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ЧАСТИНА І 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ  

УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ 

У 2017 р. Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (далі – 

Університет) спрямовував свою діяльність на виконання стратегічних завдань 

розвитку системи післядипломної педагогічної освіти з урахуванням 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., Стратегії 

розвитку Національної академії педагогічних наук України на період 2016–

2022 рр., 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 Севастопольський міські інститути післядипломної 

педагогічної освіти», Законів України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-

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

тощо. Стратегія розвитку Університету менеджменту освіти відповідає стратегії 

розвитку НАПН України на 2016–2022 рр. 

У складі Університету функціонували 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 функціонував Український відкритий 

університет післядипломної освіти, діяльність якого була спрямована на: 

- координацію діяльності закладів післядипломної освіти в умовах 

оновлення законодавства про освіту й упровадження Концепції Нової 

української школи; 

- приведення змісту післядипломної освіти і освіти дорослих у 

відповідність до європейських освітніх стандартів;  

- модернізацію освітньої інфраструктур та розроблення навчально-

методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти; 

-  упровадження інноваційних підходів до розвитку особистості фахівця 

на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти.  

Через припинення фінансування в Університеті прикладні наукові 

дослідження за державним замовленням здійснювалися на рівні кафедр у межах 

річного навантаження викладачів, наукової складової роботи кафедр та 

діяльності наукових лабораторій на громадських засадах.  

Основними напрямами наукових досліджень Університету у 2017 р. були: 

управління навчальними закладами та менеджмент освіти; соціальна психологія 

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

організації післядипломної освіти та навчання дорослих; проектування 
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інноваційних технологій управління системою післядипломної педагогічної 

освіти в умовах суспільних змін; застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у системі відкритої освіти; психолого-педагогічні засади підготовки 

конкурентоздатних фахівців в умовах післядипломної освіти.  

У 2017 р. Університетом проводилася цілеспрямована і системна робота з 

виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та 

Національної академії педагогічних наук України на 2017–2020 рр. за пп. 2, 9, 73, 

104, 113, 114, 115.  

За звітний період опубліковано 348 наукових праць, зокрема: монографій 

– 9, збірників наукових праць – 44, методичних посібників – 3, навчальних 

посібників – 14, навчально-методичних посібників – 14, методичних 

рекомендацій – 15, навчальних програм – 2, лекційних курсів – 4, спецкурсів – 

18, фахових статей – 9, статей у науково-метричних базах – 12, тез – 200, у газетах 

– 2, каталогів – 1. 

Упродовж 2017 року упроваджувалися в освітньому процесі закладів 

вищої та післядипломної освіти результати завершених наукових досліджень та 

здійснювався моніторинг ефективності цього процесу. Усього за звітний рік за 

видами продукції було упроваджено 19 одиниць, зокрема, наукова, науково-

виробнича, навчальна, довідкова продукція. Усього моніторингом було охоплено 

55 об’єктів упровадження. 

У 2017 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.455.03 Університету 

менеджменту освіти захищено 3 кандидатські дисертації за спеціальністю – 

13.00.06 – «Теорія і методика управління освітою».  

За 2017 рік педагогічні і науково-педагогічні працівники Університету 

організували і провели 74 масові наукові заходи: 1 – всеукраїнська науково-

практична конференція відповідно до Плану НАПН України; 1 – всеукраїнська 

науково-практична конференція відповідно до Плану МОН України; 72 масові 

наукові заходи відповідно до плану роботи Університету менеджменту освіти, 

зокрема: 12 конференцій (з них 4 міжнародних, 8 всеукраїнських); 38 семінарів 

(з них 15 – методологічних, 12 – науково-методичних, 10 – науково-практичних, 

1 – постійно діючий навчально-практичний семінар); 13 круглих столів; 2 

майстер-класи; 2 форуми; 1 всеукраїнський конкурс; 1 наукові читання; 1 вебінар.  

Співробітники Університету узяли участь у 231 масових наукових заходах, 

зокрема, у 47 Міжнародних конференціях, 26 Всеукраїнських конференціях, 49 

семінарах, 8 виставках, 18 круглих столах тощо. 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України взяв участь у 

4 міжнародних виставках: 

 VІIІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Сучасні заклади освіти – 

2017» (16–18 березня 2017 р.). Університет нагороджено золотою медаллю в 

номінації «Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного 

процесу в закладах освіти» за навчальний посібник «Кваліметрія в управлінні: 

гуманістичний контекст» авторського колективу за науковим керівництвом 

Г. А. Дмитренка; 

 ХХХІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

2017» (2017). Університет нагороджено золотою медаллю у номінації 
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«Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи» за навчальний 

посібник  «Педагогіка вищої школи» авторського колективу за науковим 

керівництвом З. В. Рябової; 

 ІХ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2017» 

(24–26 жовтня 2017 р.). Університет нагороджено золотою медаллю у номінації 

«Інновації в підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів та їх адаптації 

до нових вимог Нової української школи» за методичні рекомендації 

«Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної 

освіти з використанням електронних технологій навчання» авторського 

колективу за науковим керівництвом Л. Л. Ляхоцької (Київ, 2017); 

 ХХХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

День студента 2017» (16–18 листопада 2017 р.) Університет нагороджено 

золотою медаллю в номінації «Інформаційні ІТ-технології у вищому 

навчальному закладі» за розроблення методичних рекомендацій щодо 

застосування інформаційних ІТ-технологій у професійно-технічних 

навчальних закладах авторським колективом Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність науково-

педагогічних працівників було відзначено нагородами НАПН України: орденом 

«За заслуги» ІІІ ступеня; Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; 

Подякою Національної академії наук України; медаллю Національної академії 

педагогічних наук України «Ушинський К. Д.». 

В Університеті у 2017 р. працювали 222 штатні особи, зокрема 

93 науково-педагогічні працівники (12 докторів наук – професорів, 5 докторів 

наук – доцентів, 1 доктор без ученого звання, 46 кандидатів наук – доцентів, 

13 кандидатів наук без ученого звання, 16 старших викладачів без наукового 

ступеня) та інші – 129 осіб; 30 осіб – за сумісництвом. 
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2. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

2. 1. Результати виконання Програми спільної діяльності 

МОН України і НАПН України 

 

У 2017 р. Університетом менеджменту освіти проводилася цілеспрямована 

системна робота з виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і 

науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017–

2020 рр.  

Результатом цілеспрямованої системної роботи з виконання означеної 

Програми є таке. 

На виконання п. 2. Розроблення концептуальних та нормативних 

документів у галузі освіти: 

 розроблено Стандарт професійної діяльності викладача системи 

освіти дорослих (андрагога), схвалений Ученою радою ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» 19.04.2017 р. (стандарт). 

На виконання п. 9. Реалізація Концепції Нової української школи: 

розроблення і затвердження стандартів загальної середньої освіти; 

розроблення і затвердження типових освітніх програм; розроблення і 

затвердження типових навчальних планів і програм; розроблення навчально-

методичного забезпечення для початкової школи (1–2 кл.); апробація 

навчальних матеріалів для початкової школи, створених на основі нового 

стандарту освіти; здійснення організаційно-методичного супроводу 

підвищення кваліфікації учителів початкової школи для роботи за новим 

стандартом: 

 проведено тренінги для вчителів пілотних шкіл науково-

педагогічними працівниками ЦІППО В. В. Сидоренко, 

Т. С. Кравчинською на серпневих нарадах педагогічних 

колективів та районних (обласних) методичних об’єднань 

(центрів) м. Конотопа Сумської обл.; 

 організовано та проведено тематичні авторські курси підвищення 

кваліфікації (професор Н. І. Клокар) для керівників навчальних 

закладів «Організація та зміст роботи опорної школи як закладу 

освіти інноваційного типу» та начальників (завідувачів, 

заступників завідувачів) відділів (управлінь) освіти РДА та 

міськвиконкомів з проблеми «Організація роботи відділів 

(управлінь) освіти в умовах децентралізації влади та реформи 

місцевого самоврядування»; 

 започатковано постійний консультаційний пункт «Нова 

українська школа: від теоретичних до практичних кроків» на сайті 

Віртуальної кафедри андрагогіки, що функціонує при кафедрі 

філософії і освіти дорослих. Професійну допомогу надають 

підготовлені на всеукраїнському та міжнародному рівні тренери: 

В. В. Сидоренко, доктор педагогічних наук, професор, 

Т. С. Кравчинська, кандидат педагогічних наук, О. В. Просіна, 
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кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, М. В. Ілляхова, 

кандидат філософських наук, доцент, Ю. А. Махновець, методист, 

аспірант; 

 організовано і проведено цикл семінарів з питань реалізації 

Концепції Нової української школи Для науково-педагогічних 

працівників ЦІППО, методистів районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів), головних спеціалістів відділів (управлінь) 

освіти РДА та міськвиконкомів організовано та проведено перший 

методологічний семінар з онлайн-трансляцією «Освітньо-

філософські засади Нової української школи» (18 жовтня 2017 р., 

м. Київ) (організатори: кафедра філософії і освіти дорослих, 

тренери проекту «Нова українська школа» (професор 

В. В. Сидоренко, доцент, докторант О. В. Просіна, старший 

викладач Т. С. Кравчинська, аспірант Ю. А. Махновець) із 

залученням радника міністра освіти і науки України Оксани 

Макаренко). 

На виконання п. 73. Розроблення Концепції розвитку післядипломної 

педагогічної освіти: 

 розроблено Концепцію розвитку системи підвищення кваліфікації 

фахівців у Центральному інституті післядипломної освіти УМО, 

схвалену Вченою радою ДВНЗ «УМО» НАПН України 19.04.2017 р. 

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

освіти МОН України та у відповідних науково-методичних комісіях цієї ради. 

Науково-педагогічні працівники УМО брали активну участь, зокрема: 

 професор А. В. Василюк (кафедра університетської освіти і права) – 

Науково-методична комісія 1 із загальної та професійної освіти, 

011. Науки про освіту; 

 завідувач кафедри психології управління, професор О. І. Бондарчук – 

Науково-методична комісія 5 із соціальних наук та журналістики 

(секретар), 053. Психологія; 

 завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, професор 

В. В. Сидоренко – Науково-методична комісія 15 із організаційно-

методичного забезпечення вищої освіти, 301. Освіта впродовж життя, 

визнання неформального та інформального навчання; 

 директор ЦІППО, професор Т. М. Сорочан – Науково-методична 

комісія 15 із організаційно-методичного забезпечення вищої освіти, 

307. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників; 

 заступник директора ЦІППО, доцент Л. М. Оліфіра – Науково-

методична комісія 15 із організаційно-методичного забезпечення 

вищої освіти, 305. Нормування робочого часу науково-педагогічних 

працівників. 
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На виконання п. 113.Організація і проведення щорічних освітянських 

виставок. 

Науково-педагогічні працівники Університету брали участь: 

1) у VIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Сучасні заклади освіти – 

2017», у межах якої 16.03.2017 р. було проведено:  

 круглий стіл «Законодавче забезпечення розвитку післядипломної освіти 

в Україні» за участю ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України (Г. Г. Науменко, начальник відділу з роботи із закладами ППО) 

під головуванням ректора Університету, академіка, професора В. В. 

Олійника; 

 дискусійну панель «Інноваційні підходи до формування якості 

підготовки конкурентоздатних фахівців у ПТНЗ» (кафедра державної 

служби та менеджменту освіти, модератор – професор Л. М. Сергеєва); 

 круглий стіл «Упровадження європейських освітніх технологій – 

запорука якості професійно-технічної освіти» (кафедра державної 

служби та менеджменту освіти, модератор – професор В. В. Супрун). 

2) у IХ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та 

VI Міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» (24–26 жовтня 2017 

р.), у межах якої 24.10.2017 р. було проведено: 

 круглий стіл «Громада і опорна школа: співпраця для забезпечення 

якості освіти» (кафедра державної служби та менеджменту освіти, 

модератор – доктор педагогічних наук, професор Н. І. Клокар); 

 дискусійну панель «Співпраця з роботодавцями у впровадженні 

елементів дуальної системи» (кафедра державної служби та 

менеджменту освіти, модератор – доктор педагогічних наук, професор 

Л. М. Сергеєва). 

 3) у ХХХІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

2017». 

На виконання п. 114. Проведення спільних науково-методичних 

конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо. 

 Науково-педагогічні працівники Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти (директор ЦІППО, професор 

Т. М. Сорочан, професор О. І. Бондарчук) організували й провели ІІ 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в 

умовах трансформації освіти» (спільно з кафедрою психології та 

особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» та лабораторією організаційної та соціальної психології 

Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України) (програма, 

сертифікати, збірник матеріалів конференції [електронний ресурс]).  

 Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології проведено 

Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Наука і 

молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін». За 

результатами конференції підготовлено збірник праць «Наука і молодь 
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2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: Матеріали 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 19 травня 

2017 р. – Київ: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – електрон. опт. диск. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-

konferencij-nimp). 

На виконання п. 115. Участь у щорічних серпневих конференціях, 

нарадах, розширених колегіях МОН України. 

 Перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент 

Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, доцент 

М. О. Кириченко, директор ЦІППО, доктор педагогічних наук, 

професор Т. М. Сорочан та заступник директора, кандидат педагогічних 

наук, доцент Л. М. Оліфіра були учасниками Всеукраїнської серпневої 

конференції педагогічних працівників 18.08.2017 р. На секції закладів 

післядипломної педагогічної освіти «Підготовка вчителів до роботи в 

умовах Нової української школи» виступила з доповіддю директор 

ЦІППО Т. М. Сорочан на тему «Трансформація педагогічної освіти 

відповідно до концепції "Нова українська школа». 

