

 проведення консультування з авторами й укладачами щодо правил 

підготовки рукописів до редагування та друку; 

 забезпечення поліграфічного виконання видань навчально-методичної 

літератури на належному рівні; 
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 поліпшення, осучаснення дизайну видань Університету;  

 верстка та друкування праць, затверджених авторською редакцією на 

вчених радах навчальних інститутів Університету; 

 редакційний супровід масових заходів та наукових видань, 

інформаційних матеріалів, розміщених на сайті Університету. 

Університет є засновником і співзасновником низки наукових періодичних 

видань, серед них: 

 науковий журнал «ScienceRise» (фахове видання);  

 міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в 

Україні»; 

 збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове 

видання); 

 збірник наукових праць «Простір арт-терапії»; 

 електронний науковий журнал «Теорія і методика управління освітою» 

(електронне фахове видання). 

Редакційно-видавничим відділом спільно з відділом науково-

організаційної роботи здійснюється редакційна підготовка цих видань до 

випуску. 

Крім випуску наукової періодики, в Університеті готуються до друку: 

навчально-методичні комплекси, навчальні посібники, спецкурси, навчально-

методичні та науково-методичні посібники, рекомендації, монографії, навчальні 

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

внутрішня документація Університету. 

Працівники Університету беруть участь у підготовці до видання наукових 

праць, їх редагуванні, рецензуванні, а також є членами редакційних колегій 

різних видавництв та періодичних видань (збірників наукових праць, фахових 

журналів тощо). 

 

 

VІ. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 

 

За планом роботи НАПН України на 2016 р. ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» брав участь у масових науково – практичних заходах, 

таких як: 

1. І Всеукраїнський фестиваль студентських наукових робіт «Молодь 

науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». Більше 

як 100 студентів та молодих дослідників з різних куточків України (Одеси, 

Харкова, Кіровограда, Кривого Рогу, Вінниці, Бучі, Сум, Донецька) презентували 

результати своїх наукових досліджень, обмінялися практичним досвідом у сфері 

освіти.  

2. Студентська наукова конференція «Дні науки – 2016: наука і 

практика в професійній діяльності фахівців» (у рамках Всеукраїнського 

фестивалю науки). 
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Відповідно до плану роботи Університету менеджменту освіти  

проведено такі науково-практичні заходи: 

1. Міжнародна науково -практична конференція «Конкурентологія та 

ринок праці: психолого-педагогічні аспекти» (м. Київ, 8–9 грудня 2016 р., 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» спільно з республікою Білорусь, 

Білоруський державний університет). У конференції взяли участь співробітники 

Університету. Відбулася робота за шістьма напрямами. 

Результативність: підготовлено тези для друку. 

2. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів та аспірантів 

«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій» (м. Київ, 30 березня 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»). Почесними гостями Конференції були РЕДЗІНСЬКИЙ Казімеж, 

директор Інституту педагогіки Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові 

(Польща), МІРОВСЬКА Маріола, керівник Департаменту соціальної роботи і 

охорони здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), 

КОШЕЛЬ Ніна Миколаївна, завідувач відділу креативної психології і 

педагогіки Республіканського інституту професійної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент (Республіка Білорусь, м. Мінськ). 

Результативність: висвітлено питання інноваційного прориву у сфері 

суспільних наук, співробітництва в освітньому просторі, єдиного інформаційного 

середовища консорціуму післядипломної педагогічної освіти, академічної 

мобільності як механізму розвитку людських ресурсів, комерціалізації освітніх 

послуг у вищому навчальному закладі, впливу внутрішньопереміщених осіб на 

ринок освітніх послуг (за результатами дослідження у дев’яти областях України), 

формування і розвитку професійної компетентності як «метакомпетентності» в 

умовах інформаційного суспільства, застосування проектного підходу для 

ефективного вирішення соціальних проблем міста чи району в країнах ЄС, івент-

менеджменту в управлінні розвитком професійного начального закладу та інші. 

3. VIII Міжнародна науково -практична конференція «Університет і 

лідерство» (м.Київ, червень 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

4. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-

педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» (м. Біла Церква, 

10 листопада 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти). 

В роботі конференції взяли участь понад 160 учасників з восьми країн світу, а 

саме: Айзейбарджан, Грузія, Киргізія, Казахстан, Польща, Німеччина, Сполучені 

Штати Америки, Україна.  

Результативність: за підсумками конференції ухвалено резолюцію, в якій 

визначено, що доцільно поширювати і поглиблювати дослідження за такими 

напрямами: дослідження теорії і практики розвитку психолого – педагогічної 

компетентності в системі неперервної освіти; вивчення питань розвитку 

готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності та управління 

процесом професійного розвитку педагогічних працівників; розвиток сучасних 

підходів щодо гуманізації навчально – виховного процесу в сучасному 

євроінтеграційному просторі, особливості управління процесом розвитку 

навчального закладу в сучасних умовах; методологічні засади підвищення 
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кваліфікації педагогів професійної школи; упровадження сучасних 

інформаційних технологій у процесі навчання дорослих; удосконалення 

сучасних форм і методів оцінювання навчальних досягнень учнів; розвиток 

міжнародних зв’язків завдяки проведенню спільних конференцій та 

опублікування праць зарубіжних науковців у фахових українських виданнях і 

праць науковців України у зарубіжних виданнях.  

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 27 травня 2016 р., 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» спільно з Інститутом психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України). У роботі конференції брали участь 243 науковці 

та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і закладів 

післядипломної освіти України, Німеччини та Польщі. 

Під час конференції відбулися майстер-класи:  

 Короткотермінова глибинна психологічна допомога: 

екофасилітативний підхід (керівник – д-р психол. наук, проф. П. В. Лушин).  

 Психодраматична майстерня (керівник – д-р психол. наук, доц. 

Г. М. Бевз).  

 Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного 

процесу з використанням ІКТ (керівник – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).  

 Конфліктологічні технології в освіті (керівник – канд. психол. наук, 

доц. А. І. Гусєв). 

Результативність: за підсумками планерного та секційних засідань, 

науково – методичного семінару й майстер-класів, учасники конференції надали 

рекомендації. 

6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійний 

розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» 
(м. Київ, 27 квітня 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). Робота 

конференції здійснювалася за такими напрямами: освіта дорослих як 

соціокультурний феномен: вітчизняний та зарубіжний досвід, інклюзивна освіта 

дорослих; моделі професійного розвитку фахівців, історичний аналіз проблеми 

професійного розвитку фахівців у системі післядипломної освіти, інформаційні 

технології у професійному розвитку фахівців, теорія і методологія професійного 

розвитку фахівців у сучасному суспільстві, науково-методичний супровід 

професійного розвитку фахівців, психологічний супровід професійного розвитку 

фахівців, управління професійним розвитком фахівців.  

Результативність: за результатами роботи конференції прийнято 

резолюцію. 

7. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита 

та дистанційна освіта: від теорії до практики» (м. Київ, 25–27 жовтня 2016 р., 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). У межах конференції викладачами 

кафедри проведено майстер-класи «Організація та проведення вебінарів з 

використанням засобів платформи управління дистанційним навчанням eFront» 

та «Теорія і практика проведення навчального заняття в режимі вебінару». 
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8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний 

розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної 

педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» (м. Київ, 28 

жовтня 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). У конференції взяли 

участь 203 учасники з 15 областей України. 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні орієнтації в 

управління процесом в підготовці фахівців з педагогіки вищої школи» 
(м. Кам’янець-Подільський, 25–26 жовтня, 2016 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» та Кам’янець-Подільський національний університет 

ім. І. Огієнка). 

Результативність: за матеріалами конференції видано збірник наукових 

праць. 

10. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в 

системі післядипломної педагогічної освіти» (м. Київ, 24 листопада 2016 р., 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти»). Конференція відбулась у межах діяльності Українського 

відкритого університету післядипломної освіти. 

Інтернет- конференція проходила за такими напрямами: бенчмаркінг як 

технологія супроводу освітніх реформ; трансфер інновацій у систему 

післядипломної педагогічної освіти; основні бенчмарки підвищення кваліфікації 

керівних кадрів та педагогічних працівників на сучасному етапі; особливості 

визначення якісних орієнтирів у підвищенні кваліфікації вчителів початкової 

школи; рівень ІК – компетентності керівників та педагогів як важливий показник 

їхнього професійного рівня; важливі бенчмарки професійної компетентності 

вчителів англійської мови; система оцінювання рівня професійної 

компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

На форумі у форматі очної та заочної участі представлено 43 особи із 8 

регіонів України, серед них – викладачі, наукові співробітники, докторанти, 

аспіранти, методисти закладів післядипломної освіти, керівники загальноосвітніх 

навчальних закладів, науково- педагогічні працівники вищих навчальних 

закладів, представники регіональних закладів післядипломної педагогічної 

освіти. 

Результативність: матеріали інтернет-конференції опубліковані в 

«Електронному збірнику матеріалів конференції» на веб-сайті КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» та на сторінці Українського відкритого 

університету післядипломної освіти сайту ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти». 

11. Всеукраїнська конференція «Становлення і розвиток 

інформаційного суспільства в Україні та його інтеграція у глобальний 

інформаційний простір (присвячено 25-річчю незалежності України)» 

(м. Київ, 20–21 квітня 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

12. Всеукраїнська конференція «Теоретичні та практичні  засади 

розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах 
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незалежності України (присвячено 25-річчю незалежності України)» (м.Київ, 

23–24 вересня 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

13. VIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференцію 

«Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» 

(м. Біла Церква, 28 березня, Білоцерківський інститут неперервної професійної 

освіти). У роботі конференції брали участь керівники та методисти навчально-

методичних центрів, керівники та педагогічні працівники професійно – 

технічних навчальних закладів, кандидати наук, аспіранти, фахівці в галузі 

навчання дорослих з дев’яти областей України. Усього 65 учасників.  

Результативність: висвітлено різноманітні питання, які стосуються 

вдосконалення навчально – виховного процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах: творчий розвиток особистості учнів, інноваційні засоби 

навчання, особливості навчання дорослих у системі неперервної професійної 

освіти, особливості створення позитивного соціально-психологічного клімату в 

ПТНЗ, узагальнення наукових підходів до процесу навчання. 

14. Студентська наукова конференція «Дні науки – 2016: наука і 

практика в професійній діяльності фахівців» (м. Київ, 18 травня 2016 р., 

ДВНЗ «УМО»). Робота конференції проводилася в межах чотирьох секцій. 

Результативність: презентовано студентами результати своїх наукових 

досліджень та обмін практичним досвідом у сфері освіти. 

15. VIІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» (м. Київ, 

17–19 березня 2016 р.), у межах якої проведено науково-практичну конференцію 

«Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в 

умовах євроінтеграції» під головуванням В. В. Олійника, ректора ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, 

професора, дійсного члена НАПН України. На конференції виступили науково-

педагогічні працівники ЦІППО, а саме: Т. М. Сорочан, завідувач кафедри 

філософії і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, професор; 

О. І. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних 

наук, професор; Н. Г. Діденко, завідувач кафедри державної служби та 

менеджменту освіти, доктор наук з державного управління, професор. 

У обговоренні взяли участь Л. Д. Покроєва, ректор КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти», А. М. Зубко, ректор КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти», О. М. Онаць, президент Асоціації керівників шкіл України, 

а також представники відділу стратегій розвитку освіти Інституту модернізації 

змісту освіти Міністерства освіти і науки України – Н. М. Гончаренко та 

Г. Г. Науменко. 

На конкурс розробок вищих навчальних закладів від БІНПО було подано 

дві розробки. У номінації «Інноваційні форми розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників у закладах освіти» представлено: 

 навчально-методичний посібник «Інноваційна діяльність педагогів 

професійних навчальних закладів» В. Є. Харагірло, старшого викладача кафедри 

педагогіки, психології та управління навчальними закладами, аспіранта 

Університету менеджменту освіти; 
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 збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Психолого – педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти», який підготовлено авторським колективом викладачів 

кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами. 

Результативність: учасниками конференції обговорено положення «Про 

навчальні заклади післядипломної освіти», проблеми і перспективи розвитку 

післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції, співпрацю 

Університету менеджменту освіти з міжнародними навчальними закладами, 

організаціями, установами, проектну діяльність Університету менеджменту 

освіти, міжнародну діяльність Університету менеджменту освіти у галузі 

інклюзивної педагогіки, психологічну підготовку персоналу закладів ППО до 

діяльності в умовах змін, систему підвищення кваліфікації педагогів – 

міжнародний досвід, освітянську реформу в системі післядипломної освіти, 

проблеми підготовки керівників навчальних закладів тощо. 

16. ХХIХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 

2016» (м. Київ, 14–16 квітня 2016 р.). У межах виставки науково-педагогічними 

працівниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» проведено три заходи, а 

саме: 

 круглий стіл «Актуальні проблеми впровадження інклюзивної 

освіти» (організатори: кафедра державної служби та менеджменту освіти, 

О. В. Пащенко, доцент, кандидат технічних наук, А. М. Гостєва, ст. викладач, 

Р. В. Козенко, ст. викладач, та Т. В. Баранцова, голова громадського об’єднання 

«АМІ – СХІД»); 

 семінар «Діяльність науково-педагогічного працівника у єдиному 

інформаційному середовищі консорціуму закладів післядипломної 

педагогічної освіти» (організатори: кафедра відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій, О. О. Самойленко, ст. викладач, канд. 

пед. наук); 

 майстер-клас «Проектна технологія в системі відкритої 

післядипломної педагогічної освіти» (організатори: кафедра відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, Л. Г. Кондратова, 

доцент, кандидат педагогічних наук). 

17. VIІІ Міжнародний форум-презентація «Інноватика в сучасній освіті – 

2016» (м. Київ, 25–27 жовтня 2016 р.) як конкурсанти наукових розробок 

учених НАПН України «Національне визнання наукових досягнень» (кафедри 

відкритих освітніх систем та ІКТ, університетської освіти і права, державної 

служби та менеджменту освіти) та наукових розробок за тематичними 

номінаціями «Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, 

технології та рішення для впровадження в освітню практику» (кафедра відкритих 

освітніх систем та ІКТ), «Інновації з інтенсифікації міжнародного 

співробітництва у сфері освіти, науки, культури» (кафедра університетської 

освіти і права). 

У конкурсі наукових розробок за навчально-методичний посібник «Прояви 

корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-метод. посіб. / 

К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова та ін. – К. : Грамота, 2015. – 



29 

184 с.» отримано почесне звання «Лауреат конкурсу» першого ступеня в 

номінації «Соціальне партнерство в контексті модернізації національної 

освіти». 

Для участі в конкурсі «Національне визнання наукових досягнень» і 

конкурсі наукових розробок за тематичними номінаціями (номінація 

«Інноваційні підходи до впровадження медіаосвітніх технологій для підвищення 

якості освітньої діяльності») БІНПО представлено підручник у 4 частинах 

«Деревообробник (інтегрований курс модульного навчання)» групи авторів: 

С. І. Заславська, О. П. Ситніков, А. М. Зінченко, Л. В. Яценко; за ред. 

С. І. Заславської. – Донецьк : Донбас, 2013. 

ХХХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День 

студента – 2016» (м. Київ, 17 листопада 2016 р.), у межах якого проведено: 

 науково-методичний семінар «Психологічна підтримка суб’єктів 

освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-

політичних подій та військового конфлікту» (організатори: кафедра 

психології); 

 круглий стіл «Вектор успіху: якісне навчання – гідна робота 

(організатори: кафедра державної служби та менеджменту освіти. Учасники: 

Л. М. Сергеєва, О. І. Щербак, О. Л. Ануфрієва, А. О. Молчанова, О. О. Зайцева, 

Л. В. Яковенко). 

18. Міжнародна Літня школа на базі Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород, 27–30 червня 2016 р.). Її метою 

було ознайомлення учасників міжнародної Літньої школи з можливостями 

розвитку професійної педагогічної і наукової кар’єри в умовах інтеграції 

української освіти в європейський освітній простір та підготовка до розроблення 

проектних ідей, написання проектних пропозицій і пошук партнерів для участі у 

міжнародних проектах і програмах академічної мобільності для учасників 

освітнього процесу відповідно до бюджетної програми ЄС на фінансову 

перспективу 2014–2020 рр. 

До участі в роботі Літньої школи запрошено: наукових, науково-

педагогічних та педагогічних працівників, керівників навчальних закладів різних 

рівнів і типів, студентів вищих навчальних закладів, слухачів закладів 

післядипломної освіти, інших зацікавлених осіб, які працюють у сфері освіти. 

Учасники школи відвідали лекції, воркшопа та майстер-класи за такою 

тематикою: 

1. Формування та функціонування єдиного європейського освітнього 

простору в суспільстві, що глобалізується. 

2. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників 

та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві. 

3. Проектування інноваційного змісту загальної середньої освіти в умовах 

реалізації реформи національної школи. 

4. Розвиток педагогічної і наукової кар’єри в рамках фінансової 

перспективи ЄС на 2014–2020 рр. (на прикладі рамкових програм та інструментів 

їх реалізації). 
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5. Проектний підхід до організації професійного розвитку педагогічних 

працівників та керівників навчальних закладів (у контексті реалізації програм 

академічної мобільності, е – learning навчання та ін.). 

6. Програми співпраці і мобільності у сфері освіти (Еразмус+, 

Horizon2020, Жан Моне та ін.). 

7. Організаційні та фінансові засади та принципи реалізації «м’яких» 

міжнародних освітніх проектів. 

8. Підготовка до участі у міжнародних проектах, фінансованих з джерел 

ЄС: приклади, досвід, вимоги до учасників. 

9. Практичні рекомендації щодо розвитку академічної і соціальної 

мобільності українських науковців у ринковому суспільстві. 

Результативність: за підсумками роботи міжнародної Літньої школи 

учасники отримали сертифікати міжнародного зразка. 

19. Інтернет-форум «Сучасний науково-методичний супровід 

регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної 

середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України “Про 

освіту”» (15 червня 2016 р., Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська 

академія неперервної освіти», Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти та Рівненський обласний інститут післядипломної освіти, 

який проходив у межах діяльності Українського відкритого університету 

післядипломної освіти). Робота інтернет-форуму здійснювалася за такими 

напрямами: інноваційні підходи щодо професійного розвитку та управління 

людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в умовах 

реформування галузі; науково-методичний супровід регіональних та зональних 

шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із 

питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти; модернізація 

змісту, технологій діяльності зональних шкіл новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної 

середньої та післядипломної освіти. 

На форумі у форматі очної та заочної участі представлено 99 осіб із 13 

регіонів України, зокрема, з Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей, серед них 

– працівники департаментів, управлінь освіти обласних, районних державних 

адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення; науково-

педагогічні та педагогічні працівники інститутів післядипломної педагогічної 

освіти; координатори з питань роботи Всеукраїнської школи новаторства, 

регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та 

післядипломної освіти; методисти районних, міських методичних кабінетів, 

центрів; представники державних інституцій та громадських організацій. 

20. Методологічний семінар «Мовні професійні вимоги для науково-

педагогічних працівників» (м. Київ, 27 січня 2016 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України). На семінарі обговорювалися питання 
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посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки 

науково-педагогічних працівників. 

Розглядались особливості засвоєння іноземних мов, зосереджувалась увага 

на тому, що інтелектуальні можливості людини та їх розвиток є підґрунтям для 

сприйняття і засвоєння соціокультурної інформації, якою повинен бути 

насичений зміст навчання іноземної мови. 

21. Науково-методологічний семінар «Позиціонування навчального 

закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» 

(м. Київ, 2 листопада 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України). Робота семінару була зосереджена в таких напрямах: теорія та 

практика маркетингового управління в освіті, стратегії маркетингу та 

позиціонування навчального закладу в соціальних мережах, імідж навчального 

закладу в контексті конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 

Модераторами семінару виступили доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої 

школи Рябова Зоя Вікторівна та студент групи УНЗ – 15–Г1 спеціальності 

«Управління навчальним закладом» С. О. Галушко. 

Учасниками семінару стали викладачі й аспіранти кафедри управління 

навчальними закладами та педагогіки вищої школи, викладачі навчально-

наукового інституту менеджменту та психології, студенти спеціальності 

«Управління навчальним закладом», а також випускники цієї спеціальності 

минулих років. 

Результативність: за результатами семінару учасники отримали 

сертифікати встановленого зразка. 

22. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Управління якістю 

освіти: інновації, досвід, перспективи» (м. Київ, лютий 2016 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України). 

23. Кафедральний методологічний семінар: «Лідерство і командність в 

управлінні навчальним закладом», (м. Київ, червень 2016 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України). 

24. Методологічний семінар «Проблеми розвитку організаційної 

культури в управлінні навчальним закладом» (м. Київ, лютий 2016 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України). 

25. Загальноуніверситетський науково-методичний семінар 

«Проблематика впровадження особистісно орієнтованої підготовки в 

системі післядипломної педагогічної освіти» (м. Київ, березень 2016 р., ДВНЗ 

«УМО»); 

26. Загальноуніверситетський науково-методологічний семінар 

«Психологічна підготовка фахівців до професійної діяльності в умовах змін» 

(м. Київ, квітень 2016 р., ДВНЗ «УМО»);  

27. Кафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід 

навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців у системі ППО» 
(м. Київ, лютий 2016 р., ДВНЗ «УМО»).  
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28. Методологічний семінар «Підвищення якості трудового потенціалу 

в контексті реалізації компетентнісного підходу засобами професійної 

освіти». 

29. Методологічний семінар «Управління конкурентоспроможністю 

продукції та послуг: теорія, методологія, практика». 

30. Семінар «Індекс корпоративної рівності». 

31. Постійний семінар «Вплив економічної безпеки на розвиток 

людського потенціалу в межах людиноцентричного підходу». 

32. Науково-методичний семінар «Засоби пізнання особистості в 

контексті відповідальності менеджера» (м. Київ, 3 лютого 2016 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України).  

Питання цього семінару є дуже актуальними та мають практичне значення. 

Великий інтерес в учасників семінару-практикуму викликав розгляд та 

обговорення проблем щодо засобів пізнання особистості в контексті 

відповідності професії менеджера та методи кваліметричного оцінювання. 

33. Науковий семінар «Прагмалінгвістичний аспект у професійній 

діяльності менеджера» (м. Київ, квітень 2016 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України).  

34. Науковий семінар «Роль соціально-гуманітарних знань у сучасній 

освіті» (м. Київ, травень 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України). 

35. Науково-методичний семінар «Психологічна підтримка суб’єктів 

освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-

політичних подій та військового конфлікту», що відбувся в межах ХХХ 

Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра-День студента – 

2016», (м. Київ, 17 листопада 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України).  

36. Методологічний семінар «Сучасні підходи до змісту освіти та 

організації освітнього процесу в системі вищої та професійної освіти» 

(м. Київ, 21 грудня 2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України).  

37. Постійний Міжнародний науково-практичний інтернет-семінар 

«Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства» 

(м. Біла Церква, 14 квітня 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти). 

Мета проведення заходу: обговорення організаційно-методичних засад 

професійної підготовки фахівців за сучасними моделями навчання, визначення 

пріоритетів розвитку доступності, якості та ефективності професійної підготовки 

фахівців для ресторанного господарства. У роботі семінару брали участь 

представники обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної 

освіти України, педагогічні працівники професійних навчальних закладів із 24 

областей та міста Києва, педагоги Мінського державного професійно-технічного 

коледжу кулінарії (Республіка Білорусь), представники служби старших 

експертів SES, Німеччина. На сайті http://methodica.inf.ua/ розміщено понад 170 

матеріалів учасників семінару.  
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Результативність: у підсумковому зверненні до учасників інтернет-

семінару оголошено рішення про створення постійного сайту для ефективного 

обміну досвідом педагогів щодо інноваційних напрямів підготовки фахівців 

ресторанного господарства. 

38. Науково-практичний семінар. «Педагогічний досвід у контексті 

освітніх інновацій» (м. Кривий Ріг, 19 травня 2016 р., Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти). 

Мета семінару: обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, виховання та розвитку особистості учня як майбутнього фахівця; 

вдосконалення навчально-виробничого процесу в закладах професійно-

технічного напряму: гуманізація системи професійної освіти, упровадження 

педагогічних інновацій, готовність до сприйняття особистісно орієнтованого 

навчання; поширення педагогічного досвіду; підвищення професійної 

компетентності педагогічних працівників. 

39. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Освітні інновації у 

професійних навчальних закладах: методи, підходи, сучасні технології» 

(м.Чернігів, 14 вересня 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти та навчально-методичний центр професійно-технічної освіти 

у Чернігівській області). 

У роботі семінару брали участь педагогічні працівники ПНЗ, методисти 

НМЦ ПТО Чернігівської, Волинської, Закарпатської, Миколаївської, Донецької, 

Житомирської областей. 

40. Науково-практичний семінар «Фестиваль педагогічних інновацій» 

(м. Біла Церква, 13–14 квітня 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти спільно з відділом новітніх технологій виробництва). 

Науковий керівник семінару – доц. Н. Г. Торба.  

Мета семінару: обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, виховання та розвитку особистості учня як майбутнього фахівця; 

удосконалення навчально-виховного процесу в ПТНЗ: упровадження 

педагогічних інновацій, готовність до реалізації особистісно орієнтованого 

підходу до навчання; підвищення професійної та психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників. 

41. Науково-практичний семінар «Впровадження інноваційних 

педагогічних технологій як умова фахового зростання педагогів» (м. Кривий 

Ріг, 15 квітня 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти). 

У роботі семінару брали участь понад 50 осіб: керівники та педагогічні 

працівники професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровської 

області.  

Мета семінару: обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, виховання та розвитку особистості учня як майбутнього фахівця; 

удосконалення навчально-виховного процесу в ПТНЗ: упровадження 

педагогічних інновацій, готовність до реалізації особистісно орієнтованого 

підходу до навчання; підвищення професійної та психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників. 
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42. Науково-практичний семінар «Педагогічний досвід в контексті 

освітніх інновацій» (м. Кривий Ріг, 19 травня 2016 р., Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти).  

У роботі семінару брали участь понад 70 осіб: керівники та педагогічні 

працівники професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровської 

області.  

Мета семінару: обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, виховання та розвитку особистості учня як майбутнього фахівця; 

вдосконалення навчально-виробничого процесу в закладах професійно-технічної 

освіти: впровадження педагогічних інновацій, готовність до сприйняття 

особистісно орієнтованого навчання; поширення педагогічного досвіду; 

підвищення професійної компетентності педагогічних працівників. 

43. Науково-практичний семінар «Психолого-педагогічні аспекти 

розвитку професійної компетентності педагогів ПТНЗ» (м. Миколаїв, 14 

червня 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти). 

У роботі семінару брали участь понад 50 осіб: керівники та педагогічні 

працівники професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області.  

Мета семінару: обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, виховання  та розвитку особистості учня як майбутнього фахівця; 

удосконалення навчально-виробничого процесу в закладах професійно-

технічного напряму: упровадження педагогічних інновацій, готовність до 

сприйняття особистісно орієнтованого навчання; поширення педагогічного 

досвіду; підвищення професійної компетентності педагогічних працівників. 

44. Постійний Всеукраїнський інтернет-семінар «Впровадження 

психолого-педагогічних технологій у навчально-виховний процес закладів 

системи ПТО».  

У роботі семінару брали участь керівники та педагогічні працівники 

професійно-технічних навчальних закладів України. За 2016 р. було понад 1000 

відвідувань семінару. 

Мета семінару: обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, виховання та розвитку особистості учня як майбутнього фахівця; 

удосконалення навчально-виробничого процесу в закладах професійно-

технічного напряму: упровадження педагогічних інновацій, готовність до 

сприйняття особистісно орієнтованого навчання; поширення педагогічного 

досвіду; підвищення професійної компетентності педагогічних працівників. 

45. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Освітні інновації у 

професійних навчальних закладах: методи, підходи, сучасні технології» 
(м. Чернігів, 14 вересня 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти). 

46. Тренінг «Вплив медіадидактичних технологій на формування 

свідомості особистості» (м. Біла Церква, 9 червня 2016 р., Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти). 

Мета тренінгу-підвищення психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. 
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На тренінгу були присутні педагогічні працівники ДПТНЗ 

«Білоцерківський професійний ліцей». 

47. Тренінг «Використання технологій лінгво-коучингу у подоланні 

комунікативних бар’єрів під час вивчення іноземної мови» (м. Київ, 2 

листопада 2016 р., ) 

48. Круглий стіл «Технологізація виховного процесу в ПТНЗ» 

(м. Кривий Ріг, 9 лютого 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти). Ведуча – В. Є. Харагірло. 

Круглий стіл проведено для групи викладачів професійно-теоретичної 

підготовки заочної форми навчання на базі Криворізького центру професійної 

освіти металургії та машинобудування. 

Мета заходу-окреслити поняття виховної технології, інноваційні форми і 

методи навчально-виховної роботи, обговорити особливості традиційної й 

інноваційної педагогіки; виявити, які інноваційні технології в навчально-

виховному процесі використовують педпрацівники Дніпропетровської області; 

ознайомити слухачів з педагогічним досвідом педагогів ПТНЗ м. Кривий Ріг. 

49. Круглий стіл «Особистісно орієнтований підхід у навчальній 

діяльності» (м. Іллічівськ, 25 травня 2016 р., Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти). Ведуча – Н. Г. Торба. 

50. Круглий стіл «Особистісно орієнтований підхід у навчальній 

діяльності» проведено в межах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів Одеської області. 

51. Майстер-клас на тему «Розвиток професійної ідентичності у учнів 

ПНЗ» (м. Луцьк, 18 квітня 2016 р., Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти). Метою проведення майстер-класу є підвищення професійної 

та психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ПНЗ; 

ознайомлення з основними засадами розвитку професійної ідентичності; 

сприяння фаховому зростанню педагогічних працівників ПНЗ. 

Присутні брали активну участь у створенні образу для ідентифікації за 

допомогою інтерактивних та арттерапевтичних методів та візуалізації образу 

(робота у малих групах за напрямами ПНЗ). 

Поза планом роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

організовано масові заходи. 

52. Круглий стіл з обміну досвідом реалізації українсько-канадського 

проекту «Навички для працевлаштування в Україні «Вектор успіху: якісне 

навчання-гідна робота» (м. Київ, 19 травня 2016 р.). До круглого столу 

залучено слухачів курсів підвищення кваліфікації категорій «Директори 

(заступники директорів) обласних навчально(науково)-методичних центрів 

(кабінетів) професійно-технічної освіти», «Резерв директорів ПТНЗ», у якому 

брали участь 40 осіб. 

53. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні» 
(м. Полтава, 20 квітня 2016 р.). Конференція проходила на базі Полтавського 

національного технічного університету. У роботі конференції брала участь 71 

особа.  
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На інтернет-конференції розглядалися теоретичні та правові аспекти 

модернізації державного управління України з урахуванням іноземного досвіду, 

шляхи та методи оптимізації діяльності органів влади на регіональному рівні, 

іноземний досвід упровадження сучасних систем та методів управління в 

діяльність органів влади, організаційні та фінансові аспекти забезпечення 

діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, розвиток 

лідерства в публічному управлінні, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. 

54. Науково-практичні семінари для керівників структурних підрозділів та 

викладачів ЦІППО «Технологія роботи керівника в єдиному інформаційному 

середовищі», «Технологія створення персонального веб-ресурсу викладача» 

(м. Київ, 1–3 червня 2016 р.), у яких брали участь 24 особи. 

55. Тренінги з тем «Європейська інтеграція та євроатлантичне 

співробітництво» (проф. Н. Г. Діденко), «Комунікації органів державної 

влади» (проф. Н. І. Клокар), «Самоменеджмент та імідж державного 

службовця» (доц. Н. В. Любченко), «Форми ділового спілкування» (старший 

викладач М. В. Пахомова), «Лідерство. Проактивний менеджмент та 

особистісний лідерський потенціал» (проф. О. І. Бондарчук, доц. 

І. В. Євтушенко, доц. О. О. Нежинська) (м. Київ, 11 жовтня 2016 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»). Тренінги проведено у межах Програми 

проведення третього туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

державний службовець» на підставі договору з Центром адаптації державної 

служби до стандартів Європейського Союзу (№ 16/15-П від 11 жовтня 2016 р.) 

для 65 державних службовців-конкурсантів. 

 

 

Інформація про участь співробітників ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України у науково-практичних масових заходах, 

організованих іншими установами: 

 

Конгреси 

1. Proceedings of the International Academic Congress «European Research 

Area : Status, Problems and Prospects» Latvia, Riga, 01– 02 September 2016. 

2. Х Конгрес Української асоціації європейських студій «Вирішення та 

трансформації конфліктів через науку і освіту: найкращий європейський та 

український досвід» з нагоди 200-річчя Національного університету «Львівська 

політехніка», 21–22 жовтня 2016 р. м. Львів. 

Форуми 

1. Польсько-український форум «Співпраця українських і польських 

загальноосвітніх навчальних закладів в рамках проектів, дофінансованих з 

програми Erazmus+» 24–25 лютого 2016 р., Луцьк, Волинський ОІППО. 

2. V Всеукраїнський форум вчених та практиків «Екопсихея» Україна: 

посттравматичний розвиток і зростання, 21–22 травня 2016 р., м. Київ. 

3. Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні системи управління в 

освіті» (м. Херсон, 17–23 вересня 2016 р.). 
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4. HR-Форум «Політика рівності на робочому місці», м. Київ, 24 травня 

2016 р., НСК «Олімпійський». 

5. Форум «Європейські освітні ініціативи» 23 лютого 2016 р., м. Київ, 

Всеукраїнська громадська організація «Рада з конкурентоспроможності індустрії 

інформаційно-комунікаційних технологій України». 

6. Всеукраїнський інтернет-форум «Сучасний науково-методичний 

супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників з питань дошкільної, загальної середньої 

та післядипломної освіти в контексті закону України «Про освіту» (м. Київ, 15 

червня 2016 р.). 

7. Інтернет-форум «Сучасний науково-методичний супровід регіональних 

та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників з питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти в 

контексті Закону України «Про освіту» 15 червня 2016 р., м. Київ, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти».  

8. Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті-2016», 26-27 жовтня 

2016 р., м. Київ. У конкурсі наукових розробок за навчально-методичний 

посібник «Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-

метод. посіб. / К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова та ін. – К. : 

Грамота, 2015. – 184 с.» отримано почесне звання «Лауреат конкурсу» першого 

ступеня в номінації «Соціальне партнерство в контексті модернізації 

національної освіти». 

9. Міжнародний форум Google Educators Group Ukraine. День безпечного 

Інтернету «Цифрове перетворення освіти», 09.02.2016 р., м. Київ. 