 

2. 2. Прикладні дослідження 

Через припинення фінансування виконання тем за державним замовленням 

в Університеті у 2017р. здійснювалося на громадських засадах: на рівні кафедр (у 

межах реалізації наукової складової їх роботи), а також у межах річного 

навантаження викладачів: 

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

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

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

 кафедра університетської освіти і права (завідувач – канд. юрид. наук, 

доцент М. О. Дей) «Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті 

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

 кафедра державної служби та менеджменту освіти (д-р наук з держ. 

упр., проф. Н. Г. Діденко (звільнено)) «Науково-методичні засади підвищення 

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

(2016–2020 рр.); 

 кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін (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) «Підготовка 

конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін»(РК 0117U002378) 

(2017–2021 рр.); 

http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
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 кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-

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

та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в 

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

 кафедра психології та особистісного розвитку (д-р психол. наук, 

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

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

 кафедра підприємства та менеджменту (д-р екон. наук, 

проф. І. В. Хлівна) «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт 

та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U003480) (2016–

2020 рр.); 

 БІНПО (директор – канд.іст.наук, доцент О. П. Ситніков) 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» 

(РК 0117U002381) (2017–2021 рр.); 

 кафедра психології та особистісного розвитку (д-р психол. наук, 

проф., завідувач кафедри психології управління О. І. Бондарчук) «Психологічні 

чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

органіхзацій» (РК 0117U006772) (2017–2021 рр.). 

Важливу роль у здійсненні наукових і прикладних досліджень у галузі 

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 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 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 З. В. Рябова) 

(РК 0116U004867); 

 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). 

Упродовж 2017 року співробітниками кафедр структурних підрозділів 

Університету проводилася науково-дослідна робота за 13 прикладними темами 

відповідно до 4 напрямів: 
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Напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти: 

1. «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-

громадського управління освітою» (РК 0116U007183). 

2. «Інноваційні технології управління системою післядипломної 

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

3. «Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті чинного 

законодавства України» (РК 0117U002379). 

4. «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» 

(РК 0117U002378). 

5. «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності» (РК 0117U002381). 

Напрям 31. Післядипломна освіта: 

1. «Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в 

системі відкритої післядипломної освіти» (РК 0116U004868). 

2. «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій 

змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» 

(РК 0117U002382). 

3. «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології» (РК 0117U2380). 

4. «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

організацій» (РК 0117U006772). 

Напрям 17. Психологія професійної освіти, організаційна психологія та 

психологія праці: 

1. «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних 

умовах» (РК 0117U002377). 

2. «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних 

працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти». 

Напрям 3.1. Економічні науки: 

1. «Механізми формування та удосконалення системи управління 

проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-

політичних трансформацій в Україні» (РК 0115U004183). 

2. «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: 

теорія, методологія, практика» (РК 0116U003480). 

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

педагогічними працівникам УМО отримано у 2017 р. такі результати: 

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

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

У звітному році над темою працювали 8 науково-педагогічних працівників 

кафедри. Науковий керівник НДР – канд. юрид. наук, доцент М. О. Дей. 

1.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання першого 

етапу дослідження у 2017 р., такі: 

 проаналізовано методологічні, теоретичні та методичні основи системи 

управління якістю освіти в умовах інноваційних трансформацій та 
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виокремлено ефективні соціально-педагогічні технології управління якістю 

освіти, підібрано відповідні літературні джерела; 

 визначено принципи якості освіти, що відповідають державній політиці 

в умовах реформування та модернізації освітньої системи в Україні.  

 виявлено умови модернізації державного управління системою 

неперервної освіти України в умовах суспільних змін. 

1.2. Основні науково-прикладні результати та інновації:  

 створено навчальні плани і програми, які розкривають питання 

управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства України 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. 

1.3. Підготовлено та надруковано 54 наукових публікацій з проблеми 

дослідження: у збірниках наукових праць – 14; статей у науково-періодичних 

виданнях – 11; тез – 9; брошур – 1; монографій – 1; статей у наукометричних 

виданнях – 7; спецкурсів – 11. 

1.4. Найбільш вагомі  публікації виконавців теми:  

1. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, перспективи, прогнози: 

монографія / Алла Василюк, Олена Отич, Марина Дей, Василь Базелюк, 

Тетяна Лукіна [та ін.].; за ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. – 248 с.  

 

2. «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології», РК 0117U2380, 2017–2019 рр. 

2. У звітному році над темою працювали 13 виконавців. Науковий керівник 

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

2.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання 

дослідження у 2017 р. Етап перший – діагностично-пошуковий (01.01.2017.–
31.12.2017 р.): 

 обгрунтовано концепцію комплексного дослідження; 

 розроблено: програму дослідження; плани-проспекти індивідуальних 

досліджень; освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів 

освіти за напрямом 0101 педагогічна освіта (категорії: працівники 

методичних служб; завідувачі (методисти) районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів); науково-педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів; керівні та педагогічні кадри закладів 

ППО); 

 визначено: основні напрями (підтеми) дослідження;  

 вивчено й проаналізовано філософську, психолого-педагогічну, 

соціологічну літературу, нормативні документи з проблеми професійного 

розвитку фахівців у системі освіти дорослих для: а) обґрунтування 

вітчизняних та зарубіжних тенденцій розвитку освіти дорослих як 
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соціокультурного феномену; б) визначення потенціалу інклюзивної освіти 

дорослих для варіативних моделей професійного розвитку фахівців; в) 

упорядкування категорійного апарату дослідження, розроблення відповідного 

тезаурусу та здійснення  його дефінітивного наповнення; 

 проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи до проблеми 

професійного розвитку науково-педагогічних, педагогічних  працівників в 

історії філософсько-педагогічної думки; 

 запропоновано авторське визначення базового поняття дослідження 

(професійний розвиток ПП  як набуття професіоналізму – системи практично-

орієнтований форм інтелекту («real-world» intelligence): емоційного (Emotional 

Intelligence – EQ), культурного (Cultural Intelligence – CQ), практичного 

(Practical Intelligence – PQ), соціального (Social Intelligence – SQ); як форми 

педагогічного акмепрофесіогенезу упродовж усіх етапів міжкурсового 

періоду; 

 розроблено критерії і рівні професійного розвитку фахівців (на основі 

виборки методичних працівників Р (М) МК (центрів) у безпосередній 

кореляції з етапами професіогенезу, періодами професійного становлення та 

рівнями професіоналізму діяльності й особистості фахівця; 

 виявлено проблеми й труднощі в процесі професійного розвитку 

фахівців; 

 окреслено тенденції інформаційно-мережевої взаємодії різних 

структурних підрозділів, кафедр ЦІППО, ВНЗ, ІППО, методичних служб усіх 

рівнів для залучення в простір освіти дорослих потенційних партнерів 

наукової, методичної, практичної сфер для виконання актуальних завдань 

професійного розвитку фахівців відповідно до соціально-економічних 

трансформацій у контексті економіки знань; 

 дібрано й розроблено методики для моніторингу результатів 

професійного розвитку педагогічних працівників у системі освіти дорослих. 

2.2. Основні науково-прикладні результати та інновації:  

 відкрито офіційно Віртуальну кафедру андрагогіки (ВКА) як самостійне, 

неприбуткове, добровільне віртуально-інтегроване наукове співтовариство 

фахівців у галузі освіти дорослих, вітчизняних та іноземних андрагогів, 

творчих, соціально-активних фахівців міжпредметної й трансдисциплінарної 

сфер, що створено для: проведення наукової, науково-методичної та 

координувальної діяльності з розроблення та впровадження нових методик, 

технологій професійної діяльності андрагога формальної і неформальної 

післядипломної освіти; спільної реалізації результатів наукових досліджень; 

участі та проведення науково-практичних заходів різних рівнів; передачі знань 

і досвіду. Пакет технічної документації схвалено на вчених радах ЦІППО та 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 4 від 01.06.2017 р.). 

Предметні профілі ВКА: філософія освіти дорослих; історія формальної, 

неформальної та інформальної післядипломної освіти; інклюзивна освіта 

дорослих; методологія професійного розвитку андрагогів; науково-

методичний супровід професійного розвитку андрагогів; моніторинг 
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результатів професійного розвитку фахівців. Для реалізації основної мети 

ВКА виконує такі завдання: системне дослідження вітчизняних і світових 

проблем освіти дорослих; аналіз державної політики в галузі освіти, 

роботодавців та ключових стейкхолдерів щодо професійного розвитку 

фахівців, а також задоволення освітніх потреб особистості фахівця як 

споживача освітньої послуги; розроблення та апробація варіативних освітніх 

моделей навчання дорослих у вітчизняній і зарубіжній освітній практиці; 

апробація наукових результатів із різними структурантами кафедри освітніх 

практик із проблеми «Професійний розвиток фахівців у системі освіти 

дорослих: історія, теорія, технології»; надання консультативної та науково-

методичної допомоги структурантам кафедри з питань освіти дорослих в 

Україні за допомогою проведення спільних освітніх заходів (тренінгів, 

круглих столів, семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, 

відеоконференцій, оn-line студій, лабораторій, веб-колегіумів, педагогічних 

веб-квестів, інтернет-консультацій, коуч-сесій, інтернет-лекцій тощо); 

розроблено:  

 методики для діагностики професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників в системі освіти дорослих; 

 навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти за напрямом 

0101 педагогічна освіта (категорії: працівники методичних служб; завідувачі 

(методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів); науково-

педагогічні працівники університетів, академій, інститутів; керівні та 

педагогічні кадри закладів ППО); 

 освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти за напрямом 

0101 педагогічна освіта (категорії:  працівники методичних служб; завідувачі 

(методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів); науково-

педагогічні працівники університетів, академій, інститутів; керівні та 

педагогічні кадри закладів ППО). 

2.3. Підготовлено та надруковано 38 наукових публікацій з проблеми 

дослідження: монографій – 1, науково-методичних і навчально-методичних 

посібників – 7 (6 із них – у співавторстві), методичних рекомендацій – 4;статей 

– 37, з них у збірниках наукових праць – 16, тез, матеріалів конференцій – 17, 

статейв інших виданнях – 4; публікацій, розміщених в електронній бібліотеці 

НАПН України , – 31 ресурс.  

Підготовлено і подано до друку 11 наукових публікацій виконавців 

теми. 

2.4.  Найбільш вагомі  публікації виконавців теми:  

  «Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради 

експертів»: науково-методичний посібник /  авт. кол.; за наук. ред. проф. Т.М. 

Сорочан.–Київ: Агроосвіта, 2017.–970 с.; 
 

 Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників 
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кафедри філософії і освіти дорослих / упоряд.: В. В. Сидоренко, 

М. І. Скрипник. – Київ: ЦІППО, 2017.–62 с. (електронний носій); 

 Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-

педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 

01 Педагогічна освіта: зб. робочих навч. Програм / авт. кол. заг. ред. 

Т. М. Сорочан; наук. ред., упоряд. В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. Київ: 

ЦІППО, 2017. – 447 с. (електронний носій); 

 Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р., м.Київ ⁄ редкол.: В. В. Сидоренко, 

М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – Київ: Агроосвіта, 2017.–424 с. 

 Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в освіті 

дорослих: збірник методик і тестових завдань для діагностики ⁄ Укладачі: 

М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. Київ: ЦІППО. 2017. – 73 с. (електронний носій). 

 Сидоренко В.В. Атестація осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, щодо вільного володіння державною мовою : методичні 

рекомендації / В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень.–Київ: ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2017. – 160 с. 

3. «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. (звільнено). 

3.1. Основними науковими результатами, досягнутими під час 

виконання першого етапу дослідження у 2017 р. є такі: 

1. У процесі теоретичного дослідження визначено, що комплексна 

державна політика управління неперервною освітою в умовах реформування 

та модернізації освітньої системи в Україні повинна відповідати принципам 

доступності та якості, а сама система неперервної освіти – особистісним 

запитам громадян та потребам інноваційного розвитку держави. 

2. Визначено  способи підвищення кваліфікації керівних кадрів ЗНЗ в 

умовах реалізації Концепції Нової української школи та удосконалення 

інформаційно-комунікаційної компетентності керівників професійних 

навчальних закладів на засадах компетентнісного підходу. 

4. Виявлено психолого-педагогічні умови розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності керівних та педагогічних кадрів освіти, а 

також інноваційні форми організації освітнього процесу у закладах 

післядипломної педагогічної освіти. 

5. Досліджено потенціал кластерних механізмів в управлінні освітою в 

умовах децентралізації влади й управління якістю освіти дорослих як 

проблему державного управління освітою в Україні. 

6. Вивчено інноваційні підходи до освіти фахівців у сфері публічного 

управління та адміністрування та формування ефективної системи освітніх 

послуг як складової реформи місцевого самоврядування. 
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3.2. Основні науково-прикладні результати та інновації. 

Обґрунтовано методичне, кадрове забезпечення державно-громадського 

управління неперервною освітою в Україні, зокрема визначено основні 

напрями управління в умовах децентралізації. 

3.3. Підготовлено та надруковано. 

За темою НДР опубліковано: розділи у 5 монографіях, 1 – у 

Національній доповіді, 52 наукові статті, 67 тез конференцій. 

3.4.  Найбільш вагомі  публікації виконавців теми:  

1. Гусєв В.О. Утвердження парадигми сталого інноваційного 

розвитку в Україні / В.О. Гусєв // Сталий розвиток — ХХІ століття: 

управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / 

В.М.Андерсон, М.Д.Балджи, В.І. Баркан [та ін.]; Інститут телекомунікацій та 

глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Вища економіко-

гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Є.В.Хлобистова.–Київ, 2017. –564 с.–

С. 29–45.  

2. Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології 

інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку/ 

М. О. Кириченко // Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekt społeczne, 

ekonomiczne i humanitarne.–Польща, Ополє, 2017.–С. 149–156.   

3. Культура цільового управління в національній системі освіти: 

гуманістичний контекст: кол. монографія / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, 

Г. А. Дмитренко та ін.; за заг. ред. Г. А.Дмитренка, В. В. Олійника // Луцьк: 

Вежа-Друк, 2017. –412 с.   

4. Suprun V. V. The actual problems of development and main directions of 

increasing the efficiency of public administration in vocational education of Ukraine 

/ V.V. Suprun // «Стратегічний потенціал державного татериторіального 

розвитку» Донецький державний університет управління (Маріуполь, 

Україна), Європейський інститут післядипломної освіти (Словацька 

Республіка). колективна монографія.–22 с. 

4. «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.  

4.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання другог етапу 

дослідження у 2016 р., такі: 

 обґрунтовано особливості використання інноваційних типів 

управлінських структур у 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); 

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

С. В. Штангей); формування мовленнєвого впливу на управління сучасним 
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соціумом у контексті суспільно-політичних змін в Україні (старш. 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). 

4.2. 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). 

4.3. Підготовлено та надруковано 43 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. 

5. «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

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

У звітному році над темою працювали 14 виконавців. Науковий керівник 

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

5.1. Основними науковими результатами, досягнутими під час виконання 

першого етапу дослідження у 2017 р., є такі: 

 здійснено системний аналіз наявних моделей розвитку професійної 

компетентності педагогів професійної школи в процесі підвищення кваліфікації у 

курсовий та міжкурсовий періоди; 

 обґрунтовано сучасні способи 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; 

 розроблено інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів, що базуються на засадах андрагогічного та 

акмеологічного підходів; 

 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;  
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 визначено й уточнено умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ПТНЗ у 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 у системі 

професіональної освіти. 

5.2.Підготовлено та надруковано 59 наукових публікацій з проблеми 

дослідження, зокрема: у фахових педагогічних виданнях – 6, у зарубіжних 

виданнях – 17, а також тез – 36. 

5.4. Найбільш вагомі  публікації виконавців теми:  

1. Lukіianchuk A. N. Theoretical aspects of motivation of professional activity of 

pedagogical workers of professional educational establishments are on the basis of 

competitiveness / Development and modernization of social sciences: experience of 

Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. Vol. 2. Lublin: 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – Р. 133–149. 

2. Sytnikov O. P. Distance learning in the system of sertification training of 

teaching staff of professional educational esteblishments of Ukraine/ Sytnikov O. P. 

// Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-

Praktycznej «Pedagogika. Teoretyczne i practyczne aspekty rozwoju wspolczesnej 

nauki» (29.06.2017–30.06.2017). – Warszawa: Wydawca Sp. z. o. o. «Diamond 

trading tour», 2017. – С. 10–14. 

6. «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу 

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

Упродовж звітного року над темою працювали 9 виконавців. Науковий 

керівник– О. І. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ 

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

6.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання 

дослідження у 2017 р.: 

• підготовлено обґрунтування теми НДР (тему затверджено на засіданні 

вченої ради ЦІППОДВНЗ «Університет менеджменту освіти», протокол № 2 

від 12 квітня 2017 р.); 

• здійснено теоретичний аналіз наукової літератури, за яким 

виокремлено основні групи психологічних чинників суб’єктивного 

благополуччя персоналу освітніх організацій; 

• розроблено теоретичну модель суб’єктивного благополуччя персоналу 

освітніх організацій та його психологічних чинників. 

6.2. Основні науково-прикладні результати та інновації. 

Створено спецкурси: 1. «Лідерство у діяльності керівника освітньої 

організації» (О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська, 1,5 друк. арк.). 

2. «Використання проективних методів у роботі психолога в умовах освітньо-

виховного процесу» (І. В. Євтушенко, 1,5 друк. арк.). 3. «Особистісний 

потенціал як чинник подолання професійних криз керівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів» (А. С. Москальова, 1,5 друк. арк.). 

4. «Соціально-педагогічне проектування екологічного освітнього 



19 

 

середовища» (В. О. Киричук, 1 друк. арк.). 5. «Психологія перфекціонізму 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» 

(Л. М. Карамушка, Т. В. Грубі, 2 друк. арк.). 6. «Коучинг у діяльності 

державного службовця» (О. О. Нежинська, 1 друк. арк.); 

За темою наукової роботи у 2017 р. захищено: 1 докторську дисертацію 

(О. Г. Максименко, Інститут психології імені Г. С. Костюка), 3 кандидатські 

дисертації аспірантів кафедри (В. І. Зоріна, І. В. Пустовалов, НПУ імені 

М. П. Драгоманова; Л. О. Гончарова, Київський університет імені Бориса 

Грінченка); прийнято до захисту 1 кандидатську дисертацію у спеціалізовану 

раду Київського університету імені Бориса Грінченка (В. Г. Кот). 

6.3. Підготовлено та надруковано 45 наукових публікацій з проблеми 

дослідження: збірник матеріалів конференції – 1; спецкурс – 1, статей – 10, з 

них за кордоном – 5, у наукометричних виданнях – 3; матеріалів і тез 

конференцій – 33, з них за кордоном – 2 –загальним обсягом 17,41 друк. арк. 

6.4. Найбільш вагомі  публікації виконавців теми:  

комплекс методик: «Комплекс методик з дослідження перфекціонізму 

науково-педагогічних працівників» (Л. М. Карамушка, Т. В. Грубі, 1,5 др. 

арк.); 

посібник: «Психологія управління освітніми організаціями в умовах 

соціальних трансформацій»: зб.практ. занять для слухачів післядипломної 

освіти (О. І. Бондарчук, Н. В. Гордієнкота ін., 10 друк. арк.). 

 

7. «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій 

змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти», 

РК № 0117U002382, 2017–2019 рр. 

Упродовж звітного року над темою працювали 10 виконавців. Науковий 

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

7.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання першого 

етапу дослідження у 2017 р., такі: 

• виявлено генезу поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців із 

проблеми дослідження;  

• визначено методологію дослідження проблеми;  

• підібрано і здійснено теоретичний, термінологічнийі контент-аналіз 

педагогічної й управлінської літератури, інформаційних ресурсів мережі 

Інтернету;  

• проведено системний аналіз стану відкритої післядипломної освіти, 

уточнено категорійно-понятійний апарат проблеми; 

• сформульовано й обґрунтовано принципи, форми й методи 

застосування технологій змішаного навчання в системі відкритої 

післядипломної освіти; 

• спільно з лабораторією систем відкритої освіти Українського 

відкритого університету післядипломної освіти ВГО «Консорціум закладів 

післядипломної освіти» участь у підготовці локального педагогічного 

експерименту «Упровадження технологій змішаного навчання в систему 

відкритої післядипломної освіти», експериментальній апробації віртуального 
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освітнього середовища Office 365 з проблеми використання змішаної 

технології навчання в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 

365 у процесі підвищення кваліфікації слухачів у закладі післядипломної 

освіти. Визначено експериментальні групи підвищення кваліфікації за 

змішаною технологією навчання: категорія «Керівні та педагогічні кадри ЗНЗ 

з проблеми «Організація дистанційного навчання у загальноосвітньому 

навчальному закладі» (на базі Борзнянської РДА Чернігівської області) у складі 

56 осіб (2 групи) (наказ ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» від 

24.03.2017 р. № 01-01/114). Розроблено й затверджено пакет нормативних і 

навчально-методичних документів (навчальні та навчально-тематичні плани, 

робочі програми онлайн занять, спецкурсів, наочне та навчально-методичне 

забезпечення керованої самостійної роботи слухачів експериментальних груп); 

• підготовлено структуру змісту, методичні інструкції щодо написання  

розділів колективного методичного посібника «Науково-методичні основи 

впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої 

післядипломної освіти» (5 друк.аркуш.); 

• визначено методологію, форми та методи організації роботи  науково-

педагогічних працівників закладів післядипломної освіти в єдиному 

інформаційному середовищі на основі Office 365 (управлінський, освітній, 

науковий, організаційний, комунікативний аспекти) при змішаному навчанні. 

7.2. Основні науково-прикладні результати та інновації:  

• Підготовлено Програму дослідно-експериментальної роботи 

«Упровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої 

післядипломної освіти» за темою науково-дослідної роботи кафедри 

«Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного 

навчання в систему відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382). 

У процесі підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників та керівних кадрів освіти вперше впроваджені інноваційні 

інформаційні технології, такі, як: 

 використання сервісів Office 365 під час підвищення кваліфікації 

керівних працівників освіти Борзнянського району Чернігівської області; 

 проведення вебінарів, онлайн лекцій з використанням Skype для 

бізнесу; 

 використання онлайн сервісу Forms для проведення опитування 

слухачів під час курсів підвищення кваліфікації та після їх завершення; 

 організація єдиного інформаційного простору кафедри на основі 

Office 365; 

 використання сервісу Yammer для обговорення зі слухачами 

навчальних матеріалів під час курсів підвищення кваліфікації та для онлайн 

обговорення проблемних питань, щодо організації освітнього процесу та 

наукової роботи на кафедрі. 

 Створенно єдиний інформаційний простір, впроваджено його в 

управлінський та організаційний напрям роботи КВОСІКТ, що забезпечило 

оперативний доступ усім працівникам кафедри до освітньої й організаційної 
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інформації, оперативність роботи працівників кафедри, рівномірність 

розподілу навантаження на них, ефективний контроль за виконаннм завдань. 

7.3. Підготовлено та надруковано 53 наукові публікації з проблеми 

дослідження: навчальний посібник (у співавторстві) – 1. 

7.4. Найбільш вагомі  публікації виконавців теми:  

1. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та 

перспективи розвитку / В. В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – №1. 

– 2017. – 108 с. –С. 3–11. 

2. Ляхоцька Л. Л. Організація освітнього процесу в закладах 

післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій 

навчання: метод. рек. / Л. Л. Ляхоцька, С. П. Касьян, Л. В. Калачова та ін.; за 

заг.ред. Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2017. – 196 с. 

3. Ляхоцька Л. Л. Масовий відкритий онлайн-урок як інноваційна форма 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах / Л. Л. Ляхоцька, 

Л. В. Бондаренко // Нова педагогічна думка.– №1 (89).– 2017.–C. 32–35. 

4. Liakhotska L. L. The role of a lecturer as a tutor of a postgraduate 

educational institution in managing an educational process / Management of higher 

education guality: problems and prospects [collection of scientific papers; edited 

Victor Oliynyk]. ISBN 978-1911354-23-9 – London, LASHE, 2017. – 122 р.–Р.89–

92. 

5. Збірник матеріалів Всеукраїнського методологічного семінару 

«Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Оffice 

365» (Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі 

Оffice 365: зб. матеріалів методологічного семінару 18 травня 2017 р. [ред. кол.: 

В. В. Олійник (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» 

НАПН України, 2017. – 116 с.). 

 

8. «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних 

умовах», РК 0117U002377, 2017–2019 рр. 

Упродовж звітного року над темою працювали 11 виконавців. Науковий керівник 

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

8.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання першого 

етапу дослідження у 2017 р. , такі: 

 визначено мету, цілі та завдання дослідження прощення як соціального та 

психологічного феномену; розроблено етапи дослідження, складено і 

оформлено проміжний звіт по етапу; 

 здійснено теоретико-методологічний аналіз психологічних основ 

формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів (сутності професійної толерантності, її 

індивідуально-психологічних та організаційно-психологічних 

характеристик);  

 розроблено й обґрунтовано модель професійної толерантності 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів (проаналізовано 

основні структурні компоненти і складові моделі, систематизовано 
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особистісні й організаційні чинники професійної толерантності 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів). 

9. «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: 

теорія, методологія, практика», РК 0116U003480, 2016–2020 рр. 

Упродовж звітного року над темою працювали 13 виконавців. Науковий 

керівник НДР – І. В. Хлівна, д-р. економічних наук, проф.  

9.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання першого 

етапу дослідження у 2017 р., такі: 

 визначено: поняття конкурентоспроможності персоналу; 

теоретико-методологічні засади професійної підготовки кадрів, 

теоретико-методологічні засади професійної підготовки 

банківських кадрів; 

  виявлено: організаційно-педагогічні умови формування 

економіко-правової, соціально-економічної компетентності 

майбутніх конкурентоспроможних менеджерів; чинники 

формування конкурентоспроможності підприємства. 

 

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

методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої 

післядипломної освіти», РК № 0116U004868, 2016–2018 рр. 

Упродовж звітного року над темою працювали 8 виконавців. Науковий 

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

10.1 Основні наукові результати, досягнуті під час виконання другого 

етапу дослідження у 2017 р., такі: 

 проведено перевірку концептуальних і теоретичних положень щодо 

застосування в освітньому процесі закладів системи 

післядипломної освіти інноваційних технологій на основі 

принципів відкритої освіти і дистанційного навчання; 

 розробленой затверджено пакет нормативних та навчально-

методичних документів (навчальні та навчально-тематичні плани, 

робочі програми онлайн занять, спецкурсів, наочне та навчально-

методичне забезпечення керованої самостійної роботи слухачів 

експериментальних груп) за змішаною технологією навчання: 

категорія «Керівні та педагогічні кадри ЗНЗ з проблеми 

«Організація дистанційного навчання у загальноосвітньому 

навчальному закладі» (на базі Борзнянської РДА Чернігівської 

області) у складі 56 осіб (2 групи) (наказ ректора ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» від 24.03.2017 р. № 01-01/114). 