Виставки: 

1. ХХІХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2016» 

(14–16 квітня 2016 р., м. Київ). У межах виставки науково-педагогічними 

працівниками ЦІППО проведено три заходи, а саме: 

 круглий стіл на тему «Актуальні проблеми впровадження інклюзивної 

освіти» (кафедра державної служби та менеджменту освіти, О. В. Пащенко, 

доцент, кандидат технічних наук, А. М. Гостєва, ст. викладач, Р. В. Козенко, ст. 

викладач, Т. В. Баранцова, голова громадського об’єднання «АМІ-СХІД»; 

 семінар «Діяльність науково-педагогічного працівника у єдиному 

інформаційному середовищі консорціуму закладів післядипломної педагогічної 

освіти» (кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій, О. О. Самойленко, т.в.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних 

наук); 

 майстер-клас «Проектна технологія в системі відкритої післядипломної 

педагогічної освіти» (кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій, Л. Г. Кондратова, доцент, кандидат педагогічних 

наук. 

2. VІI Міжнародна спеціалізована виставка «Сучасні заклади освіти-

2016», (17–19 березня 2016 р., м. Київ). 

3. ХХХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра-2016», 

(17-19 листопада 2016 р., Національний центр ділового та культурного 
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співробітництва «Український дім», м. Київ, вул. Хрещатик. У межах виставки 

проведено: 

 науково-методичний семінар «Психологічна підтримка суб’єктів 

освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних 

подій та військового конфлікту» (організатори: кафедра психології) 

 круглий стіл «Вектор успіху: якісне навчання-гідна робота 

(організатори: кафедра державної служби та менеджменту освіти. Учасники: 

Л. М. Сергеєва, О. І. Щербак, О. Л. Ануфрієва, А. О. Молчанова, О. О. Зайцева, 

Л. В. Яковенко). 

Конференції 

Міжнародні 

1. VІ Міжнародна наукова конференція «Антикризовий розвиток 

соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» 20 квітня 2016 р., 

Український гуманітарний університет, м. Буча. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові 

дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати. 15–18 

березня 2016 року. м. Братислава (Словаччина). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія 

сексуальності: наукові пошуки, теорії арт практики», 21–22 травня 2016 р., 

м. Київ. 

4. Міжнародна науково-методична конференція з медіаосвіти і 

медіаграмотності 18–19.03.2016 р., м. Київ. 

5. Міжнародна науково-практична конференція  «Психологія та 

педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні», 26–27 

лютого 2016 р. м. Львів. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Якісна професійна 

освіта-гідна робота: досвід, реалії, перспективи» (Досвід  організації навчально–

виховного процесу у професійних навчальних закладах за напрямом підготовки 

фахівців з комерційної діяльності), 17–19 березня 2016 р. м. Львів. 

7. V Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, 

моделювання та менеджмент емерджентної економіки», Черкаський 

національний університет, тези 
– «Застосування CRM-систем в комерційному 

банку під час упровадження новітніх технологій обслуговування клієнтів». 

Квітень 2016 р. 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація 

інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних 

закладів», м. Київ, 18 травня 2016 р. 

9. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти», м. Київ, 27 травня 2016 р., НАПН 

України, Інститут ППО України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. 

10. XIІ Міжнародна наукова конференція «Освіта 
– історія та 

сьогодення», м. Ченстохова (Республіка Польща), 24–26 вересня 2016 р., 

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові. 
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11. Міжнародна конференція EEDNS Forum/UADOM, м. Київ, 1-2 грудня 

2016 р. 

12. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів 

«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій», 30 березня 2016 р. 

13. Міжнародна науково-практична конференція Перспективні напрями 

розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: м. Харків, 12 –13 лютого 

2016 р., Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень».  

14. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 15–16 лютого 2016 р. 

Особистість, суспільство, політика: м. Люблін, Польща: Вища школа 

економіки та інновації.  

15. ХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття 

у країнах Європи та Азії» м. Переяслав-Хмельницький 28–29 лютого 2016 р., 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія 

Сковороди.  

16. VII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове 

забезпечення продуктового ринку», 19–20 травня 2015 р., м. Полтава, Полтавська 

державна аграрна академія. 

17. IV Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи 

розвитку обліково-інформаційної системи в Україні», 11 травня 2016 р., 

м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет. 

18. Третя Міжнародна Інтернет-конференція «Регіональні культурні, 

мистецькі та освітні практики», тема виступу в пленарній частині «Проблеми та 

перспективи підготовки вчителя в системі відкритої мистецької освіти» 15–16 

березня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький Київської області, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія 

Сковороди». 

19. Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла 

Кравчука, 19–20 травня, 2016 р., Київ. 

20. Міжнародна наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх 

застосування», 19–21 травня 2016 р., Ужгород. 

21. IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у 

розвитку держав» 15–16 червня 2016 р., м. Київ, Національний педагогічний 

університет ім. М. П. Драгоманова. 

22. Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми, 

сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі» 

20–21 жовтня 2016 р., м. Житомир, Житомирська філія Київського інституту 

бізнесу та технологій. 

23. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної 

освіти: теорія, практика, інновації» 25–26 лютого 2016 р., Київ. 

24. Міжнародна науково-практична конференція «Феномен Михайла 

Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня 

народження)» Київ, 19–20 травня 2016 р. 
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25. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур 

Україна-Греція» 22-24 вересня 2016 р., Київ. 

26. III International Conference «The Educational and Social World of a Child 

Between Institutional Space, Open Public Space and CyberSpace» (03-03-2016), 

Poznan, Polland; Adam Mickiewicz University in Poznan  

27. XII Międzynarodowа Konferencjа Naukowа «Edukacja-historia i  

współczesność» (24-25.09.2016), Częstochowа, Polland Zakład Podstaw Pedagogiki 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Poznan. 

28. ІХ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІІ Всеукраїнські 

педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці 

жила Батьківщина» 15–16.09.2016 р., Луцьк, Волинський ОІППО. 

29. Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній 

простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» 15-16 грудня 2016 р., 

Кропивницький; Кіровоградський ДПУ імені В. Винниченка. 

30. ІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Регіональні культури, мистецькі 

та освітні практики» 15-16.03.2016 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

університет» ім. Г. Сковороди. 

31. І Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентологія та 

ринок праці: психолого-педагогічні аспекти» 08-09 грудня 2016 р., Київ, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти». 

32. Міжнародна науково-практична конференція «Україна в процесах 

глобального інформаційного обміну» 26-27 травня 2016 р., м. Львів, 

Національний університет «Львівська політехніка». 

33. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в 

мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» з нагоди 200-річчя 

Львівської політехніки та 10-річчя кафедри міжнародної інформації, 4 листопада 

2016 р., Національний університет «Львівська політехніка». 

34.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та 

перспективи» 28–29 квітня 2016 р., м. Житомир, Житомирська філія Київського 

інституту бізнесу та технологій. 

35. IV Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи 

розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» 11 травня 2016 р., м. 

Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет. 

36. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове 

забезпечення продуктового ринку» 17-18 травня 2016 р., м. Полтава, Полтавська 

державна аграрна академія. 

37. XII Międzynarodowа Konferencjа Naukowа „Edukacja-historia i 

współczesność” (24-25.09.2016), Częstochowа, Polland Zakład Podstaw Pedagogiki 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Poznan О.М.Отич). 

38. V Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, 

моделювання та менеджмент емерджентної економіки», Черкаський 

національний університет, тези-«Застосування CRM-систем в комерційному 

банку під час впровадження новітніх технологій обслуговування клієнтів». 
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39. XIІ Міжнародна наукова конференція «Освіта-історія та сьогодення», 

м. Ченстохова (Республіка Польща), 24-26 вересня 2016 р., Академія імені Яна 

Длугоша в Ченстохові. 

40. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної 

освіти: теорія, практика, інновації» на базі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, гуманітарно-педагогічний 

факультет 25–26 лютого 2016 р., м. Київ.  

41. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та 

педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні», на базі 

громадської організації «Львівська педагогічна спільнота», 27 лютого 2016 р. 

м. Львів.  

42. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові 

дослідження та розробки:теоретична цінність та практичні результати» 

(Словаччина) 15-18 березня 2016 р., м. Братіслава. 

43. Польсько-український освітній Форум «Співпраця українських та 

польських загальноосвітніх навчальних закладів в рамках проектів, 

дофінансованих з програми Erazmus+» Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Інститут модернізації змісту освіти Фундація Central 

European Academy Studies and Certification (CEASC) Польща; ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 15-17 березня, м. Луцьк. 

44. Міжнародна науково-практична конференція «Якісна професійна 

освіта-гідна робота: досвід, реалії, перспективи», 17–19 березня 2016 р., м. Львів.  

45. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экономики и финансов», Финансово-экономический совет и 

Международный научный журнал, Буковель, 21-23 березня 2016 р. 

46. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів 

«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ.  

47. Міжнародний науково-практичний семінар «Теоретичні і практичні 

аспекти трансформації конфліктів: світовий досвід», НАДУ при Президентові 

України, 8 квітня 2016 р., м.Київ. 

48. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

емпіричних досліджень у психології» (до 100-річчя від дня народження Ролана 

Барта) (Україна-Польща) Київ-Краків (м. Київ, Україна, 22-23 грудня 2016 р, 

м. Краків, Польща, 22-23 лютого 2016 р.). 

49. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та 

психологія: напрями та тенденції розвитку в Україні і світі» (м. Одеса, 15-16 

квітня 2016 р.) 

50. Х Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у 

становленні та розвитку особистості» (м. Нова Каховка, 12-13 травня 2016 р.). 

51. ХІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та 

економічної психології «Психологія посттравматичного оновлення» (м. Київ, 

30 червня – 1 липня 2016 р.). 
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52. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні 

перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» 

(Мелітополь, 16-17 вересня 2016 р.). 

53. Jean Monnet Cluster Meeting «Jean Monnet good practices in the context of 

«A Union of shared values-the role of education and civil society» (Бельгія), 15 квітня 

2016 р. м. Брюсель, Бельгія. 

54. Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла 

Кравчука, 19-20 травня 2016 р., Київ. 

55. ХІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні суспільні 

проблеми у вимірі соціології управління», 10 червня 2016 р., Донецький 

державний університет управління (м. Маріуполь). 

56. Міжнародний форум «Взаємодія та співпраця органів державної влади 

та громадськості в рамках реалізації Угоди про асоціацію в країнах Східного 

партнерства», 30-червня – 1 липня 2016 р., Національне агентство з питань 

державної служби, м.Київ 

57. Jean Monnet Conference «Global governance in times of global challenges», 

17-18 жовтня 2016 р., м.Брюссель (Бельгія) 

58. Десята щорічна регіональна конференція з питань інституційної 

розбудови за участю представників країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», 

17-18 листопада 2016 р., Національне агентство з питань державної служби, 

м.Київ 

59. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку європейської освіти» 20–27 листопада 2016 р., м. Прага 

(Чеська республіка). 

60. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів 

«соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ. 

61. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: 

історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» 16–17 вересня 2016 

р., м. Одеса, Південна фундація педагогіки.  

62. Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи 

розвитку педагогіки та психології в Україні та світі», 2-3 вересня 2016 р., м. Київ, 

Київська наукова організація педагогіки та психології. 

63. ХXІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми 

та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи 

та Азії», 30-31 серпня 2016 р., м. Переявлав-Хмельницький, Державний вищий 

навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Григорія Сковороди». 

64. V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 

аспірантів і студентів.-Сєвєродонецьк, 21 листопада 2016 р.  

65. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості 

впровадження дистанційної освіти в Україні» (Університет Крок, університет 

Анкари, Школа менеджменту, Цюріхський університет прикладних наук), Київ, 

14-15 березня 2016. 
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66. Міжнародна конференція «Відкрите освітнє e-середовище університету” 

КДПУ ім. Бориса Гринченка, 9 вересня, 2016. 

67. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у 

загальноосвітній та вищій школі», Кропивницький, КДПУ, жовтень 2016. 

68. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів 

«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій» / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 30 березня 2016 р., 

м. Київ. 

69.  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: теорія 

і практика», м. Київ, 2016.  

70. IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку» (м. Київ, 

НПУ ім. М. П. Драгоманова, 7 квітня 2016 р.)  

71. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація 

інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору  навчальних 

закладів», 18 квітня 2016 р. Організатор – Науково-методичний центр 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта» МОН України. 

72.  Международная заочная научно-практическая конференция 

«Трансформация содержания и технологий дополнительного педагогического 

образования в условиях реализации компетентностного подхода» (г. Минск, 

Беларусь, 29 ноября – 9 декабря 2016 г.). 

73. Міжнародна науково-практична конференція Перспективні напрями 

розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: м. Харків, 12–13 лютого 

2016 р., Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». 

74. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 15-16 лютого 2016 р. 

Особистість, суспільство, політика: м. Люблін, Польща: Вища школа 

економіки та інновації. 

75. VII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове 

забезпечення продуктового ринку», 19-20 травня 2015 р., м. Полтава, Полтавська 

державна аграрна академія. 

76. IV Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи 

розвитку обліково-інформаційної системи в Україні», 11 травня 2016 р., м. 

Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет. 

77. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної 

освіти: теорія, практика, інновації», 25-26 лютого 2016 р., м. Київ. 

78. IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у 

розвитку держав» 15–16 червня 2016 р., м. Київ, Національний педагогічний 

університет ім. М.П. Драгоманова. 

79. Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми, 

сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі» 

20–21 жовтня 2016 р., м. Житомир, Житомирська філія Київського інституту 

бізнесу та технологій. 
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80. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної 

освіти: теорія, практика, інновації» 25–26 лютого 2016 р., Київ. 

81. Міжнародна науково-практична конференція «Феномен Михайла 

Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня 

народження)» Київ, 19–20 травня 2016 р.  

82. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур 

Україна-Греція» 22–24 вересня 2016 р., Київ. 

83. III International Conference «The Educational and Social World of a Child 

Between Institutional Space, Open Public Space and CyberSpace» (03-03-2016), 

Poznan, Polland; Adam Mickiewicz University in Poznan. 

84. Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній 

простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» 15-16 грудня 2016 р., 

Кропивницький; Кіровоградський ДПУ імені В. Винниченка. 

85. ІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Регіональні культури, мистецькі 

та освітні практики» 15–16.03.2016 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

університет» ім. Г. Сковороди. 

86. Міжнародна науково-практична конференція «Україна в процесах 

глобального інформаційного обміну» 26-27 травня 2016 р., м. Львів, 

Національний університет «Львівська політехніка». 

87. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в 

мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» з нагоди 200-річчя 

Львівської політехніки та 10-річчя кафедри міжнародної інформації, 4 листопада 

2016 р., Національний університет «Львівська політехніка». 

88. Х Міжнародна науково-практична конференція 

«Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та 

перспективи» 28–29 квітня 2016 р., м. Житомир, Житомирська філія Київського 

інституту бізнесу та технологій. 

89. IV Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи 

розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» 11 травня 2016 р., 

м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет. 

90. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингове 

забезпечення продуктового ринку» 17–18 травня 2016 р., м. Полтава, Полтавська 

державна аграрна академія. 

91. IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у 

розвитку держав»15–16 червня 2016 р., м. Київ, Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова. 

92. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток юридичної 

науки: проблеми та перспективи», яка присвячена 20-річчю від дня створення 

юридичного факультету УДФСУ, 3–6 травня 2016 р. 

Всеукраїнські 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти». Організатори: НАПН України, 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститути ППО 

України, 27 травня 2016 р. 
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2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки-

2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І 

Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки-2016: 

теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». Організатори:  ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, Навчально-науковий 

Інститут менеджменту та психології.18 травня 2016 р., м. Київ. 

3. Онлайн-конференція: «Фінансові технології для агро-бізнесу, або Чому 

в Європі немає черги по кредити під 6% річних» 24.02.2016 р. Платформа 

«Приват Банку».  

4. Щорічна звітно-наукова конференція «Єдність навчання і наукових 

досліджень-головний принцип університету» за підсумками наукових  

досліджень викладачів,  докторантів та аспірантів НПУ ім.М. П. Драгоманова у  

2015 р. (м. Київ, 14-18 березня 2016 р.). 

5. VII Волинська всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 

20.10. 2015 року. м. Житомир. 

6. ІІ практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і 

майбутнього», 25-30 квітня 2016 р. 

7. Дев’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові 

інформаційні технології в освіті», 11 лютого 2016 р., м. Київ, Київський 

національний університет ім. Т. Шевченка. 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-

методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів», 29 

березня 2016 р., м. Житомир, Житомирський державний університет ім. Івана 

Франка. 

9. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 

компетентностей обдарованої особистості в системі освіти».  

10. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, 

технології». 

11. Науково-практична конференція «Європейський вимір українських 

освітніх реформ. Компетентнісний підхід в освіті: європейський досвід і 

вітчизняна практика», 2.03.2016 р., Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ. 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки 

педагогів для професійної освіти: теорія і практика» 26 листопада 2016 р., 

м. Львів. 

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір 

відкритої освіти» 28 квітня 2016 р., м. Біла Церква, Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний коледж. 

14. Міжвідомча науково-практична конференція «Психологічна допомога 

особам, які беруть участь в антитерористичній операції» (м. Київ, 30 березня 

2016 р.). 

15. VІ Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної операції» (м. Київ, 26 травня 2016 р.). 
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16. Науково-практична конференція за міжнародною участю «День 

інформаційного суспільства – 2016» (19 травня 2016 р., м. Київ), Національна 

академія державного управління при Президентові України. 

17. Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та 

сучасні виклики» з нагоди 20-річчя прийняття Конституції України, 29-30 червня 

2016 р., м. Дніпро, Міністерство освіти і науки України, Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького, Інститут історії України НАН України, Інститут педагогіки 

НАПН України, Інститут філософії НАН України, Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара. 

18. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з 

міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (м. Житомир, 

22 квітня 2016 р.). 

19. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, 

технології» (м. Київ, 27 квітня 2016 р.). 

20. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Європейський вимір відкритої освіти» (м. Київ, 28 квітня 2016 р.). 

21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні 

умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку 

вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» 

(Мала Білозіра, Україна, 18-20 травня 2016 р.). 

22. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна особистість: 

психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» (м. Черкаси 26-27 травня 

2016 р.). 

23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійне 

вдосконалення керівників опорних шкіл в умовах децентралізації освіти» 1-2 

грудня 2016 р., КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти». 

24. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та 

перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти 

України», яка присвячена 70-й річниці заснування Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, (м. Ужгород, 10-11 листопада 2016 р.). 

25. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування 

технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі 

післядипломної педагогічної освіти» (м. Харків, 24 листопада 2016 р.).  

26. Науково-методична конференції «Європейські студії в університетах 

України» 22 квітня 2016 р., м. Київ, Київський національний інститут імені Т. 

Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Кафедра світового господарства і 

міжнародних економічних відносин, Кафедра Жана Моне. 

27. Всеукраїнська науково-практична конференція «Акмеологізація 

освітньої діяльності у навчальних закладах: сучасна теорія, практика, досвід» 13-

14 квітня 2016 р., м. Рівне. 
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28. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та 

перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти 

України», 10-11 листопада 2016 р., м. Ужгород.  

29. VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні 

технології в освіті та науці» 21-22 квітня 2016 р., м. Мелітополь.  

30. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський 

вимір відкритої освіти» 28.04. 2016 р., Київ-Біла Церква.  

31. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні 

технології в освіті, науці і техніці», 12-14 травня 2016 р., м. Черкаси.  

32. V Інтерактивна науково-практична конференції «Науково-прикладні 

основи створення та використання електронних засобів у навчально-виховному 

процесі загальноосвітнього навчального закладу», 21 вересня-19 жовтня 2016 р., 

м. Рівне.  

33. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні 

умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку 

вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» 

18-20 травня 2016 р., комунальний заклад «Малобілозерська спеціалізована 

естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради, 

Асоційована школа ЮНЕСКО. 

34. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський 

вимір відкритої освіти» 28 квітня 2016 р., м. Київ. 

35. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційно-

комунікаційні технології навчання», 16–17 березня 2016 р., м. Умань. 

36. The 4th annual international scientific-practical conference SCIENCE AND 

EDUCATION IN GLOBALIZATION (2016 November 24-25), Panevezys, 

(Lithuania); Panevezys College. 

37. Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю 

«Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи», 

12-13 лютого 2016 р., м. Київ. 

38. Друга Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми 

розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. 

39. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні 

технології в освіті» 11 лютого 2016 р., м. Київ, Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка. 

40. VII науково-практична конференція «Інновації та трансфер технологій» 

25-27 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий 

університет». 

41. Всеукраїнська науково-методична конференція «Медіація-крок до 

примирення. Досвід та перспективи впровадження медіативних практик у 

навчальних закладах та громаді», 23–24 лютого2016 р., м. Київ. 

42.  ХІ міжнародна науково-практична конференція з організаційної та 

економічної психології «Психологія посттравматичного оновлення» (30 червня – 

1 липня 2016 р., м. Київ). 
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43. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти» (27 травня 2016 р., УМО, Київ).  

44. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною 

участю, що присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича 

Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, 

психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.). 

45. Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні системи управління в 

освіті» (м. Херсон, 17-23 вересня 2016 р.). 

46. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні орієнтації в 

управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи» 

(м. Кам’янець-Подільський, 25-26 жовтня 2016 р.). 

47. Щорічна звітно-наукова конференція «Єдність навчання і наукових 

досліджень-головний принцип університету» за підсумками наукових  

досліджень викладачів,  докторантів та аспірантів НПУ імені М. П. Драгоманова 

у  2015 р., м. Київ, 14-18 березня 2016 р. 

48. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток 

та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної 

освіти в контексті трансформації освіти України», Київ, 28 жовтня 2016 р. 

49. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-

методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів», 25 

березня 2016 р. у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 

(вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир); 

50. Всеукраїнська науково-практична конференція, яка присвячена річниці 

з дня народження М.О. Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, 

педагогіка, антропологія, психологія» (16-17 вересня 2016 р., м. Вінниця) 

Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної 

освіти». 

51. Всеукраїнська інтернет-конференція «Методичні засади підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти», 20 січня 2016 

р., м. Хмельницький. 

52. Перший Всеукраїнський форум лідерів освіти «Інноваційне мислення 

сучасної молоді», за сприяння Міжнародного інституту розвитку інтелекту, 28 

січня 2016 р., м. Київ. 

53. Всеукраїнська науково-практична конференція «Як створити успішний 

онлайн-курс» 11-12 лютого 2016 м. Київ. 

54. Науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку 

післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції» в рамках Сьомої 

міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2016», 17 березня 2016 р., м. Київ. 

55. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

«Актуальні питання формування та розвитку громадянських  компетентностей в 

Україні», 17–18 березня 2016 р., м. Київ. 

56. Всеукраїнський форум бізнесу, НСК «Олімпійський», 18 березня 

2016 р., м. Київ. 
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57. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, управлінські 

та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства», 

Київський національний університет культури і мистецтв, 25 березня 2016 р., 

м.Київ. 

58. Всеукраїнська науково-практична конференція до 10-річчя Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення 

професійної освіти і навчання» 19 квітня 2016 р., м. Київ. 

59. Науково-методична конференція «Європейські студії в університетах 

України», КІМО КНУ, 22 квітня 2016 р., м. Київ. 

60. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний 

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

«УМО» НАПН України, 27 квітня 2016 р., м. Київ. 

61. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір 

відкритої освіти» 28 квітня 2016 р., м. Біла Церква. 

62. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка 

здоров’я», на базі обласного комунального закладу освіти «Криворізька 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І-ІІ ступенів», 28-29 квітня 2016 

р., м. Кривий Ріг. 

63. Науково-практична конференція «Дні науки -2016: «Наука і практика в 

професійній діяльності фахівця», 18 травня 2016 р., м. Київ. 

64. Всеукраїнська науково-практична конференції «Психолого-педагогічні 

умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку 

вчителів спеціальних навчальних закладів художньо-естетичного профілю», 18-

20 травня 2016 р., м. Мала Білозерка. 

65. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

«Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку», 27 

травня 2016 р., м. Київ. 

66. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах 

трансформації освіти, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 27 травня 2016 р., м. Київ. 

67. Науково-практична конференція  «Проблеми та перспективи розвитку 

робітничих професій у Чернівецькій області: застосування новітніх технологій у 

навчанні».-Чернівці, ЧВКУ КНТЕУ, 13 жовтня 2016., м.Чернівці. 

68. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита 

дистанційна освіта: від теорії до практики», м. Київ, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», 25-27 жовтня 2016 р., м. Київ. 

69. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

«Розвиток професійних компетентностей державних службовців: 

комунікативний аспект, 3-4 листопада 2016 р., Київ. 

70. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та 

перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти», 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, 10-11 листопада 

2016 р., м. Ужгород. 
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71. Всеукраїнська науково-практична конференція «Безперервна освіта 

педагогічних працівників як потреба реалізації ідей сталого розвитку», 17 

листопада 2016 р., м. Дніпро. 

72. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-

методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами»18 

листопада 2016 р. м. Херсон.  

73. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування 

технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі 

післядипломної педагогічної освіти», 24 листопада 2016 р., м. Київ. 

74. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки 

педагогів для професійної освіти: теорія і практика», 25 листопада 2016 р., 

м. Львів. 

75. Регіональна науково-практична конференція «Модернізація управління 

розвитком навчального закладу в умовах глобалізації та інтеграції освітнього 

процесу», Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

1 грудня 2016 р., м. Хмельницький. 

76. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна педагогіка та 

психологія: від теорії до практики», 26 – 27 серпня 2016 року, м. Запоріжжя, 

Класичний приватний університет. 

77. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна особистість: 

психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація», 26 – 27 травня 2016 р., м. 

Черкаси. 

78. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та 

дистанційна освіта: від теорії до практики», ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 25–27 жовтня 2016р., м. Київ. 

79. Всеукраїнська науково-методична конференція «Наукова спадщина 

Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж 

життя» (м. Кропивницький, 28–29 вересня 2016 р.) . 

80. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток 

та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної 

освіти в контексті трансформації освіти України» (м. Київ, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», 28 жовтня 2016 р.)  

81. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний 

розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 27 

квітня 2016 р. 

82. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні 

умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку 

вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю», 

18–20 травня 2016 року . Організатор-комунальний заклад «Малобілозерська 

спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької 

обласної ради. 

83. Всеукраїнська науково-практична конференція «Акмеологізація 

освітньої діяльності в навчальних закладах: сучасна теорія, практика, досвід», 13-

14 квітня 2016 р. Організатор-ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 
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Наукові семінари 

1. Науково-методичний семінар «Мовні та професійні вимоги до науково-

педагогічного працівника», 27.01.2016 р., ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ. 

2. Науково-методичний семінар на тему «Дорадницька діяльність 

педагога: досвід РП (Польщі)», 11. 02 2016 р., НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. 

Київ. 

3. Науково-методологічний семінар «Актуальні проблеми духовно-

морального виховання студентської молоді», 10.02.2016 р., Київ – Буча. ДВНЗ 

«УМО» НАПН України, Український Гуманітарний університет. 

4. Науково-методичний семінар «Засоби пізнання особистості в контексті 

відповідальності менеджера», 13.02.2016 р., ДВНЗ «УМО» НАПН України, м. 

Київ. 

5. Науково-методологічний семінар «Теорія та практика управління 

розвитком загальноосвітнього навчального закладу», 01.06.2016 р., ДВНЗ 

«УМО» НАПН України, м. Київ. 

6. Науково-методологічний семінар «Теоретико-методологічні засади 

управління якістю загальної середньої освіти в регіоні», 01.06.2016 р., ДВНЗ 

«УМО» НАПН України, м. Київ. 

7. «Мовні професійні вимоги для науково до педагогічних працівників», 

27 01. 2016 р. м. Київ.  

8. «Роль соціально-гуманітарних знань у сучасній освіті», 25.05.2016 р. 

9. Науково-методологічний семінар «Прагмалінгвістичні особливості 

професійної діяльності менеджера», 08.06.2016 р. м. Київ. 

10. Кафедральний науковий семінар на тему «Психолого-педагогічний 

супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців у системі ППО», 

05.02.2016 р., ДВНЗ «УМО» (П. В. Лушин, Г. М. Бевз, О. В. Брюховецька, 

Т. В. Чаусова, Л. А. Інжиєвська, С. О. Хілько, С. В. Шевченко, А. І. Гусєв, 

Ю. М. Кримлова, Н. Ю. Волянюк, О. І. Бондарчук, А. С. Москальова, 

І. В. Пустовалов, Л. У. Слободянюк, Л. М. Найдьонова) м. Київ. 

11. Загально-університетський науково-методичний семінар на тему 

«Проблематика впровадження особистісно  орієнтованої підготовки в системі 

післядипломної педагогічної освіти», ДВНЗ «УМО» (П. В. Лушин, Г. М. Бевз, 

О. В. Брюховецька, Т. В. Чаусова, Л. А. Інжиєвська, С. О. Хілько, 

С. В. Шевченко, А. І. Гусєв, Ю. М. Кримлова, Н. Ю. Волянюк, О. І. Бондарчук, 

А. С. Москальова, І. В. Пустовалов, Л. У. Слободянюк, Л. М. Найдьонова), м. 

Київ. 

12. Семінар «Метафоричні проективні карти  –  практика роботи з сім'ями, 

групами та спільнотами під час і після особистої чи  соціальної травми: шлях до 

зцілення і ресурсів» з використанням досвіду ізраїльських колег (14.04.2016 р., 

санаторій Хмільник). 

13. Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до управління 

інноваційними освітніми проектами: тенденції та перспективи», 14.01.2016 р., 

19.01.2016 р., Ліцей інформаційних технологій № 79 Печерського району міста 

Києва. 

https://www.facebook.com/events/922677044410106/?ref=1&action_history=%5B%7b
https://www.facebook.com/events/922677044410106/?ref=1&action_history=%5B%7b
https://www.facebook.com/events/922677044410106/?ref=1&action_history=%5B%7b
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14. Науково – практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2016: 

освітні реформи та інновації у глобалізованому світі», 06.06.2016 р., м. Київ, 

Інститут педагогіки НАПН України.  

15. Науково-практичний семінар «Технологія створення веб – ресурсу 

викладача», м. Київ, 01–03.06.2016 р. 

16. Науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2016: 

освітні реформи та інновації у глобалізованому світі», 06.06.2016 р., м. Київ, 

Інститут педагогіки НАПН України. 

17. Всеукраїнський семінар-тренінг «Експертна оцінка та ризики реалізації 

освітніх проектів», 20.04.2016 р., ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

МОН України, м. Київ. 

18. Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до управління 

інноваційними освітніми проектами. Тенденції та перспективи», 14.01.2016 р., 

19.01.2016 р., Ліцей інформаційних технологій № 79 Печерського району 

м. Києва. 

19. Семінар щодо можливостей використання інформаційних ресурсів 

компанії для наукової діяльності, 08.02.2016 р., Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», м. Київ (за підтримки Консорціуму Opens 

external link in new windowe – VERUM). 

20. Семінар «Сучасний учитель у контексті освітніх реформ. Проектне 

управління та мережеві технології», 10.02.2016 р., Інститут педагогіки НАПНУ 

м. Київ (Н. Л. Клясен). 

21. Науково-практичний семінар «Інструменти підтримки мобільності 

науковців у межах пріоритетів ЄС на 2014–2020 роки», 17.03.2016 р., м. Київ, 

Європейський університет. 

22. Всеукраїнський семінар «Створення єдиного інформаційного простору 

навчального закладу», 22.04.2016 р., ДНУ «Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти» МОН України, м. Київ. 

23. Методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів 

сучасності», 24.03.2016 р., м. Київ, НАПН України. 

24. Семінар «Діяльність науково-педагогічного працівника в єдиному 

інформаційному середовищі Консорціуму закладів післядипломної педагогічної 

освіти»  в межах ХХІХ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар`єра 

– 2016", 16.04.2016 р., м. Київ. 

25. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Бібліотечна справа в 

Україні. Новий функціонал бібліотек: медіа та інформаційна грамотність, форми 

професійного зростання бібліотекарів», 06.04.2016 р., м. Київ, Київський 

університет ім. Бориса Грінченка. 

26. ХІІІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в 

освіті», 26–28,01.2016 р., м. Харків, Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут». 

27. Семінар «Система управління знаннями, робочими процесами та 

електронним документообігом: захист інформації», 09.01.2016 р., Міжнародний 

виставковий центр, Адміністрація Президента України, Державний науково-

технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Microsoft Україна. 
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28. Міжнародний семінар для науково – педагогічних працівників ВНЗ 

«Вплив інформаційного суспільства на якість вищої освіти» (Мicrosoft, 

Партнерство в навчанні, КДПУ ім. Бориса Грінченка, 15.01.2016 р.). 

29. Науково-практичний семінар «Технологія створення персонального 

веб-ресурсу викладача» (ДВНЗ «УМО», Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, березень – квітень 2016 р.). 

30. Семінар «Система управління знаннями, процесами, та eлектронний-

документообігом: захист інформації», Міжнародний виставковий центр, м. Київ, 

09.11.2016 р. 

31. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Бібліотечна справа в 

Україні» (м. Київ, ДВНЗ «УМО», Міжнародна академія культури безпеки, 

екології та здоров’я, 06.04.2016 р.). 

32. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Реалізація сучасних 

стандартів у розв’язанні проблеми кар’єрного зростання науково-педагогічних  і 

педагогічних працівників» (м. Київ, ДВНЗ «УМО», Міжнародна академія 

культури безпеки, екології та здоров’я, 19.04.2016 р.). 

33. Науково-методичний семінар «Інклюзивне освітнє середовище для 

учнів із порушенням слуху в системі професійно-технічної освіти», ДНЗ 

«Одеський центр професійно-технічної освіти», 24.05.2016 р., м. Одеса. 

34. Науково-практичний семінар «Моніторинг забезпечення якості 

підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійно-технічної освіти», 

Харківська українська інженерно-педагогічна академія, 27.05.2016 р., м. Харків. 

35. Науково-методичний семінар НАПН України на тему «Особистість в 

умовах кризи викликів сучасності», 24.03.2016 р., м. Київ. 

Педагогічні читання 

1. VІІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті видатного вченого-

педагога О. С. Дубинчук (м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, 19.05.2016 р.).  

2. ІХ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІІ 

Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина» (15–16.09.2016 р.), Луцьк; 

Волинський ОІППО. 

Круглі столи 

1. Круглий стіл «Гібридна війна і діти України» Товариство «Знання» 

України, Міжнародний університет реформ «Майдан», факультет психології 

КНУ ім. Тараса Шевченка, Університет  сучасних знань товариства «Знання» 

України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, УАПО і розвитку 

(22.02.2016 р., м. Київ). 