10.2. Основні науково-прикладні результати та інновації:  

Спільно з кафедрою відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» 18 травня 2017 р. підготовлено, проведено 

методологічний семінар всеукраїнського рівня на тему «Технологія роботи в 

єдиному інформаційному середовищі на основі Оffice 365» 18 травня 2017 р.  

Результат: визначено методологію, форми та методи організації роботи  

науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти в єдиному 
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інформаційному середовищі на основі Office 365 (управлінський, освітній, 

науковий, організаційний, комунікативний аспекти) у разі змішаного навчання, 

видано «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі 

Оffice 365»: зб. матеріалів Всеук. методолог. семінару, 18 травня 2017 р. – 

Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – 116 c.–С.25–30 

[Електронний ресурс].– URL :https://umo.sharepoint.com/sites/kaf_vos_ikt/Share

d%20Documents/Forms/  

За подане на конкурс наукових розробок за тематичними номінаціями 

(номінація – Інновації в підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів та 

їхньої адаптації до нових вимог Нової української школи) ІХ Міжнародної 

виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017», м. Київ, 24–26 жовтня 2017 р., 

видання «Організація освітнього процесу в закладах післядипломної 

педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання»: 

метод. рек. / за заг.ред. Л. Л. Ляхоцької / Л. Л. Ляхоцька, С. П. Касьян, 

Л.  В. Калачова, та ін..; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2017. – 196 с.) 

отримали медаль переможця. 

10.3. Підготовлено та надруковано 25 наукових публікацій з проблеми 

дослідження: методичних посібників – 3; статей – 5, з них у наукометричних 

виданнях – 3, у фахових педагогічних виданнях – 4, у зарубіжних виданнях – 

2, з них іноземними мовами – 2 (1 англійською, 1 польською); у збірниках 

наукових праць – 3, в електронних ресурсах – 6, тез – 4; публікації розміщені в 

електронній бібліотеці НАПН України – 3. 

10.4. Найбільш вагомі  публікації виконавців теми:  

1. Ляхоцька Л. Л. Організація освітнього процесу в закладах 

післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій 

навчання: метод. рек. / за заг.ред. Л. Л. Ляхоцької / Л. Л. Ляхоцька, 

С. П. Касьян, Л. В. Калачова та ін.; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2017. 

– 196 с. 

2. Ляхоцька Л. Л. Масовий відкритий онлайн-урок як інноваційна форма 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. 

Бондаренко // Нова педагогічна думка. –2017, № 1 (89). – C. 32–35. 

3. Триус Ю.В. Аналіз особливостей використання програмного 

забезпечення при підготовці фахівців у галузі інформаційних технологій 

[Електронний ресурс] / Ю.В. Триус, І.В. Герасименко, Л.В. Журба // Науковий 

журнал «ScienceRese: PedagogicalEducation». – 2017, №6 (14). – С. 29–35 – 

Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/105518 (DOI: 

10.15587/2519-4984.2017.105518). 

 

11. Лабораторія управління післядипломною педагогічною освітою – 

тема НДР «Інноваційні технології управління системою післядипломної 

педагогічної освіти в умовах суспільних змін», РК 0116U004867, 2016–2018 рр. 

Упродовж звітного року над темою працювали 5 виконавців. Науковий 

керівник НДР – З. В. Рябова д-пед. наук, проф. 

 

https://umo.sharepoint.com/sites/kaf_vos_ikt/Shared%20Documents/
https://umo.sharepoint.com/sites/kaf_vos_ikt/Shared%20Documents/
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11.1. Основними науковими результатами, досягнутими під час виконання 

другого етапу дослідження у 2017 р. є такі: 

 обґрунтовано концептуальні засади управління післядипломною 

педагогічною освітою в умовах інноваційних трансформацій; 

 визначено основні методи проведення дослідження. 

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

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

них іноземними мовами – 2 (польською). 

12. Спільна лабораторія психології професіоналізму (ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» (з Рівненським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти) – тема НДР «Психологічні засади 

розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах 

післядипломної педагогічної освіти», 2016–2019 рр. 

Упродовж звітного року над темою працювали 10 виконавців. Науковий 

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

12.1. Основними науковими результатами, отриманими у 2017 р., є такі: 

 теоретично обґрунтовано та виявлено сутність, психологічні критерії та 

показники професіоналізму педагогічних працівників.  

12.1. Основними науково-прикладними результатами, отриманими у 2017 р., є  

такі: 

 підготовлено й апробовано комплекс методик для емпіричного 

дослідження рівнів і чинників професіоналізму педагогічних працівників. 

 

2. 3. Публікації  

Загальна кількість праць, підготовлених в Університеті менеджменту 

освіти за звітній період, – 348, зокрема надруковано – 348. 

 

За видами продукції: Підготовлено Зокрема 

надруковано 

Наукова продукція:   

стратегія   

монографії 9 9 

збірники наукових праць 44 44 

Науково-виробнича продукція:   

посібники   

навчально-методичні 14 14 

методичні посібники 3 3 

навчальні посібники 14 14 

методичні рекомендації 15 15 

Навчальна продукція:   

лекційні курси 4 4 

спецкурси 18 18 

навчальні програми 2 2 

Довідкова продукція:   
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положення   

збірники нормативних документів   

довідники   

Статті:   

у наукових фахових виданнях 9 9 

у міжнародних виданнях   

у виданнях, що входять до наукометричних 

бах даних 

12 12 

в інших виданнях 4 4 

у науково-педагогічній пресі   

у збірниках наукових праць   

у наукових періодичних виданнях   

Тези 200 200 

 346 346 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Експериментальна діяльність Університету менеджменту освіти НАПН 

України у 2017 р. відбувалася у межах  основних напрямів роботи кафедр. Чотири 

експерименти здійснювалися на всеукраїнському рівні за наказом МОН України: 

Всеукраїнські експерименти: 

1. Тема «Підготовка керівних педагогічних та науково-педагогічних 

кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft–

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

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

дійсний член НАПН України, ректор УМО). Експериментальна база – 2: ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; Луганський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Триває перший етап. Здійснюється робота щодо розроблення спільної 

діяльності з науковими установами України, ГС «Всеукраїнська академія 

інноваційного розвитку освіти», представниками компанії Microsoft Україна. 

2. Тема «Педагогічна майстерність вчителя як чинник професійного 

самовизначення учнів інноваційного навчального закладу «Школа – 

коледж» (2014–2018 рр.; наказ МОН України № 512 від 24.04.2014 р., 

науковий керівник – Отич О. М., доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків УМО). 

Експериментальна база – 1: Миколаївська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів 

мистецтв і прикладних ремесел, експериментальний навчальний заклад 

всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської 

ради Миколаївської області. 

У 2017 році опрацьовано концепцію інноваційного навчального закладу 

«школа-коледж», розроблено навчальний план закладу нового типу, 

узгоджено з нормативно-правового базою. Відкориговано структуру 

методичної роботи та управлінського забезпечення навчально-виховного 
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комплексу «школа-коледж». Розроблено модель керівництва закладу нового 

типу. 

3. Тема «Професійний саморозвиток учителів мистецьких 

дисциплін у Центрі педагогічної майстерності» (2014–2018 рр.; наказ МОН 

України № 1324 від 14.11.2014 р., науковий керівник – Отич О. М., доктор 

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

міжнародних зв’язків УМО). Експериментальна база – 1: Малобілозерська 

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

Запорізької обласної ради. 

У 2017 р. розроблено програми курсів на вибір та інтегрованих 

предметів, отримано гриф МОН України, а саме:  

- програми курсів на вибір («Образотворче мистецтво», «Народна 

іграшка», «Петриківський розпис», «Бісероплетіння», 

«Писанкарство», «Музеєзнавство», «Народний спів», «Театральне 

мистецтво», «Народна хореографія», лист від 15.08.2017 21.1/12-Г -

574 ); 

- програми інтегрованих курсів «Зарубіжна література» від 21.12.2017 

21.1/12-Г -890, «Ліплення», лист від 12.06.2017 21.1/12-Г -190, 

«Українська література», лист від 24.04.2017 21.1/12-Г -82, 

«Географія», лист від 11.07.2017 21.1/12-Г -384, «Українська мова» 

лист від 28.07.2017 21.1/12-Г -473. 

4. Тема «Розвиток педагогічної майстерності вчителів мистецьких 

дисциплін в інноваційному освітньому середовищі гімназії» (2014–

2018 рр.; наказ МОН України № 1319 від 14.11. 2014 р., науковий керівник – 

Кондратова Л. Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій УМО). 

Експериментальна база – 1: Мелітопольська гімназія № 9 Мелітопольської 

міської ради Запорізької обласної ради  

У 2017 р. створено структурно функціональну модель розвитку 

педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін, упроваджено 

цільову комплексну програму розвитку гімназії як освітнього закладу з 

формуванням груп художньо-естетичного профілю, упроваджено програму 

розвитку Центру педагогічної майстерності вчителів  мистецьких дисциплін, 

розроблено програми курсів на вибір, отримано гриф МОН України, а саме: 

програми курсів на вибір («Духові інструменти», «Хоровий клас», 

«Електронний клавішний інструмент», «Естрадний вокал», «Баян та 

акордеон», «Шестиструнна гітара», «Комп’ютерна графіка», «Сучасний 

танець», «Народна естрадна хореографія», «Культура Чеської республіки. 

Українська діаспора в Чехії», «Художня культура Мелітопольщини», «Юницй 

критик (мистецтвознавець)», «Театрознавство», лист від 15.08.2017 211\12-Г -

573, протокол № 2 від 10 серпня 2017 р. ). 

Експерименти локального рівня: 

1. Кафедра психології управління. Дослідно-експериментальна робота 

регіонального рівня у межах спільної лабораторії психології професіоналізму 

(ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та Рівненський обласний інститут 
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післядипломної педагогічної освіти) на тему «Психологічні засади розвитку 

професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної 

педагогічної освіти» (2016–2019 рр., наказ управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації від 08.07.2016 р.). Досліджено 

рівні і чинники професіоналізму педагогічних працівників на вибірці 500 осіб 

– педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської 

області, визначено основні напрями сприяння розвитку професіоналізму 

педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти. 

2. Кафедра державної служби та менеджменту освіти. 

Експериментальна діяльність кафедри здійснюється у таких навчальних 

закладах за відповідними темами: 

1. Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців 

гірничого профілю в професійних навчальних закладах (Криворізький 

професійний гірничо-технологічний ліцей (2016–2019 рр.), наказ МОН 

України № 665 від 13.06.2016 р.). 

Науковий консультант – Лариса Миколаївна Сергеєва, д-р пед. наук, 

проф. 

Триває перший етап. Здіснено: створення освітньо-інформаційного 

центру, електронної бібліотеки, банку даних інноваційного педагогічного та 

виробничого досвіду, авторських педагогічних технологій підготовки 

конкурентоздатного фахівця. Проведено дискусійну панель «Співпраця з 

роботодавцями у впровадженні елементів дуальної системи» за програмою 

дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Шостої 

міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» (м. Київ, 24 жовтня 

2017 р.). 

2. Технологія забезпечення доступності освітнього простору 

професійно-технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху 

(Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної 

освіти» (2016–2018 рр.), наказ МОН України № 565 від 25.05.2016 р.). 

Науковий консультант – Лариса Миколаївна Сергеєва, д-р пед. наук, 

проф. 

Триває перший етап. Здійснюється робота щодо розроблення 

структурно-змістової моделі формування знань та вмінь учнів в інклюзивних 

групах. Проведено дискусійну панель «Інноваційні підходи до формування 

якості підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних 

закладах» у межах Восьмої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 

2017» (м. Київ, 17 березня 2016 р.). 

2. Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій. У звітний період кафедрою ВОСІКТ та лабораторією СВО 

здійснювався підготовчий етап до проведення експериментальної роботи 

локального рівня (рівня ЦІППО) у 2018 р. Результати експериментальної 

роботи кафедри ВОСІКТ та лабораторії СВО, отримані впродовж звітного 

періоду: розроблено теоретико-методичну базу інноваційного проекту 

«Впровадження в освітній процес ЦІППО структури, форм і технологій 
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підвищення кваліфікації слухачів в єдиному інформаційному середовищі 

на основі Office 365» при змішаному навчанні. 

 

4. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТАЇХ МОНІТОРИНГ 

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 р., протокол № 1-7/6-159 

і «Методичних рекомендацій щодо моніторингу впровадження результатів 

науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України», 

затверджених Постановою Президії НАПН України від 21 червня 2012 р., 

протокол № 1-7/7-225. Відповідно до цих документів визначено мету, умови, 

порядок та етапи упровадження результатів НДР, а також цільові групи 

користувачів упроваджуваної продукції. 

Моніторинг упровадження здійснювався з використанням методів 

спостереження, аналізу, узагальнення, оцінювання й опрацювання інформації про 

стан упровадження продукції. У процесі моніторингу упровадження результатів 

науково-дослідної роботи проведено оцінювання ефективності цього процесу з 

метою вдосконалення і прогнозування подальших досліджень. 

У 2017 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» розпочався другий 

етап упровадження держбюджетних науково-дослідних робіт, що розроблялися у 

2015 р. та відбувався третій 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 2017 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 2017 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 2017 р. відбувалося на базі двох 

об’єктів: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та 

електронної бібліотеки НАПН України.  

Цільову групу споживачів наукової продукції склали працівники закладів 

післядипломної освіти, вищих педагогічних навчальних закладів, наукові бібліотеки 
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та підвідомчі установи НАПН України (відповідно до списків розсилки друкованої 

продукції). 

Розпочато третій 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 

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 третій 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 (2012–2014рр.) та «Теоретико-методичні засади 

підготовки науково-педагогічних кадрів в системі післядипломної педагогічної 

освіти», РК № 0112U000666 (2012–2014рр.), «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 (2012–2014рр.).  

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»,РК № 0112U000700(2012– 2014рр.), «Технології підготовки 

керівників районних (міських) відділів освіти до впровадження й оцінювання 

http://umo.edu.ua/kataloghi-vidanj-strukturnikh-pidrozdiliv
http://umo.edu.ua/kataloghi-vidanj-strukturnikh-pidrozdiliv
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705635
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освітньої політики», РК № 0112U000665 (2012 р. – 2014), «Особистісно -

орієнтовані засади психологічної підготовки майбутніх психологів у системі 

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

Об’єктами упровадження виступали: 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України й 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 зростання 

конкурентоздатності сучасних фахівців у галузі освітизгідно із сучасними 

вимогами. 

За результатами проведених досліджень до варіативної складової освітньо-

професійної програми підготовки магістрів із спеціальності «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. 

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) 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) 

впроваджено: 

 посібник «Підготовка науково-педагогічних кадрів в системі ППО: 

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

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705635
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 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) 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.); 

 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) 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) 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.). 
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5. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У розділі наведено основні напрями діяльності редакційно-видавничого 

відділу Університету впродовж 2017 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 2017 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; 

 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 та співзасновником низки наукових 

періодичних видань, серед них: 

 Науковий журнал «ScienceRise» (фахове видання внесено 

до міжнародної наукометричної бази даних);  

 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); 

 журнал  «Післядипломна освіта в Україні»; 

 електронне науково-практичне видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та управління» (Index Copernicus); 

 електронне науково-практичне видання «Науковий вісник УМО. 

Серія. Педагогіка» (Index Copernicus); 

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). 
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6. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 

 

Відповідно до плану проведення міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій здобувачів вищої освіти МОН України 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти 

і молодих учених «Наука і молодь – 2017: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін» (м. Київ, 19 травня 2017 р., ННІМП ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»). 

 

Відповідно до плану роботи НАПН України 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. 

Київ, 1 листопада 2017 р., ЦІППО, ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» та лабораторія соціально-психологічних технологій Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України). 

 

Виставки  

1. VІIІ Міжнародна спеціалізована виставка «Сучасні заклади освіти 

– 2017», (16–18 березня 2017 р.,м. Київ).  

У межах роботи виставки 16 березня 2017 р. Університетом 

менеджменту освіти проведено круглий стіл «Законодавче забезпечення 

розвитку післядипломної освіти в Україні» як продовження дискусії, 

започаткованої Радою ректорів (директорів) Українського відкритого 

університету післядипломної освіти ВГО «Консорціум закладів 

післядипломної освіти» під час круглого столу «Нормативно-правове 

забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти» (24 лютого 2017 р., 

УМО). 

За підсумками роботи виставки, ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України нагороджено золотою медаллю в номінації 

«Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного 

процесу в закладах освіти», а науковцям Університету вручено дипломи. 

2. ХХХІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 

2017» ( 6–8 квітня 2017 р., м. Київ). 

У межах виставки Університетом менеджменту освіти проведено два 

семінари: науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій», який провели науково-педагогічні працівники кафедри 

управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології: Олена Володимирівна Алейнікова, 

Євген Григорович Карташов, Тетяна Олександрівна Букорос, Оксана 
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Володимирівна Дубініна, Володимир Миколайович Івкін, Галина 

Володимирівна Наливайко, Світлана Василівна Штангей, Галина Віталіївна 

Бережна та Наталя Василівна Стасюк;науково-методичний семінар 

«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін», який 

провели науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування ННІМП: Зоя Вікторівна Рябова, Ганна Миколаївна Тимошко, 

Ірина Леонідівна Сіданіч, Тетяна Анатоліївна Махиня, Наталя Олексіївна 

Приходькіна, Наталя Юхимівна Заєць, Оксана Петрівна 

Юрченко).Працівники Університету відвідали семінар Державної наукової 

установи «Енциклопедичне видавництво» на тему «Співпраця з вищими 

навчальними закладами України у підготовці Великої української 

енциклопедії: проблеми та перспективи», а також інші науково-методичні та 

практичні заходи вищих навчальних закладів України. 

За підсумками роботи виставки, ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» нагороджено золотою медаллю у номінації «Компетентнісний 

підхід в освітній діяльності вищої школи», а працівникам Університету 

вручено дипломи за активну участь у виставкових заходах та 

представлення освітніх інноваційних технологій. 

3. ІХ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 

2017»(24–26 жовтня 2017 р., м. Київ). 

Науково-педагогічні працівники Університету ініціювали та провели у 

межах виставки круглий стіл на тему«Громада і опорна школа: співпраця 

задля забезпечення якості освіти», модераторами якого стали:Наталія Клокар, 

професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освітиУніверситету менеджменту 

освіти і Григорій Науменко, начальник відділу ППО ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН України, кандидат філософських наук. У 

своїх вступних промовах вони зазначили, що заявлена тема є надзвичайно 

актуальною, викликає великий інтерес в усіх, кому небайдужа доля освіти в 

сільській місцевості. 

За підсумками роботи виставки, ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України нагороджено золотою медаллю в номінації 

«Інновації в підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів і їх адаптації 

до нових вимог Нової української школи» за методичні рекомендації 

«Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної 

освіти з використанням електронних технологій навчання» 

Л. Л. Ляхоцької. 

4. ХХХІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 

День студента 2017»(16–18 листопада 2017 р., м. Київ) 

У межах виставки Університетом менеджменту освіти проведено два 

відповідних заходи: 

 науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій»за участю науково-педагогічних працівників кафедри 
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управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології, таких як:Олена Володимирівна 

Алейнікова, Євген Григорович Карташов, Тетяна Олександрівна Букорос, 

Оксана Володимирівна Дубініна, Володимир Миколайович Івкін, Галина 

Володимирівна Наливайко, Світлана Василівна Штангей, Наталя Василівна 

Стасюк, Алла Анатоліївна Вініченко, Галина Віталіївна Бережна; 

 круглий стіл «Презентація двох магістерських програм: “Якість, 

стандартизація та сертифікація персоналу” та “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність”»,за участюнауково-педагогічних працівників 

кафедриекономіки, підприємництва та менеджменту ННІМП, таких як: 

Оксана Анатоліївна Іванилова, Тетяна Іванівна Бурлаєнко, Ольга Анатоліївна 

Брусєнцева, Людмила Миколаївна Савчук, Оксана Леонідівна Ануфрієва. 

Запідсумками роботи виставки, Білоцерківський інститу 

тнеперервної професійно їосвіти ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України нагороджено золотою медаллю в номінації 

«Інформаційні ІТ-технології у вищому навчальному закладі» зарозроблення 

методични хрекомендацій щодо застосування інформаційних ІТ-

технологій у професійно-технічних навчальних закладах, апрацівникам 

Університет вручено дипломи за активну участь у семінарах виставки і 

представлення освітніх інноваційних технологій.  

 

Відповідно до плану роботи Університету менеджменту освіти  

проведено такі науково-практичні заходи: 

 

Форуми  

1. Форум андрагогіки, (м.Київ, 2–3 листопада 2017 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»).  

2. «Оn-line форум із педагогічними працівниками ПНЗ України щодо 

актуальних питань методики професійної освіти» (м. Біла Церква, 2017 р., 

БІНПО). 

Конгреси 

1. ІІІ Міжнародний Конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в 

університетському просторі» (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.) 

 

Заходи під час Міжнародних виставок 

1. VІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» (м. Київ, 

16-18 березня 2017 р.). Круглий стіл «Законодавче забезпечення розвитку 

післядипломної освіти в Україні» (м. Київ, 16 березня 2017 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»).  

Результативність: учасниками 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 
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освіти, міжнародну діяльність Університету менеджменту освіти у галузі 

інклюзивної педагогіки, психологічну підготовку персоналу закладів ППО до 

діяльності в умовах змін, систему підвищення кваліфікації педагогів зокрема 

міжнародний досвід, освітянську реформу в системі післядипломної освіти, 

проблеми підготовки керівників навчальних закладів тощо. 

 

Міжнародні наукові-практичні конференції 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація як 

феномен і умова впровадження інноваційних науково-освітніх процесів»  
(м. Київ, 27 жовтня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій» проведена ДВНЗ «УМО» спільно із Сумським державним 

педагогічним університетом ім.  А. С. Макаренка. Співорганізаторами заходу 

виступили Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), 

Іnternational academy of social-economic sciences (Грузія), Інститут технологій 

університету Онтаріо – UOIT (Канада), Казахський національний університет 

імені аль-Фарабі (Республіка Казахстан), Міжнародний університет «МІТСО» 

(Республіка Білорусь), Запорізька державна інженерна академія (Україна), 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) і 

Zoloche international school (Україна). 

 У конференції брали участь майже 300 викладачів, науковців, 

докторантів, аспірантів, керівників та вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів, представників регіональних закладів післядипломної педагогічної 

освіти, зарубіжні вчені. На пленарному засіданні виступили учасники 

делегації з Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польша): 

З. Бонк – проректор з питань розвитку; Е. Малолепши – декан відділу 

педагогіки; К. Редзінський – директор Інституту педагогіки; М. Міровська – 

керівник Департаменту соціальної роботи і охорони здоров’я (26–28 квітня 

2017р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»). 

 3. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю 

вищої освіти: проблеми та перспективи». У роботі секцій конференції брали 

участь більш як 80 учасників, які обговорили перспективи інноваційного 

розвитку науки і вищої освіти, якість університетської освіти та проблеми 

запровадження компетентнісного підходу у вищій школі, європейську 

політику та європейські моделі забезпечення якості вищої освіти, психологічні 

основи навчання та педагогічну майстерність науково-педагогічних 

працівників, професійну освіту і навчання особистості, використовуючи 

вітчизняний та зарубіжний досвід, виклики та перспективи розвитку системи 

забезпечення якості вищої освіти в Україні. Серед міжнародних гостей на 

конференції були присутні доктор юридичних наук, професор Софійського 

університету імені Святого Климента Охридського І. Русчев та доктор 

Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Республіка 

Болгарія) Д. Г. Узунов (29 вересня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»). 
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 4. IХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід навчально-професійної діяльності фахівців» 

(м. Київ, 2017 р.,ДВНЗ «УМО»). 

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26 травня 2017 р., 

спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ 

«УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України). 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» 
(м. Київ, 1 листопада 2017 р., спільно з кафедрою психології та особистісного 

розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією соціально-психологічних 

технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України). 

3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні 

орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців з педагогіки вищої 

школи» (жовтень 2017 р., кафедра педагогіки, управління та адміністрування, 

ДВНЗ «Кам'янець-Подільський національний університет» ім. Івана Огієнка 

ННІМП). 

4. ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Професійний розвиток 

фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 28 

квітня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

5. Всеукраїнська науково-практична електронна конференція «Відкрита 

та дистанційна освіта: від теорії до практики» (м. Київ, жовтень 2017 р., 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

6. VIІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (28 

березня – 21 квітня 2017 р., БІНПО). 

7. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної 

освіти» (м. Біла Церква, 30 листопада 2017 р., БІНПО). 

 

Всеукраїнські конкурси 

1. Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних й методичних праць 

для системи післядипломної освіти (лютий – листопад,відділ науково-

методичного забезпечення ППО,О. М. Отич, А. С. Науменко). 

 

Регіональні науково-практичні семінари 

1. Регіональний науково-практичний семінар «Удосконалення 

професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних 

технологій» (12 квітня 2017 р., на базі ПНЗ «Херсонське вище професійне 

училище сервісу та дизайну», м. Херсон). Організатори семінару: кафедра 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра 
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педагогіки, психології та управління навчальними закладами Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України та 

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській 

області. У семінарі брали участь науково-педагогічні працівники БІНПО, ПНЗ, 

методисти НМЦ ПТО Херсонської області.  

Результативність: створено комунікативне середовище для 

ефективного обміну педагогічним досвідом використання інноваційних 

освітніх та новітніх виробничих технологій у професійно-теоретичній та 

професійно-практичній підготовці кваліфікованих робітників у ПНЗ. У 

семінарі брали участь 62 особи. За результатами семінару підготовлено 

електронний збірник тез. Учасники семінару отримали сертифікати про 

участь. Керівник семінару –канд.психол. наук А.М.Лукіянчук. 

2. Регіональний науково-практичний семінар «Інновації у виховній 

діяльності в закладах професійної освіти» (20 квітня 2017 р. на базі НМЦ 

ПТО в Одеській області). Організатори семінару: кафедра педагогіки, 

психології та управління навчальними закладами Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти та навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти в Одеській області. Керівник семінару– канд.психол.наук, 

доцент Н.Г. Торба. 