2. Круглий стіл на тему: «На лінії розлому: як цінувати мир під час 

війни?» (м. Київ, вул. Володимирська, 60, 06.12.2016 р.). 

3. Міжвузівський круглий стіл «Науково-педагогічна та державотворча 

спадщина Михайла Грушевського» (до 150-річчя від дня народження, 26.10.2016 

р., м. Київ). 

4. Круглий стіл із загальною спрямованістю на удосконалення 

законодавчого забезпечення розвитку реального сектора економіки 
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«Обговорення сучасних проблем упорядкування законодавчого поля у сфері 

перспективного розвитку освіти в Україні», Міжвідомчий інститут законодавства 

Верховної Ради України, 30.03.2016 р., м.Київ. 

5. Круглий стіл з обміну досвідом реалізації українсько-канадського 

проекту «Навички для працевлаштування»: в Україні «Вектор успіху: якісне 

навчання – гідна робота», Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 

м. Київ, 21.04.2016 р. 

6. Круглий стіл з обміну досвідом реалізації українсько-канадського 

проекту «Навички для працевлаштування в Україні «Вектор успіху: якісне 

навчання – гідна робота», ДВНЗ «УМО», м. Київ, 19.05.2016 р. 

7. Круглий стіл «Освітні проекти: особливості реалізації та проектний 

менеджмент» у межах Сьомої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», 

17–19.03.2016 р., Київський палац дітей та юнацтва, м. Київ. 

8. Круглий стіл «Болонский процес: «за» и «против» – международные 

практики» (організатор: Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні), 

16.03.2016 р., Київський національний економічний університет ім. Вадима 

Гетьмана, м. Київ. 

9. Круглий стіл з обміну досвідом  реалізації українсько-канадського 

проекту «Навички для працевлаштування в Україні»: «Вектор успіху: якісне 

навчання – гідна робота», 21.04.2016 р., Інститут професійно-технічної освіти 

НАПН України, м. Київ. 

10. Круглий стіл для слухачів підвищення кваліфікації керівних кадрів 

професійної освіти з обміну досвідом реалізації українсько-канадського проекту 

«Навички для працевлаштування в Україні»: «Вектор успіху: якісне навчання – 

гідна робота», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

19.05.2016 р., м. Київ. 

11. Круглий стіл «Педагогічна періодика – інтегрувальний фактор розвитку 

соціального партнерства суб’єктів освітнього консорціуму» у межах сьомої 

міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016», 17.03.2016 р., м. Київ, 

Палац дитячої та юнацької творчості. 

12. Круглий стіл «Михайло Грушевський – видатний учений, політичний 

та громадський діяч» з нагоди 150-річного ювілею М. Грушевського, 

29.09.2016 р., Київ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 

13. Круглий стіл «Освітні проекти: особливості реалізації та проектний 

менеджмент», 17–19.03. в межах Сьомої міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти», Київський палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13, м. Київ). 

14. Міжвузівський круглий стіл «Науково-педагогічна та державотворча 

спадщина Михайла Грушевського» (до 150-річчя від дня народження, 26.10.2016 

р., м. Київ). 

15. Круглий стіл із загальною спрямованістю на удосконалення 

законодавчого забезпечення розвитку реального сектора економіки 

«Обговорення сучасних проблем упорядкування законодавчого поля у сфері 

перспективного розвитку освіти в Україні», Міжвідомчий інститут законодавства 

Верховної Ради України, 30.03.2016 р., м. Київ. 
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16. Круглий стіл «Болонский процесс: «за» и «против» – международные 

практики» (організатор: Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні), 

16.03.2016 р., Київський національний економічний університет ім. Вадима 

Гетьмана, м. Київ. 

17. Навчальний візит до Сполучених Штатів Америки в межах програми 

«Адміністрування в системі коледжів у США (доуніверситетська освіта)» з 23 

квітня 2016 р. до 01 травня 2016 р.  

18. Круглий стіл з обміну досвідом реалізації українсько-канадського 

проекту «Навички для працевлаштування в Україні»: «Вектор успіху: якісне 

навчання – гідна робота», 21.04.2016 р., Інститут професійно-технічної освіти 

НАПН України, м. Київ. 

19. Круглий стіл для слухачів підвищення кваліфікації керівних кадрів 

професійної освіти з обміну досвідом реалізації українсько-канадського проекту 

«Навички для  працевлаштування в Україні»: «Вектор успіху: якісне навчання – 

гідна робота» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

19.05.2016 р., м. Київ. 

20. Круглий стіл з обміну досвідом співпраці науковців та педагогів-

практиків з розроблення інноваційних навчальних ресурсів, модернізації змісту 

професійної освіти і навчання (у межах Виставки «Освіта та кар'єра») 17.11.2016 

р., м. Київ. 

21. Круглий стіл «Педагогічна періодика – інтегрувальний фактор розвитку 

соціального партнерства суб’єктів освітнього консорціуму» у межах Сьомої 

міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016», 17.03.2016 р., м. Київ. 

22. Круглий стіл «Михайло Грушевський – видатний учений, політичний 

та громадський діяч» з нагоди 150-річного ювілею М. Грушевського, 29.09.2016 

р., м. Київ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 

Інші заходи 

1. Майстер-клас «Метафоричні проективні карти – практика роботи з 

сім’ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: 

шлях до зцілення і ресурсів» (11–12.11.2016 р., м. Київ). 

2. Training Seminar on Trauma and Post – Traumatic Stress Dicorder (PTSD) 

(40+hours) November 14–25, 2016, Kyiv, Ukraine. 

3. Тренінг «Коучинг у діяльності науковця» (23–25.11.2016 р.), м. Івано-

Франківськ. 

4. Тренінг у межах ІІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

державний службовець», який проводився Національним агентством України з 

питань державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу (м. Київ, 11.10.2016 р.). 

5. Тренінгові навчання у межах спільного психологічного проекту «Фокус 

– групове дослідження менторів освітніх проектів», департамент освіти і науки 

Київської обласної держ. адміністрації, 04–05.02.2016 р., м. Київ. 

6. Тренінг «Лідерський потенціал сучасного науковця» (23–25.11.2016 р. ), 

м. Івано-Франківськ. 

7. Тренінг «Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ – 

спільноти» (14–15.11.2016 р., м. Київ). 
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8. Семінар-тренінг «Перша психологічна допомога в ситуаціях 

конфлікту» в межах проекту «Психосоціальна підтримка населення, що 

постраждало від військового конфлікту», організатор – чеська гуманітарна 

організація «Люди у біді» (м. Слов’янськ, 25–27 листопада 2016 р.).  

9. Тренінг «Основи конфліктології» – семінар-тренінг для педагогів 

навчальних закладів України «Через школу до громади: навчання культури миру 

і толерантності для раннього попередження конфліктів» з методики роботи із 

батьківською спільнотою і розвитку соціальної згуртованості, який проводиться 

Інформаційно-дослідницьким центром «Інтеграція та розвиток» за підтримки 

Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів 

освітнього процесу» Міністерства освіти і науки України та програми «МАТРА» 

Посольства Королівства Нідерландів в Україні (Київська обл., м. Ірпінь, 18–

20.11.2016 р.). 

10. Тренінг «Основи конфліктології» – Проект «Замінимо мури 

відчиненими вікнами» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, 

міні-проект БФ «Суспільні ресурси та ініціативи» «Освіта заради змін», 

(м. Чернівці, 12.11.2016 р.). 

11. Тренінг з тімбілдінгу для керівників регіональних творчих груп // IV 

Робоча нарада з питань апробації та впровадження курсу «Культура 

добросусідства» в навчальних закладах України (м. Ірпінь, Київська область, 3–

5.11.2016 р.). 

12. Тренінг «Навички роботи в умовах соціальних конфліктів: від витоків 

до примирення» МБФ Карітас України,  12–15.09.2016 р. 

13. Рабочая встреча ГО Украины по вопросам развития практик диалога, 

укреплению социальной солидарности и распространения элементов 

миротворческого образования (с. Бузова, Києво–Святошинський р–н, Київська 

обл. (30.09 – 02.10.2016 р.). 

14. Майстер-клас «Технології вирішення конфліктів у центрованій на особі 

парадигмі» (3–4.12., м. Київ). 

15. Другий етап українсько-австрійського проекту «Формування 

компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для 

керівників шкіл України» (підготовка тренерів) за підтримки Культур-Контакт-

Австрія (16–18.01.2016 р., м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка). 

16. Тренінг «Від менеджменту творчості – до лідерства – служіння» 

(03.03.2016 р., м. Київ, УМО). 

17. Тренінг «Ненасильницьке спілкування в освітньому просторі вищої 

школи» (21 березня 2016 р., м. Київ, УМО). 

18. Тренінг «Вступ до проектного менеджменту» в межах українсько-

австрійського проекту «Формування компетенцій з проектного менеджменту для 

інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України (підготовка тренерів)» 

(23 травня 2016 р., УМО, м. Київ). 

19. Тренінг «Методологія і методика критичного мислення» (30 травня 

2016 р., УМО). 

20. Другий етап українсько-австрійського проекту «Формування 

компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для 
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керівників шкіл України» (підготовка тренерів) за підтримки Культур – Контакт-

Австрія (25–26 жовтня 2016 р., м. Одеса). 

21. Тренінг «Від менеджменту творчості – до лідерства – служіння» (3 

березня 2016 р.). 

22. Тренінг «Використання технологій лінгво-коучингу у подоланні 

комунікативних бар’єрів під час вивчення іноземної мови» (2 листопада 2016 р., 

м. Київ, УМО). 

23. Тренінг «Коучинг в освіті» (2 листопада 2016 р., м. Київ, УМО). 

24. Школа молодого науковця (м. Івано-Франківськ – Лінниця, 23-

25.10.2016 р.). 

25. Англомовний вебінар «Змішане навчання у відкритій післядипломній 

педагогічній освіті» у форматі офф-лайн, 26.10.2016 р., Київ – Миколаїв, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти». 

26. Нарада-презентація щодо впровадження дистанційної форми навчання 

в ЗНЗ, 02.03.2016 р., м. Київ, Київський університет ім. Б. Грінченка. 

27. Міжнародна літня школа «Розвиток академічної мобільності 

педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних 

закладів у Європейському освітньому просторі», 27-30 червня 2016 р., 

м. Чернігів. 

28. VІІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті видатного вченого-

педагога О. С. Дубинчук (м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, 19 травня 2016 р.). 

29.  Нарада-презентація «Упровадження дистанційного навчання в ЗНЗ», 

ІППО Київського університету ім. Б. Грінченка, 02.03.2016 р., м. Київ. 

30. Семінар робочої групи з розроблення проектів стандартів вищої освіти 

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Управління та адміністрування», НАДУ при Президентові України, 7 квітня 

2016 р., м. Київ. 

31. Засідання Всеукраїнського клубу «Директор школи» на тему 

«Інноваційні технології управління новою школою в Україні» 6 жовтня 2016 р., 

Київ. 

32. Всеукраїнська науково-методична рада Університету менеджменту 

освіти на тему «Підготовка педагога в системі післядипломної освіти до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному 

освітньому середовищі», 4–7 жовтня 2016 р., м. Слов’янськ. 

 

 

VII. ПІДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

VII. 1. ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

 

Аспірантуру в УМО НАПН України було відкрито 30 січня 1991 року. 

Докторантура функціонує з 28 квітня 1994 року (подальша реєстрація у МОН 

України: лист № 9/2-1473 від 24 вересня 1999 р.; протокол № 612 від 25 жовтня 
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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 року). 

У звітний період підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі 

УМО здійснюється 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. 

На початку року в докторантурі проходили підготовку 3 докторанти, в 

аспірантурі навчалися 47 аспірантів, з них за державним замовленням – 14 осіб (4 

– з відривом від виробництва та 10 – без відриву від виробництва); на умовах 

контракту 33 аспіранти (6 – з відривом від виробництва та 27 – без відриву від 

виробництва). 

У 2016 році випустили 4 аспірантів за державним замовленням (з них 1 – із 

поданням дисертації до захисту; 1 – пройшов попереднє слухання на кафедрі) та 

5 аспірантів на умовах контракту (з них 1 – з достроковим захистом). Одна 

аспірантка бюджетної форми без відриву від виробництва перервала навчання 

через народження дитини. Серед аспірантів контрактної форми навчання 8 

аспірантів відраховано до закінчення строку навчання та 1 аспірантка перервала 

навчання за сімейними обставинами.  

У 2016 році 1 докторант за державним замовленням з відривом від 

виробництва завершив навчання з попереднім слуханням дисертації на кафедрі. 

У 2016 році аспірантура УМО пройшла ліцензування освітньої діяльності 

на третьому освітньо-науковому рівні за трьома галузями знань: 

01 Освіта, спеціальність 011 «Науки про освіту»; 

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія»; 

07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 «Публічне управління 

та адміністрування». 

За цими спеціальностями було прийнято до аспірантури: 1 аспірантку за 

державним замовленням з відривом від виробництва та 18 аспірантів на умовах 

контракту (з них: 5 – з відривом від виробництва та 13 – без відриву від 

виробництва). 

До докторантури прийнято 1 докторантку за державним замовленням з 

відривом від виробництва.  

На кінець року в докторантурі перебувають 3 докторанти. 

На кінець 2016 року в аспірантурі навчаються 48 аспірантів: за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – 12 осіб; за 

спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою – 13 осіб; за 

спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія та історія психології – 1 особа; за 

спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи – 1 

особа; за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – 16 осіб та 5 

осіб за спеціальністю 073 Публічне управління та адміністрування. 
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Аспіранти, які навчалися за держзамовленням та закінчили аспірантуру в 

2016 році, працевлаштовані: 3 – у підвідомчих установах НАПН України (УМО); 

1 – у навчальному закладі іншої форми власності. 

Наукове керівництво та консультування здійснюють 16 докторів наук та 8 

кандидатів наук.  

Ефективність роботи аспірантури та докторантури у 2015 році – 33%. 

Аспіранти брали активну участь у науково-практичних конференціях, 

семінарах, які проводилися на базі УМО та в інших закладах освіти, 

міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», виставках «Освіта та 

кар’єра». Свої матеріали вони друкували у  наукових фахових виданнях, які, 

зокрема, входять до наукометричних баз.  

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії було організовано навчання аспірантів (прийому 2016 року) за 

ліцензованими освітньо-науковими програмами. Аспіранти старших курсів під 

час навчально-екзаменаційних сесій складали кандидатські екзамени; брали 

участь у тематичній дискусії «Методологія сучасних наукових досліджень: 

класичний і мультипарадигмальний підхід», в он-лайн конференції 

«Становлення і розвиток професіоналізму молодих учених у Німеччині: 

кросскультурні тенденції». 

Упродовж звітного року в Університеті працювала Школа молодого 

науковця. 

Під час роботи літньої Школи (м. Херсон) аспіранти брали активну участь 

у таких заходах: 

 методологічний семінар «Три кити науки: наукове пізнання; наукове 

дослідження; наукове знання»; 

 проблемні семінари: «Як досягнути вершин і подолати перепони (акме 

у науковій діяльності)»; «Ідея – задум – гіпотеза в дослідженні та їх перевірка»; 

«Сучасна нормативна база підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів 

України та вимоги до оформлення дисертацій»; 

 демонстраційні тренінги: «Методика проведення експерименту в 

дисертаційних дослідженнях»; «Як “смачно” подати результати дисертаційного 

дослідження»; «Використання веб-ресурсу в процесі наукової підготовки 

аспірантів»; 

 практичні заняття: «SPSS як засіб опрацювання експериментальних 

даних»; «Особливості підготовки електронного варіанта дисертації: 

технологічний аспект»; «Наукометричні бази та індекси цитування». 

Програмою осінньої Школи молодих науковців (м. Івано-Франківськ) 

передбачено проведення: 

 практичного заняття «Авторська методика: процедура стандартизації та 

валідизації»; 

 тренінгів: «Лідерський потенціал молодого науковця»; «Коучинг у 

діяльності молодого науковця»; 

 проблемних семінарів: «Науковий апарат дисертаційного дослідження: 

як уникнути типових помилок»; «Нормативні вимоги до організації та 

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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проведення наукового дослідження»; «Організація прикладного дослідження»; 

воркшопів. 

У 2016 році аспіранти та докторанти безпосередньо брали участь у: 

 І Міжнародній науково-практичній конференції викладачів та 

аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій»: 

 Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація 

інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних 

закладів»; 

 VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти»; 

 форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті – 2016;  

 семінарі для науково-педагогічних працівників «Вектор успіху»;  

 Виставках «Освіта та кар’єра – 2016» та «Освіта за кордоном». 

Залишається складним фінансовим питанням стажування аспірантів за 

кордоном та оплата наукових публікацій, зокрема у міжнародних журналах, які 

входять до наукометричних баз. 

 

 

VII. 2. РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

Наказом ДАК МОН України від 26.05.2014 р. № 642 спеціалізованій 

ученій раді Д 26.455.03 надано право на період до 26.05.2017 р. проводити 

захисти дисертацій зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління 

освітою. 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 3 засідання, на яких 

відбувся захист трьох кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.06 – теорія 

та методика управління освітою.  

Усі дисертації написано державною мовою.  

На розгляді спеціалізованої вченої ради перебувають сім дисертацій. 

Переатестація, розгляд апеляцій, колективних рецензій та разових захистів 

дисертацій  на засіданнях спеціалізованої вченої ради за звітний період не 

проводилися. 

Відхилених дисертацій немає. 

Членів ради, які відвідали менше половини засідань, немає. 

Тематика захищених дисертаційних робіт містила різноманітні проблеми з 

управління, а саме: управління документообігом у закладах післядипломної 

педагогічної освіти на засадах хмарних технологій; управління формуванням 

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи у 

педагогічних коледжах; проектування розвитку загальноосвітнього навчального 

закладу в ринкових умовах. 
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VІІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Університет менеджменту освіти є вищим навчальним закладом, який 

згідно з наказом МОН України від 15.11.2016 № 1492л (переоформлення) 

здійснює освітню діяльність 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 педагогічної освіти (ЦІППО); 

 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 щодо розвитку освіти і 

дистанційного навчання, Положенням МОН України «Про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах», Положенням «Про 

організацію навчального процесу в УМО», рішеннями вченої ради УМО, 

ЦІППО,  ІМП, БІНПО та іншими нормативними документами. 

У педагогічній діяльності УМО реалізується принцип наступності 

підготовки фахівців з вищою освітою за освітніми й освітньо-науковими 

програмами за рівнями: бакалавр (спеціальності 6.030601 «Менеджмент», 

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030103 «Практична 

психологія»); магістр (спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і 

адміністрування», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 

8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.03010201 «Психологія»); доктор 

філософії (спеціальності 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»,  

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.01 «Загальна педагогіка та 

історія педагогіки», 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», 19.00.05 

«Соціальна психологія; психологія соціальної роботи», 19.00.07 «Педагогічна та 

вікова психологія» – відповідно до Переліку наукових спеціальностей за 

галузями науки 2011 року). 

Науково-педагогічні працівники Університету поєднували навчальну 

роботу з науково-дослідницькою, науково-методичною та організаційною (це, 

зокрема, проведення педагогічних експериментів, розроблення індивідуальних і 

колективних проектів, виконання завдань навчального практикуму тощо).  
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Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(ЦІППО) 

Освітню діяльність у ЦІППО забезпечують навчальний відділ і кафедри 

державної служби та менеджменту освіти, психології управління, 

університетської освіти і права, філософії і освіти дорослих, відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій. Крім зазначених, до 

освітньої діяльності залучено структурні підрозділи загальноуніверситетського 

рівня, зокрема:  

 відділ організації навчального процесу та моніторингу; 

 навчально-методичний центр організації дистанційного навчання. 

Організація освітньої діяльності з підвищення кваліфікації в ЦІППО 

здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України 

(серія АЕ №636081 від 10.03.2015 р.) за напрямами:  

 працівники органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань, 

напряму підготовки 28 «Публічне управління та адміністрування»; 

 педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів 

освіти за напрямом 01 Освіта; 

 працівники методичних служб; 

 працівники психологічних служб; 

 керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники з охорони 

праці; 

 керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники з безпеки 

життєдіяльності. 

Освітній процес з підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів освіти в ЦІППО здійснюється відповідно до 

плану-графіка, затвердженого Національною академією педагогічних наук 

України 2 грудня 2015 р.  

Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу в ЦІППО, крім 

вітчизняних законодавчих і нормативно-правових актів про освіту, містить 

такі нормативні документи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»:  

 Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (2015 р.); 

 Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання (2016 р.); 

 Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації у ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» (2016 р.); 

 Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на 2016–

2017 рр. (2015 р.); 

 Положення про куратора-тьютора навчальної групи слухачів курсів 

підвищення кваліфікації за заочною, дистанційною та очно-дистанційною 

формами навчання (2015 р.); 

 Положення про випускну роботу слухача курсів підвищення 
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кваліфікації та порядок її захисту (2015 р.); 

 Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання (2016 р.); 

 Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації у Державному 

вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» (2016 р.); 

 План-графік підвищення кваліфікації педагогічних, науково-

педагогічних і керівних кадрів освіти на 2016 р. тощо. 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу налічує 

освітньо-професійні програми, навчальні та навчально-тематичні плани, 

робочі навчальні програми для всіх категорій слухачів курсів підвищення 

кваліфікації відповідно до плану-графіка, які розроблено науково-

педагогічними працівниками кафедр і затверджено відповідно до вимог 

нормативних документів ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 

Серед навчально-методичних розробок, підготовлених науково-

педагогічними працівниками ЦІППО упродовж 2016 р., є такі: 

 10 посібників, з яких 5 видано;  

 2 збірники методичних матеріалів (видано); 

 14 спецкурсів, з яких 3 видано, решта – рукописи; 

 1 навчально довідкові матеріали (видано); 

 1 програма (видано). 

Підготовлено також 5 нормативних документів для організації та 

забезпечення освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації, з яких 2 

опубліковано на сайті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 1 – 

підготовлено до публікації, 2 – проекти: 

 Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання [електронний ресурс] / за заг. ред. В. В. Олійника, 

М. О. Кириченка; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016. – 

54 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/; 

 Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації у Державному 

вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» [електронний 

ресурс] / М. Ф. Степко, Л. М. Оліфіра; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти». – К., 2016. – 13 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua; 

 Методичні рекомендації щодо розроблення освітньо-професійної 

програми підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» (схвалено вченою радою Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», протокол № 5 від 

15 листопада 2016 р.) (професор О. І. Бондарчук, доцент Л. М. Оліфіра);  

 Проект Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

післядипломної педагогічної освіти (щодо підвищення кваліфікації фахівців 

системи освіти) (професор О. І. Бондарчук, доцент Л. М. Оліфіра) (передано до 

НАПН України); 

 Проект Положення про моніторинг якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти здобувачів (студентів, аспірантів), підвищення кваліфікації слухачів 
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у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (професор О. І. Бондарчук, доцент 

Л. М. Оліфіра). 

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2016 рік заплановано 

підвищення кваліфікації 3000 слухачам коштом державного бюджету, що 

становить 122 групи. 

У 2016 році до ЦІППО зараховано 3000 осіб, що становлять 138 груп, 

зокрема: 

 працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» – 126 осіб (7 груп); 

 педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників 

закладів освіти галузі знань 01 Освіта – 2356 осіб (110 груп); 

 працівників методичних служб – 420 осіб (18 груп); 

 працівників психологічних служб – 98 осіб (3 групи); 

 керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників з охорони 

праці – 5 осіб; 

 керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників з безпеки 

життєдіяльності – 1 особа. 

За очною формою навчання пройшли курси підвищення кваліфікації 

979 слухачів.  

За очно-дистанційною формою навчання зараховано 1830 слухачів; за 

дистанційно-очною – 191 слухач. 

На базі ЦІППО підвищували кваліфікацію 1707 осіб, а на базі інших 

навчальних закладів 12 областей України та м. Києва – 1293 особи. 

Станом на 28 листопада 2016 р. з числа слухачів ЦІППО відраховано 

67 осіб як таких, котрі не виконали навчальний план. 

Крім виконання державного замовлення в ЦІППО на курси підвищення 

кваліфікації зараховано 230 слухачів коштом фізичних та юридичних осіб. З 

них навчалися:  

 за очною формою – 134 особи (зокрема, на базі Технологічного 

коледжу Національного лісотехнічного університету України, м. Львів – 

90 осіб, на базі Національного університету харчових технологій, м. Київ – 

8 осіб); 

 за очно-дистанційною формою – 7 осіб;  

 за дистанційною формою навчання (відповідальна кафедра 

філософії і освіти дорослих) – 89 осіб. 

У ЦІППО продовжують навчання 8 студентів-магістрів коштом 

фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування», спеціалізація 8.15.010002 «Державна служба».  

Станом на 28 листопада 2016 року з числа студентів-магістрів 

відраховано 1 особу як таку, котра не виконала навчального плану й мала 

фінансову заборгованість. 

На підставі правил прийому до вищого навчального закладу 2016 р. до 

ЦІППО зараховано 7 студентів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
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адміністрування» (спеціалізації: адміністративний менеджмент та державна 

служба) коштом фізичних та юридичних осіб. 

План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-

педагогічних кадрів освіти за 2016 р. виконано. 

На основі перемоги в конкурсному відборі виконавців державного 

замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, які обіймають 

посади вищого корпусу державної служби, за тренінговою програмою 

«Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління» Національного 

агентства України з питань державної служби у 2016 р. та укладеного 

договору (грудень 2016 р.) для керівників державної служби в державному 

органі (державні секретарі міністерств, керівники ЦОВВ та їхні заступники, 

керівники державної служби інших державних органів, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України) з 16 грудня 2016 р. 

проводитимуться тренінги на теми: «Лідерство та ефективне управління», 

«Лідерство та ефективна комунікація», «Лідерство та управління 

персоналом», «Лідерство та стратегічне управління державним органом», 

«Європейська та євроатлантична інтеграція. Національна політика у сфері 

безпеки та оборони» (на базі Національного агентства України з питань 

державної служби). Викладачі-тренери: Н. Г. Діденко, О. І. Бондарчук, 

О. О. Нежинська, М. В. Пахомова, а також П. В. Лушин, Г. А. Дмитренко, які 

працюють у ЦІППО на засадах сумісництва. 

 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології  

(НН ІМП) 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології є структурним 

підрозділом ДВНЗ «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 Навчально-науковому інституті менеджменту та психології освітня 

діяльність здійснюється на випускових кафедрах «економіки та управління 

персоналом», «загальної та практичної психології», «управління навчальним 

закладом та педагогіки вищої школи», «управління проектами та 

загальнофахових дисциплін». 

Навчання в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології 

УМО здійснюється за такими галузями знань, як 01 «Освіта», 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», та за спеціальностями: 

011 «Науки про освіту», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 

спеціалізаціями: «Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка у вищій 

школі», «Управління персоналом та економіка праці», «Психологія», «Практична 

психологія», «Кризова психологічна допомога у сучасних умовах», 

«Менеджмент», «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами 

економічної діяльності)». Отже, ННІМП УМО є багатопрофільним вищим 

навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців у галузі менеджменту й 

управління, педагогіки та фахівців у галузі психології. Високий рівень кадрового 
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та матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності дає змогу 

Навчально-науковому інституту менеджменту та психології УМО успішно 

задовольняти кадрові потреби сучасного суспільства. 

Організацію освітнього процесу в ННІМП УМО 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: у науці, на виробництві, у 

підприємництві, 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. 

Проведення атестації випускників ННІМП УМО, які отримують ступені 

бакалавра, магістра, здійснюється після завершення ними теоретичної та 

практичної частин навчання з метою встановлення відповідності засвоєних 

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 контингенту здобувачів вищої освіти ННІМП УМО за 

2016 рік становить 777 осіб, з них – за очною формою навчання – 127 осіб та 650 

осіб за заочною формою навчання. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 

ННІМП УМО навчаються 329 осіб за денною та заочною формами та за 

магістерськими освітніми програмами заочної форми – 448 осіб. 

У 2016 році ННІМП УМО не здійснювало підготовку фахівців за 

державним замовленням.  

Прийом здобувачів вищої освіти на денну та заочну форми навчання за 

освітніми програмами (011 «Науки про освіту», 051 «Економіка», 

053 «Психологія», 073 «Менеджмент») здійснюється за конкурсом (на підставі 

результатів вступних випробувань та результатів складання ЗНО), за коштом 

фізичних та юридичних осіб. 

Відповідно до планів прийому здобувачів вищої освіти ННІМП УМО у 

2016 році було зараховано 297 осіб, з них: 26 осіб на здобуття спеціальності 

053 «Психологія», з них 13 осіб на денну форму навчання, 13 осіб за скороченим 

терміном на базі дипломів молодшого спеціаліста на заочну форму навчання; та 

6 осіб на заочну форму навчання з документами про загальну середню освіту; 43 

особи зараховано на спеціальність 073 «Менеджмент», з них 18 осіб з дипломом 

молодшого спеціаліста, 8 – із загальною середньою освітою заочної форми 

навчання, та 18 – за денною формою навчання за освітнім рівнем бакалавра. 

Прийом здобувачів вищої освіти за магістерськими освітніми програмами 

здійснювався за заочною формою навчання відповідно до ліцензійного обсягу й 

обраних спеціалізацій: «Менеджмент та адміністрування (за видами економічної 

діяльності) – 32 особи, «Управління персоналом та економіка праці» – 10 осіб, 
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«Управління проектами» – 16 осіб, «Педагогіка вищої школи» – 15 осіб, 

«Християнська педагогіка у вищій школі» – 29 осіб, «Кризова психологічна 

допомога у сучасних умовах» – 75 осіб, «Управління навчальним закладом» – 33 

особи. 

У 2016 році з числа здобувачів вищої освіти ННІМП УМО було 

відраховано 322 особи, з них 289 через завершення навчання та 33 за порушення 

умов договору. 

Контингент студентів ННІМП УМО поповнився на 19 осіб за рахунок 

поновлення у складі здобувачів вищої освіти, які навчалися в інших навчальних 

закладах за освітніми програмами спеціальностей «Менеджмент» та 

«Психологія» освітнього рівня «бакалавр». 

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології сформовано 

систему наскрізної практичної підготовки студентів з першого по останній курс. 

Університет менеджменту освіти має двосторонні довгострокові угоди про 

проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 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 «Асоціація екологічної 

допомоги», УПФУ в Лисянському районі, ПАО КБ «Приватбанк», Українською 

універсальною біржею та інші короткострокові угоди. 

З метою організації та координації життя студентів у Навчально-

науковому інституті менеджменту та психології діє орган студентського 

самоврядування – студентська рада. 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 УМО». 

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. 

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології УМО 

здійснюється підготовка іноземних громадян, які мають право на здобуття вищої 

освіти нарівні з громадянами України, до вступу до ВНЗ 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. Освітні програми підготовки іноземних 

громадян на здобуття ступенів вищої освіти передбачають вивчення такими 

особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. 
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Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти  

(БІНПО) 

Освітня діяльність в Інституті здійснюється за двома напрямами: 

підвищення кваліфікації та підготовка фахівців.  

Інститут щорічно виконує план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. Основним контингентом інституту є викладачі професійно-

теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання ПНЗ, старші майстри 

ПНЗ. 

У 2016 році заплановано 3 категорії слухачів: майстри виробничого 

навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки та старші майстри ПНЗ 

в обсязі 2000 осіб. 

У термін з 04.01.2016 по 1.12.2016 р. за бюджетною формою зараховано 

2000 осіб (100%), випущено – 1937 осіб (96,85%). 

Cтаном на 01.12.2016 р. відкрито 17 груп, зараховано 658 осіб, випущено-

550 осіб, зокрема за очною формою навчання: зараховано 465 осіб, випущено-

395 осіб, за очно-дистанційною формою навчання: відповідно 70 осіб і 70 осіб, за 

заочною формою – 123 осіб і 85 осіб.  

З 05.12.2016 р. планується відкриття 2 груп за очною формою навчання 

відповідно 29 та 25 осіб. 

Здійснювалося підвищення кваліфікації слухачів за категоріями: 

директори, заступники директорів з навчально-виробничої  роботи, майстри 

виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки, методисти 

ПНЗ, педагогічні працівники навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. 

У БІНПО постійно відбувається зворотний зв'язок з обласними навчально-

методичними центрами професійно-технічної освіти та слухачами. З метою 

проведення зовнішнього моніторингу до навчально-методичних центрів 

професійно-технічної освіти у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, 

Житомирській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, 

Полтавській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях було надіслано 

лист «Про зовнішній моніторинг якості курсів підвищення кваліфікації» від 

01.03.2016 р. № 01-02/58 з побажанням надати відгуки та пропозиції за такими 

напрямками:  

 зміст навчання, відповідність його потребам слухачів; 

 застосування інноваційних педагогічних технологій; 

 можливість ознайомлення з новітніми виробничими технологіями. 

На засіданнях науково-методичної ради було заслухано звіти завідувачів 

кафедр щодо усунення зауважень обласних НМЦ та напрямів подальшої роботи. 

За результатами проведеного моніторингу слухачів курсів підвищення 

кваліфікації в БІНПО ДВНЗ «УМО» розроблено та затверджено на засіданні 

науково-методичної ради заходи з усунення зауважень обласних НМЦ щодо 

зовнішнього моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації за 2015 р. 

Навчання в Інституті з підготовки фахівців здійснюється відповідно до 

ліцензії АЕ № 636081 від 10.03.2015 року. Ліцензійний обсяг за всіма 

спеціальностями становить 360 місць (ступінь бакалавр) та 350 місць (ступінь 

магістр). Загальний обсяг – 710 місць. 
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Освітній процес забезпечували 31 науково-педагогічний працівник, з них – 

16 кандидатів наук, 7 доцентів.  

Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямами (спеціальностями): 

 

Напрям підготовки та спеціальності, 

за якими здійснюється підготовка фахівців 

Напрям підготовки  Спеціальність  

Ступінь бакалавра 

0301 Соціально-політичні науки 6.030102 Психологія 

0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта (Дизайн) 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 
053 Психологія 

01 Освіта 015 Професійна освіта (Дизайн) 

Ступінь магістра 

0301 Соціально-політичні науки 8.03010201 Психологія 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 
053 Психологія 

1801 Специфічні категорії 
8.18010020 Управління навчальним 

закладом 

07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

 

На початку 2015/2016 навчального року в інститутах здобували освіту 

53 студенти. Нині в інституті навчаються 156 студентів. 

Упродовж 2016 року з інституту відраховано 12 студентів, з них за 

власним бажанням – 8, за невиконання навчального плану – 4. 

За результати 2015/2016 навчального року, успішність студентів становить 

100%, якість знань відповідно – 68,5%. 