Результативність: у семінарі брали участь 36 педагогічних працівників 

із 15 навчальних закладів м. Одеси та Одеської області. Учасники семінару 

отримали сертифікати про участь.  

3. Регіональний науково-практичний семінар «Удосконалення 

професійної підготовки фахівців шляхом упровадження інноваційних 

технологій» (на базі НМЦ ПТО у Херсонській області, 2017 р.). 

Результативність: підвищення рівня володіння інноваційними 

(інформаційно-комунікаційними) технологіями та використання їх у 

педагогічній діяльності майстрів виробничого навчання та викладачів 

професійно-теоретичної підготовки ПНЗ. 

4. Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність 

педагога професійної школи» (на базі НМЦ ПТО у Волинській області, 

2017 р.). 

Результативність: підвищення рівня володіння інноваційними 

технологіями та використання їх у педагогічній діяльності. 

5. Регіональний науково-практичний семінар «Професійний розвиток 

педагогічних працівників ПТНЗ в умовах євроінтеграції» (8 червня 

2017 р., на базі НМЦ ПТО у Чернігівській області). Організатори семінару: 

кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області. У 

семінарі брали участь 50 педагогічних працівників. Керівник семінару –
Л. Є. Коваль. 

Результативність: учасники семінару отримали сертифікати про 

участь.  



39 

 

6. Регіональний науково-практичний семінар «Реалізація освітніх 

інноваційних технологій у професійному навчанні» (м. Полтава, 20 квітня 

2017 р. на базі ДВНЗ «Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги»). 

Організатори семінару: кафедра методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін, кафедра педагогіки, психології та управління 

навчальними закладами Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України та навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у Полтавській області.  

Результативність: кількість учасників семінару: 70 осіб. За 

результатами семінару підготовлено електронний збірник тез. Учасники 

семінару отримали сертифікати про участь. 

7. Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність 

педагогів ПТНЗ як чинник їхнього професійного розвитку» (20 квітня 

2017 р., на базі НМЦ ПТО у Миколаївській області). Організатори семінару: 

кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області.  

8. Регіональний науково-практичний семінар «Професійний розвиток 

педагогічних працівників ПТНЗ в умовах євроінтеграції» (на базі НМЦ 

ПТО у Чернігівській області, травень 2017 р.).  

9. Регіональний науково-практичний семінар «Питання до організації 

навчання іноземних студентів» (квітень 2017 р., ННІМ ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»). 

10. Регіональний науково-практичний семінар «Впровадження 

інновацій у професійно-практичну підготовку кваліфікованих 

робітників» (28 вересня 2017 р., на базі ДПТНЗ «Сумське вище професійне 

училище будівництва і дизайну»). 

Результативність: нові можливості для обміну педагогічним досвідом 

з питань впровадження освітніх інновацій у систему професійно-практичної 

підготовки кваліфікованих робітників ПНЗ регіону. Тобто впроваджується 

нова сучасна модель підвищення кваліфікації, коли разом із свідоцтвом про 

підвищення кваліфікації педагогам надається можливість опублікувати свої 

матеріали та видається сертифікат учасника науково-практичного заходу. Усі 

представлені доповіді мали професійну спрямованість відповідно до фахової 

спеціалізації слухачів експериментальних груп підвищення кваліфікації. 

 

Методологічні семінари 

1. Методологічний семінар«Когнітивні та креативні напрями 

діяльності науково-педагогічних працівників в умовах делібералізації» 
(м. Київ, 22 лютого 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

2. Методологічний семінар«Порядок планування і контролю 

виконання наукових досліджень» (організатори: кафедра університетської 

освіти і права, І. Г. Отамась, старший. викладач, канд. іст. наук), (м. Київ, 16 

березня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 
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3. Методологічний семінар«Компетентнісний підхід: проблеми, 

умови, засоби реалізації у вищій школі»Організатори: кафедра 

університетської освіти і права, В. Г. Базелюк, канд.іст.наук, доцент(м. Київ 

2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»).  

4. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному 

інформаційному середовищі на основі Office 365» (м. Київ, 18 травня 2017 р. 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

5. Методологічний семінар «Технології розвитку 

акмепрофесіогенезу фахівців у відкритому просторі післядипломної 

педагогічної освіти» (м. Київ2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»). 

6. Методологічний семінар «Хмарні технології відкритої освіти» 

(м. Київ, 15 червня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

7. Методологічний семінар «Хмарні платформи відкритої освіти» 

(м. Київ, 22 червня 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

8. Методологічний семінар«Активні методи навчання у закладах 

післядипломної педагогічної освіти» (умежах роботи Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра» (м. Київ, 2017 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»). 

9. Методологічний семінар «Ефективність системи розвитку 

професійної мобільності особистості» (м. Київ, 2017 р., 

доцентВ. В.  Левченко, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

10. Методологічний семінар «Методологія і практика 

професійного розвитку сучасного освітнього менеджера:творча 

лабораторія»(м. Харків, 3 березня 2017 р.). 

11. Методологічний семінар «Психологічні чинники суб’єктивного 

благополуччя персоналу освітніх організацій» (м. Київ, 16 листопада 2017 р., 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

12. Методологічний семінар «Ефективність проведення заходів 

науково-методичного характеру у міжкурсовий період підвищення 

кваліфікації» (м. Біла Церква, 16 березня 2017 р.). 

13. Методологічний семінар «Електронні дидактичні тести» (м. Біла 

Церква, 15 вересня 2017 р., БІНПО). 

14. Методологічний семінар «Інноваційні технології, які сприяють 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників» (м. Біла Церква, грудень 2017 р., БІНПО). 

15. Методологічний семінар «Сучасні методи оволодіння 

іноземною мовою» (м. Київ, 6 березня 2017 р.).  

Науково-методичні семінари 
2. Науково-методичний семінар «Вплив економічної безпеки на 

розвиток людського потенціалу в межах її людиноцентричного підходу», 

(м. Київ, 22 лютого 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

3. Науково-методичний семінар «Позиціонування навчального 

закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх 
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медіа», (м. Київ, 2 листопада 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»). 

4. Науково-методичний семінар«Засоби пізнання особистості в 

контексті відповідальності менеджера» (м. Харків, 12 лютого 2017 р.). 

5. Семінар«Управління розвитком загальноосвітніх навчальних 

закладів в ринкових умовах» (м. Київ, 2017 р., ННІМ ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»). 

6. Науковий семінар «Механізми формування та удосконалення 

системи управління проектами економічного та соціального 

спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» 
(м. Київ, 25 січня 2017 р., ННІМ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

7. Семінар «Психолого-педагогічний супровід навчально-

професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО»(м. Київ, 21 

лютого 2017 р.). 

8. Семінар «Проектний менеджмент як складова інформаційно-

освітнього середовища» (м. Київ, 7 квітня 2017 р., ННІМ ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»). 

9. Семінар «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – 

шлях до професійного успіху» (м. Київ, 30 жовтня 2017 р., на базі НВК 

школи-ліцею №38 ім. В. М. Молчанова). 

10. Науково-практичний інтернет-семінар «Інноваційні 

технології у підготовці кваліфікованих робітників зварювального 

виробництва» (28 листопада 2017 р., організатори заходу: кафедра методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України, 

Департамент професійної освіти Міністерства освіти та науки України, 

Міжгалузевий навчально-атестаційний центр Інституту електрозварювання 

ім. Є. О. Патона НАН України.  

11. Всеукраїнський методологічний веб-семінар «Відкрита 

післядипломна освіта у запитаннях та відповідях» (спільно з лабораторією 

систем відкритої освіти Українського відкритого університету, м. Київ, 

2017 р.). 

12. Навчально-практичний семінар «Актуальні питання 

підвищення конкурентоспроможності освітньої пропозиції України на 

міжнародному ринку: заходи із забезпечення якості надання освітніх 

послуг іноземним громадянам» (м. Київ, 2017 р., ННІМ ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»).  

13. Навчальний семінар у межах співпраці УМО з 

«КультурКонтакт Австрія» (м. Київ, 15–17 лютого 2017 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»). 
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Навчально-практичний семінар, що постійно діє 

 1. Постійний навчально-практичний семінар «Використання сервісів та 

інструментів MS Office 365 в освітньому процесі університету» (м. Київ, 

2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

 

Круглі столи 

1. Круглий стіл «Нормативно-правове забезпечення діяльності 

закладів післядипломної педагогічної освіти» (м. Київ, 23 лютого 2017 р., 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

3. Круглий стіл «Методологія і практика професійного розвитку 

сучасного освітнього менеджера» (спільно з Дніпропетровським і 

Донецькими обласними інститутами ППО та Харківською академією 

неперервної освіти) у межах освітянської виставки. 

4. Круглий стіл «Розвиток професійної готовності педагогічних 

працівників ПТНЗ до інноваційної діяльності» (м. Київ, 19 травня 2017 р. 

на базі НМК ПТО). 

5. Круглий стіл «Правова компетентність 42едпрацівників ПНЗ у 

сфері трудового права» (м. Біла Церква, 2017 р., БІНПО).  

6. Круглий стіл «Організація роботи з охорони праці та БЖД в ПНЗ» 

(18 травня 2017 р., проведено на базі Курахівського професійного ліцею 

(Донецька область). 

13. Круглий стіл «Використання хмарних технологій в 

навчальному процесі ПНЗ» (м. Біла Церква, 26 червня 2017 р., БІНПО). 

8. Круглий стіл «Шляхи вдосконалення професійного розвитку 

педагогів ПТНЗ» (21 червня 2017 р., на базі Чернігівського професійного 

ліцею залізничного транспорту м. Чернігів).  

13. Круглий стіл «Напрями вдосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної школи» (м. Біла Церква,   

8 вересня 2017 р., БІНПО). 

10. Круглий стіл «Соборність України: її значення в сучасності» 

(м. Київ, 2017 р.,ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

11. Круглий стіл «Шляхи подолання конфліктів в системі «Педагог – 

учень» (м. Київ, 2017 р. ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

12. Круглий стіл «Українські народні традиції» (м. Київ, 

2017 р.,УДЦМО МОН). 

13. Круглий стіл, присвячений творчій спадщині М.С. Грушевського 

(м. Київ, 2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

  

    

Наукові читання 

 1. І Наукові читання, присвячені пам’яті професора В.П. Яковця, кафедра 

університетської освіти і права (м. Київ, 15грудня 2017 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»). 
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Виставки 

 1. Виставка-презентація наукової, науково-методичної і навчальної 

літератури, підготовленої за результатами виконаних наукових досліджень 

кафедр університету (у межах засідання вченої ради УМО, 20 грудня 2017 р.). 

 

 

Майстер-класи 

1. «Формування навчальної мотивації учнів ПТНЗ» ( 24 травня 2017 

р. НМК ПТО У Кіровоградської області). У заході брали участь слухачі групи 

ОД-ІІ-22В та працівники НМК ПТО у Кіровоградській області (43 особи). 

Керівник – А.М.Лукіянчук. 

2. «Казка як засіб терапевтичного впливу на свідомість особистості» 

(20 червня 2017 р. на базі ПТНЗ «Слов’янський багатопрофільний 

регіональний центр професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса»). 

   

Постійний веб-семінар 

1. Постійний веб-семінар «Питання охорони праці та БЖД в ПНЗ» 

(м. Біла Церква, протягом року, БІНПО). 

 

Масові позапланові заходи ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» та інформація про участь співробітників УМО у науково-

практичних масових заходах, організованих іншими установами: 

 
Конгреси  

1 Міжнародний конгрес «Освіта Київщини в європейському вимірі». 

Дискусійна панель «Сучасні тенденції міжнародного партнерства у 

професійно-технічній освіті» (м. Бровари, Київська область, 28 березня 

2017 р.). 

Форуми 

1. І Міжнародний освітньо-науковий форум «Права людини: теорія та 

практика»(22–27 січня 2017 р., Польща). 

2. ІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: 

виклики сучасності»(10–16 вересня 2017 р., Болгарія). 

3. Форум неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток 

громадянського суспільства» (м. Київ,2–3 листопада 2017 р.). 

4. Перший міжнародний освітній форум «Сучасна реформа освіти в 

Україні  – головні напрямки, проблеми, завдання» (м. Харків, 2–4 березня 

2017 р.). 

5. I Міжнародний освітній форум «Нова українська освіта. 

Створюємо сенси разом» (м. Харків, 1–3 березня 2017 р.). 

6. І Міжнародний освітній інтернет-марафон за темою «Досвід освіти 

XXI сторіччя: європейський контекст» (20–21 червня 2017 р.). 

7. Форум неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток 

громадянського суспільства» (м. Київ, 2–3 листопада 2017 р.). 
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8. Київський дитячо-юнацький форум М18 «Менші за 18 – ми можемо 

більше!». «Круглий стіл» за участі міжнародних експертів (м. 

Київ,12 листопада 2017 р., КМДА). 

9. Форум «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства» 

(у межах Року освіти дорослих у Європі), (2–3 листопада 2017 р., м. Київ 

(майстер-клас, сертифікат Н. І.Гущина). 

10. VІІ Forum Naukowym Polskich i Ukrainski ch Pedagogow, 19–21 

wrzesnia 2017 r Bydgoszcz-Warszawa Олійник В. В.; Human rights: 

theoryandpracticePeer-reviewed materials digest (collective monograph) 

publishedfollowingtheresultsoftheFirstInternationaleducationalandscientificforumP

oland, January 23–28, 2017. 

11. II International scientifican dpractical forum "Innovationsin Scienceand 

Education: Challengeso four Time" (September 10-16, 2017; Varna, Bulgaria) 

(переклад: II Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці та 

освіті: виклики нашого часу»(м. Варна, Болгарія,10–16 вересня, 2017 р.), за 

участю О. В.Сосніна. 

12. VI Всеукраїнський форум вчених і практиків 

«Екопсихея»:«Психологія нелінійного життя» (м. Київ, 20–21 травня 

2017 р.). 

13. Форум «Прийняття непопулярних рішень» (14 вересня 2017 р., 

м. Київ). 

 Перший національний Кар’єрний форум, Державна служба зайнятості, 

Асоціація інноваційної та цифрової освіти України (Київський національний 

університет ім. Т.Шевченка, 06 червня 2017 р.). 

15. І Міжнародний Освітній форум «Сучасна реформа освіти в Україні 

– головні напрями, проблеми, завдання»(м. Харків, 2–4 березня 2017 р.). 

16. ІІ Міжнародний освітній форум-практикум, (м. Київ, 18 березня 

2017 р.). 

17. Дев’ятий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та 

Шоста міжнародна виставка закордонних навчальних закладів 

«WorldEdu» (м. Київ, 24–26 жовтня 2017 р.).  

18. Всеукраїнський форум до дня захисту дітей: «Дитина в тривожному 

середовищі: практики розвитку та відновлення» (м. Київ,  1–2 травня 

2017р.). 

19. Інтернет-форум «Формування стратегії розвитку шкіл 

новаторства  керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

в умовах розбудови нової української школи», (м. Київ, 20 червня 2017 р.). 

20. ІІ Міжнародний науковий форум «Інновації в науці: виклики 

сучасності». У форумі брали участь науковці УМО О. М. Отич, М. О. Дей, 

Л. М. Сергеєва. Важливою подією, що відбулася під час форуму, є 

підписанняугоди про науково-освітню співпрацю між УМО та Варненським 

вільним університетом (ВВУ) імені Чорноризця Храбра (10–16 вересня 2017р., 

м. Варна, Республіка Болгарія, ВВУ імені Чорноризця Храбра). 
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Міжнародні науково-практичні конференції 
1 Міжнародна конференція «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні: школа – влада – громада» (м. Одеса, 

22 листопада 2017 р.). 

2 XXXVII Міжнародна історико-правова конференція «Пам’ятки права 

як відображення історичних процесів і культури суспільства: до 500-річчя 

Реформації» (14–17 вересня 2017 р., с. Колочава, Міжнародна організація 

істориків права, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України). 

3  ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» (30 

листопада 2017 р., м. Біла Церква). 

4  Четверта міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» (9–10 березня 2017 

р., м. Переяслав-Хмельницький). 

5  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної 

освіти: теорія, практика, інновації». Секція «Соціальна педагогіка і 

психологія», (м. Київ, 23–24 лютого 2017 р.). 

6  І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина 

академіка Івана Зязюна у вимірах сучасного і майбутнього» (м. Київ, 

Університет імені Драгоманова, 30–31 березня 2017 р.). 

7  Міжнародна науково-практична конференція «Культурна 

дипломатія» (м. Київ, 24 листопада 2017 р.). 

8  Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація 

особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» 
(м. Київ, 17 березня 2017 р.). 

9  ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та 

економічної психології «Організаційна та економічна психологія в 

Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків, 1–3 червня 2017 р.). 

10  Міжнародна науково-практична конференція «Роль і місце психології 

і педагогіки у формуванні сучасної особистості» (м. Харків, 13–14 січня 

2017 р.). 

11  Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання 

наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (м. Львів, 

27–28 січня 2017 р., на базі громадської організації «Львівська педагогічна 

спільнота»). 

12  Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та 

педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» 
(м. Львів, 24–25 лютого 2017 р.). 

13  Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і 

психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі» (м. Київ, 

31 березня 1 квітня 2017 р.). 

14  Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і 

психологія: напрями та тенденції розвитку в Україні та світі» (м. Одеса, 

14–15 квітня 2017 р.). 
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15  Міжнародна науково-практична конференція «Професійна педагогіка 

і андрагогіка: актуальні питання, досягнення й інновації» (м. Кривий Ріг, 

20–21 листопада 2017 р.). 

16  І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг 

майбутнього: виклики та реалії» (м. Київ, 25 жовтня 2017 р., Державний 

університет телекомунікацій). 

17  Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє Е-

середовище сучасного університету»(м. Київ, 8 вересня 2017 р., Київський 

університет ім. Б. Грінченка). 

18 І Міжнародна науково-практична конференція «Білінгвальна освіта як 

приклад інноваційного підходу до формування ключових 

компетентностей учня у новій українській школі». 16. Міжнародна 

науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: 

міжнародний досвід та українські перспективи» (м. Київ, 31 березня – 1 

квітня 2017 р.  

19  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи»(15–22 травня 2017 р. КЗ 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР). 

20  V Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина 

сектору безпеки України: актуальні питання сьогодення» (м. Харків, 21 

квітня 2017 р.). 

21  Міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування організації та правового забезпечення» (м. Харків 18–19 

травня 2017 р.). 

22  Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне 

суспільство: безпека, політика і комунікація, український і польський 

досвід» (м. Львів, 18–19 червня 2017 р.). 

23  Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення 

системи управління проектами науково-освітньої діяльності та 

інтелектуального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні» (с. Вишеньки, ТОВ НВК «Золоче», 27 квітня 2017 

р.).  

24  XVI Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна 

експертиза: теорія та методика» (м. Київ, Національний університет «Києво-

Могилянська академія», 17 лютого 2017 р.). 

25  Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку: 

глобальні та національні виміри», (Академія праці, соціальних відносин і 

туризму, м. Київ, 5–6 квітня 2017 р.). 

26  Міжнародна науково-практична конференція «Медіакультура та 

інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія глобалізацій 

них, практика» (Класичний приватний університет,м. Запоріжжя 12–14 

жовтня 2017 р.). 

27  XIV Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція 

«Простір арт-терапії: можливості інтеграції» (м. Київ, 23–25 лютого 

2017 р.). 
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28  ІIІ Міжнародна науково-практична е-конференція 

«Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: 

гуманітарні та соціальні науки» (MARGIHSS 2017) м. Київ, 27 березня 

2017 р.). 

29  International meeting, devoted to Anticorruption Transformation in State 

Leasing,  Deloitte, Prozorro (24 november 2017 р. Kyiv). 

30 International meeting, devoted to Ukrainian Export Promotion to Canada 

«SheTalks» з Вірджинією Літлджон (США) та Деборою Юден 

(Канада). Організатори: Export Promotion Office / Офіс з Просування 

Експорту та Canada-Ukraine Trade and Investment Support project – CUTIS, 23 

november 2017, Kyiv. 

31  Panel Discussion «Macroeconomic Outlook & Forecast for Ukraine»,  

The American Chamber of Commerce in Ukraine, 13 november 2017, Kyiv. 

32  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і початкової освіти»(м. Кам’янець-Подільський, 6–

7 квітня 2017 р.,Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка). 

33  VII Міжнародна науково-практична конференція«Травма: 

психологічні наслідки та можливості глобалізації» (м. Київ, 31 березня 

– 2 квітня 2017р.). 

34  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

психології навчання та розвитку», з нагоди 70-ліття заснування лабораторії 

психології навчання імені І. О. Синиці (м. Київ, 25 травня 2017 р.). 

35   Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан 

розвитку екстремальної та кризової психології»(м. Харків, 30 листопада – 

1 грудня 2017 р.). 

36  Міжнародна практична конференція «Соціально-відповідальна 

громада: дієва модель соціальних послуг для дітей та сімей» (м. Київ, 

1 листопада 2017 р.). 

37  І Міжнародна науково-методичної конференції «Децентралізація 

влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми 

підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад» (м. Рівне, 19–20 

жовтня 2017 р.). 

 

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Відкрита освіта та 

дистанційне навчання: від теорії до практики» (м. Київ, 30 листопада 2017 

р.). 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Академічна 

культура дослідника в освітньому просторі» (м. Суми, 18 травня 2017 р.). 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість 

студента та соціокультурне середовище університету в суспільному 

контексті» (Інститут вищої освіти НАПН України; м. Київ, 2 червня 2017р.). 

https://www.facebook.com/exportpromotionoffice/
https://www.facebook.com/exportpromotionoffice/
https://www.facebook.com/CUTISproject/
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4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» 

(м. Київ; 1 листопада 2017р.,УМО). 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і 

педагогічна майстерність учителя-словесника» (м. Суми, 25 жовтня 

2017 р.). 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і 

розвиток особистості людини як суб’єкта власного життя: акмеологічний 

підхід» у межах Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 

2017», (м. Київ, 17 березня 2017 р.). 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні 

основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах 

випереджувальної післядипломної освіти» (м. Київ – Рівне, 30–31 березня 

2017 р.). 

8. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні 

координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава, 17 

травня 2017 р.). 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних 

процесів» (м. Мукачеве, 17–18 травня 2017 р.). 

10. Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові 

інформаційні технології в освіті» (м. Київ, 15 лютого 2017 р., Київський 

національний університет ім. Т. Шевченка). 

11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-

методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів 

в умовах випереджувальної післядипломної освіти» (м. Рівне, 30–31 

березня 2017 р., Рівненський ОІППО). 

12. І Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація 

змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця 

нової формації» (м. Житомир, 16 травня 2017 р.). 

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток 

професійної освіти Одеської області – запорука зростання економіки 

регіону» (м. Одеса, 9–10 жовтня 2017 р.). 

14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» 
(м. Київ, 1 листопада 2017 р.). 

15. X Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові 

інформаційні технології в освіті» (м. Київ, 15 лютого 2017 р.). 

16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-

методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів 

в умовах випереджувальної післядипломної освіти» (Київ–Суми, 30–31 

березня 2017 р.). Доповідь В. В.Олійника «Відкритий університет як модель 

інноваційного закладу післядипломної освіти». 

17. Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і 

соціально-економічних вимірах» (м. Дніпро, 24–25 березня 2017 р.).  
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18. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні 

науки та сучасні виклики» (м. Дніпро, 26–27 травня 2017 р.). 

19. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції нової 

української школи» (м. Київ, 6 квітня 2017 р.). 

20. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні» 

(м. Полтава, 21 квітня 2017 р.) 

21. Всеукраїнська науково-практичнаінтернет-конференція 

«Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції 

Нової української школи» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.). 

22. ІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція 

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

(м. Київ, 30 листопада 2017, УМО). 

23. Всеукраїнська інтернет-конференція «Україна та ЄС: можливості 

та перспективи співпраці» (м. Маріуполь,18–19 травня 2017 р., Донецький 

інститут державного управління). 

24. Підсумкове пленарне онлайн-засідання VІ Всеукраїнської 

інтерактивної науково-практичної конференції «Науково-прикладні основи 

створення та використання електронних засобів у навчально-виховному 

процесі загальноосвітнього навчального закладу» (м. Рівне, 26 жовтня 2017 

р.).  

25. Всеукраїнська наукова конференція «Педагогіка у 

міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій» (Київський 

індустріальний коледж Київського національного університету будівництва і 

архітектури, 18 травня 2017 р.). 

26. Всеукраїнська наукова конференція «Теоретико-методичні основи 

підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку 

праці». Секція «Роль сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні 

освітою», (м.Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р.). 

 

Зарубіжні конференції 

1. Міжнародна конференція ISTE-2017, 24–27 червня, м. Сан-Антоніо, 

Техас, США. 

2. Міжнародна конференція «Люди передусім: Якість життя і 

добробут у пост-соціалістичних економіках» (Київська школа економіки та 

Vox Ukraine за підтримки Університету Кенту та Каліфорнійського 

університету в Берклі, 14–15 вересня 2017 р.). 

3. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Значення 

людського потенціалу в регіональному розвитку». (9–10 листопада 2017р., 

м. Подгайська, Словацька Республіка, Європейський інститут післядипломної 

освіти). 

4 Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та сучасні 

технології в системі освіти: внесок Польщі та України»(м. Сандомир, 

Польща, 5–6 травня 2017 р.). 
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5 Medzinarodney vedeckey konferencie «Vyznamludskeho potencial 

uvregional nomrozvoyi», 9–10 november 2017, Podhajskej Slovenska 

republika.  Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference 

«Problemsand Prospectsof Territories’ Socio-Economic Development» (April 

20 – 23, 2017 р., Opole, Poland). 

6 Mokslasir praktika: aktuali josirperspektyvos. Taptautinėmokslinė 

– praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11–12 d., Kaunas. – Мау 11–12, 2017, 

Kaunas.  

7 Міжнародна науково-практична конференція: «Здоров’я 

публічне: соціальний, освітній та психологічний вимір» (3–7 лютого 

2017 р., Люблінський католицький кніверситет ім. Іоанна Павла, Польща, м. 

Люблін). 

8 Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, сім’я 

та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології» 

(м. Шумен, Болгарія, 16–17 червня 2017 р.). 

 

 

Регіональні науково-методичні конференції 

1. Регіональна науково-методична конференція «Модернізація змісту 

професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової 

формації». Секція «Сучасні технології та інновації в професійних закладах 

освіти». 

2. ІV Регіональна науково-методична конференція «Сучасні 

педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи». 

Доповідь на пленарному засіданні на тему «Впровадження дистанційних 

технологій в освітній процес коледжів та технікумів» Н. І. Гущиної 

(м. Вінниця, 31 березня 2017 р.). 