Викладачі упродовж року результативно працювали над підготовкою 

навчально-методичних посібників і підручників для студентів. За звітний рік 

викладачами видано15 видань. Окрім цього, до друку подано – 22 наукові праці. 

Свої наукові досягнення викладачі продемонстрували на наукових 

конференціях: на міжнародних – 5, на всеукраїнських –15. 

Викладачами розроблено тести для вступу до магістратури та на 

бакалаврат за скороченим терміном навчання з різних спеціальностей. 

Упродовж року успішно проведено заплановані відкриті заняття та 

директорські контрольні роботи. 

Постійно проводилася індивідуальна робота зі студентами та контроль за 

навчальною роботою науково-педагогічних працівників. 

Укладено теми магістерських робіт на 2016/2017 навчальний рік. 

Не менш важливою і досить успішною є профорієнтаційна робота, що 

проводиться в інституті. Варто відзначити глибоке розуміння  більшістю 

викладачів специфіки функціонування ВНЗ в умовах конкуренції на ринку 

освітніх послуг, що і зумовлює їхні зусилля. 
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Профорієнтаційна робота має  системний характер із залученням 

викладачів та  студентів. 

Основними формами профорієнтаційної роботи є такі: 

 Рекламна кампанія, що передбачає інтернет-ресурси (сайт і соціальні 

мережі), ЗМ.  

 Буклети, які щороку оновлюються.  

 Профорієнтаційна робота  у школах і коледжах області. 

Показником ефективності проведеної роботи є результат анкетування, 

проведеного зі студентами-першокурсниками у вересні цього року.  Близько 80%  

першокурсників як джерело інформації про Інститут використовували Інтернет: 

сайт; спілкування в групі «Контакт»; гіперпосилання для абітурієнтів на сайті 

Інституту. Тому дуже важливо розширити та урізноманітнити використання 

Інтернет-ресурсів, вчасно вносити зміни та подавати нову інформацію.  

За результатами роботи відбіркової комісії 2016 року, усього набрали 

98 студентів, з них на денну форму навчання 12 осіб, на заочну – 86 осіб.  

 

 

ІХ. ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

Головним завданням Університету щодо зв’язків з громадськістю є 

вивчення попиту, презентування та задоволення потреб в освітніх послугах. Це 

динамічний процес, що передбачає реалізацію послуг, а також налагодження 

каналів маркетингової комунікації, використання засобів вивчення потреб, 

уподобань споживачів тощо. Ефективність маркетингу забезпечується умілим 

використанням усіх його складових-елементів маркетингового комплексу, що 

забезпечується завдяки:  

 аналізу внутрішнього та зовнішнього ринкових середовищ, зокрема 

конкурентів, сегментування ринку, позиціювання освітніх послуг; 

 розробленню заходів із просування продукції на ринок; 

 участі у формуванні, зміцненні іміджу УМО та популяризація 

діяльності Університету. 

Упродовж звітного періоду систематично висвітлювалася діяльність 

Університету менеджменту освіти на шпальтах всеукраїнського часопису 

«Освіта», «Педагогічна газета», а також на сайтах УМО, НАПН України, 

Українського відкритого університету післядипломної освіти. 

Викладачами ННІМП у 2016 р. проведено профорієнтаційну роботу 

(зустрічі, розміщення оголошень, роздача рекламних буклетів щодо набору 

студентів на вступ до ДВНЗ «Університет менеджменту освіти») серед шкіл, 

гімназій коледжів, технікумів, академій. 

Викладачі, магістранти, випускники Університету долучилися до 

громадської організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків 

психотравмуючих подій». Асоціація є членом Європейського співтовариства 

«Вивчення травматичного стресу» (European Society for Traumatic Stress Studies, 

ESTSS) і співпрацює з Міністерством оборони України, Державною службою з 
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надзвичайних ситуацій, Національною гвардією України, Міністерством 

соціальної політики та провідними професійними організаціями України й світу. 

Студенти і випускники кафедри надають психологічну допомогу пораненим у 

госпіталях та інших медичних закладах, працюють з внутрішніми 

переселенцями, надають консультативну та психотерапевтичну допомогу 

учасникам АТО та членам їхніх сімей, здійснюють психологічну підготовку 

мобілізованих військовослужбовців, психологічний супровід сімей загиблих 

військовослужбовців та героїв Майдану.  

У 2016 р. співробітники Університету неодноразово брали участь у 

міжнародних практичних семінарах і супервізійних групах. 

Найпоширенішими інформаційними майданчиками Університету 

менеджменту освіти є офіційний сайт УМО, сайт конференцій та семінарів 

Університету (функціонує з 2013 р.), сайти структурних підрозділів 

Університету, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, сайт 

Національної академії наук України, сайти партнерів Університету та листування 

електронною поштою. 

У соціальній мережі Facebook на сторінках кафедр психології управління 

(Режим доступу: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013741668854); 

філософії і освіти дорослих (Режим доступу: 

https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/); управління навчальним 

закладом та педагогіки вищої школи постійно розміщується інформація про 

діяльність Університету. 

З метою ознайомлення громадськості про діяльність Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти здійснювалися виступи по місцевому 

радіо-FM.  

Інститут активно співпрацює з органами виконавчої влади в місті Біла 

Церква, з Управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

Продовження співпраці із засобами масової інформації, громадськими 

організаціями й об’єднаннями відбувається з метою популяризації досвіду 

наукової, навчальної, науково-методичної роботи структурних підрозділів 

Університету, розкриття науково-творчого потенціалу й практичного досвіду 

керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників і системи 

післядипломної педагогічної освіти загалом і залишається одним із пріоритетних 

напрямів діяльності Університету менеджменту освіти НАПН України в 2016 р.  

 

 

Х. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Міжнародну діяльність Університету менеджменту освіти у 2016 році було 

спрямовано на забезпечення розвитку та налагодження наукових зв’язків із 

спорідненими науковими установами – міжнародними освітніми партнерами. 

Міжнародна діяльність відділу міжнародного співробітництва у 2016 році 

реалізовувалася за такими напрямами: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013741668854
https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/
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1. Підписання угод з міжнародними освітніми закладами 
Упродовж 2016 року було підписано угоди з такими профільними 

зарубіжними закладами освіти: 

 Педагогічним університетом ім. Комісії національної освіти в Кракові 

(Республіка Польща); 

 Фундацією «Центрально-Європейська Академія навчань та 

сертифікації» (м. Бидгощ, Республіка Польща); 

 Геронтологічним товариством фундацією «COCODI» (м. Познань, 

Республіка Польща); 

 Університетом Яна Кохановського (м. Кельце, Республіка Польща,); 

 Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка 

Польща).  

2. Організація та участь у міжнародних заходах 

 24–25 лютого 2016 року в Луцьку в межах проекту «Відкрита Польща» 

проведено форум «Співпраця українських та польських загальноосвітніх 

навчальних закладів в межах проектів, дофінансованих з програми Erazmus+». 

Співорганізатори заходу: Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, Український відкритий університет 

післядипломної освіти Консорціуму закладів післядипломної освіти (УВУПО), 

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, 

 Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Фундація центрально-

європейської Академії навчань та сертифікації РП Польща у співпраці з 

Consulting Group 2027, гімназією ABiS, Лодзьким центром підвищення 

кваліфікації вчителів; 

 І Міжнародна науково-практична конференція викладачів та аспірантів 

«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій» (30 березня 2016 р., м. Київ, Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології); 

 VІI Міжнародна спеціалізована виставка «Сучасні заклади освіти – 

2016» (17–19 березня 2016 р., м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва); 

 ХХІХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2016» 

(14–16 квітня 2016 р., м. Київ, Національний центр ділового та культурного 

співробітництва «Український дім»); 

 З 27 по 30 червня цього року Українським відкритим університетом 

післядипломної освіти Консорціуму закладів післядипломної освіти разом з 

Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України спільно з Центрально-європейською Академією Навчань 

та Сертифікації (CEASC) (м. Бидгощ, Республіка Польща), Consulting group 2027 

Sp. Z o.o. (м. Лодзь, Республіка Польща) за організаційної та фінансової 

підтримки Громадської спілки «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку 

освіти» на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

було проведено Міжнародну літню школу «Розвиток академічної мобільності 

педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних 

закладів у європейському освітньому просторі»; 

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/konfer_seminar/program_30_03_2016.doc
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/konfer_seminar/program_30_03_2016.doc
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/konfer_seminar/program_30_03_2016.doc
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/konfer_seminar/program_30_03_2016.doc
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 24–25 вересня 2016 р. відбулась XIІ міжнародна наукова конференція 

«Освіта – історія та сьогодення» в Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохова 

(Республіка Польща), в якій Університет менеджменту освіти виступив 

співорганізатором;  

 Міжнародний освітній форум «Інноваційні проекти у новій українській 

школі» (19 по 23 вересня 2016 р., м. Одеса, база Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів та Комунального закладу «Рішельєвський ліцей»); 

 Міжнародна форум-презентація «Інноватика в сучасній освіті – 2016» 

(25–27 жовтня 2016 р., м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва); 

 Програма ім. Фулбрайта в Україні. Лекція на тему: «Міжнародна освіта: 

факти та особистий досвід» (14 листопада 2016 р., м. Київ, офіс 

Консультативного центру мережі EducationUSA); 

 Міжнародний Інформаційний день Програми Європейського Союзу 

ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти (15 листопада 2016 р., Національний 

університет фізичного виховання та спорту України); 

 Інформаційний день Програми Еразмус+ з академічної мобільності: 

Частина 1. Співробітництво між українськими та європейськими вищими 

начальними закладами;-Частина 2. Індивідуальні можливості для студентів, 

випускників, викладачів та адміністративного персоналу вищих навчальних 

закладів (18 листопада 2016 р., м. Київ, Університет економіки та права 

«КРОК»); 

 Семінар «Управління освітою та якість освіти в сільській місцевості», 

організований спільно з Міністерством освіти і науки України, Інститутом 

модернізації змісту освіти та Проектним Бюро «Культур Контакт Австрія» за 

участю міжнародних експертів з Австрії, Чехії та Фінляндії (22 листопада 

2016 р., м. Київ, готель «Президент»); 

 ХХХ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра-2016» (17 

– 19 листопада 2016 р., м. Київ, Національний центр ділового та культурного 

співробітництва «Український дім»); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Мистецько-освітній 

простір у контексті формування сучасної парадигми освіти», яка відбудеться 

відповідно до угод про співпрацю між Університетом менеджменту освіти, 

Педагогічним університетом ім. Комісії національної освіти в Кракові та 

Кіровоградським державним педагогічним університетом ім. Володимира 

Винниченка 15–16 грудня 2016 року  на базі КДПУ. 

3. Членство в міжнародних організаціях 

Університет менеджменту освіти є членом Європейської асоціації освіти 

дорослих (ЕАЕА), Міжнародної Академії культури безпеки екології та здоров’я 

(МАКБЕЗ), а також партнером DVV International в Україні. 

4. Спільна проектна діяльність 

Відповідно до меморандуму про порозуміння за № 132 від 12.02.2015 р. 

між Католицьким університетом Іоанна Павла ІІ (Польща) та ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася зустріч керівників 

науково-навчальної програми проекту РІТА-2015-10: «Укріплення капіталу сім’ї 

в ситуації дестабілізації українського суспільства «РІТА», що реалізовувалась у 
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період з 01.06.2015р. по 31.05.2016р. за участю Університету та Інституту 

психопрофілактики та психотерапії (Люблін): Г. М. Бевз (Україна) та 

Ю. Горбанюк (Польща). Під час зустрічі відбулося закінчення першого етапу 

проекту, видано сертифікати учасникам, визначено напрями співпраці у межах 

другого етапу діючого проекту.  

10–11 травня 2016 року відбулась україно-австрійська зустріч з 

міжнародними партнерами ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Kultur 

Kontakt Austria, Інститут керівництва освітою та розвитку якості, Педагогічний 

інститут Штірії, м. Грац, Австрія). 

У зустрічі взяли участь: В. В. Олійник, Олівія де Фонтана, заступник 

директора Інституту керівництва освітою та розвитку якості, Педагогічний 

інститут Штірії, Кириченко Микола Олексійович, перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної та навчальної роботи, Отич Олена Миколаївна, проректор 

з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, Моніка Мотт, керівник 

відділу освіти, Kultur Kontakt Austria, Алейнікова Олена Володимирівна, 

директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, Гудрун 

Пайнсі, координатор освітніх проектів, KulturKontaktAustria та інший керівний 

склад університету. Візит австрійських колег є продовженням співпраці  

Університету з KulturKontaktAustria. Під час зустрічі обговорювалися питання 

освітньої політики та процесу реформування системи освіти в Австрії й Україні, 

стратегії міжнародної співпраці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

(м.Київ, Україна) з Педагогічним інститутом Штірії (м. Грац, Австрія) з 

упровадження нових підходів у підготовку та підвищення кваліфікації керівних 

кадрів освіти, а також дисемінації австрійського досвіду в галузі менеджменту 

якості освіти. Результатом зустрічей стало виявлення подальших тем спільних 

міжнародних проектів та можливостей майбутньої співпраці з питань підготовки 

менеджерів освіти за магістерськими програмами Університету, здійснення 

академічної мобільності викладачів та студентів зазначених вищих навчальних 

закладів. 

25–27 травня 2016 р. відбулися навчальні тренінги для науково-

педагогічних працівників, магістрів та слухачів курсів підвищення кваліфікації 

Університету, які проводив магістр Франц Фрех (Австрія) у межах реалізації 

австрійсько-українського проекту «Культур Контакт Австрія» «Формування 

компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для 

керівників шкіл України». 

У червні 2016 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної 

Академії Наук відбулася зустріч з координатором з питань освіти Проектного 

Бюро «KulturKontakt» Федерального міністерства освіти, мистецтва і культури 

(м. Відень, Австрія) – Гудрун Паінсі (Gudrun Painsi). У ході зустрічі було 

ухвалено рішення започаткувати новий проект з робочою назвою «Розвиток 

професійної соціокомунікативної компетентності та компетентності 

самовдосконалення керівників загальноосвітніх навчальних закладів України в 

системі післядипломної педагогічної освіти». 

12–13 жовтня 2016 р. відбулася друга зустріч робочої групи у складі 

адміністрації та професорсько-викладацького складу Центрального інституту 
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післядипломної педагогічної освіти, Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології, Одеського обласного інституту вдосконалення 

вчителів й представників Проектного Бюро «Культур Контакт Австрія», на якій 

був започаткований новий Українсько-Австрійський Проект «Нові вимоги до 

компетентностей керівників шкіл в Україні».  

25–26 жовтня 2016 р. відбулася заключна зустріч керівництва проекту 

«Культур Контакт Австрія», проектного бюро Одеса з представниками 

Університету менеджменту освіти в Києві відповідно до угоди про співпрацю 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з «Культур Контакт Австрія» у місті 

Одеса  та був проведений підсумковий семінар. За результатами завершення 

проекту підготовлено до друку навчальний посібник та врученні сертифікати 

учасникам проекту.  

5. Проведення робочих зустрічей 

11 лютого 2016 року у межах співпраці НАПН України, Університету з 

DVV International-представництвом (неурядової) організації «Об’єднання 

народних університетів Німеччини» відбулася зустріч працівників Університету 

з представниками німецької неурядової організації «Німецьке об’єднання 

народних університетів» DVV International в Україні. У заході брали участь 

завідувачі кафедр УМО та регіональний директор представництва DVV 

international в Україні, Молдові та Білорусі Аніта Якобсоне, директор DVV 

international в Україні Олег Смірнов та координатор проектів Анна Опіц. 

Учасники зустрічі обговорювали проблеми розвитку системи освіти дорослих в 

Україні та за кордоном, її модернізації, і, власне, педагогічної освіти, напрями 

роботи кафедр Університету, а також можливість реалізації спільних проектів. 

18 травня 2016 року відбулася зустріч керівництва Університету з 

представниками Університету Яна Кохановського у м. Кельце (Республіка 

Польща) в рамках Угоди про співпрацю. Обговорили напрями та перспективи 

співпраці, а саме: стажування для науково-педагогічних працівників та магістрів, 

обмін студентськими групами, публікації в університетських та інститутських 

виданнях, організацію спільних конференцій.  

6. Спільна видавнича діяльність 

До складу редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник 

післядипломної освіти» (серії: «Наука про освіту», «Управління та 

адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки») УМО введено професорів 

Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові: ректора, докт. хаб., Анну Випих-

Гавронську, директора, док. хаб., Казімежа Редзінського, проректора з питань 

розвитку, докт. хаб., Зигмунта Бонка, проректора з виховної роботи, докт. хаб., 

Гражину Ригал, декана факультету педагогіки, док. хаб., Елігіуша Малолепши; 

професора, доктора філософії, Ханну Краузе-Сікорску, директора Департаменту 

початкової освіти і педагогічної терапії, Університету ім. Адама Міцкевича 

(м. Познань Республіка Польща), а також професора, докт. хаб., Кінгу Лопот-

Джерву, Педагогічного університету імені Комісії національної освіти в Кракові 

(м. Краків, Республіка Польща). 

За результатами завершення українсько-австрійського проекту Культур-

Контакт-Австрія, рекомендовано до друку навчальний посібник «Проектний 
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менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України» (автори: 

З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня, за ред. акад. В. В. Олійника та 

магістра Ф. Фрех). 

Спільне видання збірника: Післядипломна освіта: виклики сучасності із 

перспективи соціальної освіти: зб. наук. пр. / за ред. А. Василюк, 

А. Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 140 с. У 

збірнику наукових праць викладено результати досліджень вітчизняних учених із 

проблем освіти дорослих, зокрема державної освітньої  політики, змісту, 

напрямів, підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, інновацій 

післядипломної освіти, а також результати досліджень польських авторів з 

питань соціальної економіки та громадської освіти. 

7. Відрядження та обмін студентами 

Упродовж 2016 року відбулися відрядження науково-педагогічних 

працівників до Республіки Польща (м. Ченстохов) у рамках Міжнародної 

науково-практичної конференції «Освіта-історія та сучасніть» у період з 22.09.16 

по 27.09.16 (учасники Отич Олена Миколаївна, Алейнікова Олена 

Володимирівна, Бурлаєнко Тетяна Іванівна, Бевз Галина Михайлівна), 

Словацької Республіки (м. Кошице) у межах Міжнародного науково-

практичного семінару «Крос-культурні та економічні аспекти розвитку 

євроінтеграційних процесів», з 04.04.16 по 08.04.16 (учасник – Сіданіч Ірина 

Леонідівна). 

У рамках реалізації Угоди про співпрацю Університету менеджменту 

освіти з Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) 10–17 

грудня 2016 року відбудеться академічний та викладацько-студентський обмін та 

стажування доктора Маріоли Міровської,   викладача Академії ім. Яна Длугоша в 

Ченстохові. 

Упродовж року відділом активізувалася міжнародна діяльність з таких 

напрямів: 

 реалізація міжнародних проектів; 

 підвищення рівня іншомовної компетенції; 

 розширення міжнародної співпраці, а також форм її реалізації. 

 

У 2017 році передбачається: 

 продовження проекту науково-навчальної програми проекту РІТА 

«Укріплення капіталу сім’ї в ситуації дестабілізації українського суспільства»; 

 реалізація проекту «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в 

Україні» з проектним бюро «Культур Контакт Австрія»; 

  відповідно до Угоди з Університетом Яна Кохановського (м. Кельце, 

Республіка Польща) планується академічний та викладацько-студентський 

обмін; 

 відділом розпочато підготовку заявки щодо участі у Програмі Еразсмус; 

 відділом планується проведення курсів англійської мови для працівників 

Університету. 
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ХІ. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

Склад вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України затверджено наказом № 01-01/41 від 16 лютого  2016 р. Станом на 

грудень 2016 р. до складу вченої ради УМО входять 23 особи, зокрема: науковці 

Президії НАПН України, керівництво Університету, науково-педагогічні 

працівники, з них-два дійсних члени НАПН України, дев’ять докторів наук та сім 

кандидатів наук, два представники Студентської колегії УМО. 

Голова вченої ради-доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України В. В. Олійник, учений секретар-кандидат історичних наук 

А. А. Вініченко. 

Усі засідання, передбачені робочим планом вченої ради Університету 

менеджменту освіти на 2016 рік, проведено.  

 

Основні питання, що виносилися на засідання вченої ради 

1. Організаційні:  

 про обрання голови вченої ради Університету; 

 про затвердження оновленого складу редакційної колегії «Science Rise»; 

 звіт про виконання фінансового плану УМО за 2015 р.; 

 про підготовку до проведення вступної кампанії 2016 р.; 

 про затвердження положення «Про виїзні курси у ДВНЗ «УМО» НАПН 

України; 

 про затвердження положення «Про практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України»; 

 про міжнародну діяльність УМО; 

 про діяльність студентського самоврядування в УМО в контексті вимог 

Закону України «Про вищу освіту»; 

 про результати вступної кампанії 2016 р. в Університеті; 

 про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти на 2017 р.; 

 про затвердження звіту УМО за перше півріччя 2016 р.; 

 затвердження звіту про роботу Університету за 2016 рік. 

 підсумки роботи Університету за 2016 р.; 

 затвердження плану роботи Університету на 2017 р.; 

 підсумки роботи і аналіз виконання рішень вченої ради за 2016 р. 

2. Навчально-методичні: 

 про організацію та навчально-методичне забезпечення  освітнього 

процесу на курсах підвищення кваліфікації в ЦІППО та БІНПО; 

 про стан профорієнтаційної роботи в УМО; 

 про затвердження освітньо-професійної програми підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників 

закладів освіти за напрямом 0101 «Педагогічна освіта»; 
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 про затвердження програми дослідження за темою «Професійний 

розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2016–

2018 рр.); 

 про затвердження положення «Про організацію навчання за 

дистанційною формою»; 

 про особливості організації освітнього процесу в УМО на основі 

дистанційних технологій навчання; 

 про підготовку освітніх програм у Навчально-науковому інституті 

менеджменту та психології; 

 про моніторинг якості освітнього процесу в УМО; 

 про роботу навчальних відділів з організації освітнього процесу в 

Університеті; 

 про підготовку освітніх програм у Навчально-науковому інституті 

менеджменту та психології; 

 про затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану 

магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

3. Наукові: 

 про перезакріплення аспірантів  та стажистів-дослідників за кафедрами 

УМО; 

 про зміну наукового керівника аспіранта; 

 про затвердження тем дисертаційних досліджень; 

 звіт про наукову роботу за період від 01 жовтня 2015 р. – 01 квітня 

2016 р. стипендіата Кабінету Міністрів України Я. Л. Катюк; 

 про діяльність наукових шкіл УМО; 

 звіт про наукову роботу за період з 01 квітня 2016 року по 01 жовтня 

2016 року стипендіата Кабінету Міністрів України Я. Л. Катюк (відповідно до 

Постанови НАПН України від 29.09.2016 р. № 1-2/11-244 наукова робота 

стипендіата атестована позитивно, термін отримання стипендії закінчився); 

 про роботу спеціалізованої вченої ради Д26.455.03; 

 про атестацію аспірантів та докторантів УМО; 

 про затвердження теми науково-дослідної роботи «Наукові засади 

управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства України»  

кафедри університетської освіти і права; 

 про затвердження теми науково-дослідної роботи кафедри державної 

служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України «Науково-методичні засади підвищення ефективності 

державного управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації 

в Україні» (2016–2020 рр.); 

 про призначення наукових керівників аспірантів та докторанта УМО 

прийому 2016 р.; 

 про підтримку кандидатури члена-кореспондента НАПН України, 

доктора педагогічних наук, професора Сисоєвої Світлани Олександрівни до 

обрання дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних наук 

України по відділенню загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України; 
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 про підтримку кандидатури члена-кореспондента НАПН України, 

доктора педагогічних наук, професора, директора Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України Радкевич Валентини Олександрівни на обрання 

дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних наук України 

по відділенню професійної освіти і освіти дорослих; 

 про підтримку кандидатури члена-кореспондента НАПН України 

доктора психологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України 

Карамушки Людмили Миколаївни до обрання у дійсні члени (академіки) 

Національної академії педагогічних наук України по відділенню психології, 

вікової фізіології та дефектології; 

 про підтримку кандидатури завідувача відділом інтеграції вищої освіти 

і науки  Інституту вищої освіти НАПН України Ярошенко Ольги Григорівни, 

доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України 

(відділення загальної середньої освіти) для обрання дійсним членом (академіком) 

НАПН України по відділенню  загальної середньої освіти. 

4. Кадрові:  

 про обрання на посади науково-педагогічних працівників Університету; 

 про нагородження Подякою Національної академії педагогічних наук 

України Наливайко Галину Володимирівну; 

 про нагородження Почесною грамотою Національної академії 

педагогічних наук України Забродську Людмилу Михайлівну; 

 про нагородження медаллю Національної академії педагогічних наук 

України «Григорій Сковорода» Бондарчук Олену Іванівну. 

 про конкурсне заміщення посад науково-педагогічних працівників  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (10 осіб). 

 про обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти у другому півріччі 2016 р.(8 осіб); 

 про висунення кандидатури старшого викладача кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «УМО» 

НАПН України, кандидата педагогічних наук Самойленка Олексія 

Олександровича на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених; 

 про висунення кандидатури доктора психологічних наук, професора, 

завідувача кафедри психології управління Бондарчук Олени Іванівни  в члени-

кореспонденти НАПН України по відділенню психології, вікової фізіології та 

дефектології. 

 про дозвіл на оголошення конкурсу щодо заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників. 

5. Рекомендації до друку: 

 навчально-методичного посібника «Технології професійного розвитку 

педагогів: методичний порадник» (упорядники – Т. М. Сорочан, М. І. Скрипник); 
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 посібника до спецкурсу «Методологія педагогічного дослідження та 

практичної андрагогіки» (автор – кандидат педагогічних наук, доцент 

М. І. Скрипник); 

 колективної монографії «Розвиток духовності виховання» (науковий 

редактор Іонас Кевишас). 

 навчального посібника «Проектний менеджмент для інноваційного 

розвитку освітніх організацій України» (авторський колектив – З. В. Рябова, 

А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін. ; за заг. ред. В. В. Олійника, Ф. Фреха); 

 навчального посібника «Інноваційний та інвестиційний менеджмент» 

(автори – О. В. Алейнікова, Н. М. Притула). 

 збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти»№ 16(29); 

«Вісник післядипломної освіти» № 1. Серія «Педагогічні науки», серія 

«Соціальні та поведінкові науки», серія «Управління та адміністрування»; 

 електронного наукового фахового видання «Теорія та методика управління 

освітою» № 1(17), № 2(18); 

 міжнародний науковий журнал «ScienceRise». Педагогічна освіта № 1/5 

(18) 2015 p., № 2/5 (19) 2016 р., № 3/5(20)2016, № 5(1)2016, № 6(2)2016, 

№ 7(3)2016, № 8(4)2016, № 9(5)2016, № 10(6)2016, № 11(7)2016, № 12(8)2016; 

 збірника наукових праць «Простір арт-терапії». Вип. 1(19) 2016 р., вип. 

2 (20) 2016 р. 

Отже, за звітний період вченою радою ДВНЗ «УМО» НАПН України 

проведено сім планових та шість позапланових засідань, на яких заслухано й 

обговорено 15 питань організаційного характеру, 11 питань навчально-

методичного, 15  питань наукового характеру, 9 кадрових питань. 

Рекомендовано до друку два номери електронного наукового фахового 

журналу, друкованого наукового фахового журналу та збірника наукових праць, 

11 номерів міжнародного наукового журналу, чотири посібники та одну 

монографію. 

 

 

XIІ. КАДРИ 

 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України – єдиний 

заклад у системі Національної академії педагогічних наук України, у діяльності 

якого поєднано наукову й освітню складові. Це галузевий ДВНЗ, що провадить 

інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти, виступаючи 

об’єднувальною структурою у системі національної ППО, та забезпечує 

взаємодію закладів ППО у межах діяльності створених за його ініціативи 

Консорціуму закладів післядипломної освіти та Громадської спілки 

«Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти».  

Здійснюючи підвищення кваліфікації, підготовку й перепідготовку 163 

категорій працівників (керівних кадрів освіти, працівників органів державної 

влади, науково-педагогічних і педагогічних працівників) за напрямами 

управління персоналом, економіка праці, менеджмент організацій, психологія, 
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педагогіка вищої школи тощо, Університет відіграє провідну роль у розвитку 

системи відкритої післядипломної освіти в Україні.  

На базі Університету створено Український відкритий університет 

післядипломної освіти, що об’єднав у своїй структурі працівників 17 закладів 

ППО з різних регіонів України. У ньому функціонують 5 лабораторій на 

громадських засадах, тематика НДР яких зареєстрована в УКРНТІ і погоджена з 

науково-організаційним відділом та Відділенням вищої освіти НАПН України. 

Стратегія розвитку Університету відповідає стратегії розвитку НАПН України на 

2016–2022 роки. 

Ефективній організації науково-дослідної роботи в УМО сприяє кадровий 

потенціал Університету, що створює сприятливі інноваційні перспективи для 

розвитку його науково-освітньої діяльності. 

Загальна кількість працівників Університету менеджменту освіти на 

01.01.2017 становить 248 осіб, з них:  

 218 штатних осіб, зокрема 95 науково-педагогічних працівників (13 

докторів наук-професорів, 5 докторів наук-доцентів, 1 кандидат наук-професор, 

47 кандидатів наук-доцентів, 2 кандидати наук-старші наукові співробітники, 10 

кандидатів наук без ученого звання, 17 старших викладачів без наукового 

ступеня) та інших – 123; 

 30 осіб, які працюють за сумісництвом, зокрема 26 науково-

педагогічних працівників (10 докторів наук-професорів, 3 доктори наук-доценти, 

1 кандидат наук-доцент, 7 кандидатів наук без ученого звання, 5 старших 

викладачів без наукового ступеня) та інших-4. 

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 Національної академії педагогічних наук 

України (М. Ф. Степко.); 

 один член-кореспондент Академії наук вищої освіти України 

(М. О. Кириченко.); 

 три заслужених працівники народної освіти України (С. М. Ніколаєнко, 

М. Ф. Степко, Г. М. Тимошко); 

 чотири заслужених працівники освіти України (Н. І. Клокар, 

В. В. Олійник, Т. М. Сорочан, В. В. Супрун);  

 чотири заслужених діячі науки і техніки України (В. П. Андрущенко, 

В. Ю. Биков, В. Г. Кремень, О. В. Соснін); 

 один заслужений працівник соціальної сфери України (Р. В. Козенко.); 

 один лауреат Державної премії України в галузі освіти 2012 р. у галузі 

«професійно-технічна освіта» (В. В. Супрун). 

За звітний період: 

 присвоєно вчене звання доцента Любченко Надії Василівні, доценту 

кафедри державної служби та менеджменту освіти. 

За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність було 

відзначені:  
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 медаллю Національної академії педагогічних наук України 

«Григорій Сковорода» – Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри 

психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти; 

 Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук 

України – Забродська Людмила Михайлівна, завідувач відділу науково-

організаційної роботи; 

 Подякою Національної академії педагогічних наук України –

Наливайко Галина Володимирівна, доцент кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології. 

За сумлінну й ефективну роботу в складі науково-методичної ради 

Університету у 2016 р. оголошено Подяку Університету – Кириченку Миколі 

Олексійовичу; Любченко Надії Василівні; Васильченко Яніні Йосипівні; 

Бондарчук Олені Іванівні; Рябовій Зої Вікторівні; Діденко Ніні Григорівні; 

Скрипник Марині Іванівні; Забродській Людмилі Михайлівні; Ляхоцькій Ларисі 

Леонідівні; Москальовій Аллі Степанівні. 

За активну, цілеспрямовану, ефективну організаційну роботу з підготовки 

й забезпечення участі Університету в експозиції досягнень діяльності закладу на 

VII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016», з проведення у 

межах виставки науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи 

розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції» 

нагороджено Грамотою Університету менеджменту освіти відділ науково-

методичного забезпечення ППО Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти; навчально-методичний центр організації дистанційного 

навчання; наукову бібліотеку. 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий 

внесок у розвиток освітньої галузі України та з нагоди Міжнародного жіночого 

дня оголошено Подяку Університету із занесенням до особової справи всім 

жінкам Університету. 

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи у зв’язку з 30-ми 

роковинами Чорнобильської катастрофи» від 14.12.2015 № 702/2015, з метою 

вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, належного забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи премійовано науково-педагогічних працівників 

Університету менеджменту освіти, які мають право на отримання пільг, 

компенсацій, допомоги, передбачених Законом України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 

 Гравіта Володимира Олександровича, професора кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 

 Гусєва Вячеслава Олександровича, професора кафедри державної 

служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти; 
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 Сергеєву Ларису Миколаївну , професора кафедри державної 

служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Відповідно до Указу Президента України від 11.09.1994 № 513/94 «Про 

День працівників освіти»: 

1. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий 

внесок у розвиток освітньої галузі нагороджено грамотою Університету: 

Антощук Світлану Володимирівну, старшого викладача кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій; Діденко Ніну 

Григорівну, завідувача кафедри державної служби та менеджменту освіти; 

Коваленко Тетяну Іванівну, оператора комп'ютерного набору навчально-

методичного центру організації дистанційного навчання; Круць Катерину 

Василівну, методиста навчального відділу; Оліфіру Ларису Миколаївну, 

заступника директора Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти; Пащенко Ольгу Василівну, доцента кафедри державної служби та 

менеджменту освіти; Савченка Вадима Юрійовича, директора навчально-

методичного центру організації дистанційного навчання; Сидоренко Вікторію 

Вікторівну, професора кафедри філософії і освіти дорослих; Халаїм Маргариту 

Іванівну, провідного інженера навчально-методичного центру організації 

дистанційного навчання; Яковець Наталію Іванівну, доцента кафедри 

університетської освіти і права. 

2. Оголошено подяку Університету за плідну науково-педагогічну 

діяльність, значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та 

наукових кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів: 

 колективу навчального відділу Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти; 

 колективу відділу навчальної роботи та працевлаштування Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології; 

 колективу кафедри державної служби та менеджменту освіти; 

 колективу кафедри філософії і освіти дорослих; 

 колективу кафедри психології управління; 

 колективу кафедри загальної та практичної психології; 

 колективу кафедри управління навчальними закладами та педагогіки 

вищої школи. 

3. Оголошено подяку Університету за багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток освітньої галузі: 

Алейнікову Дмитру Олександровичу, інженеру-програмісту навчально-

методичного центру організації дистанційного навчання; Букорос Тетяні 

Олександрівні, доценту кафедри управління проектами та загальнофахових 

дисциплін; Майстренко Тетяні Василівні, методисту навчально-методичного 

центру організації дистанційного навчання; Марченку Микиті Івановичу, 

інженеру-програмісту навчально-методичного центру організації дистанційного 

навчання; Сіданіч Ірині Леонідівні, професору кафедри управління навчальними 

закладами та педагогіки вищої школи; Совенко Ользі Геннадіївні, методисту 



84 

вищої категорії навчально-методичного центру організації дистанційного 

навчання. 

За високий рівень організації і проведення Літньої школи молодих 

науковців оголошено Подяку Університету науково-педагогічним 

працівникам: Ануфрієвій Оксані Леонідівні, завідувачу аспірантури; Бондарчук 

Олені Іванівні, завідувачу кафедри психології управління; Рябовій Зої Вікторівні, 

завідувачу кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої 

школи; Скрипник Марині Іванівні, доценту кафедри філософії і освіти дорослих. 

За активну, цілеспрямовану та ефективну організаційну роботу з 

підготовки й проведення засідання Ради ректорів (директорів) УВУПО та 

семінару-наради за участю компанії «Slavpeople.com» оголошено Подяку 

Університету: Отич Олені Миколаївні-проректору з науково-методичної роботи 

та міжнародних зв’язків; Науменко Анні Степанівні-завідувачеві відділу 

науково-методичного забезпечення ППО Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

ХІІІ. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Зважаючи на положення Національної стратегії розвитку освіти в Україні 

на 2012–2021 роки (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 роки, 

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 та освітньої діяльності залишається пріоритетним 

напрямом розвитку Університету. Співпрацюючи з Microsoft, Університет 

отримав ліцензії на використання сервісів Office 365. Це дає можливість  

слухачам/студентам, науково-педагогічним працівникам та іншим 

співробітникам працювати з електронною поштою, створювати веб-сайти, 

редагувати та зберігати документи в режимі on-line, запровадити електронний 

документообіг, обмінюватися миттєвими повідомленнями та проводити веб-

конференції, а також спростити комунікацію між слухачами/студентами, 

науково-педагогічними працівниками та структурними підрозділами 

Університету. 
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В Університеті створюються умови для широкої комп’ютеризації, 

входження до світової інформаційної мережі баз даних і знань, формування в 

майбутньому єдиного інформаційно-інтелектуального поля. 

Усі кафедри та лабораторії Університету відповідно до встановлених 

вимог забезпечено необхідною комп’ютерною технікою. Завдяки відповідному 

фінансуванню  у звітному році було придбано 10 сучасних  комп’ютерів. З 

огляду на необхідність належного супроводу науково-дослідної роботи фахівців 

Університету, забезпечення їхніх запитів щодо отримання й опрацювання 

інформації, оформлення результатів наукової діяльності, залишається 

актуальним питання поповнення й оновлення парку комп’ютерної техніки. 

Нині парк комп’ютерної техніки нараховує 120 персональних комп’ютерів. 

Ступінь зносу ПЕОМ – 45%. В Університеті створено керовану локальну 

комп’ютерну мережу, до якої подається інтернет-трафік через оптичний канал 

потужністю 100 Мбіт/с та 60 Мбіт/с, публічний WiFi потужністю 45 Мбіт/с, що 

забезпечує доступ до Інтернету  слухачам/студентам, які навчаються у І та ІІІ 

корпусах, щоб вони мали змогу  самостійно підготуватися у гуртожитку та в 

бібліотеці Університету. Усі комп’ютери підключено до мережі 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 

базі Office 365 тощо).  

Упродовж року здійснювалася підтримка роботи у програмному комплексі 

«Єдина державна електронна база з питань освіти» та його постійне наповнення  

для забезпечення вступної кампанії, роботи приймальної комісії, подачі 

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 обладнано стаціонарними 

мультимедійними проекторами, мультимедійними та інтерактивними дошками. 

За звітний рік додатково придбано 2 мультимедійних проектори. 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. В 

Університеті розпочато обладнання відеостудії  для проведення on-line занять і 

відеоконференцій. Упроваджено відкрите програмне забезпечення BigBlueButten 

для проведення веб-конференцій, on-line занять, створено та налагоджено роботу 

платформи дистанційного навчання в системі e-Front. Наступного року 



86 

планується перехід на управління освітнім процесом (зокрема, запровадження 

дистанційної форми навчання) на Dynamics SRM on-line.  

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 аудіовізуальну панель.  

Забезпечується супровід уведення до електронної бібліотеки у відкритий 

доступ електронних копій рукописів друкованої наукової продукції та 

електронних копій іншої наукової продукції, створеної за результатами 

виконання науково-дослідних робіт. Для використання ресурсів Google-академії 

в професійній діяльності науково-педагогічними працівниками Університету 

складено облікові записи, які надають вільний доступ працівникам наукового та 

науково-педагогічного напрямів до світових науково-метричних баз даних з 

метою розміщення наукових праць. Організовано навчання працівників з 

використанням мережевих сервісів УМО. 

На наступний рік заплановано налагодження роботи автоматизованої 

системи управління освітніми і науковими  процесами й електронного 

документообігу Університету на основі Office 365. Для автоматизації кадрового 

діловодства розроблено та прийнято в експлуатацію базу даних «Кадри», яка 

забезпечує автоматизацію обліку працівників Університету.  

Зареєстровано поштовий домен Університету, функціонує поштовий 

сервер. Це надає можливість кожному науковому й адміністративному 

підрозділу Університету мати персональні електронні адреси. 

Університет менеджменту освіти НАПН України представлено в 

глобальній мережі Інтернету сайтом http://umo.edu.ua. Інтернет-сайт 

Університету функціонує в робочому режимі. Здійснюється його систематичне 

оновлення та наповнення. Постійно впроваджуються інновації на порталі 

Університету, удосконалюється його структура, збагачуються 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. 

Наукові співробітники Університету досить добре володіють основами 

комп’ютерної техніки, навичками користування Інтернетом. 

Для забезпечення освітнього процесу Університету працівниками 

навчально-методичного центру організації дистанційного навчання розроблено 

Положення про організацію дистанційного навчання в Університеті, Положення 

про атестацію електронних освітніх ресурсів Університету, Методичні 

рекомендації щодо роботи викладачів та адміністраторів структурних підрозділів 

на платформі e-Front. 

Пропозиції щодо поліпшення інформатизації наукової діяльності: 

 і далі забезпечувати сучасними комп’ютерами та іншою оргтехнікою 

всі наукові підрозділи Університету; 

 забезпечити доступ наукових співробітників до  комп’ютерної техніки; 

http://umo.edu.ua/
mailto:rector@umo.edu.ua
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 розрахувати кошторис витрат і здійснювати фінансування 

комп’ютерної та іншої оргтехніки витратними матеріалами; 

 здійснювати модернізацію серверного обладнання.  

 

 

XIV. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

На утримання Університету на 2017 рік передбачено кошторисними 

призначеннями  і виділено асигнувань з Державного бюджету в сумі 10486400 

грн, у повному обсязі отримано впродовж 2016 року, зокрема: 

 освіта – 10486400 грн. 

Проведено касових видатків у розрізі: 

 освіта – 10486400 грн.; 

 соціальні видатки – 9615900 грн, зокрема: 

1. Заробітна плата – 7881800 грн. 

2. Нарахування на оплату праці – 1734100 грн. 

3. Стипендія – 305200 грн. 

4. Комунальні видатки – 564100 грн. 

Надходження коштів до спеціального фонду – 8782950,95 грн. надходження від 

плати за послуги надається бюджетними установами згідно з їх основою 

діяльностю на суму 6951943,89 грн, надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності на суму 1694365,55 грн. 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» 

фінансується з державного бюджету. Майно (будівлі, споруди, інші основні 

засоби та матеріальні цінності), що перебуває на балансі цього закладу, є 

державною власністю. Свою діяльність Університет здійснює за рахунок 

державного бюджету та коштів, отриманих унаслідок госпрозрахункової 

діяльності. У розпорядженні Університету є достатня кількість навчальних 

аудиторій, кабінетів та комп'ютерних класів. Загальна площа всіх приміщень 

Університету (м. Київ) становить 12203,2 м2. Площа приміщень для лекційних та 

практичних занять становить 3348,4 м2, комп’ютерні класи-727,6 м2, спортивної 

зали-432,0 м2. Для занять використовуються навчальні аудиторії, 

відеоконференцзала, актова зала, аудиторії зі стаціонарними мультимедійними 

проекторами, інтерактивними дошками, комп’ютерні класи, що мають вихід до 

мережі Інтернету. На території Університету є бездротовий доступ до глобальної 

мережі Інтернету за технологією Wi-Fi. Відеоконференцзалу оснащено сучасною 

технікою. Усе це дає можливість проводити заняття з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Університет має гуртожиток блокового типу площею 4623,2 м², який 

розраховано на одночасне проживання 355 осіб. У ньому створено належні 

санітарно-гігієнічні умови для проживання студентів, діє центральне опалення, 
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водопровід, каналізація, гаряче водопостачання. Гуртожиток повністю 

забезпечує потреби студентів у тимчасовому житлі. Постійно працює заклад 

громадського харчування-кафе площею 217,87 м2, що забезпечує харчування 

студентів, слухачів та професорсько-викладацького складу тощо. На території 

Університету є паркова зона для відпочинку. Університет забезпечує студентів, 

слухачів та працівників закладу медичним обслуговуванням. Кабінет медичної 

допомоги площею 33,8 м2 розташовано в одному з корпусів Університету. 

У перспективі навчальні площі Університету мають істотно збільшитися. 

Після добудови будинку, прилеглого до головного навчального корпусу, на 

баланс Університету буде передано нові приміщення загальною площею 1600 м², 

що дасть змогу розширити його можливості щодо надання освітніх послуг. 

Приміщення, які використовуються в освітньому процесі, відповідають 

визначеним нормам, зокрема, санітарно-гігієнічним, вимогам правил пожежної 

безпеки, вимогам нормативних актів з охорони праці, будівельним нормам. 
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Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 
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1 

Київ, вул. Січових Стрільців (Артема),  

52-А; Адміністративний корпус № 1, 

4 поверх, сходи до надбудови  

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Університет менеджменту 

освіти» 

788,5 

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності щодо державного 

майна 

№10-15-15689 

 +  + + 
немає 

потреби 

2 

Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 52 

А, методичнийкорпус 

(підвал і чотири поверхи) 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Університет менеджменту 

освіти» 

3013,5 

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності щодо державного 

майна 

№10-15-23641 

 +  + + 
немає 

потреби 

3 

Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 52-

А, корпус 2, приміщення гуртожитку 

(підвал, частина 1 поверху, сходи 1–3 

поверхів і 4-9 поверхи) 9-ти поверхового 

будинку 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Університет менеджменту 

освіти» 

4623,2 

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності щодо державного 

майна 

№10-15-23641 

 +  + + 
немає 

потреби 

5 
Київ, вул. Січових Стрільців (Артема),    

52-Д, бібліотека 
Інститут педагогіки 334,0 

Договір оренди 

№ 27 від 01.01.2010 р. 

Додаткова угода до договору №27 від 

01.06.2013 р. 

(з 01.01.2010 р. 

по 

31.12.2018р.) 

  + + 
немає 

потреби 

6 

Київ, пров. Віто-Литовський (Чапаєвське 

шосе), 98, вул. Набережно-Корчуватська, 

78 

Навчально-науковий центр 

професійно-технічної освіти  
3012,0 

Договір оренди 

№ 1/12 від 21.05.2012 р.  

(з 21.05.2012 р. 

по 

20.05.2017 р.) 

  + + 
немає 

потреби 

Київ, пров. Віто-Литовський (Чапаєвське 

шосе), 98, вул. Набережно-Корчуватська, 

78 спортивний зал 

Навчально-науковий центр 

професійно-технічної освіти 
432,0 

Договір оренди 

№ 1/12 від 21.05.2012 р. 

(з 21.05.2012 р. 

по 

20.05.2017 р.)  

  + + 
немає 

потреби 
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Таблиця 3.2  

Забезпечення приміщеннями навчального призначення  

та іншими приміщеннями  

№ 

з/п 

Назви приміщень 

за функціональним призначенням 

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

зокрема 

в
л
ас

н
и

х
 

о
р
ен

д
о

в
ан

и
х

 

зд
ан

и
х

 в
 о

р
ен

д
у
 

1 
Навчальні приміщення, усього: 

Зокрема: 
4508,0 1488,1 3019,9 – 

1.1 

Приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

3348,4 1042,9 2305,5 – 

1.2 Комп’ютерні лабораторії 727,6 445,2 282,4 – 

1.3 Спортивні зали 432,0 – 432,0 – 

2 
Приміщення для науково-

педагогічних працівників 
829,1 622,3 206,8 – 

3 Службові приміщення 1908,9 1691,6 217,3 – 

4 
Бібліотека 334,0 – 334,0 – 

зокрема, читальні зали 84,0 – 84,0 – 

5 Гуртожиток 4623,2 4623,2 – – 

6 Їдальні, буфети  217,87 – – 217,87 

7 Профілакторії, бази відпочинку – – – – 

8 Медичні пункти 33,8 33,8 – – 

9 Інші – – – – 



91 

XV. ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАПН УКРАЇНИ  

НА 2017–2022 РОКИ 
Орієнтовні щорічні індикатори розвитку НАПН України 

№ Назва індикатора розвитку 
2016 

рік 

1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження  

1.1 Середній індекс цитувань учених 20,2 

1.2 Середній імпакт-фактор наукових видань  

1.3 Кількість видань НАПН України, які входять до наукометричних баз даних 1 

1.4 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і психологічних технологій, 

розроблених ученими НАПН України 

5 

1.5 Кількість організацій України, у яких відбулося фактичне впровадження 

результатів досліджень і розробок, що привело до конкретної інновації 

308 

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 

1 

2.2 Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про діяльність НАПН 

України 

10 

2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України у друкованих ЗМІ та 

мережі Інтернет 

8 

2.4 Відсоток недержавного фінансування  

3. Дослідницький потенціал науковців 

3.1 Середній вік персоналу 51 

3.2 Відсоток штатних працівників за основним місцем роботи 100% 

3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих наукових установ та 

університету з науковим ступенем доктора наук віком до 45 років 

18,1% 

3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих наукових установ та 

університету з науковим ступенем доктора наук віком 45-60 років 

54,5% 

3.5 Відсоток докторів і кандидатів наук від кількості штатного за основним 

місцем роботи наукового персоналу  

82,6% 

3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук від загальної 

чисельності наукових працівників за основним місцем роботи 

22,5% 

3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/докторантуру 1,2,/1,

3 

3.8 Кількість захищених аспірантів/докторантів  3 

3.9 Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей, за якими 

захищаються дисертації 

1 

3.10 Кількість наукових шкіл 5 

4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві  

та освітньо-науковому просторі 

4.1 Кількість публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, матеріали 

конференцій)  

10 

4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, матеріали 

конференцій) із загальної кількості публікацій працівників НАПН України 

3,3 

4.3 Кількість публікацій англійською та іншими мовами  10 

4.4 Відсоток публікацій англійською та іншими мовами із загальної кількості 

публікацій працівників НАПН України  

3,3 

4.5 Кількість публікацій у виданнях, які входять до наукометричних баз даних 4 

4.6 Відсоток публікацій у виданнях, які входять до наукометричних баз даних 1,3 
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№ Назва індикатора розвитку 
2016 

рік 

4.7 Кількість видань НАПН України, заснованих із зарубіжними партнерами 1 

4.8 Кількість структурованих докторських програм з подвійними дипломами 

(спільно із зарубіжними партнерами) 

 

4.9 Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів 6 

4.10 Кількість учених – членів іноземних академій, міжнародних наукових 

товариств 

5 

4.11 Кількість учених, які беруть участь у міжнародній експертній діяльності 7 

4.12 Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою стажування, навчання, 

підвищення кваліфікації, викладацької роботи, проведення наукових 

досліджень 

6 

4.13 Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь як рецензенти  16 

4.14 Кількість наукових заходів, організованих спільно із зарубіжними 

партнерами 

3 

4.15 Кількість членів НАН України та національних галузевих академій наук 

серед працівників НАПН України за основним місцем роботи 

17 

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 

1 

4.19 Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 

- 

4.20 Кількість отриманих щорічних 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 опублікованих наукових, навчальних, науково-методичних і 

методичних праць за результатами виконаних досліджень 

5 

5.2 Кількість підручників та навчальних посібників з грифом МОН  

5.3 Кількість наукових, навчальних, науково-методичних і методичних праць, 

опублікованих спільно з педагогічними працівниками вітчизняних і 

зарубіжних навчальних закладів 

5 

5.4 Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні в електронній 

бібліотеці НАПН України 

10 235 

5.5 Кількість експериментальних майданчиків/баз 1 
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XVІ. ВИСНОВКИ 

 

У 2016 році ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

повністю виконав заплановані завдання.  

 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-координуючий (координація освітньої, наукової та 

науково-методчної діяльності закладів післядипломної освіти України у межах 

Українського відкритого універтету післядипломної освіти. 

Основними напрямами діяльності Університету були: 

Діяльність Університету спрямовувалася на: 

 реалізацію державної політики у галузі післядипломної освіти й 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 щодо здійснення науково-педагогічними працівниками 

наукових досліджень та експериментальної роботи. 

Підвищенню ефективності діяльності Університету сприяло:  

 удосконалення структури Університету, зокрема, реорганізація 

чотирьох кафедр  НН ІМП, створення шести наукових лабораторій для 

проведення наукових досліджень на громадських засадах;   

 поглиблення міжнародного співробітництва  та участь у міжнародних 

освітніх проектах;  

 англомовне представлення видань Університету у мережі Інтернет, 

зокрема електронного фахового видання «Теорія та методика управління 

освітою» та введення трирівневої системи рецензування фахових видань 

Університету;  

 системна науково-дослідна робота в структурних підрозділах 

Університету (інститутах, кафедрах, центрах); 

 виконання плановх показників щодо підвищення кваліфікації керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників; 

 поглиблення змісту навчальних програм підвищення кваліфікації 

керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів; 

 модернізація матеріально-технічної бази Університету. 
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Продовжувалося наповнення матеріалами Електронної бібліотеки НАПН 

України. 

Упродовж звітного періоду забезпечено: 

 реалізацію Програми інформатизації Університету на 2013-2017 рр.; 

 підвищення рівня проведення масових заходів (міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних); 

 поглиблення міжнародного співробітництва за участі науково-

педагогічних і педагогічних кадрів Університету в міжнародних освітніх 

проектах; 

 оновлення й осучаснення матеріально-технічної бази Університету, 

ефективне та ощадливе використання коштів загального і спеціального фондів 

Університету. 

За результатами виконання на громадських засадах прикладних тем НДР 

отримано науково нові, теоретично і практично значущі результати: 

 розроблено методичне забезпечення державно-громадського управління 

неперервною освітою в Україні, зокрема визначено основні напрями управління 

якістю освіти як пріоритету діяльності освітніх закладів, визначено технології 

відстеження фахового успіху випускників професійних навчальних закладів, 

розроблено моніторинг їх професійного успіху; 

 обгрунтовано основні положення щодо професійного розвитку та 

управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти;  

 визначено принципи доступності та якості освіти, що відповідають 

комплексній державній політиці управління неперервною освітою в умовах 

реформування та модернізації освітньої системи в Україні та управлінські 

індикатори підвищення якості вищої освіти як фактор конкурентоспроможності і 

конкурентноздатності випускників; 

 виявлено умови модернізації державного управління системою 

неперервної освіти України в умовах суспільних змін; 

 окреслено стратегічну траєкторію системної модернізації освіти в 

контексті підвищення її якості; 

 розроблено технології формування інноваційної культури як складової 

підготовки управлінських кадрів для суспільних реформ, формування 

компетентностей в сфері євроінтеграції, розвитку інформаційно-комунікативної 

компетентності керівних та педагогічних кадрів в умовах інформатизації 

післядипломної педагогічної освіти, зростання ролі правової компетентності 

керівників навчальних закладів, самовдосконалення особистості керівника у 

процесі підвищення кваліфікації;  

 створено навчальні плани і програми, які розкривають питання 

моніторингового супроводу процесу професійного розвитку педагогічних та 

управлінських кадрів, самовдосконалення особистості керівника у процесі 

підвищення кваліфікації, управління організаційно-освітніми змінами в 

інституційному середовищі професійного навчального закладу, реалізації 

механізмів управління якістю професійної освіти та основ стратегії професійного 

навчального закладу;  
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 обґрунтовано особливості використання інноваційних типів 

управлінських структур в стратегії розвитку проектно-орієнтованих систем; 

особливості інноваційної стратегії демократичних перетворень та забезпечення 

умов формування і розвитку громадянського суспільства в Україні;  

 виявлено особливості діяльності організацій економічного та 

соціального профілю в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні; 

умови діяльності освітніх організацій в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні; 

 окреслено особливості використання методів математичного 

моделювання та статистичної обробки інформації при виборі стратегії проектної 

діяльності; 

 здійснено системний аналіз існуючих моделей розвитку професійної 

компетентності педагогів професійної школи в процесі підвищення кваліфікації у 

курсовий та міжкурсовий періоди; 

 проведено теоретико-методологічний аналіз розвитку науково-

методичної компетентності педагогів професійної школи на підставі 

прогностичної моделі їх інноваційної діяльності; 

 розроблено інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів, що базуються на засадах андрагогічного та 

акмеологічного підходах; 

 визначено та уточнено умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ПТНЗ в системі неперервної 

професійної освіти у сучасних умовах. 

Університетом менеджменту освіти проводиться цілеспрямована і 

системна робота з виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і 

науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014–2016 

рр.  

За результатами наукової атестації у 2016 р. ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» віднесений до Категорії А4 (270,31 бали) як наукова 

установа, що характеризується високим рівнем наукової діяльності, має 

оптимальні можливості для упровадження і використання результатів наукових 

досліджень (своїх та інших підвідомчих установ НАПН України) в освітньому 

процесі та може здійснювати науково-методичний супровід упровадження цих 

результатів у навчальний процес обласних закладів післядипломної педагогічної 

освіти у різних регіонах України, що сприятиме реалізації освітньої політики 

МОН України. 

Отже, Університет менеджменту освіти успішно виконав у 2016 році 

покладені на нього функції провідного вищого навчального закладу України, в 

освітньому процесі якого інтегровано здобутки академічної науки та освітньої 

практики у сфері вищої та післядипломної освіти, і який здійснює освітньо-

наукову діяльність на засадах інноваційного підходу. 
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XVІІ. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

Стратегії 

 

1. Післядипломна педагогічна освіта – важлива ланка професійного 

вдосконалення кадрів / М. Кириченко, О. Отич, М. Степко, Т. Сорочан, 

Н. Клокар, // Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні / Нац. акад. пед. наук України ; редкол. : В. Г. Кремень (голова), 

В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. 

голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя.  Київ : Пед. думка,  2016.  448 с. 

 

Монографії 

 

1. Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства: монографія / 

В. Олійник, О. Отич, Л. Ляхоцька та ін.; редкол. : Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва ; 

за наук. ред. М. Б. Євтуха.  Київ: Агроосвіта, 2016.  300 с.  

2. Гусєв В. О. Інституціоналізація публічного управління в мережі Modern 

Tendencies in Business and Public Sector : мonograph. Opole : The Academy of 

Management and Administration in Opole, 2016.  292 р., РР. 94–101. 

3. Діденко Н. Г. Публічне управління та адміністрування в умовах 

інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / за 

заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, 

Й. Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене ; Запорізька держ. інж. акад.  Запоріжжя : ЗДІА, 

2016.  606 с.  С. 90–109.  (Глава 7. Публічне управління та адміністрування як 

професійна діяльність державних службовців). 

4. Отич О. М. Kultura Sztuka Edukacja: Prace Monograficzne: тоm II / 

О. М. Отич ; redakcja naukowa Barbara Kurowska Kinga Łapot-Dzierwa.  Kraków : 

Wydawnictwo Naukowe UP, 2016.  297 s.  S. 48–54. 

5. Отич О. М. Świat małego dziecka: Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i 

inne przestrzenie dzieciństwa: Prace Monograficzne ; redakcja naukowa Hanna 

Krauze‐ Sikorska i Michał Klichowskі; Recenzent Urszula Szuścik.  Poznań: 

Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. S. 183 – 200. 

6. Oleinikas V. Kolektyvinės monografios “Ugdymo dvasingumo raida” 

(mokslinis redaktorius J. Kievišas, Vilnius,  2016): recenzija / Viktoras Oleinikas // 

Ugdymo dvasingumo raida globalizacijos epochoje: ugdymo dvasingumo raida: 

kolektyvinė monografija / Development of Spirituality of Education. Sudarė ir parengė 

Jonas Kievišas. Vilnius: Žuvėdra, 2016.  280 s.  S. 283–285. 

7. Otič Е., Otič D. Ugdymo dvasingumo raida globalizacijos epochoje / Elena 

Otič, Darja Otič. // Ugdymo dvasingumo raida globalizacijos epochoje. / Ugdymo 

dvasingumo raida: kolektyvinė monografija / Development of Spirituality of 

Education. Sudarė ir parengė Jonas Kievišas. Vilnius: Žuvėdra, 2016.  280 s.  S. 145–

162. 

8. Сіданіч І. Л. Scientific grounds management of the spiritual-moral education 

of Ukraine : monograph / NAPS of Ukraine, university of educational management.  

Київ : UEM, 2016.  250 p. 
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9. Dei M. Problems and prospects of a grant policy in Ukraine Innovations in 

science and education: challenges of our time / [collection of scientific papers ; еdited 

by Maryna Dei, Olha Rudenko].  London, 2016.  194 р., 135–137 р. 

 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА  ПРОДУКЦІЯ 

 

Посібники 
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2. Гусєв В. О. Методологічні підходи до інституціонального забезпечення 

національної безпеки у сфері інноваційної діяльності України // Законодавче 

забезпечення розвитку реального сектору економіки: наук.-практ. вид. / за заг. 

ред. В. І. Сергієнка.  Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016.  

Вип. 3.  С. 179–186. 

3. Лушин П. В. Гибридная помощь в переходный период: когда психолог 

не эксперт?.  Киев, 2016.  32 с. 

4.  Концепція управління системою післядипломної педагогічної освіти в 

умовах інноваційних перетворень / Г. А. Дмитренко, В. О. Гравіт, 

Л. М. Забродська, В. В. Олійник [та ін.] // Результати виконання першого етапу 

НДР у Науково-дослідному інституті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України: посіб.; за заг. ред. О. М. Отич; упоряд. Л. М. Забродська, 

І. Г. Отамась; НАПН України; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти».  Київ, 2016.  104 с.  

С. 7–8; 12–25. 

5. Отич О. М. Психолого-педагогічні засади управління: навч.-метод. 

посіб / О. М. Отич.  К.: НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 20167.  56 

с. 

6. Результати виконання першого етапу НДР у Науково-дослідному 

інституті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2015 р.): 

посіб. / Г. А. Дмитренко, Л. Л. Ляхоцька, О. А. Філь та ін.; за заг. ред. О. М. Отич; 

упоряд. Л. М. Забродська, І. Г. Отамась ; НАПН України; ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти».  К., 2016.  104 с. 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОДУКЦІЯ 

 

Навчально-методичні  посібники 

1. Алейнікова О. В., Притула Н. М. Інноваційно-інвестиційний 

менеджмент: навч. посіб. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  

620 с.  

1. Бурлаєнко Т. І. Педагогічне дорадництво / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій // 

Комплекс програмних матеріалів профільної підготовки магістрів: навч. посіб.  
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№ 0112U000666 

Є.Р.Чернишова 

січень 

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Науково-

виробнича 

продукція 

1.Підготовка 

науково-

педагогічних 

кадрів у системі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти: зміст, 

організаційні 

форми, технології: 

наук. посіб. / авт. 

кол. : 

Є.Р.Чернишова,  

Н. В. Гузій,  

В. П. Ляхоцький 

[та ін.] ; за наук. 

Другий Всеукраїнський Державний комітет 

телебачення  

і радіомовлення 

України; 

Бібліотеки-9: 

1. Національна 

бібліотека  

України імені 

В.І.Вернадського,  

2. Національна 

парламентська 

Бібліотека України,  

3. Державна наукова 

установа 

 «Книжкова палата 

України імені Івана 

Федорова», 

4. Державний заклад  

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

ред. Є. Р. 

Чернишової ; 

Держ. вищ. навч. 

заклад «Ун-т 

менедж. освіти».-К. 

: Вид-во ДВНЗ  

«Ун-т 

менеджменту  

освіти»  НАПН 

України,-К. : Вид-

во «Альфа-

реклама» 2014.-

240с. 

ISBN 978-966-288-

054-0 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8106 

 

 

Довідкова 

продукція 

2.Термінологічний 

словник з основ 

підготовки  

наукових  та 

науково-

педагогічних 

кадрів 

післядипломної  

педагогічної  

освіти / авт. кол. : 

Є. Р. Чернишова, 

Н. В. Гузій, В. П. 

«Харківська державна 

наукова  

бібліотека імені В.Г. 

Короленка»,  

5. Львівська національна 

наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника,  

6. Державний заклад 

«Одеська національна 

 ордена дружби народів 

науковабібліотека імені 

М.Горького»,  

7. Публічна бібліотека 

імені Лесі Українки,  

8. Державна науково-

педагогічна  

бібліотека України ім. 

В.О.Сухомлинського; 

9. Електронна бібліотека 

НАПН України 

Підвідомчі наукові 

установи НАПН 

України-11: 

1. Інститут професійно-

технічної освіти,  

2. Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих,  

3. Університет менедж-

менту освіти,  

4. Інститут педагогіки, 

5. Інститут інформаційн

их технологій і засобів 

навчання, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 
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Ляхоцький [та ін.] ;  

за наук.  ред. Є. Р. 

Чернишової ; 

Держ. вищ. навч. 

заклад «Ун-т 

менедж. освіти».-К. 

: Вид-во «Альфа-

реклама», 2014.-

160 с. 

ISBN 978-966-288-

055-7 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8095 

 

Науково-

виробнича 

продукція 

3.Підготовка 

науково-

педагогічних 

кадрів, аспірантів 

та здобувачів: 

модернізація 

процесу навчання в 

системі 

післядипломної 

освіти: методичні 

рекомендації для 

системи 

післядипломної 

освіти  ⁄⁄  Марина 

Іванівна Скрипник; 

За наук. ред. 

6. Інститут психології ім

ені Г. С. Костюка,  

7. Інститут обдарованої 

дитини,  

8. Інститут вищої освіти, 

9. Інститут соціальної та 

політичної психології, 

10. Інститут спеціальної 

педагогіки,  

11 Інститут проблем 

виховання 

Інститути ППО-15: 

1. Тернопільський облас

ний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогі

чної освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут 

післядипломної педагогі

чної освіти,  

3. Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

4. Черкаський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

5. Вінницький обласний 

інститут післядипломної 

освіти педагогічних 

працівників,  

6. Волинський інститут 

післядипломноїпедагогі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 
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Євгенії Родіонівни 

Чернишової; Держ. 

вищ. навч. закл. 

«Ун-т менедж. 

освіти».-К., 2014.-

147с. 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8314 

 

 

Навчальна 

продукція 

 

4. Курс лекцій з 

основ теоретико-

методичної 

підготовки 

науково-

педагогічних 

кадрів у системі 

післядипломної 

освіти.  

Регейло, І.Ю. і 

Скрипник, М.І. і 

Саюк, В.І. і 

Штомпель, Г.О. 

(2015) Курс лекцій 

з основ теоретико-

методичної 

підготовки 

науково-

педагогічних 

кадрів системи 

чної освіти,  

7. Київський обласний 

інститут 

Післядипломної 

педагогічної освіти,  

8. Запорізький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

9. Миколаївський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

10. Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Харківська академія 

неперервної освіти», 

11. Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Херсонська академія 

неперервної освіти», 

12. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

13. Закарпатський 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

14. Хмельницький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

15. Івано-Франківський 

обласний інститут 

післядипломної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 
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післядипломної 

освіти [Навчальний 

матеріал] 

(Неопублікований) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8337 

 

5.Навчальні плани 

та програми 

«Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних 

працівників,аспіра

нтів та здобувачів 

системи 

післядипломної 

педагогічної 

освіти» 

 

Чернишова, Є.Р. і 

Гузій, Н.В. і 

Регейло, І.Ю. і 

Скрипник, М.І. і 

Саюк, В.І. і 

Штомпель, Г.О. і 

Снісаренко, О.С. 

(2014) Підготовка 

науково-

педагогічних 

працівників, 

аспірантів та 

педагогічної освіти; 

Вищі навчальні 

заклади-3: 

1. Луцький 

національний технічний 

університет, 

2. Полтавський 

національний 

педагогічний  

університет імені В.Г. 

Короленка,  

2. Черкаський 

національний 

університет імені 

Богдана Хмельницького; 

Навчально-методичні 

центри-1: 

Навчально-методичний 

центр м. Вознесенська 

Миколаївської обл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 
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здобувачів: 

модернізація 

процесу навчання в 

системі 

післядипломної 

освіти: навчальні 

плани і програми 

дисциплін 

[Навчальний 

матеріал] 

(Неопублікований) 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8329 

 

2. Науково-

методичні 

основи 

модернізації 

освітньої 

діяльності 

вищих 

навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної 

освіти на 

засадах 

сучасних 

технологій 

0112U002346 

В.В.Олійник 

 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Наукова 

продукція 

1. Збірник 

наукових праць: 

«Науково-

методичні основи 

модернізації 

освітньої 

діяльності вищих 

навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

на засадах 

сучасних 

технологій»: 

зб.наук.пр.;НАПН 

України, Ун-т 

менедж. освіти.-

Другий Всеукраїнський 

 
Державний комітет 

телебачення  

і радіомовлення 

України; 

Бібліотеки-9: 

1. Національна 

бібліотека  

України імені 

В.І.Вернадського,  

2. Національна 

парламентська 

Бібліотека України,  

3. Державна наукова 

установа «Книжкова 

палата України імені 

Івана Федорова»,  

4. Державний заклад 

«Харківська  

державна наукова 

Модернізація освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів 

післядипломної педагогічної освіти 

на засадах сучасних технологій 
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К.,2014.-276 с. 

ISBN 978-966-288-

058-8 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8297 

 

2.Рукопис  

Проект положення 

«Про організацію 

навчального 

процесу в вищих 

навчальних закладах 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

 

Навчальна 

продукція 

3.Навчальний 

посібник 

«Науково-

методичні основи 

модернізації 

освітньої 

діяльності вищих 

навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

на засадах 

сучасних 

технологій» 

  

 

бібліотека імені В.Г. 

Короленка»,  

5. Львівська національна 

наукова бібліотека 

України імені 

В.Стефаника,  

6. Державний заклад 

«Одеська 

 національна ордена 

дружби народів наукова 

бібліотека імені 

М.Горького»,  

7. Державна науково-

педагогічна бібліотека 

України ім. В.О. 

Сухомлинського, 

8. Наукова бібліотека 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені В. 

Гнатюка,  

9. Електронна бібліотека 

НАПН України 

 

Підвідомчі наукові 

установи НАПН 

України-9: 

1. Інститут професійно-

технічної освіти,  

2. Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих,  

3. Інститут педагогіки, 

4. Інститут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості організації 

навчального процесу в вищих 

навчальних закладах післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

 

 

 

 

Модернізація освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів 

післядипломної педагогічної освіти 

на засадах сучасних технологій. 
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Олійник, В.В. і 

Гравіт, В.О. і 

Хасіневич, С.Ю. 

Науково-методичні 

основи 

модернізації 

освітньої 

діяльності вищих 

навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

на засадах 

сучасних 

технологій 

  УМО НАПН 

України, ТОВ 

«Альфа-Реклама», 

м.Київ, Україна. 

2014   

 ISBN 978-966-288-

058-8 

[Навчальний 

матеріал] 

(Неопублікований) 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8297 

інформаційних 

технологій і засобів 

навчання, 5. 

Інститут психології імен

і Г. С. Костюка,  

6. Інститут обдарованої 

дитини,  

7. Інститут вищої освіти,  

8. Інститут проблем 

виховання,  

9. Університет менедж-

менту освіти  

Інститути ППО-17: 

1.Тернопільський 

обласний комунальний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

3. Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

4. Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

5. Черкаський обласний 

інститут  

післядипломної педагогі

чної освіти,  

6. Волинський інститут 

післядипломної 
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педагогічної освіти,  

7. Київський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

8. Закарпатський 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

9. Обласний інститут 

післядипломної 

 педагогічної освіти 

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації, 

10. Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

11. Комунальний вищий 

навчальний заклад  

«Харківська академія 

неперервної освіти»,  

12. Одеський обласний 

інститут удосконалення 

вчителів,  

13. Комунальний вищий 

навчальний заклад  

«Херсонська академія 

неперервної освіти», 

14. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

15 Інститут 

післядипломної 
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педагогічної освіти 

Чернівецької області, 

16. Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського, 

17. Миколаївський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Вищі навчальні 

заклади-21: 

1. Черкаський 

національний 

університет імені 

Богдана Хмельницького, 

2.  Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В. Г. 

Короленка, 3. Київський 

національний 

університет імені Т. 

Шевченка, 

4. Національний 

педагогічний 

університет імені 

М. Драгоманова,  

5. Уманський державний 

педагогічний 

університет імені Павла 

Тичини,  

6. Кам’янець-
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Подільський 

національний 

університет імені Івана 

Огієнка, 

7.  Київський 

університет імені 

Б. Грінченка,  

8. Вінницький 

державний педагогічний 

університет імені М. 

Коцюбинського,  

9. Сумський державний 

університет,  

10. Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана 

Франка,  

11. Чернігівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Т. Г. Шевченка,  

12. Чернівецький 

національний 

університет імені Юрія 

Федьковича,  

13. Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

14. Східноєвропейський 

національнийуніверсите

т імені Лесі Українки, 

15. Житомирський 
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державний університет 

імені Івана Франка,  

16. Державний вищий 

навчальний заклад  

«Запорізький 

національний 

університет»,  

17. Державний заклад 

«Південноукраїнський  

національний 

педагогічний 

університет імені К. Д. 

Ушинського»,  

18. Херсонський 

державний університет,  

19. Сумський державний 

педагогічний 

університет 

імені А.С. Макаренка, 

20. Одеський 

національний 

університет імені 

М. Мечникова,  

21. Міжнародний 

економіко-гуманітарний 

університет імені 

академіка Степана 

Дем’янчука 

 

3. Особистісно-

орієнтовані 

засади 

психологічної 

підготовки 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

1 Науково-

виробнича 

продукція 

 

2 Посібник 

Другий Локальний Електронна бібліотека 

НАПН України 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів  
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майбутніх 

психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

№ 0112U002317 

П. В. Лушин 

«Особистісно-

орієнтована 

підготовка 

майбутніх 

психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти»  

Лушин, П. В. і 

Волянюк, Н. Ю. і 

Брюховецька, О. В. 

і Гусєв, А. І. і 

Катюк, Я. Л. і 

Карамушка, В.І. і 

Інжиєвська, Л. А. 

(2015) 

Особистісно-

орієнтована 

підготовка 

майбутніх 

психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної освіти 

УМО НАПН 

України, м.Київ, 

Україна. 

(Прийнятий до 

публікації) 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів у 



146 

3  

2.Методичні 

рекомендації 

«Навчально-

методичне 

забезпечення 

особистісно 

орієнтованої 

підготовки 

майбутніх 

психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти»  

 

Лушин, П. 

В. і Брюховецька, 

О. В. і Гусєв, А. 

І. і Катюк, Я. 

Л. і Карамушка, 

В.І. і Інжиєвська, 

Л. А. і Шевченко, 

С. В (2015) 

 (Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8360 

системі післядипломної 

педагогічної освіти завдяки 

забезпеченню її особистісної 

орієнтації 

 

 

4. Теоретичні та 

методичні 

засади 

управління 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Наукова 

продукція 

1. Теоретичні та 

методичні засади 

Другий Всеукраїнський 

 
Державний комітет 

телебачення  

і радіомовлення 

України; 

Підвищення якості підготовки 

фахівців з педагогіки вищої школи 

в умовах упровадження кредитно-

трансферної системи шляхом 
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підготовкою 

фахівців з 

педагогіки 

вищої школи на 

основі 

компетентнісног

о підходу в 

межах 

європейської 

кредитно-

трансферної 

системи 

організації 

навчального 

процесу 

№0112U001593 

З. В. Рябова 

 

управління 

підготовкою 

фахівців з 

педагогіки вищої 

школи на основі 

компетентнісного 

підходу  в межах 

європейської  

кредитно-

трансферної 

системи організації  

навчального  

процесу :  

монографія / З. В. 

Рябова, І. І. Драч, 

Н. О. Приходькіна 

[та ін.]. — К. : ТОВ 

«Альфа-Реклама», 

2014.-338 с. 

ISBN 978-966-288-

057-1 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8043 

 

Науково-

виробнича 

продукція 

Рукопис 

2. Методичні 

рекомендації для 

студентів   

 

 

Бібліотеки-10: 

1. Національна 

бібліотека України імені 

В.І.Вернадського,  

2. Національна 

парламентська  

Бібліотека України,  

3. Державна наукова 

установа  

«Книжкова 

 палата України імені 

Івана Федорова»,  

4. Державний заклад 

«Харківська державна 

 наукова бібліотека імені 

В.Г. Короленка»,  

5. Львівська національна 

наукова бібліотека  

України імені 

В.Стефаника, 

6. Державний заклад 

«Одеська національна 

ордена дружби народів 

наукова бібліотека імені 

М.Горького»,  

7. Державна науково-

педагогічна бібліотека 

України ім. 

В.О.Сухомлинського, 

8. Публічна бібліотека 

імені Лесі Українки,  

9. Наукова бібліотека 

Тернопільського 

національного 

використання інноваційних 

педагогічних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

фахівців з педагогіки вищої школи 

в умовах упровадження кредитно-

трансферної системи шляхом 

використання інноваційних 

педагогічних технологій 
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Навчальна 

продукція 

Рукопис 

3. Навчальний 

посібник 

«Педагогіка вищої 

школи: навчальний 

посібник»  

 

 

 

 

 

 

Рукопис 

4. Навчальні плани 

та програми 

підготовки 

фахівців з 

педагогіки вищої 

школи  

педагогічного  

університету імені В. 

Гнатюка, 

10. Електронна 

бібліотека НАПН 

України  

Підвідомчі наукові 

установи НАПН 

України-8: 

1. Інститут професійно-

технічної освіти,  

2. Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих,  

3. Інститут педагогіки, 

4. Інститут інформаційн

их технологій і засобів 

навчання, 5. 

Інститут психології імен

і Г. С. Костюка,  

6. Інститут обдарованої 

дитини,  

7. Інститут вищої освіти, 

Інститут проблем 

виховання, 

8. Університет менеджм

енту освіти 

Інститути ППО-10: 

1. Тернопільський облас

ний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогі

чної освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

фахівців з педагогіки вищої школи 

в умовах упровадження кредитно-

трансферної системи шляхом 

використання інноваційних 

педагогічних технологій  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

фахівців з педагогіки вищої школи 

в умовах упровадження кредитно-

трансферної системи шляхом 

використання інноваційних 

педагогічних технологій 
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післядипломної педагогі

чної освіти,  

3. Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

4. Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

5. Черкаський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

6. Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

7. Київський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

8. Закарпатський 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

9. Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Херсонська академія 

неперервної освіти», 

10. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Вищі навчальні 

заклади-21: 

1. Черкаський 

національний 
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університет 

 імені Богдана 

Хмельницького, 

2. Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В. Г. 

Короленка, 3. Київський 

національний 

університет імені Т. 

Шевченка, 

4. Національний 

педагогічний 

університет імені 

М. Драгоманова,  

5. Уманський державний 

педагогічний 

університет імені Павла 

Тичини,  

6. Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені Івана 

Огієнка,  

7. Київський університет 

імені Б. Грінченка,  

8. Вінницький 

державний педагогічний 

університет імені М. 

Коцюбинського,  

9. Сумський державний 

університет,  

10. Дрогобицький 

державний педагогічний 
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університет імені Івана 

Франка,  

11. Чернігівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Т. Г. Шевченка,  

12. Чернівецький 

національний 

університет імені Юрія 

Федьковича,  

13. Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

14. Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 

15. Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка,  

16. Державний вищий 

навчальний заклад 

«Запорізький 

національний 

університет»,  

17. Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний 

педагогічний  

університет імені К. Д. 

Ушинського»,  

18. Ніжинський 
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державний університет 

імені М. Гоголя, 

19. Херсонський 

державний університет,  

20. Сумський державний 

педагогічний 

університет 

імені А.С. Макаренка, 

21. Одеський 

національний 

університет імені 

М. Мечникова,  

22. Міжнародний 

економіко-гуманітарний  

університет імені 

академіка Степана 

Дем’янчука, 

23. Харківський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Г.С.Сковороди 

Національні академії-

1: 

Національна академія 

статистики, 

обліку та аудиту  

5. Технології 

підготовки 

керівників 

районних 

(міських) 

відділів освіти 

до 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Науково-

виробнича 

продукція 

Аналіз освітньої 

політики: теорія і 

практика 

управління на 

Другий Локальний Електронна бібліотека 

НАПН України 

Підвищення рівня готовності 

керівників міського та районного 

відділів освіти до впровадження й 

оцінювання результативності 

освітньої політики з урахуванням 

вимог держави і суспільства 
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впровадження й 

оцінювання 

освітньої 

політики  № 

0112U000665 

Л. М. 

Забродська 

місцевому рівні: 

наук. посіб. / 

авт. кол. :  В.Г. 

Базелюк, Т.Є. 

Бойченко, Л.М. 

Забродська [та ін.] ;   

Держ. вищ. навч.  

заклад «Ун-т 

менедж. освіти». — 

К. : Вид-во ДВНЗ 

«Ун-т 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України, 2014.  

 

Базілюк, В.Г. і 

Бойченко, Т. Є. і 

Забродська, Л.М. і 

Маслов, В.І. і 

Набок, М.В. і 

Сергієнко, А.А. і 

Трегуб, С.Г. і 

Яковець, В.П. 

(2014) Аналіз 

освітньої політики: 

теорія і практика 

управління на 

місцевому рівні 

ДВНЗ «Ун-т 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України, м.Київ, 

Україна. 

Режим доступу: 
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URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8108 

6. Психологічна 

підготовка 

керівників 

освітніх 

організацій до 

діяльності в 

умовах змін 

№ 0112U000700 

О.І. Бондарчук 

 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Науково-

виробнича 

продукція 

1.Посібник 

«Психологічна 

підготовка 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін» 

Бондарчук, О.І.  

Карамушка, Л.М.  

Москальова, А.С.  

Нежинська, О.О.  

Пінчук, Н.І.  

Соломіна, Г.В.  

Толков, О.В. і 

Філь, О.А. (2014) 

Психологічна 

підготовка 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін , м.Київ, 

Україна. 

(Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8298 

 

Другий 

 

Локальний 

 

Електронна бібліотека 

НАПН України 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах 

змін 
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Навчальна 

продукція 

Рукопис. 

2.Плани і програми 

психологічної 

підготовки 

керівників освітніх 

організацій в 

умовах змін  

 

 

3.Концептуальна 

модель і технологія 

психологічної 

підготовки 

керівників освітніх 

організацій  

 

Бондарчук, О.І. і 

Карамушка, Л.М. і 

Пінчук, Н.І. і 

Москальова, А.С. і 

Нежинська, О.О. і 

Філь, О.А. і 

Соломіна, Г.В. 

(2014) 

Концептуальна 

модель і технологія 

психологічної 

підготовки 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін [Навчальний 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах 

змін 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах 

змін 
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матеріал] 

(Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/2657

5 

 

4.Методика 

діагностики рівнів 

й особливостей 

психологічної 

готовності 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін 

Бондарчук, О.І. і 

Карамушка, Л.М. і 

Пінчук, Н.І. і 

Москальова, А.С. і 

Нежинська, О.О. і 

Соломіна, Г.В. і 

Філь, О.А. (2014) 

Методика 

діагностики рівнів і 

особливостей 

психологічної 

готовності 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін [Навчальний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

діагностики рівнів і психологічної 

готовності керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах 

змін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26575
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26575
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26575
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матеріал] 

(Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/2657

7 

 

 

 

 

 

 

 

За 2015 рік 

1. Теоретико-

методичні 

засади 

підготовки 

науково-

педагогічних 

кадрів в системі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

№ 0112U000666 

Є.Р.Чернишова 

січень 

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Науково-

виробнича 

продукція 

1.Підготовка 

науково-

педагогічних 

кадрів у системі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти: зміст, 

організаційні 

форми, технології: 

наук. посіб. / авт. 

кол. : Є. Р. 

Чернишова, Н. В. 

Гузій, В. П. 

Ляхоцький [та ін.] ; 

за наук. ред. Є. Р. 

Чернишової ; 

Держ. вищ. навч. 

заклад «Ун-т 

менедж. освіти».-К. 

: Вид-во ДВНЗ  

«Ун-т 

менеджменту  

Перший Всеукраїнський 

 
Державний комітет 

телебачення  

і радіомовлення 

України; 

Бібліотеки-9: 

1. Національна 

бібліотека  

України імені 

В.І.Вернадського,  

2. Національна 

парламентська 

Бібліотека України,  

3. Державна наукова 

установа 

 «Книжкова палата 

України імені Івана 

Федорова», 

4. Державний заклад  

«Харківська державна 

наукова  

бібліотека імені В.Г. 

Короленка»,  

5. Львівська національна 

наукова 

бібліотека України імені 

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 
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освіти»  НАПН 

України,-К. : Вид-

во «Альфа-

реклама» 2014.-

240с. 

ISBN 978-966-288-

054-0 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8106 

 

 

Довідкова 

продукція 

2.Термінологічний 

словник з основ 

підготовки  

наукових  та 

науково-

педагогічних 

кадрів 

післядипломної  

педагогічної  

освіти / авт. кол. : 

Є. Р. Чернишова, 

Н. В. Гузій, В. П. 

Ляхоцький [та ін.] ;  

за наук.  ред. Є. Р. 

Чернишової ; 

Держ. вищ. навч. 

заклад «Ун-т 

менедж. освіти».-К. 

: Вид-во «Альфа-

реклама», 2014.-

В.Стефаника,  

6. Державний заклад 

«Одеська національна 

 ордена дружби народів 

науковабібліотека імені 

М.Горького»,  

7. Публічна бібліотека 

імені Лесі Українки,  

8. Державна науково-

педагогічна  

бібліотека України ім. 

В.О.Сухомлинського; 

9. Електронна бібліотека 

НАПН України 

Підвідомчі наукові 

установи НАПН 

України-11: 

1. Інститут професійно-

технічної освіти,  

2. Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих,  

3. 

Університет менеджмен

ту освіти,  

4. Інститут педагогіки, 

5. Інститут інформаційн

их технологій і засобів 

навчання, 

6. Інститут психології ім

ені Г. С. Костюка,  

7. Інститут обдарованої 

дитини,  

8. Інститут вищої освіти, 

9. Інститут соціальної та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 
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160 с. 

ISBN 978-966-288-

055-7 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8095 

 

Науково-

виробнича 

продукція 

3.Підготовка 

науково-

педагогічних 

кадрів, аспірантів 

та здобувачів: 

модернізація 

процесу навчання в 

системі 

післядипломної 

освіти: методичні 

рекомендації для 

системи 

післядипломної 

освіти  ⁄⁄  Марина 

Іванівна Скрипник; 

За наук. ред. 

Євгенії Родіонівни 

Чернишової; Держ. 

вищ. навч. закл. 

«Ун-т менедж. 

освіти».-К., 2014.-

147с. 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

політичної психології, 

10. Інститут спеціальної 

педагогіки,  

11 Інститут проблем 

виховання 

Інститути ППО-15: 

1. Тернопільський облас

ний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогі

чної освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут 

післядипломної педагогі

чної освіти,  

3. Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

4. Черкаський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

5. Вінницький обласний 

інститут післядипломної 

освіти педагогічних 

працівників,  

6. Волинський інститут 

післядипломноїпедагогі

чної освіти,  

7. Київський обласний 

інститут 

Післядипломної 

педагогічної освіти,  

8. Запорізький обласний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 
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ov.ua/id/eprint/8314 

 

 

Навчальна 

продукція 

 

4. Курс лекцій з 

основ теоретико-

методичної 

підготовки 

науково-

педагогічних 

кадрів у системі 

післядипломної 

освіти.  

Регейло, І.Ю. і 

Скрипник, М.І. і 

Саюк, В.І. і 

Штомпель, Г.О. 

(2015) Курс лекцій 

з основ теоретико-

методичної 

підготовки 

науково-

педагогічних 

кадрів системи 

післядипломної 

освіти [Навчальний 

матеріал] 

(Неопублікований) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8337 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

9. Миколаївський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

10. Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Харківська академія 

неперервної освіти», 

11. Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Херсонська академія 

неперервної освіти», 

12. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

13. Закарпатський 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

14. Хмельницький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

15. Івано-Франківський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти; 

Вищі навчальні 

заклади-3: 

1. Луцький 

національний технічний 

університет, 

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

науково-педагогічних кадрів, 

аспірантів і здобувачів за очно-

дистанційною формою навчання на 

різних рівнях у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти. 
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5.Навчальні плани 

та програми 

«Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних 

працівників,аспіра

нтів та здобувачів 

системи 

післядипломної 

педагогічної 

освіти» 

 

Чернишова, Є.Р. і 

Гузій, Н.В. і 

Регейло, І.Ю. і 

Скрипник, М.І. і 

Саюк, В.І. і 

Штомпель, Г.О. і 

Снісаренко, О.С. 

(2014) Підготовка 

науково-

педагогічних 

працівників, 

аспірантів та 

здобувачів: 

модернізація 

процесу навчання в 

системі 

післядипломної 

освіти: навчальні 

плани і програми 

дисциплін 

2. Полтавський 

національний 

педагогічний  

університет імені В.Г. 

Короленка,  

2. Черкаський 

національний 

університет імені 

Богдана Хмельницького; 

Навчально-методичні 

центри-1: 

Навчально-методичний 

центр м. Вознесенська 

Миколаївської обл.  
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[Навчальний 

матеріал] 

(Неопублікований) 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8329 

 

       

2. Науково-

методичні 

основи 

модернізації 

освітньої 

діяльності 

вищих 

навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної 

освіти на 

засадах 

сучасних 

технологій 

0112U002346 

В.В.Олійник 

 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Наукова 

продукція 

1. Збірник 

наукових праць: 

«Науково-

методичні основи 

модернізації 

освітньої 

діяльності вищих 

навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

на засадах 

сучасних 

технологій»: 

зб.наук.пр.;НАПН 

України, Ун-т 

менедж. освіти.-

К.,2014.-276 с. 

ISBN 978-966-288-

058-8 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8297 

 

Перший Всеукраїнський 

 
Державний комітет 

телебачення  

і радіомовлення 

України; 

Бібліотеки-9: 

1. Національна 

бібліотека  

України імені 

В.І.Вернадського,  

2. Національна 

парламентська 

Бібліотека України,  

3. Державна наукова 

установа «Книжкова 

палата України імені 

Івана Федорова»,  

4. Державний заклад 

«Харківська  

державна наукова 

бібліотека імені В.Г. 

Короленка»,  

5. Львівська національна 

наукова бібліотека 

України імені 

В.Стефаника,  

6. Державний заклад 

Модернізація освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів 

післядипломної педагогічної освіти 

на засадах сучасних технологій 
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2.Рукопис  

Проект положення 

«Про організацію 

навчального 

процесу в вищих 

навчальних закладах 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

 

Навчальна 

продукція 

3.Навчальний 

посібник 

«Науково-

методичні основи 

модернізації 

освітньої 

діяльності вищих 

навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

на засадах 

сучасних 

технологій» 

  

 

Олійник, В.В. і 

Гравіт, В.О. і 

Хасіневич, С.Ю. 

Науково-методичні 

основи 

модернізації 

освітньої 

«Одеська 

 національна ордена 

дружби народів наукова 

бібліотека імені 

М.Горького»,  

7. Державна науково-

педагогічна бібліотека 

України ім. В.О. 

Сухомлинського, 

8. Наукова бібліотека 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені В. 

Гнатюка,  

9. Електронна бібліотека 

НАПН України 

 

Підвідомчі наукові 

установи НАПН 

України-9: 

1. Інститут професійно-

технічної освіти,  

2. Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих,  

3. Інститут педагогіки, 

4. Інститут 

інформаційних 

технологій і засобів 

навчання, 5. 

Інститут психології імен

і Г. С. Костюка,  

6. Інститут обдарованої 

дитини,  

 

Підвищення якості організації 

навчального процесу в вищих 

навчальних закладах післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

 

 

 

 

Модернізація освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів 

післядипломної педагогічної освіти 

на засадах сучасних технологій. 
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діяльності вищих 

навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

на засадах 

сучасних 

технологій 

  УМО НАПН 

України, ТОВ 

«Альфа-Реклама», 

м.Київ, Україна. 

2014   

 ISBN 978-966-288-

058-8 

[Навчальний 

матеріал] 

(Неопублікований) 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8297 

7. Інститут вищої освіти,  

8. Інститут проблем 

виховання,  

9. 

Університет менеджмен

ту освіти  

Інститути ППО-17: 

1.Тернопільський 

обласний комунальний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

3. Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

4. Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

5. Черкаський обласний 

інститут  

післядипломної педагогі

чної освіти,  

6. Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

7. Київський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

8. Закарпатський 

інститут післядипломної 
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педагогічної освіти,  

9. Обласний інститут 

післядипломної 

 педагогічної освіти 

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації, 

10. Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

11. Комунальний вищий 

навчальний заклад  

«Харківська академія 

неперервної освіти»,  

12. Одеський обласний 

інститут удосконалення 

вчителів,  

13. Комунальний вищий 

навчальний заклад  

«Херсонська академія 

неперервної освіти», 

14. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

15 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області, 

16. Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 
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Василя Сухомлинського, 

17. Миколаївський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Вищі навчальні 

заклади-21: 

1. Черкаський 

національний 

університет імені 

Богдана Хмельницького, 

2.  Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В. Г. 

Короленка, 3. Київський 

національний 

університет імені Т. 

Шевченка, 

4. Національний 

педагогічний 

університет імені 

М. Драгоманова,  

5. Уманський державний 

педагогічний 

університет імені Павла 

Тичини,  

6. Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені Івана 

Огієнка, 

7.  Київський 

університет імені 
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Б. Грінченка,  

8. Вінницький 

державний педагогічний 

університет імені М. 

Коцюбинського,  

9. Сумський державний 

університет,  

10. Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана 

Франка,  

11. Чернігівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Т. Г. Шевченка,  

12. Чернівецький 

національний 

університет імені Юрія 

Федьковича,  

13. Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

14. Східноєвропейський 

національнийуніверсите

т імені Лесі Українки, 

15. Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка,  

16. Державний вищий 

навчальний заклад  

«Запорізький 

національний 
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університет»,  

17. Державний заклад 

«Південноукраїнський  

національний 

педагогічний 

університет імені К. Д. 

Ушинського»,  

18. Херсонський 

державний університет,  

19. Сумський державний 

педагогічний 

університет 

імені А.С. Макаренка, 

20. Одеський 

національний 

університет імені 

М. Мечникова,  

21. Міжнародний 

економіко-гуманітарний 

університет імені 

академіка Степана 

Дем’янчука 

 

3. Особистісно-

орієнтовані 

засади 

психологічної 

підготовки 

майбутніх 

психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

4 Науково-

виробнича 

продукція 

 

5 Посібник 

«Особистісно-

орієнтована 

підготовка 

майбутніх 

психологів у 

системі 

Перший Локальний Електронна бібліотека 

НАПН України 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів  
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№ 0112U002317 

П. В. Лушин 

післядипломної 

педагогічної 

освіти»  

Лушин, П. В. і 

Волянюк, Н. Ю. і 

Брюховецька, О. В. 

і Гусєв, А. І. і 

Катюк, Я. Л. і 

Карамушка, В.І. і 

Інжиєвська, Л. А. 

(2015) 

Особистісно-

орієнтована 

підготовка 

майбутніх 

психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної освіти 

УМО НАПН 

України, м.Київ, 

Україна. 

(Прийнятий до 

публікації) 

6  

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8185 

7  

2.Методичні 

рекомендації 

«Навчально-

методичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів у 

системі післядипломної 

педагогічної освіти завдяки 

забезпеченню її особистісної 

орієнтації 
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забезпечення 

особистісно 

орієнтованої 

підготовки 

майбутніх 

психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти»  

 

Лушин, П. 

В. і Брюховецька, 

О. В. і Гусєв, А. 

І. і Катюк, Я. 

Л. і Карамушка, 

В.І. і Інжиєвська, 

Л. А. і Шевченко, 

С. 

В (2015)Навчально

-методичне 

забезпечення 

особистісно 

орієнтованої 

підготовки 

майбутніх 

психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної 

освіти: методичні 

рекомендації [Навч

альний матеріал] 

(Прийнятий до 
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публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8360 

4. Теоретичні та 

методичні 

засади 

управління 

підготовкою 

фахівців з 

педагогіки 

вищої школи на 

основі 

компетентнісног

о підходу в 

межах 

європейської 

кредитно-

трансферної 

системи 

організації 

навчального 

процесу 

№0112U001593 

З. В. Рябова 

 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Наукова 

продукція 

1. Теоретичні та 

методичні засади 

управління 

підготовкою 

фахівців з 

педагогіки вищої 

школи на основі 

компетентнісного 

підходу  в межах 

європейської  

кредитно-

трансферної 

системи організації  

навчального  

процесу :  

монографія / З. В. 

Рябова, І. І. Драч, 

Н. О. Приходькіна 

[та ін.]. — К. : ТОВ 

«Альфа-Реклама», 

2014.-338 с. 

ISBN 978-966-288-

057-1 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8043 

 

Перший Всеукраїнський 

 
Державний комітет 

телебачення  

і радіомовлення 

України; 

Бібліотеки-10: 

1. Національна 

бібліотека України імені 

В.І.Вернадського,  

2. Національна 

парламентська  

Бібліотека України,  

3. Державна наукова 

установа  

«Книжкова 

 палата України імені 

Івана Федорова»,  

4. Державний заклад 

«Харківська державна 

 наукова бібліотека імені 

В.Г. Короленка»,  

5. Львівська національна 

наукова бібліотека  

України імені 

В.Стефаника, 

6. Державний заклад 

«Одеська національна 

ордена дружби народів 

наукова бібліотека імені 

М.Горького»,  

Підвищення якості підготовки 

фахівців з педагогіки вищої школи 

в умовах упровадження кредитно-

трансферної системи шляхом 

використання інноваційних 

педагогічних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

фахівців з педагогіки вищої школи 

в умовах упровадження кредитно-

трансферної системи шляхом 

використання інноваційних 
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Науково-

виробнича 

продукція 

Рукопис 

2. Методичні 

рекомендації для 

студентів   

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна 

продукція 

Рукопис 

3. Навчальний 

посібник 

«Педагогіка вищої 

школи: навчальний 

посібник»  

 

 

 

 

 

 

Рукопис 

4. Навчальні плани 

та програми 

підготовки 

фахівців з 

педагогіки вищої 

7. Державна науково-

педагогічна бібліотека 

України ім. 

В.О.Сухомлинського, 

8. Публічна бібліотека 

імені Лесі Українки,  

9. Наукова бібліотека 

Тернопільського 

національного 

педагогічного  

університету імені В. 

Гнатюка, 

10. Електронна 

бібліотека НАПН 

України  

Підвідомчі наукові 

установи НАПН 

України-8: 

1. Інститут професійно-

технічної освіти,  

2. Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих,  

3. Інститут педагогіки, 

4. Інститут інформаційн

их технологій і засобів 

навчання, 5. 

Інститут психології імен

і Г. С. Костюка,  

6. Інститут обдарованої 

дитини,  

7. Інститут вищої освіти, 

Інститут проблем 

виховання, 

8. Університет менеджм

педагогічних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

фахівців з педагогіки вищої школи 

в умовах упровадження кредитно-

трансферної системи шляхом 

використання інноваційних 

педагогічних технологій  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки 

фахівців з педагогіки вищої школи 

в умовах упровадження кредитно-

трансферної системи шляхом 

використання інноваційних 

педагогічних технологій 
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школи енту освіти 

Інститути ППО-10: 

1. Тернопільський облас

ний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогі

чної освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут 

післядипломної педагогі

чної освіти,  

3. Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

4. Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

5. Черкаський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

6. Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

7. Київський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

8. Закарпатський 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

9. Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Херсонська академія 
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неперервної освіти», 

10. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Вищі навчальні 

заклади-21: 

1. Черкаський 

національний 

університет 

 імені Богдана 

Хмельницького, 

2. Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В. Г. 

Короленка, 3. Київський 

національний 

університет імені Т. 

Шевченка, 

4. Національний 

педагогічний 

університет імені 

М. Драгоманова,  

5. Уманський державний 

педагогічний 

університет імені Павла 

Тичини,  

6. Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені Івана 

Огієнка,  

7. Київський університет 
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імені Б. Грінченка,  

8. Вінницький 

державний педагогічний 

університет імені М. 

Коцюбинського,  

9. Сумський державний 

університет,  

10. Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана 

Франка,  

11. Чернігівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Т. Г. Шевченка,  

12. Чернівецький 

національний 

університет імені Юрія 

Федьковича,  

13. Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

14. Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 

15. Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка,  

16. Державний вищий 

навчальний заклад 

«Запорізький 
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національний 

університет»,  

17. Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний 

педагогічний  

університет імені К. Д. 

Ушинського»,  

18. Ніжинський 

державний університет 

імені М. Гоголя, 

19. Херсонський 

державний університет,  

20. Сумський державний 

педагогічний 

університет 

імені А.С. Макаренка, 

21. Одеський 

національний 

університет імені 

М. Мечникова,  

22. Міжнародний 

економіко-гуманітарний  

університет імені 

академіка Степана 

Дем’янчука, 

23. Харківський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Г.С.Сковороди 

Національні академії-

1: 

Національна академія 
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статистики, 

обліку та аудиту  

5. Технології 

підготовки 

керівників 

районних 

(міських) 

відділів освіти 

до 

впровадження й 

оцінювання 

освітньої 

політики  № 

0112U000665 

Л. М. 

Забродська 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Науково-

виробнича 

продукція 

Аналіз освітньої 

політики: теорія і 

практика 

управління на 

місцевому рівні: 

наук. посіб. / 

авт. кол. :  В.Г. 

Базелюк, Т.Є. 

Бойченко, Л.М. 

Забродська [та ін.] ;   

Держ. вищ. навч.  

заклад «Ун-т 

менедж. освіти». — 

К. : Вид-во ДВНЗ 

«Ун-т 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України, 2014.  

 

Базілюк, В.Г. і 

Бойченко, Т. Є. і 

Забродська, Л.М. і 

Маслов, В.І. і 

Набок, М.В. і 

Сергієнко, А.А. і 

Трегуб, С.Г. і 

Яковець, В.П. 

(2014) Аналіз 

освітньої політики: 

Перший Локальний Електронна бібліотека 

НАПН України 

Підвищення рівня готовності 

керівників міського та районного 

відділів освіти до впровадження й 

оцінювання результативності 

освітньої політики з урахуванням 

вимог держави і суспільства 
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теорія і практика 

управління на 

місцевому рівні 

ДВНЗ «Ун-т 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України, м.Київ, 

Україна. 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8108 

6. Психологічна 

підготовка 

керівників 

освітніх 

організацій до 

діяльності в 

умовах змін 

№ 0112U000700 

О.І. Бондарчук 

 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Науково-

виробнича 

продукція 

1.Посібник 

«Психологічна 

підготовка 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін» 

Бондарчук, О.І.  

Карамушка, Л.М.  

Москальова, А.С.  

Нежинська, О.О.  

Пінчук, Н.І.  

Соломіна, Г.В.  

Толков, О.В. і 

Філь, О.А. (2014) 

Психологічна 

підготовка 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

Перший 

 

Локальний 

 

Електронна бібліотека 

НАПН України 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах 

змін 
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змін , м.Київ, 

Україна. 

(Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/8298 

 

Навчальна 

продукція 

Рукопис. 

2.Плани і програми 

психологічної 

підготовки 

керівників освітніх 

організацій в 

умовах змін  

 

 

3.Концептуальна 

модель і технологія 

психологічної 

підготовки 

керівників освітніх 

організацій  

 

Бондарчук, О.І. і 

Карамушка, Л.М. і 

Пінчук, Н.І. і 

Москальова, А.С. і 

Нежинська, О.О. і 

Філь, О.А. і 

Соломіна, Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах 

змін 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах 

змін 
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(2014) 

Концептуальна 

модель і технологія 

психологічної 

підготовки 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін [Навчальний 

матеріал] 

(Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/2657

5 

 

4.Методика 

діагностики рівнів 

й особливостей 

психологічної 

готовності 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін 

Бондарчук, О.І. і 

Карамушка, Л.М. і 

Пінчук, Н.І. і 

Москальова, А.С. і 

Нежинська, О.О. і 

Соломіна, Г.В. і 

Філь, О.А. (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

діагностики рівнів і психологічної 

готовності керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах 

змін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26575
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26575
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26575
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Методика 

діагностики рівнів і 

особливостей 

психологічної 

готовності 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін [Навчальний 

матеріал] 

(Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.g

ov.ua/id/eprint/2657

7 
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Таблиця IV.2. 

 

Об’єкти впровадження результатів наукових досліджень (одиниць) 
 

Теми НДР1 

Термін 

виконання 

НДР 

Об’єкти впровадження2 

У
сь

о
го

 о
б

’є
к
ті

в
 

у
п

р
о
в
ад

ж
ен

н
я
 

О
р
га

н
и

 д
ер

ж
ав

н
о
ї 

в
л
ад

и
 т

а 
м

іс
ц

ев
о
го

 

са
м

о
в
р
я
д

у
в
ан

н
я
 

Навчальні заклади 

П
ід

в
ід

о
м

ч
і 

ус
та

н
ов

и
 

Н
А

П
Н

 У
к
р
аї

н
и

 

Ін
ш

і 
у
ст

ан
о
в
и

, 

п
ід

п
р
и

єм
ст

в
а,

 

о
р
га

н
із

ац
ії

 

Д
о
ш

к
іл

ь
н

і 

З
аг

ал
ь
н

о
о
св

іт
н

і 

П
о
за

ш
к
іл

ь
н

і 

П
р
о
ф

ес
ій

н
о

-

те
х
н

іч
н

і 

В
и

щ
і 

Ін
ш

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

За 2016рік 

За 2016рік 

1. «Теоретико-методичні 

засади підготовки 

науково-педагогічних 

кадрів в системі 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

№ 0112U000666 

Є.Р.Чернишова 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

1     3 15 11 10 40 

2. «Науково-методичні 

основи модернізації 

освітньої діяльності 

вищих навчальних 

закладів післядипломної 

педагогічної освіти на 

засадах сучасних 

технологій» 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

1     21 17 9 9 57 



183 

0112U002346 

В.В.Олійник 

3. «Особистісно-

орієнтовані засади 

психологічної підготовки 

майбутніх психологів у 

системі післядипломної 

педагогічної освіти» 

№0112U002317 

П. В. Лушин 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

        1 1 

4. «Теоретичні та 

методичні засади 

управління підготовкою 

фахівців з педагогіки 

вищої школи на основі 

компетентнісного 

підходу в межах 

європейської кредитно-

трансферної системи 

організації навчального 

процессу» 

№0112U001593 

З. В. Рябова 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

1     21 10 8 11 51 

5. «Технології підготовки 

керівників районних 

(міських) відділів освіти 

до впровадження й 

оцінювання освітньої 

політики»  

№0112U000665 

Л. М. Забродська 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

        1 1 

6. «Психологічна 

підготовка керівників 

освітніх організацій до 

січень  

2012 р.-

грудень 

        1 1 
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діяльності в умовах змін» 

№0112U000700 

О.І. Бондарчук 

 

2014 р. 

За 2015 рік 

1. «Теоретико-методичні 

засади підготовки 

науково-педагогічних 

кадрів в системі 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

№ 0112U000666 

Є.Р.Чернишова 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

1 

 

    3 

 

15 11 10 

 

40 

 

2. «Науково-методичні 

основи модернізації 

освітньої діяльності 

вищих навчальних 

закладів післядипломної 

педагогічної освіти на 

засадах сучасних 

технологій» 

0112U002346 

В.В.Олійник 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

1     21 17 9 9 57 

3. «Особистісно-

орієнтовані засади 

психологічної підготовки 

майбутніх психологів у 

системі післядипломної 

педагогічної освіти» 

№0112U002317 

П. В. Лушин 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

        1 1 

4. «Теоретичні та 

методичні засади 

управління підготовкою 

січень  

2012 р.-

грудень 

1     21 10 8 11 51 
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фахівців з педагогіки 

вищої школи на основі 

компетентнісного 

підходу в межах 

європейської кредитно-

трансферної системи 

організації навчального 

процессу» 

№0112U001593 

З. В. Рябова 

2014 р. 

5. «Технології підготовки 

керівників районних 

(міських) відділів освіти 

до впровадження й 

оцінювання освітньої 

політики»  

№0112U000665 

Л. М. Забродська 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

        1 1 

6. «Психологічна 

підготовка керівників 

освітніх організацій до 

діяльності в умовах змін» 

№0112U000700 

О.І. Бондарчук 

 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

        1 1 

  6     90 84 59 69 308 

 

 

. 

 

Оскільки різна продукція впроваджувалася в одних і тих самих закладах, то їх узагальнена кількість не є сумою складових за темами і 

роками 
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Таблиця IV.3. 

 

Упровадження результатів наукових досліджень за видами продукції (одиниць) 
 

Теми НДР1 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о

н
ан

н
я
 Н

Д
Р

 

Результати НДР2 

В
сь

о
го

 р
ез

ул
ьт

ат
ів

 Н
Д

Р
 

Н
ау

к
о

в
а 

 

п
р

о
д

у
к
ц

ія
 

Н
ау

к
о

в
о

-в
и

р
о

б
н

и
ч

а 

п
р

о
д

у
к
ц

ія
 

Н
ав

ч
ал

ь
н

а 
п

р
о

д
у

к
ц

ія
 

Д
о

в
ід

к
о

в
а 

п
р

о
д

у
к
ц

ія
 

Е
л
ек

тр
о

н
н

і 
р

ес
у

р
си

 

Д
ер

ж
ав

н
і 

ст
а
н

д
ар

ти
 

о
св

іт
и

, 
н

а
в
ч

ал
ь
н

і 
п

л
а
н

и
 

А
н

ал
іт

и
ч

н
і 

м
ат

ер
іа

л
и

, 

м
ат

ер
іа

л
и

 д
о

 д
ер

ж
ав

н
и

х
 

д
о

п
о

в
ід

ей
 

Е
к
сп

ер
тн

і 
 

в
и

с
н

о
в
к
и

 

Р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 і
ж

н
ар

о
д

н
и

х
, 

в
се

у
к
р

аї
н

сь
к
и

х
 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
ій

 

Р
о

зп
о

ч
ат

о
 Н

Д
Р

 з
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

и
 з

ав
ер

ш
ен

и
х

 

д
о

сл
ід

ж
ен

ь
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

п
ід

го
то

в
л
е
н

о
 

у
п

р
о

в
ад

ж
е
н

о
 

1 2 4 5   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

За  2016 рік3 

 

1. «Теоретико-

методичні засади 

підготовки науково-

педагогічних кадрів в 

системі післядипломної 

педагогічної освіти» 

№ 0112U000666 

Є.Р.Чернишова 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

  3 3 2 2 1 1            6 6 

2. «Науково-методичні 

основи модернізації 

освітньої діяльності 

вищих навчальних 

закладів 

післядипломної 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

2 2   1 1              3 3 
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педагогічної освіти на 

засадах сучасних 

технологій» 

0112U002346 

В.В.Олійник 

 

3. «Особистісно-

орієнтовані засади 

психологічної 

підготовки майбутніх 

психологів у системі 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

№0112U002317 

П. В. Лушин 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

  2 2                2 2 

4. «Теоретичні та 

методичні засади 

управління 

підготовкою фахівців з 

педагогіки вищої 

школи на основі 

компетентнісного 

підходу в межах 

європейської кредитно-

трансферної системи 

організації навчального 

процессу» 

№0112U001593 

З. В. Рябова 

 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

1 1 1 1 2 2              4 4 

5. «Технології 

підготовки керівників 

районних (міських) 

відділів освіти до 

впровадження й 

оцінювання освітньої 

політики»  

№0112U000665 

Л. М. Забродська 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

  1 1                1 1 

6. «Психологічна 

підготовка керівників 

січень  

2012 р.-
  1 1 3 3              4 4 



188 

освітніх організацій до 

діяльності в умовах 

змін» 

№0112U000700 

О.І. Бондарчук 

 

грудень 

2014 р. 

 Усього 3 3 11 11 8 8 1 1            23 23 

За  2015 рік4 

1. «Теоретико-

методичні засади 

підготовки науково-

педагогічних кадрів в 

системі післядипломної 

педагогічної освіти» 

№ 0112U000666 

Є.Р.Чернишова 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

  3 3 2 2 1 1            6 6 

2. «Науково-методичні 

основи модернізації 

освітньої діяльності 

вищих навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти на 

засадах сучасних 

технологій» 

0112U002346 

В.В.Олійник 

 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

2 2   1 1              3 3 

3. «Особистісно-

орієнтовані засади 

психологічної 

підготовки майбутніх 

психологів у системі 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

№0112U002317 

П. В. Лушин 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

  2 2                2 2 

4. «Теоретичні та 

методичні засади 

управління 

січень  

2012 р.-

грудень 
1 1 1 1 2 2              4 4 
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підготовкою фахівців з 

педагогіки вищої 

школи на основі 

компетентнісного 

підходу в межах 

європейської кредитно-

трансферної системи 

організації навчального 

процессу» 

№0112U001593 

З. В. Рябова 

 

2014 р. 

5. «Технології 

підготовки керівників 

районних (міських) 

відділів освіти до 

впровадження й 

оцінювання освітньої 

політики»  

№0112U000665 

Л. М. Забродська 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

  1 1                1 1 

6. «Психологічна 

підготовка керівників 

освітніх організацій до 

діяльності в умовах 

змін» 

№0112U000700 

О.І. Бондарчук 

 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

  1 1 3 3              4 4 

 Усього 3 3 8 8 8 8 1 1            20 20 

 

 
1 Зазначаються теми НДР, завершені у звітному та двох попередніх роках. 
2 Наводяться за кожною темою НДР. 
3 За звітний рік. 
4 За рік, що передує звітному. 
5 За рік, що передує попередньому. 
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Таблиця V.1. 

Наукові періодичні видання, 

засновником або співзасновником яких є Університет 
 

«Післядипломна освіта в Україні» 
(назва видання) 

(журнал) 
(вид (тип) видання) 

 

Засновник 

(співзасновники) 

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(правонаступник ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

Рік заснування 12 червня 2000 р. 

Проблематика 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 Передплатне видання (два рази на рік) індекс 06820 

Мова видання Українська, російська, англійська, французька, німецька, 

японська 

Свідоцтво про 

державну реєстрацію  

КВ 4286 від 12.06.2000 р. 

Фахова реєстрація 

МОН України  
- 

Галузь науки Педагогіка 

Міжнародний 

стандартний 

серійний номер 

(ISSN) 

- 

Головний редактор В. В. Олійник 

Заступник 

(заступники) 

головного редактора 

Л. М. Сергеєва 

Відповідальний 

секретар 

Н. В. Любченко 

Редакційна рада О. Алейнікова, Н. Діденко, С. Дровозюк, В. Зелюк, А. Зубко, 

Р. Зуб’як, М. Кириченко, В. Маслов, В. Пашков, Л. Покроєва, 

М. Романенко, Г. Тимошко, Н. Чепурна 

Редакційна колегія В. Андрущенко, В. Биков, О. Бондарчук, Л. Карамушка, 

Н. Клокар, П. Лушин, Т. Поспєлова, Н. Протасова, З. Рябова, 

І. Сілаєва, Т. Сорочан, Т. Сущенко, Анна Випих-Гавроньска, 

Асаф Дагбейи огли Заманов, Зигмунт Бонк, Казімеж Редзінский 

Адреса редакції 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корп. 3 

Контактний телефон (044) 481-38-00, 484-10-96 

Електронна пошта infoumo@gmail.com;  nv-umo@mail.ru 

Веб-сторінка - 

Додаткові відомості - 

Стан представлення 

видання у мережі 

Інтернет, зокрема 

наявність: 

 

– змісту, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/POU/index.html 

– анотацій, - 

– повних текстів - 

mailto:infoumo@gmail.com
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статей 

Представлення 

видання у 

міжнародних 

наукометричних 

базах даних 

- 

 

 

Наукові періодичні видання, 

засновником або співзасновником яких є Університет 
 

«Вісник післядипломної освіти» 
(назва видання) 

збірник наукових праць (фахове видання) 
(вид (тип) видання) 

 

Засновник 

(співзасновники) 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Рік заснування 28 квітня 2005 р. 

Проблематика Актуальні наукові проблеми педагогіки і психології професійної 

підготовки фахівців, що сприяють розвитку післядипломної педагогічної 

освіти в Україні 

Періодичність 4 рази на рік 

Мова видання Змішаними мовами: українська, англійська, польська 

Свідоцтво про 

державну реє-

страцію: 

(перереєстровани

й у 2016 році), 

відкриті сері: 

КВ 22072-11972ПР («Педагогічні науки») 

КВ 22085-11985Р («Соціальні та поведінкові науки») 

КВ 22086-11986Р («Управління та адміністрування») 

Фахова 

реєстрація МОН 

України  

Знаходяться у Міністерстві освіти і науки України на перереєстрації 

ДАК 

Галузь науки Педагогіка, психологія, управління 

Міжнародний 

стандартний 

серійний номер 

(ISSN) 

2218-7650 

Головний редактор В. В. Олійник 

Заступник 

(заступники) 

головного 

редактора 

О. М. Отич, 

Л. М. Сергеєва 

Відповідальний 

секретар 
О. Л. Ануфрієва 

Редакційна 

колегія (рада) 

Н. М. Бібік, О. І. Бондарчук, Зигмунт Бонк, Н. Ю. Волянюк, 

Анна Випих-Гавроньска, Кінга Лопот-Джерва, Джон Джонсон, 

Н. Г. Діденко, Г. А. Дмитренко, М. Б. Євтух, 

Асаф Дагбейи огли Заманов, Л.М. Карамушка, Йонас Кевішас, 

М. О. Кириченко, Н. І. Клокар, П. В. Лушин, Елігіуш Малолепши, 

В. І. Маслов, В. В. Москаленко, Н. Г. Протасова, Казімеж Редзінский, 

Гражина Ригал, М. І. Романенко, З. В. Рябова, Ханна Краузе-Сікорска, 

О. С. Снісаренко, Т. М. Сорочан, В. О. Татенко, Г. М. Тимошко, 

Н. Г. Торба, А. Х. Шкляр 
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Адреса редакції 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 
Контактний телефон (044) 481-38-00, 484-10-96 

Електронна пошта nv-umo@mail.com 

Веб-сторінка http://umo.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=148 

Додаткові 

відомості 

- 

Стан представлення 

видання у мережі 

Інтернет, зокрема 

наявність: 

Національна бібліотека імені В.І.Вернадського на порталі в інформаційному ресурсі 

«Наукова періодика України»  

– змісту, http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra    наукове фахове видання 

– анотацій, http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra    наукове фахове видання  

– повних текстів 

статей 

http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra    наукове фахове видання  

Представлення вид. у 

міжнар. науко-метрич. 

базах даних 

- 

 

 

Наукові періодичні видання, 

засновником або співзасновником яких є Університет 
 

«Простір арт-терапії» 
(назва видання) 

збірник наукових статей  
(вид (тип) видання) 

 

Засновник (співзасновники) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України; співзасновник — громадська організація «Арт-

терапевтична асоціація» 

Рік заснування 2007 р. 

Проблематика 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 

Мова видання Українська, російська 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію  

КВ № 17048-5818ПР від 02.02.2010 р. 

Фахова реєстрація МОН 

України  

- 

Галузь науки Психологія 

Міжнародний стандартний 

серійний номер (ISSN) 

- 

Головний редактор П. В. Лушин 

Заступник (заступники) 

головного редактора 

А. П. Чуприков 

Відповідальний секретар  

Редакційна колегія (рада) В.О.Татенко, Т.М.Титаренко, Н.Ю.Волянюк, 

В.О.Васютинський, П.П.Горностай, Г.М.Ложкін, 

Ю.О.Приходько, Н.Ф.Шевченко, О.І. Бондарчук, 

О.А.Бреусенко-Кузнєцов, О.Л.Вознесенська, Л.В.Мова, 

О.М.Скнар 

http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra
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Адреса редакції 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А (корпус 3) 

Контактний телефон (044) 481-38-04;   093-788-47-38 

Електронна пошта art.therapy1@gmail.com 

Веб-сторінка - 

Додаткові відомості - 

Стан представлення видання 

у мережі Інтернет, зокрема 

наявність: 

 

– змісту, http://art-therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-vidannya-

prost-r-art-terap 

– анотацій, - 

– повних текстів статей - 

Представлення видання у 

міжнародних 

наукометричних базах даних 

- 

 

 

Наукові періодичні видання, 

засновником або співзасновником яких є Університет 
 

«Теорія і методика управління освітою» 
(назва видання) 

(електронний науковий фаховий журнал) 
(вид (тип) видання) 

 

Засновник 

(співзасновники) 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Рік заснування 2008 р. 

Проблематика 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 

Мова видання Українська, російська, англійська 
Свідоцтво про 

державну реєстрацію  
 

Фахова 

реєстрація МОН 

України  

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29.09.2014 р. 

Галузь науки Педагогіка 
Міжнародний 

стандартний серій-

ний номер (ISSN) 

ISSN 2310-2411 

Головний редактор В. В. Олійник 
Заступник (ки) 

головного редактора 
О. М. Отич 

Відповідальний 

секретар 

Л. М. Забродська 

Редакційна 

колегія (рада) 

А. П. Монастирний, В. Ю. Биков, В. І. Бондар, Річард Зінсер, 

Н. Ю. Волянюк, В. І. Куценко, В. І. Луговий, Т. О. Лукіна, 

С. М. Ніколаєнко, О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська, З. В.Рябова. 
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Адреса редакції 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

Контактний 

телефон 

(044) 481-38-10(8-25); (044) 481-38-14 

Електронна 

пошта 

zabrodskaya-l-m@ukr.net; Otamas@mail.ru 

Веб-сторінка http://umo.edu.ua/ 
Додаткові відомості - 
Стан представлення 

видання у мережі 

Інтернет, зокрема 

наявність: 

 

– змісту, http://umo.edu.ua/ 

– анотацій, - 

– повних текстів 

статей 

- 

Представлення 

видання у 

міжнародних 

наукометричних 

базах даних 

- 

 

 

 

Таблиця V.2. 

 

Перелік опублікованих у 2016 році 

друкованих наукових періодичних видань Університету 
 

Назва та вид 

(тип) видання 
Рік 

Номер 

видання 

Тираж,  

примірників 

Обсяг 
Короткий зміст номера 

видання сторінок 
друкованих 

аркушів 

1 2 3 4 5 6 7 

«Вісник 

післядипломної 

освіти»-збірник 

наукових праць 

2016 № 16(29) 300 216 12,5 

Актуальні наукові 

проблеми педагогіки і 

психології професійної 

підготовки 

«Вісник 

післядипломної 

освіти»-збірник 

наукових праць, 

серія:  

«Педагогічні 

науки» 

2016 №1(30) 300 128 7,44 

Актуальні наукові 

проблеми педагогіки і 

психології професійної 

підготовки 

«Вісник 

післядипломної 

освіти»-збірник 

наукових праць, 

серія: «Соціальні 

та поведінкові 

науки» 

2016 №1(30) 300 132 7,67 

Актуальні наукові 

проблеми педагогіки і 

психології професійної 

підготовки 

«Вісник 

післядипломної 

освіти»-збірник 

наукових праць, 

серія: 

«Управління та 

адміністрування» 

2016 №1(30) 300 136 7,91 

Актуальні наукові 

проблеми педагогіки і 

психології професійної 

підготовки 

«Післядипломна 

освіта в Україні»-

журнал 

2016 № 1 300 108 4,5 

Питання теорії і 

практики неперервної 

освіти, освіти упродовж 

життя 

mailto:zabrodskaya-l-m@ukr.net
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Таблиця V.3. 

 

Перелік опублікованих у 2016 року 

електронних наукових періодичних видань Університету 

 

Назва та вид  

(тип) видання 
Рік 

Номер 

видання 

Режим доступу 

до номера 

Короткий зміст номера 

видання 

1 2 3 4 5 

«Теорія і методика 

управління 

освітою»-журнал  

2016 № 1(17) http://umo.edu.ua/ 

Шляхи підвищення 

ефективності дистанційного 

навчання, управління 

персоналом, економіка освіти, 

соціально-педагогічний та 

соціально-економічний 

менеджмент 

«Теорія і методика 

управління 

освітою»-журнал  

2016 № 2(18) http://umo.edu.ua/ 

Шляхи підвищення 

ефективності дистанційного 

навчання, управління 

персоналом, економіка освіти, 

соціально-педагогічний та 

соціально-економічний 

менеджмент 
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Таблиця VІ.1.  

Організація та проведення науково-практичних масових заходів (одиниць) 

Університет менеджменту освіти 
 

Організація та 

проведення 

масових заходів 

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
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

Масові заходи, 

включені до 

Плану НАПН 

України 

    1          1  2  

Масові заходи, 

включені до 

Плану ДВНЗ 

УМО  НАПН 

України 

  2  14 4 28    5    4  53 4 

Усього   2  15 4 28    5      55 4 
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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
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

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 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту 

освіти» 

2 1 8 1 176 92 34 2 2 1 23 - 3 3 32 1 280 101 

Усього 2 1 8 1 176 92 34 2 2 1 123 - 3 3 32 1 280 101 
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Таблиця VII.1.1. 

 

Підготовка наукових кадрів у докторантурі установи (осіб) 
 

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
 

за
х
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
 

за
х
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 
13.00.01-загальна 

педагогіка та 

історія педагогіки 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04-теорія та 

історія професійної 

освіти 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.06-теорія та 

методика 

управління освітою 

- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - 

19.00.05-соціальна 

психологія 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.07 –

педагогічна та 

вікова психологія 

3 3 - 3 1 - 1 100 - - - - - - - - - 2 - 2 - 

Усього 3 3 - 3 1 - 1 100 - - - - - - 1 - 1 3 - 3 - 
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Таблиця VII.1.2. 

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі установи 

(випуск аспірантів, осіб) 

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

 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
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
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
 

за
х
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
 

за
х
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

 

за
х
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
 

за
х
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 
13.00.01 - загальна 

педагогіка та 

історія педагогіки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 - теорія та 

історія професійної 

освіти 
9 2 7 10 2 8 19 1 - - 2+1а - 1 3+1а 33,3 - - - 2+1а - - 2+1а - 3* - 

13.00.06-теорія та 

методика 

управління освітою 
1 1 - 12 - 12 13 - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 100 4* - 

19.00.01-загальна 

психологія та 

історія психології 
- - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.05 соціальна 

психологія 
- - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.07 - 

педагогічна та 

вікова психологія 
4 1 3 9 4 5 13 - - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 - - 2 - 1* - 

Усього 14 4 10 33 6 27 47 1 - - 3+1а - 1 4+1а 25 1 1 - 4+1а - 1 5+1а 40 8* - 

1а-перервала навчання (академічна відпустка) ;        3*- відраховані за власним бажанням (з них 1-з відривом; 2-без відриву, контракт) 4* - 

відраховані за власним бажанням (без відриву, контракт; з них 1 подав дис. на захист); 1*- відрахована за власним бажанням (з відривом, контракт) 
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Таблиця VII.1.3. 

 

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі установи 

(прийом аспірантів, осіб) 
 

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
 

Д
-р

. 
н

ау
к
, 
п

р
о
ф

./
 

д
о
ц

. 

к
ан

д
.н

ау
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
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
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
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
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Здобувачі вищої освіти ступеня 

«Доктор філософії» 
                 

Галузь знань: 01 - Освіта                  

Спеціальність 

  011-Науки про освіту 
7 1 1 1 - 7 1 6 8 1 1 - 7 1 6 8  

Галузь знань  

05 - Соціальні та поведінкові 

науки  

                 

Спеціальність: 

 053-Психологія 
3 3 - - - 6 4 2 6 - - - 6 4 2 6  

Галузь знань 

 07-Управління та 

адміністрування  

                 

Спеціальність: 

 074-Публічне управління та 

адміністрування 

4 1 - - - 5 - 5 5 - - - 5 - 5 5  

Разом: 14 5 1 1 - 18 5 13 19 1 1 - 18 5 13 19  
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Здобувачі наукового ступеня 

«Кандидат наук» 
                 

13.00.01-загальна педагогіка та 

історія педагогіки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04-теорія та історія 

професійної освіти 
4 5 

- - - - - - - 
5 1 4 4 1 3 9 - 

13.00.06 -теорія та методика 

управління освітою 
5 3 

- - - - - - - 
1 1 - 7 - 7 8 - 

19.00.01-загальна психологія та 

історія психології 
1 - 

- - - - - - - 
- - - 1 - 1 1  

19.00.05-соціальна психологія - 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 

19.00.07-педагогічна та вікова 

психологія 
6 4 

- - - 
+1а - +1а 

- 
3 1 2 7 2 5 10 - 

Разом 16 13 - - - - - - - 9 3 6 20 3 17 29  

Усього 30 18 1 1 - 18+1а 5 13+1а 19 10 4 6 38 8 30 48 - 

1а-поновила навчання після академвідпустки 
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Таблиця VII.1.4. 

Працевлаштування аспірантів та докторантів установи, 

які навчалися за державним замовленням (осіб) 
 

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 
3 1 2 3 

- 
- 

- 
- - - 

13.00.06-теорія та методика 

управління освітою 
- - - - 

- 
- 

- 
- - - 

19.00.05-соціальна психологія - - - - - - - - - - 

19.00.07-педагогічна та вікова 

психологія 
1 - 1 - 

- 
1 

- 
- - - 

     -  -    

Усього 4 1 3 3 - 1 - - - - 

Докторанти 

19.00.07-педагогічна та вікова 

психологія 
1 1 - 1 - - - - - - 

           

Усього 1 1 - 1 - - - - - - 
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Таблиця VII.2.1. 

 

Робота спеціалізованої вченої ради  

Д 26.455.03 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Кількість 

проведених 

засідань* 

Захищено дисертацій 

усього 
у тому числі  

докторських кандидатських 

1 2 3 4 5 

13.00.06-теорія та методика 

управління освітою 
3 3  3 

     

Усього 3 3  3 
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Таблиця VII.2.2. 

 

Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
 

за науковими спеціальностями  
 

Шифр і назва  

наукових 

спеціальностей 

Захист дисертацій Кількість переатестацій Кількість 

дисертацій 

українською 

мовою 

Кількість 

авторефератів 

українською 

мовою 

Кількість 

дисертацій, що 

знаходяться на 

розгляді в раді 

з позитивним 

рішенням 

з негативним 

рішенням 
усього 

з позитивним 

рішенням 

з негативним 

рішенням 

Докторські 

13.00.06-теорія та 

методика управління 

освітою 

       1 

         

Усього        1 

Кандидатські 

13.00.06 –теорія та 

методика  управління 

освітою 

3     3 3 6 

         

Усього 3     3 3 7 
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Таблиця VII.2.3 

 

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

спеціалізованою вченою радою Д 26.455.03 (одиниць) 

 Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Дисертації, захищені: 

Усього 

докторантами / 

аспірантами 

(з випуску звітного року) співробітниками 

Інституту 

працівниками 

інших 

установ 

НАПН 

України 

працівниками 

вищих 

навчальних 

закладів 

працівниками 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів 

працівниками 

інших 

установ 
за 

державним 

замовленням 

на умовах 

контракту 

Докторські 

13.00.06 –теорія та 

методика  управління 

освітою 

        

         

Усього         

Кандидатські 

13.00.06 –теорія та 

методика  управління 

освітою 

  1  1  1 3 

   1      

Усього   1  1  1 3 
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Таблиця VІІІ.1. 

 

Підготовка робітничих кадрів у 2016__ році (осіб) 

 

Код і назва професії 

Загальна 

середня 

освіта 

Форма 

навчання 

Термін 

навчання 

Чисельність учнів (слухачів) 

на початок 

року 
випущено зараховано відраховано 

поповнення 

контингенту 

на кінець 

року 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 

За кошти державного бюджету 

          

          

Усього (за кошти державного бюджету)       

За кошти фізичних і юридичних осіб 

          

          

Усього (за кошти фізичних і юридичних осіб)       

Усього       
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Таблиця VІІІ.2. 

 

Підготовка фахівців за кошти державного бюджету в 2016 році (осіб) НІМП 
                  

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і назва 

спеціальності 

Чисельність студентів 

на початок року випущено зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

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 

Магістр 
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Таблиця VІІІ.3. 

 

Підготовка фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб у 2016 році (осіб) 

 

                                        

                                                                                                                                         

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і назва 

спеціальності 

(напряму 

підготовки) 

 

Чисельність студентів 

на початок року випущено зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

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 

 

Бакалавр 
на базі повної середньої освіти 

0301 Соціально-

політичні науки 

6.030102 

Психологія 
59 40 19 5 5 0 0 0 0 7 3 4 8 3 5 55 35 20 

6.030103 

Практична 

психологія 
9 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0 8 

 

0101 

Педагогічна 

освіта 

 

6.010104 

Професійна освіта 

(Дизайн) 
4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0 

6.010104 

Професійна освіта 

(Охорона паці) 
6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0305 Економіка 

та підприєм-

ництво 

6.030505 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

61 45 16 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 59 43 16 

0306 

Менеджмент та 

адміністрування 

 

6.030601 

Менеджмент 
47 27 20 13 13 0 0 0 0 3 1 2 25 5 20 56 18 38 

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року 

01 Освіта 
015 Професійна 

освіта (Дизайн) 
0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

053 Психологія 0 0 0 0 0 0 26 20 6 0 0 0 0 0 0 26 20 6 

07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджмент 0 0 0 0 0 0 24 16 8 0 0 0 0 0 0 24 16 8 

 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

0101 

Педагогічна 

освіта 

 

 

6.010104 

Професійна освіта 

(Дизайн) 
10 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 10 0 10 

6.010104 

Професійна освіта 

(Охорона праці) 
8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0301 Соціально-

політичні науки 

 

6.030102 

Психологія 
39 11 28 11 0 11 0 0 0 3 3 0 1 0 1 26 8 18 

 

6.030103 

Практична 

психологія 

45 0 45 18 0 18 0 0 0 3 0 3 1 0 1 25 0 25 
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0305 Економіка 

та підприєм-

ництво 

 

6.030505 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

51 14 37 27 8 19 0 0 0 3 2 1 0 0 0 21 4 17 

0306 

Менеджмент та 

адміністрування 

6.030601 

Менеджмент 
64 1 63 31 0 31 0 0 0 0 0 0 3 0 3 36 1 35 

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року 

01 Освіта 
015 Професійна 

освіта (Дизайн) 
0 0 0 0 0 0 10 2 8 2 0 2 1 0 1 9 2 7 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

053 Психологія 0 0 0 0 0 0 41 3 38 5 0 5 4 0 4 40 3 37 

07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджмент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Усього (бакалавр) 
403 142 261 119 26 93 116 47 69 33 13 20 46 9 37 413 159 254 

 

Магістр 

0301 Соціально-

політичні науки 

8.03010201 

Психологія 
165 0 165 79 0 79 0 0 0 3 0 3 1 0 1 84 0 84 

1801 Специфічні 

категорії 

8.18010013 

Управління 

проектами 
24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 

8.18010020 

Управління 

навчальним 

закладом 

84 0 84 43 0 43 0 0 0 5 0 5 0 0 0 36 0 36 

8.18010021 

Педагогіка вищої 

школи 
100 0 100 24 0 24 0 0 0 3 0 3 0 0 0 73 0 73 
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0306 

Менеджмент і 

адміністрування 

8.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

31 0 31 15 0 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15 0 15 

0305 

Економіка і 

підприємництво 

8.03050501 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

48 0 48 23 0 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 24 0 24 

1501 Державна 

служба 

8.1501002 

Державна служба 
9 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0 8 

 

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року 

01 Освіта 

011Науки про 

освіту (Педагогіка 

вищої школи) 
0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 

011 Науки про 

освіту 

(Християнська 

педагогіка у вищій 

школі) 

0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

053 Психологія 0 0 0 0 0 0 92 0 92 3 0 3 0 0 0 89 0 89 

07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджмент  

(Адміністративний 

менеджмент) 
0 0 0 0 0 0 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14 

073 Менеджмент 

(Менеджмент 

організацій і 

адміністрування) 

0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32 

073 Менеджмент 

(Управління 

проектами) 
0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12 



212 

073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом) 

0 0 0 0 0 0 55 0 55 5 0 5 0 0 0 50 0 50 

074 Публічне 

управління та 

адміністрування 

(Адміністративний 

менеджмент 

0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

(Державна 

служба) 

0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

 

Усього (магістр) 

 

461 0 461 184 0 184 267 0 267 23 0 23 1 0 1 522 0 522 

 

Усього 

 

864 142 722 303 26 277 383 47 336 56 13 43 47 9 38 935 159 776 
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Таблиця VІІІ.2. 

 

Підготовка фахівців за кошти державного бюджету в 2016__ році (осіб) ННІМП 
 

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і назва 

спеціальності 

Чисельність студентів 

на початок року випущено зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

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 

Молодший спеціаліст 

                    

                    

Усього (молодший спеціаліст)                   

Магістр 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Усього (магістр) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Усього - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Таблиця VІІІ.3. 

 

Підготовка фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб у 2016 році (осіб) 

 

                                        

                                                                                                                                                                              

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і назва 

спеціальності 

(напряму 

підготовки) 

 

Чисельність студентів 

на початок року випущено зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

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 

 

Бакалавр 
на базі повної середньої освіти 

0301 Соціально-

політичні науки 

6.030102 

Психологія 
59 40 19 5 5 0 0 0 0 7 3 4 8 3 5 55 35 20 

6.030103 

Практична 

психологія 
9 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0 8 

 

0101 

Педагогічна 

освіта 

 

6.010104 

Професійна освіта 

(Дизайн) 
4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0 

6.010104 

Професійна освіта 

(Охорона паці) 
6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0305 Економіка 

та підприєм-

ництво 

6.030505 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

61 45 16 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 59 43 16 
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0306 

Менеджмент та 

адміністрування 

 

6.030601 

Менеджмент 
47 27 20 13 13 0 0 0 0 3 1 2 25 5 20 56 18 38 

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року 

01 Освіта 
015 Професійна 

освіта (Дизайн) 
0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

053 Психологія 0 0 0 0 0 0 26 20 6 0 0 0 0 0 0 26 20 6 

07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджмент 0 0 0 0 0 0 24 16 8 0 0 0 0 0 0 24 16 8 

 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

0101 

Педагогічна 

освіта 

 

 

6.010104 

Професійна освіта 

(Дизайн) 
10 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 10 0 10 

6.010104 

Професійна освіта 

(Охорона праці) 
8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0301 Соціально-

політичні науки 

 

6.030102 

Психологія 
39 11 28 11 0 11 0 0 0 3 3 0 1 0 1 26 8 18 

 

6.030103 

Практична 

психологія 

45 0 45 18 0 18 0 0 0 3 0 3 1 0 1 25 0 25 

0305 Економіка 

та підприєм-

ництво 

 

6.030505 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

51 14 37 27 8 19 0 0 0 3 2 1 0 0 0 21 4 17 

0306 

Менеджмент та 

адміністрування 

6.030601 

Менеджмент 
64 1 63 31 0 31 0 0 0 0 0 0 3 0 3 36 1 35 

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року 
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01 Освіта 
015 Професійна 

освіта (Дизайн) 
0 0 0 0 0 0 10 2 8 2 0 2 1 0 1 9 2 7 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

053 Психологія 0 0 0 0 0 0 41 3 38 5 0 5 4 0 4 40 3 37 

07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджмент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Усього (бакалавр) 
403 142 261 119 26 93 116 47 69 33 13 20 46 9 37 413 159 254 

 

Магістр 

0301 Соціально-

політичні науки 

8.03010201 

Психологія 
165 0 165 79 0 79 0 0 0 3 0 3 1 0 1 84 0 84 

1801 Специфічні 

категорії 

8.18010013 

Управління 

проектами 
24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 

8.18010020 

Управління 

навчальним 

закладом 

84 0 84 43 0 43 0 0 0 5 0 5 0 0 0 36 0 36 

8.18010021 

Педагогіка вищої 

школи 
100 0 100 24 0 24 0 0 0 3 0 3 0 0 0 73 0 73 

0306 

Менеджмент і 

адміністрування 

8.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

31 0 31 15 0 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15 0 15 

0305 

Економіка і 

підприємництво 

8.03050501 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

48 0 48 23 0 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 24 0 24 

1501 Державна 

служба 

8.1501002 

Державна служба 
9 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0 8 
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Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року 

01 Освіта 

011Науки про 

освіту (Педагогіка 

вищої школи) 
0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 

011 Науки про 

освіту 

(Християнська 

педагогіка у вищій 

школі) 

0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

053 Психологія 0 0 0 0 0 0 92 0 92 4 0 4 0 0 0 88 0 88 

07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджмент  

(Адміністративний 

менеджмент) 
0 0 0 0 0 0 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14 

073 Менеджмент 

(Менеджмент 

організацій і 

адміністрування) 

0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32 

073 Менеджмент 

(Управління 

проектами) 
0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16 

073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом) 

0 0 0 0 0 0 55 0 55 7 0 7 0 0 0 48 0 48 

074 Публічне 

управління та 

адміністрування 

(Адміністративний 

менеджмент 

0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

(Державна 

служба) 

0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

 

Усього (магістр) 

 

461 0 461 184 0 184 271 0 271 26 0 26 1 0 1 523 0 523 

 

Усього 

 

864 142 722 303 26 277 387 47 340 59 13 46 47 9 38 936 159 777 
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Таблиця VІІІ.4. 

Підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) в 2015 році (осіб) 

Назви 

структурних 

підрозділів 

Напрям 
Форма 

навчання 

Термін 

навчання 
Чисельність слухачів 

годин днів зараховано випущено відраховано 

А Б В Г Д 1 2 3 

За кошти державного бюджету 

 

 

 

 

 

ЦІППО 

Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-

педагоічних працівників з охорони праці 
оч.-дист. 210 126 5 4 1 

Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-

педагоічних працівників з безпеки життєдіяльності 
оч.-дист. 210 126 1 0 1 

 

Підвищення кваліфікації працівників методичних служб оч.-дист. 
210 126 284 274 10 

210 123 136 133 3 

Підвищення кваліфікації працівників психологічних служб оч.-дист. 210 126 98 91 7 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ та  організацій  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування" 

 

оч.-дист. 

 

210 

 

126 

 

76 

 

68 

 

8 

очна 120 11 50 50 0 

 

Підвищення кваліфікації  педагогічних, науково-педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» 

оч.-дист. 210 126 984 955 29 

оч.-дист. 210 123 201 190 11 

дист.-оч.  210 120 191 180 11 

оч.-дист. 180 106 23 22 1 

оч.-дист. 150 95 22 22 0 

очна 120 11 929 929 0 

Усього (ЦІППО) 3000 2918 82 
БІ НПО 

(м. Біла 

Церква) 

Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників    галузі знань 

01 «Освіта» 
очна 150 17 44 44 0 

оч.-дист. 150 82 683 683 0 

оч.-дист. 210 121 50 50 0 

заочна 210 121 28 28 0 

заочна 150 82 1195 1195 0 

Усього ( БІ НПО м. Біла Церква) 2000 2000 0 

Усього (за кошти державного бюджету) 5000 4918  
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82 

За кошти фізичних та юридичних осіб 

 

ЦІППО 

 

Підвищення кваліфікації  педагогічних, науково-педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 

«Освіта» 

оч.-дист. 210 126 4 4 0 

оч.-дист. 120 27 12 12 0 

дистанційна 120 30 11 11 0 

дистанційна 120 26 4 4 0 

дистанційна 120 11 11 11 0 

очна 120 11 136 136 0 

Підвищення кваліфікації працівників методичних служб 
оч.-дист. 210 126 3 3 0 

дистанційна 120 27 51 51 0 

Усього (ЦІППО) 232 232 0 
БІ НПО 

(м. Біла 

Церква) 

Підвищення кваліфікаці  педагогічних працівників галузі знань 01 

«Освіта» 

очна 

180 21 70 70 0 

180 20 25 25 0 

150 17 331 331 0 

105 12 62 62 0 

105 13 35 35 0 

оч.-дист. 
210 121 40 40 0 

180 84 30 30 0 

заочна 

210 121 38 38 0 

180 84 21 21 0 

150 82 64 64 0 

Усього ( БІ НПО м. Біла Церква) 716 716 0 

Усього (за кошти фізичних та юридичних осіб) 948 948 0 

Усього 5948 5866 82 
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Таблиця VІІІ.4. 

 

Підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) в 2016 році (осіб)  

Назви 

структурних 

підрозділів 

Напрям 
Форма 

навчання 

Термін навчання Чисельність слухачів 

годин днів зараховано випущено відраховано 

А Б В Г Д 1 2 3 

За кошти державного бюджету 

Білоцерківський 

інститут 

неперервної 

професійної 

освіти  ДВНЗ 

"Університет 

менеджменту 

освіти"  

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників галузі знань 01 «Освіта» 

очна 150 17 44 44  

очно-дист. 150 82 683 683  

очно-дист. 210 121 50 50  

заочна 210 121 28 28  

заочна 150 82 1 195 1 195  

Усього (за кошти державного бюджету) 2 000 2000 
 

  
  у тому числі за формою навчання:   

 

  
  очна  44  44  

 

  
  очно-дист. 733  733  

 

  
  заочна  1 223   1 223  
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      Таблиця VІІІ.4. 

 Підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) в 2016 році (осіб)  

Назви 

структурних 

підрозділів 

Напрям 
Форма 

навчання 

Термін навчання Чисельність слухачів 

годин днів зараховано випущено відраховано 

А Б В Г Д 1 2 3 
За кошти фізичних та юридичних осіб 

Білоцерківський 

інститут 

неперервної 

професійної 

освіти  ДВНЗ 

"Університет 

менеджменту 

освіти"  

Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників галузі 

знань 01 «Освіта» 

очна 180 21 95 95 - 

очна 150 17 327 327 - 

очна 105 12 97 97 - 

очно-дист. 210 121 40 40 - 

очно-дист. 180 84 30 30 - 

заочна 210 121 38 38  

заочна 180 84 21 21 - 

заочна 150 82 64 64  

Усього (за кошти фізичних та юридичних осіб) 712 712  

    

у тому числі за формою 

навчання: 

   

    очна 519 519  

    очно-дист. 70 70  

  заочна 123 123  

Усього 2 712 2 712  
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Таблиця VІІІ.4. 

 

Підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) в 2016__ році (осіб) ННІМП 
 

Назви 

структурних 

підрозділів 

Напрям 
Форма 

навчання 

Термін навчання Чисельність слухачів 

годин днів зараховано випущено відраховано 

А Б В Г Д 1 2 3 

За кошти державного бюджету 

        

        

Усього (за кошти державного бюджету)    

За кошти фізичних та юридичних осіб 

        

        

Усього (за кошти фізичних та юридичних осіб)    

Усього    
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Таблиця VІІІ.5. 

 

Перепідготовка кадрів (післядипломна освіта) за кошти фізичних та юридичних осіб у 2016__ році (осіб) ННІМП 
 

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і назва 

спеціальності  

Чисельність слухачів 

на початок року випущено зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 

у т.ч. за 

формою 

навчання 
усього 
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Спеціаліст 

                    

                    

Усього (спеціаліст)                   

Усього                   
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Таблиця ХІІ.1. 

Кількісний і якісний склад наукових працівників 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 01 січня 2017 р.) 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників

* 

Із них 

Сумісник

и 

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  - - - - - - - - - - - - - 
Заступники 

директора  
- - - - - - - - - - - - - 

Учений 

секретар 
- - - - - - - -  - - - - 

Головні 

наукові 

співробітники -

завідувачі 

лабораторій 

- - - - - - - - - - - - - 

Провідні 

наукові 

співробітники 
- - - - - - - -  - - - - 

Старші наукові 

співробітники 
- - - - - - - - - - - - - 

Наукові 

співробітники 
- - - - - - - - - - - - - 

Молодші 

наукові 

співробітники 
- - - - - - - - - - - - - 

Докторанти 3 - - 3 3 - - - - 3 - - - 

Усього 3 - - 3 3 - - - - 3 - - - 
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Таблиця ХІІ.2. 

 

Дані про професійні кваліфікації наукових працівників  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 01 січня 2017 р.) 

 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників 

За вченими званнями Почесні звання 

академік* 
член-

кореспондент* 
професор доцент 

старший 

науковий 

співробітник 

заслужений 

діяч, 

працівник 

тощо 

лауреат 

Державної 

премії 

Директор  - - - - - - - - 

Заступники директора  - - - - - - - - 

Учений секретар - - - - - - - - 
Головні наукові 

співробітники - завідувачі 

лабораторій 
- - - - - - - - 

Провідні наукові 

співробітники 
- - - - - - - - 

Старші наукові 

співробітники 
- - - - - - - - 

Наукові співробітники - - - - - - - - 
Молодші наукові 

співробітники 
- - - - - - - - 

Докторанти 3 - - - 3 - - - 

Усього 3 - - - 3 - - - 
 

* Указати академіком або членом-кореспондентом якої Академії є співробітник 
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Таблиця ХІІ.3. 

Кількісний і якісний склад науково-педагогічних і педагогічних працівників 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 01 січня 2017 р.) 

Посади 

Усього 

науково-

педагогічни

х і 

педагогічни

хпрацівникі

в* 

Із них 

Сумісник

и 

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  1 1 1 - - - - - - - - 1 - 

Директори 2 1 1 1 1 - - - - 1 - - 1 

Проректори  2 1 1 1 1 - - - - - 2 - - 

Заступники 

директора 
3 - - 2 2 1 1 -  2 1 - - 

Вчений 

секретар 
1 - - 1 1 - - - 1 - - - - 

Завідувачі 

кафедр  
8 6 6 2 2 - - - - 2 6 - - 

Завідувачі 

відділів 
5 - - 1 1 4 4 - 1 1 2 - 1 

Професори 27 22 9 5 4 - - 14 - 1 9 7 5 

Доценти 47 - - 47 41 - - 6 3 22 12 8 2 

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 
31 - - 9 8 22 17 6 8 18 3 1 - 

Усього 

науково-

педагогічних 

працівників 

121 31 18 68 60 22 17 26 12 45 33 17 8 

Педагогічні 

працівники 
39 - - 3 3 36 35 1 15 13 6 2 3 

Усього 162 31 18 71 63 60 54 27 27 59 40 19 11 
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Таблиця ХІІ.3. 

Кількісний і якісний склад науково-педагогічних і педагогічних працівників установи БІНПО 
(станом на 1 січня 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 

  2 2     

1   1 

Вчений секретар 1   1 1       1  

Завідувачі 

кафедр (відділів) 
5   3 3 2 2 

  
2 3 1  

Професори           1   

Доценти 8   7 7      5  1 

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 

21 

   

6 

 

8 8 13 

 

6 12 3  

Усього науково-

педагогічних 

працівників 

30   16 12 14 7 13 

 

2 5 18 4 1 

Педагогічні 

працівники 

6     6 5 1  2 4   

Усього 36   16 12 20 13 14 2 7 22 4 1 
 

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз. 
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Таблиця ХІІ.4. 

Дані про професійні кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 01 січня 2017 р.) 

Посади 

Усього  

науково- 

педагогічних 

і 

педагогічних 

працівників 

За вченими званнями Почесні звання 

академік* 
член-

кореспондент* 
професор доцент 

старший 

науковий 

співробітник 

заслужений 

діяч, 

працівник 

тощо 

лауреат 

Державної 

премії 

Ректор  1 1 (НАПНУ) - 1 - - 1 - 
Директори 2 - 1 (НАПНУ) 2 - - 1 - 
Проректори  2 - 1 (АНВОУ) 1 1 - - - 
Заступники 

директора 
3 - - - 2 - - - 

Вчений секретар 1 - - - - - - - 
Завідувачі кафедр  8 - - 5 2 - 1 - 
Завідувачі відділів 5 - - - - - - - 
Професори 27 3 (НАПНУ) - 9 7 1 8 - 
Доценти 47 - - - 38 1 1 - 
Інші науково-

педагогічні 

працівники* 
31 - - - - - 1 - 

Усього науково-

педагогічних 

працівників 
121 4 (НАПНУ) 

1 (НАПНУ) 

1 (АНВОУ) 
18 50 2 13 - 

Педагогічні 

працівники 
40 - - - - - - - 

Усього 162 4 (НАПНУ) 
1 (НАПНУ) 

1 (АНВОУ) 
18 50 2 13 - 

* Указати академіком або членом-кореспондентом  якої Академії є співробітник 
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Таблиця ХІІ.4. 

 

Дані про професійні кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників установи БІНПО 
(станом на 1грудня 2016 року ) 

 

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    1    

Вчений секретар 1    1    

Завідувачі кафедр 

(відділів) 

5    2    

Професори         

Доценти 8    2    

Інші науково-педагогічні 

працівники* 

21    1    

Усього науково-

педагогічних працівників 

30    8    

Педагогічні працівники 6        

Усього 36    8    

 
* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник 

 Кадровий потенціал БІНПО УМО 

Загальна кількість працівників станом на 01.12.2016 року становить 61 особи, з них: 

44 по штату: 17 науково-педагогічних працівників( 11 кандидати наук (7доцентів)); 8 старших викладачів (б/с), 

7 педагогічних працівників; 20 спеціалісти і технічні службовці. 

17 сумісників: 13 науково-педагогічних працівника( 13 старших викладачі (6 кандидата наук) 7старших викладача (б/с), 1 педагогічний працівник, 

3 спеціаліста і технічних службовців 



231 

Перелік тем дисертаційних досліджень, 

захищених на спеціалізованій ученій раді Д 26.455.03 

 на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

13.00.06 - теорія та методика управління освітою 

1. Касьян С.П. Управління документообігом у закладах післядипломної 

педагогічної освіти на засадах хмарних технологій / Державний вищий 

навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер.-

д-р пед. наук, проф. З. В. Рябова. 

2. Ландо О.А. Управління формуванням здоров’язбережувальної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи у педагогічних коледжах / 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України; наук. кер.-д-р пед. наук, доц. І. І. Драч. 

3. Радиш О.Ю. Проектування розвитку загальноосвітнього навчального 

закладу в ринкових умовах / Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер.-д-р пед. наук, проф. З. В. Рябова. 
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ЧАСТИНА ІІ 

 

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ, 

готової до впровадження 

 

 

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 

 

Видання 

 

Монографії 

 

1. Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства: монографія / 

В. В. Олійник, О. М. Отич, Л. Л. Ляхоцька,  Л. Г. Горяна та ін.; за наук. ред. 

М. Б. Євтуха.  К.: Агроосвіта, 2016.  300 с.   

Анотація. 

Видання є спільним міжвузівським проектом, виконаним під егідою 

Міжнародної академії культури, безпеки, екології, та здоров’я. У монографічному 

дослідженні актуалізовано проблему розвитку вищої та післядипломної 

педагогічної освіти України в контексті глобалізацій них викликів суспільства, 

окреслено питання ефективного функціонування вищої та післядипломної освіти, 

гарантування безпеки під час підготовки фахівців у системі вищої освіти. 

Матеріали стануть у нагоді науковим працівникам, викладачам, здобувачам 

усіх освітніх та освітньо-наукових рівнів, учителям-практикам і керівникам 

закладів освіти. 

 

 

2. Діденко Н. Г. Публічне управління та адміністрування в умовах 

інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / 

за заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, 

Й. Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене; Запорізьк. держ. інж. акад.  Запоріжжя: 

ЗДІА, 2016.  606 с. Глава 7. Публічне управління та адміністрування як 

професійна діяльність державних службовців.  С. 90–109. 

Анотація. 

У монографії представлено концептуальний аналіз публічного управління 

та адміністрування, предметом вивчення якого є аналіз економічних, соціальних 

та політичних процесів, що відбуваються в публічній сфері, а об'єктом теоретико-

методологічні і методичні основи управління в публічній сфері. У монографії 

представлено вітчизняний і зарубіжний досвід публічного управління та 

адміністрування, представлений досвідом європеїзації публічного управління та 

адміністрування посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи, а 

також вплив цього процесу на публічне управлінням та адміністрування в 

Україні. У монографії представлено досвід Литви, яка демонструє європейський 

рівень публічного управління та адміністрування на основі реалізації на практиці 
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принципів «доброго управління», що є ефективним досвідом публічного 

управління та адміністрування. 

Монографія призначена для фахівців, працівників публічного управління та 

адміністрування, науковців, педагогів, студентів та магістрантів, всіх тих, хто 

зацікавлений в окресленому колі проблем, що аналізуються. 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ 

 

Посібники 

 

1. Результати виконання першого етапу НДР у Науково-дослідному 

інституті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2015 р.): 

посіб. / Г. А. Дмитренко, Л. Л. Ляхоцька, О. А. Філь та ін.; за заг. ред. О. М. 

Отич; упор. Л. М. Забродська, І. Г. Отамась / НАПН України; ДВНЗ «Ун-т 

менедж. освіти». – К., 2016. – 104 с. 

Анотація 

У посібнику представлено кінцеві результати виконання прикладних 

наукових досліджень за держбюджетною тематикою співробітниками лабораторій 

Науково- дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України упродовж першого етапу НДР (2015 рік), зокрема: Концепцію управління 

системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних перетворень, 

Концептуальну модель проектування технологій навчання в системі відкритої 

післядипломної педагогічної освіти, Положення про дистанційне навчання у 

закладах післядипломної педагогічної освіти, розділ посібника «Психолого-

педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної 

педагогічної освіти», а також список основних друкованих праць виконавців тем 

НДР. Для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, керівників, 

викладачів і слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, докторантів та 

аспірантів, які досліджують проблеми післядипломної освіти. 

 

2. Отич О.М. Психолого-педагогічні засади управління: навч.-метод. 

посіб. / О.М. Отич. – К.: УМО, 2016. – 88 с. 

Анотація. 

 У навчально-методичному посібнику представлено психолого-педагогічні 

засади діяльності керівника з організації виробництва та управління персоналом. 

  Змiст посібника охоплює навчальну програму курсу “Психологія 

управління”; тексти лекцій; плани практичних занять; тематику контрольних 

робіт, критерії їх оцінювання; питання до заліку, а також список рекомендованої 

літератури.  

Запропонований матерiал сприятиме майбутнім фахівцям у галузі управління 

освітою та психології управління у вивченні навчального курсу, пiдготовцi до 

практичних занять та підсумкового контролю знань.  

Для студентiв денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних 

рівнів “бакалавр” і “магістр”, спеціальностей “Менеджмент” (073  Управління 
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навчальним закладом, Управління якістю освіти; Медійний менеджмент в освіті); 

“Соціальні та поведінкові науки”  (053 Психологія); “Науки про освіту” (011 

Педагогіка вищої школи), які навчаються за освітньо-професійними програмами 

“Управління персоналом та економіка праці”, “Психологія”, “Менеджмент”, 

“Менеджмент організацій і адміністрування”, “Управління навчальним закладом”, 

“Управління якістю освіти”, “Адміністративний менеджмент” тощо. 

 

3. Діденко Н. Г. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та 

протидія: навч.-мет. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / К. А. Бабенко, 

Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова, С. Ж. Лазааренко, О. Г. Хремлі, 

Н. І. Яковець.  Київ: МП «Леся», 2016. 236 с. 

 

Анотація. 

У навчальному посібнику викладено сутність антикорупційного 

законодавства та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні в сфері 

освіти з урахуванням нових антикорупційних законів; запропоновано систему 

знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних 

діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов’язаних 

з корупцією. 

Видання адресоване педагогам, управлінцям, слухачам курсів підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, науковим працівникам, аспірантам, 

магістрантам, широкому колу педагогічної громадськості. 

 

4. Методологія педагогічного дослідження та практичної андрагогіки 

(до модуля «Професійний розвиток науково-педагогічних працівників» 

освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за напрямом 01 Освіта): навч.-метод. посіб. / 

М. І. Скрипник.  Київ.  

Анотація. 

Посібник до спецкурсу «Методологія педагогічного дослідження та 

практичної андрагогіки» складено відповідно до освітньо-професійної програми 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університетів, 

академій, інститутів. Предметом вивчення спецкурсу є методологія педагогічного 

дослідження та праксеологічні аспекти професійної діяльності науково-

педагогічного працівника як організатора навчання дорослих. Посібник містить 

програму, в якій визначено теми та плани лекційних, практичних занять, 

індивідуальні завдання для самостійної роботи слухачів, а також інформаційно-

освітній матеріал до спецкурсу, тестові завдань для самодіагностики, 

рекомендовану літературу. 

Для науково-педагогічних працівників ВНЗ, тренерів освіти дорослих, 

магістрів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 

5. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх 

організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями 

«Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», 
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підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів / 

З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін. 

Анотація. 

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та практичні основи 

проектного менеджменту для інноваційного розвитку освітніх організацій. 

Посібник містить навчальні та інформаційно-методичні матеріали для проведення 

навчальних занять за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за 

спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», 

підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів у системі післядипломної 

педагогічної освіти. Навчальні матеріали побудовані для проведення 

інтерактивних занять, містять практичні вправи, методики та завдання для 

студентів і слухачів, приклади освітніх проектів, що розроблені керівниками, 

педагогічними і науково-педагогічними працівниками системи освіти  учасників 

семінарів-тренінгів. 

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, керівників 

освітніх організацій, державних службовців, науково-педагогічних працівників 

закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, науковців, практиків 

Посібник буде у нагоді і для всіх, хто зацікавлений у запровадженні проектних 

технологій управління в освіту. 

 

6. Технології професійного розвитку педагогів: метод. порадник: навч.-

метод. посіб. / авт. кол.: Т. М. Сорочан, М. І. Скрипник.  Київ.  

Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник: навч.-

метод. посіб. [Електронний ресурс] / авт. кол.; упорядники: Т. М. Сорочан, М. І. 

Скрипник; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти».  К., 2016.  

Режим доступу:  

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/elektr_zbirn/Golovna/Gol

ovna.htm/ 

Анотація. 

Сучасні зміни в професійній діяльності педагогічних працівників 

спонукають організаторів післядипломного навчання закцентувати особливу 

увагу на технологіях професійного розвитку педагогів. У методичному пораднику 

розкрито актуальні технології професійного розвитку педагогічних кадрів у 

системі післядипломної педагогічної освіти (технопарк, технологія науково-

методичного супроводу, проекти професійного розвитку тощо). Звернено увагу на 

змістових характеристиках інтерактивних технологій у навчанні дорослого. На 

прикладах деталізовано потенціал елементів інтерактивної технології в активних 

методах післядипломного навчання педагогічних працівників (майстер-клас, 

воркшоп, дебати, тренінг, мозкова атака тощо). Наведено зразки окремих 

технологій професійного розвитку педагогів. Методичний порадник містить 

комплекс практичних завдань для організації формальної, неформальної та 

інформальної  освіти педагогів. 
Для викладачів, методистів, управлінців, слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, тренерів освіти дорослих. 

 

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/elektr_zbirn/Golovna/Golovna.htm/
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/elektr_zbirn/Golovna/Golovna.htm/
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7. Методологія педагогічного дослідження та практичної андрагогіки 

(до модуля «Професійний розвиток науково-педагогічних працівників» 

освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за напрямом 01 Освіта) / М. І. Скрипник 

Скрипник М. І. Методологія педагогічного дослідження та практичної 

андрагогіки (до модуля «Професійний розвиток науково-педагогічних 

працівників» освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за напрямом 0101 Педагогічна освіта): навч.-метод. 

посіб. [Електронний ресурс]  ⁄ М. І. Скрипник; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т 

менедж. освіти».  К., 2016.  95 с. 

Анотація. 

Посібник до спецкурсу «Методологія педагогічного дослідження та 

практичної андрагогіки» складено відповідно до освітньо-професійної програми 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університетів, 

академій, інститутів. Предметом вивчення спецкурсу є методологія педагогічного 

дослідження та праксеологічні аспекти професійної діяльності науково-

педагогічного працівника як організатора навчання дорослих. Посібник містить 

програму, в якій визначено теми та плани лекційних, практичних занять, 

індивідуальні завдання для самостійної роботи слухачів, а також інформаційно-

освітній матеріал до спецкурсу, тестові завдань для самодіагностики, 

рекомендовану літературу. 

Для науково-педагогічних працівників ВНЗ, тренерів освіти дорослих, магістрів, 

аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 

Курси, тексти, конспекти лекцій 

 

1. Ляхоцька Л. Л. Відкрита освіта та дистанційне навчання: зб. робочих 

навч. програм спецкурсів навч. модуля для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації закладів післядип. пед. освіти за змішаною формою навчання.  

Київ: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», 2016.  62 c.  URL: 

https://sites.google.com/site/openeducationppo/biblioteka 

Анотація. 

Навчально-методичне видання є результатом практичної діяльності автора 

під час викладання на курсах підвищення кваліфікації в Центральному інституті 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, а також експериментальної діяльності науково-дослідної роботи з 

теми «Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в 

системі відкритої післядипломної освіти» (державний реєстраційний номер 

0116U004868). 

Матеріали включають робочі програми 7 спецкурсів із навчального модуля 

«Відкрита освіта та дистанційне навчання», структура яких складається з 

тематичного плану, змісту спецкурсу за темами занять, короткої методичної 

розробки кожного заняття, питання та завдань для самостійної роботи слухачів, 

комплексу тестових (практичних) завдань для самоконтролю, за допомогою яких 

перевіряються знання, розуміння та навички слухачів, рекомендованої літератури 

та наочності (аудіо-, відеозаписи занять, вебзанять та слайди презентацій) до 
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кожного заняття кожного спецкурсу. Автор перевірила на практиці 

результативність розробленого навчально-методичного забезпечення як в очному 

форматі, так і в дистанційному. 

Запропоноване видання буде корисним при організації курсів підвищення 

кваліфікації в закладах післядипломної освіти. 

 

2. Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з 

суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок 

соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів 

очно-дистан. форми навчання в системі післядип. пед. освіти / 

О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова. 

Анотація. 

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню особливостей 

підготовки педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного 

процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої 

агресії , що може бути здійснена в системі ППО. Розробка містить навчально-

тематичний план, програмний зміст, інформаційні матеріали для спецкурсу, а 

також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список 

використаної та рекомендованої літератури. 

Упровадження спецкурсу сприятиме підвищенню якості психологічної 

підготовки педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної 

освіти. 

Для викладачів інститутів ППО, керівників освітніх організацій, які 

займаються самоосвітою, а також для всіх, хто цікавиться проблемами 

психологічної підготовки управлінських кадрів до професійної діяльності та 

формування позитивного іміджу освітніх організацій. 

Бондарчук О. І. Психологічна підготовка педагогічних працівників до 

роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок 

соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-

дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти 

/ О. І. Бондарчук, , І. В. Євтушенко, А. С. Москальова; НАПН України, Ун-т 

менедж. освіти.  К., 2016.  60 с. 

 

3. Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в 

освітніх організаціях: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми 

підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, 

О. О. Нежинська. 

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню особливостей та 

психологічних умов попередження й розв’язання конфліктів в освітніх 

організаціях. Розробка містить навчально-тематичний план, програмний зміст, 

інформаційні матеріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи, 

питання для самоконтролю й список використаної та рекомендованої літератури. 

Призначено керівним і педагогічним кадрам освітніх організацій, 

викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, практичним 

психологам, а також усім, хто цікавиться проблемами попередження та 

розв’язанням конфліктів в освітніх організаціях. 
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Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх 

організаціях спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення 

кваліфікації / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська. – К. : 

Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 36 с.  

 

4. Технології відстеження фахового успіху випускників професійних 

навчальних закладів: спецкурс / Л. М. Сергеєва.  

Сергеєва Л.М. Технології відстеження фахового успіху випускників 

професійних навчальних закладів: спецкурс / Л. М. Сергеєва.  Івано-Франківськ: 

Лілея НВ.  2016.  52 с. 

Анотація. 

У спецкурсі викладено технології, процеси та механізми  відстеження 

фахового успіху випускників професійних навчальних закладів, використовуючи 

моделі відслідковування закріплення випускників  коледжів Канади на 

регіональних ринках праці. Наведено форми соціального партнерства колективів 

навчальних закладів професійної освіти та роботодавців. 

Спецкурс підготовлений для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів професійної освіти у Центральному інституті 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. 

Навчально-методична розробка ознайомлює керівників навчальних закладів 

професійної освіти з технологіями, процесами та механізмами відстеження 

фахового успіху випускників професійних навчальних закладів, використовуючи 

моделі відстеження закріплення випускників коледжів Канади на регіональних 

ринках праці та формами соціального партнерства колективів навчальних закладів 

професійної освіти та роботодавців. 

Загальна логіка спецкурсу «Технології відстеження фахового успіху 

випускників професійних навчальних закладів» відображена у сукупності 

теоретичних і практичних завдань: 

 засвоєння теоретичних знань, які переконують про необхідність та форми 

соціального партнерства професійних навчальних закладів та роботодавців, 

процес залучення представників роботодавців до практики планування навчально-

тематичних планів та програм, що є важливою складовою встановлення зв’язків 

між навчальним закладом і підприємствами. 

 обґрунтування відбору методики для проведення моніторингу фахового 

успіху випускників, та процесу розробки та проведення моніторингу успіху 

випускників професійного навчального закладу: визначення методики, розробка 

структури звіту за даними, отриманими протягом дослідження, застосування 

результатів. 

 опанування рекомендаціями щодо формування мети додаткового 

опитування роботодавців та методику розробки проведення цих досліджень, 

використання результатів та необхідність їх оприлюднення, звертається увага про 

достовірність даних про моніторинг професійного успіху випускників. 

 Оволодіння технологіями відстеження фахового успіху випускників ПНЗ 

Зміст спецкурсу містить три складові: інформаційну, операційну та 

технологічну. 
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Сергеєва Л. М. Технології відстеження фахового успіху випускників 

професійних навчальних закладів: спецкурс / Л. М. Сергеєва.  Івано-Франківськ: 

Лілея НВ.  2016.  52 с. 

 

Методичні рекомендації 

 

1. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи в 

загальноосвітньому навчальному закладі: крок за кроком: метод. рек. для 

системи післядип. пед. освіти / М. І. Скрипник.  Київ.  URL: 

Анотація. 

Характерною ознакою сучасного етапу розвитку загальноосвітніх 

навчальних закладів стало впровадження інновацій у навчально-виховний процес. 

Інновації дають змогу усунути гальмівні механізми в розвитку освіти завдяки 

створенню креативного середовища. Ядром такого середовища є дослідно-

експериментальна робота учасників навчально-виховного процесу. 

У методичних рекомендація розкрито технологічні аспекти організації 

дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, 

показано різницю між перспективним педагогічним досвідом, дослідно-

експериментальною та дослідно-пошуковою роботою. Наведено приклад 

оформлення програми дослідно-експериментальної роботи. Дослідникам також 

пропонується покроковий алгоритм організації і проведення дослідно-

експериментальної роботи у ЗНЗ.  

Для вчителів-дослідників, методичних працівників, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації. 

 

Нормативні документи 

 

1. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання / за заг. ред. В. В. Олійника, М. О. Кириченка; авт.-уклад.: 

М. О. Кириченко, О. І. Бондарчук, Л. В. Калачова, С. П. Касьян, 

Л. Л. Ляхоцька, Т. А. Махиня, Л. М. Оліфіра, Т. М. Сорочан, В. Г. Станкевич.  

Київ:  НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016.  54 с. 

Анотація. 

Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою 

навчання розроблено з метою унормування дій учасників освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання та визначає основні 

нормативні, організаційні, науково-методичні, матеріально-технічні, програмно-

інформаційні та кадрові засади здійснення освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

Для керівників, науково-педагогічних, педагогічних працівників, 

працівників, структурних підрозділів ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».  
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ДОВІДКОВА ПРОДУКЦІЯ 

 

Довідник 

 

1. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні / 

М. І. Скрипник.  Київ. 

Скрипник М. І. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні 

[Електронний ресурс] ⁄  М. І. Скрипник.  К.: Видавництво «Агроосвіта», 2016.  

232 с. 

Анотація. 

У статтях-описах довідника відібрано, систематизовано та уніфіковано 

найрозповсюдженіші поняття з інтерактивних технологій післядипломного 

навчання (наприклад, аналіз конкретних ситуацій; воркшоп; дебати; дискурс; 

дискусія навчальна; діалектичний метод Сократа; дослідницький метод; 

інтерактивна вправа та прийом навчання тощо). Статті-описи подано із 

посиланням на бібліографію. Історичні витоки проблеми та сучасний стан її 

дослідження обґрунтовано в авторській статті «Вступ до теорії інтерактивних 

технологій післядипломного навчання». Довідник містить адреси сайтів з 

проблеми освіти дорослих в Інтернеті, відомості про дослідників, приклади 

інтерактивних вправ, а також розроблені автором заняття для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, побудовані на інтерактивних технологіях 

(модерації, тренінгових занять, інтелектуальних змаганнях (дебатів), рольових 

ігор). педагогічної освіти. Водночас ним може користуватися широке коло 

читачів. 
 

Матеріали конференцій 

 

1. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі 

післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти 

України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 28 жовт. 2016 р. / за 

заг. ред. В. В. Олійника.  Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016.  356 с. 
(підготовлено до друку) 

Анотація. 

У збірнику розміщено матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в 

системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти 

України». Збірник містить матеріали за такими напрямами: 

 концептуальні засади та нормативно-правове забезпечення професійного 

розвитку та управління людськими ресурсами в системі післядипломної 

педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України; 

 інноваційні підходи до професійного розвитку керівників освітніх 

закладів, педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах 

децентралізації; 

 основні напрями реформування системи загальної середньої, професійної 

освіти в контексті євроінтеграційних процесів; 
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 проблеми імплементації Закону України “Про вищу освіту” на 

інституційному рівні; 

 упровадження зарубіжних моделей управління освітою та професійного 

розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні. 

Видання розраховано на керівних кадрів освіти, наукових, науково-

педагогічних та педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, слухачів та 

студентів. 



 