 

Регіональні науково-практичні конференції 

1. ІІІ Регіональна науково-практична конференція «Професійна 

компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог 

ринку праці»(м. Вінниця, 2017 р.). 

2. Щoрічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови 

(7–8 грудня 2017 р., Національне агентство України з питань державної 

служби, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу, Адміністративний офіс програми Twinning в Україні). 

3. Міжвузівська регіональна науково-методична конференція 

«Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки 

компетентного фахівця нової формації» (м. Житомир, 16 травня 2017 р.). 

4. Науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у 

ХХІ столітті» (м. Київ,16–17 червня 2017 р.). 

5. Науково-практична конференція «Психологічні проблеми молоді у 

сучасному світі»(м. Київ, 24 березня 2017 р.). 
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6. Науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи 

підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку 

праці» (м. Кривий Ріг,6 квітня 2017 р.). 

7. Науково-практична конференція «Сучасна війна: гуманітарний 

аспект»(м. Харків, 30 червня 2017 р.). 

 

Міжрегіональні науково-практичні конференції 

1. Міжрегіональна науково-практична конференція«Дистанційна 

освіта: регіональний вимір»(м. Слов’янськ, Донецька область, 5 квітня 2017 

р.) (сертифікат, тези Л. Л.Ляхоцька). 

 

 

Конференції 

1. ІІІ національна конференція для шкільних педагогів Edcamp Ukraine 

2017 (м. Харків, 29-30 квітня 2017 року) «Нова українська школа», 

«Компетентнісне навчання», «Педагогіка партнерства» ( м. Харків, 29–

30 квітня 2017 р.). 

2. Конференція «Е-освіта» на запрошення міської ради (м. Львів, 25 

квітня 2017 р. (виступила на пленарному засіданні Н. І. Гущина). 

 

Міжнародні науково-практичні семінари  

1. Міжнародний науково-практичний семінар «Людина в умовах 

мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір» 
(м. Мелітополь, 9 червня 2017 р.).  

2. IV Міжнародний науковий семінар «Формирование экономики 

знаний как базиса информационного общества» (м. Афіни, Греція 29 квітня 

–8 травня 2017 р.). 

3. Міжнародний науково-практичний семінар «Освітні інновації у 

навчально-методичній роботі закладів професійної освіти»(20 квітня 2017 

р. на базі Одеського вищого професійного училища морського туристичного 

сервісу).  
Всеукраїнські семінари 

1. Всеукраїнський семінар-тренінг за міжнародною участю 

«Формування громадянських компетентностей державних службовців»у 

межах швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні – DOCCU» (м. Київ, 3–5 жовтня, 12–14 листопада, 

27–29 листопада 2017 р.). 

2. Всеукраїнський семінар та майстер-клас «Впровадження хмарних 

сервісів у навчально-виховний процес як невід’ємна складова 

трансформації освіти» в рамках Восьмої міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2017» (16 березня 2017 р.,  м. Київ, робота в журі з номінації 

«Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних 

закладів» (виступила доповідач Н. І. Гущина). 
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3. Всеукраїнський методологічний семінар, «Виклики і загрози при 

впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх 

систем і технологій», червень 2017 р. (за участю О. В.Сосніна). 

4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Методичні 

рекомендації щодо опису освітньої програми у контексті нових стандартів 

вищої освіти» (м. Київ, МОН України, 24 березня 2017 р.). 

5. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Впровадження медіа 

освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів» (Полтавський обласний інституту післядипломної педагогічної 

освіти, м. Полтава, 22 червня 2017 р.). 

6. Всеукраїнський навчально-практичний семінар «Реформування 

системи глобалізацій закладів за результатами експериментальної 

діяльності всеукраїнського рівня» на базі Володимир-Волинської 

спеціалізованої школи-інтернату I–III ступенів «Центр освіти та соціально-

педагогічної підтримки» ( м. Володимир-Волинський, 17–18 травня 2017 р.). 

7. Всеукраїнський семінар-нарада «Виконання Україною закріплених 

зауважень комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW)», 

(м. Київ,4–6 липня 2017 р.). 

8. VIІ Всеукраїнський семінар «Забезпечення якості освітньої 

діяльності ВНЗ на засадах клієнтоорієнтованого підходу» (м. Київ, 

30 травня 2017 р.). 

 

Регіональний науково-практичний семінар 

1. «Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом 

впровадження інноваційних технологій»(м. Миколаїв,17 квітня 2017 р. на 

базі Миколаївського професійного промислового ліцею. Керівник семінару –

С.І. Красний). 

Результативність: підвищення рівня володіння інноваційними 

(інформаційно-комунікаційними) технологіями та використання їх у 

педагогічній діяльності майстрів виробничого навчання та викладачів 

професійно-теоретичної підготовки ПНЗ. Кількість учасників – 60 осіб.  

 

 

Методологічні семінари  

1. Методологічний семінар «Нові тенденції і явища у дитячому і 

молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, 

інформаційний виміри» (16 листопада 2017 р., загальні збори НАПНУ). 

2. Методологічний семінар «Технологія роботи в єдиному 

інформаційному просторі» (18 травня 2017 р.). 

3. Методологічний семінар з онлайн-трансляцією «Освітньо-

філософські засади Нової української школи» (18 жовтня 2017 р.). 
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Навчально-методичні семінари 

1. Навчально-методичний семінар МОНУ «Організація проведення 

осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного 

володіння державною мовою» (м. Київ, 13 квітня 2017 р., ДВНЗ «УМО»). 

2. Навчально-методичний семінар «Персональний веб-блог 

викладача» (14 листопада, модератор – старш. викл. О. О. Самойленко). 

 

Науково-методичні семінари 

1. Науково-методичний семінар «Можливості платформи WEB OF 

SCIENCE для якісних наукових досліджень (Webof Science Core Collection, 

Journal  , End Note, Researcher ID)» (м. Київ, 16 лютого 2017 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»). 

 

Семінар–дискусійна панель 

1. Семінар–дискусійна панель «Модернізація професійно-технічної 

освіти України в контексті реалізації середньострокового плану 

пріоритетних дій Уряду на період 2017–2020 рр.» Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею (у межах УІІІ Міжнародної 

виставки «Сучасні заклади освіти», 16 березня 2017 р.). 

 

Семінар-конкурс 

1. Семінар-конкурс – загальноміський методичний захід столичної 

профтехосвіти «Вернісаж педагогічної творчості» за темою «Креативний 

педагог – шлях до відкриття світу інноваційних можливостей» (Київський 

будинок учителя, 13 березня 2017 р.). 

Семінари  

1. Семінар «Педагогічні умови реалізації процесу національно-

патріотичного виховання учніської та студентської молоді» (у межах 

виставки «Освіта та кар’єра», 6 квітня 2017 р.). 

2. Семінар «Фонди ЄС: можливості фінансування індивідуальної 

мобільності молодих науковців та докторантів» (м. Київ,26 січня 2017 р.). 

(участь, електронна реєстрація С.В. Антощук). 

3. Семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального 

закладу», 1 червня 2017 р., м. Київ (участь, електрона реєстрація 

С. В. Антощук). 

4. Семінар директорів закладів загальної середньої освіти 

«Демократичне врядування в закладах середньої освіти в умовах освітніх 

змін» (м. Івано-Франківськ, 15 листопада 2017 р.). 

5. Семінар «Фонди ЄС: можливості фінансування індивідуальної 

мобільності молодих науковців та докторантів» (м. Запоріжжя, 18 

жовтня2017 р.).  

6. Семінар «Проблематика організації муніципальних спільнот та 

соціальної підтримки»(м. Київ, 3 березня 2017 р., Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка). 



54 

 

7. Семінар «Психіатричні випадки у роботі з кризовими групами 

клієнтів»(м.Київ, 4–5 березня 2017 р.). 

8. Семінар «Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми 

в контексті нових стандартів вищої освіти» (МОН України, м. Київ, 

24 березня 2017 р.).  

9. Семінар «Можливості використання досвіду країн Європейського 

Союзу для реформування професійної освіти в Україні. Волинська 

область»(Волинська обласна державна адміністрація, управління освіти, 

науки та молоді, м. Луцьк, 20 вересня 2017р.). 

10. Семінар-воркшоп «От бережливого производства к индустрии 

4.0»(организаторами глобалі является BPI Group. Академия PwC в Украине, 

30 серпня 2017 р.). 

11. Семінар «Проектний офіс у структурі сучасного навчального 

закладу»(Вінницький торгівельно-економічний інститут КНЕУ, 11 жовтня 

2017 р.Створення дизайн-коду державних веб-ресурсів, Державне агентство з 

питань електронного урядування України, м. Вінниця). 

12. Семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх 

послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (м. Київ, 2 листопада 

2017 р.). 

13. Семінар «Проблеми підготовки викладачів ВНЗ до роботи в 

умовах інноваційної освіти» (організатори: кафедра університетської освіти 

і права). 

14. Семінар «Організація роботи з електронною бібліотекою НАПН 

України» (організатори: кафедра університетської освіти і права, І. Г. 

Отамась, старш. викладач, канд. іст. наук). 

15. Семінар-презентація «Методологія і практика професійного 

розвитку сучасного освітнього менеджера: творча лабораторія»; майстер-

клас у межах I Міжнародного освітного форуму «Нова українська освіта. 

Створюємо сенси разом» (м. Харків,3 березня 2017 р.). 

16. Семінар Воркшоп «Розробка технології оцінювання навчальної 

діяльності учнів ПТНЗ» ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки» (м. Українка, 

Київська область, 11 січня 2017 р.). 

17. Школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті» 

(м. Харків, 1–3 лютого 2017 р.). Сертифікат Л. Л. Ляхоцька. 

18. Практичний семінар та майстер-клас «Арт-терапевтичні техніки – 

практика роботи з сім’ями, групами та спільнотами під час і після 

особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів» 
(смт. Красятичі, Київської області у РДА Полісся, 12 січня 2017 р.). 

19. Семінар-практикум «Психолого-педагогічне проектування та 

супроводу особистісного розвитку учня» (м. Яремча, Івано-Франківської 

обл.,10–15 березня 2017 р.). 

20. Семінар на тему «Бізнес-етики не існує», проведений віце-

президентом Східноєвропейської гуманітарної місії Д. Смітом (15–16 травня  

2017 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»). 
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Методичні семінари 

1. Методичний семінар «Використання метафоричних асоціативних 

карт у процесі психологічної допомоги військовослужбовцям» (м. Київ, 

Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, 10 

травня 2017 р.). 

 

Тренінги-семінари 

1. Тренінг-семінар «Інноваційні інструменти навчання фінансової 

грамотності на основі компетентнісного підходу» (м. Київ, ДВНЗ «УМО» 

НАПН України, 24 травня 2017 р.). 

2. Відповідно до угоди про співпрацю ДВНЗ «УМО» з Проектним бюро 

«КультурКонтакт», Австрія у межах реалізації спільного проекту «Нові 

вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні» у 2017 р. проведено 

три тренінги для членів робочої групи (науковців Університету та Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів): 

1) 15–17 лютого 2017 р.(м. Київ): тренінг проводили австрійські колеги 

О. де Фонтана (заступник директора Інституту керівництва освітою та 

розвитку якості, Педагогічний інститут Штірії) та Г. Фіндер (директор школи 

Кьофлах). Основні теми тренінгу: «Лідерство: компетенції 

самоменеджменту», «Робота з емоціями», «Амбівалентність лідерства і 

створення груп однокласників (групи рівних як професійні співтовариства)», 

«Рольова та функціональна компетенції. Аналіз власного досвіду», «Рефлексія 

ролі лідера та самоменеджменту на основі психологічної теорії», «Фідбек як 

інструмент керівництва. Зміст зворотного зв’язку», «Роль та моделі 

лідерства»; 

2) 14–16 червня 2017 р. (м. Одеса):  тренінг проводили О. де Фонтана та 

Сабіне Пельцманн. Основні теми тренінгу: «Групова динаміка», «Лідерство у 

випадку конфліктів у команді», «Моделі керівництва», «Метод позитивного 

оцінювання ситуації», «Як розпізнати добре керівництво?»; 

3) 7–9 листопада 2017 р. (м. Київ): тренінг проводили О. де Фонтана та 

Б. Поссерт. Основні теми тренінгу: «Аналіз культури організації», 

«Спіральний механізм», «Несприятливість змін». 

3. У вересні 2017 ННІМП у співробітництві з Академією імені Яна 

Длугоша в Ченстохові отримали грант Еразмус+ за напрямом КА1 «Навчальна 

(академічна) мобільність» для реалізації проекту академічної мобільності 

2017-1-PL01-KA107-036444. Координатором цього проекту від ДВНЗ «УМО» 

є начальник відділу міжнародного співробітництва Г. В. Бережна. Для 

виконання вимог щодо участі в програмі було розпочато процедуру валідації 

РІС (індивідуального номера установи) на порталі Еразмус+. У листопаді 2017 

р. підписано Міжінституційну угоду щодо академічної мобільності між ДВНЗ 

«УМО» та Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові.  
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Науково-практичні семінари 

1. Науково-практичний семінар «Адаптація до нових підходів у 

суспільному розвитку і трансформування їх в новий зміст професійного 

навчання» (м. Українка, Київська область, 24 березня 2017 р.). 

2. Науково-практичний он-лайн семінар «Використання платформи 

дистанційного навчання e-learning.org.ua в освітньому процесі 

професійно-технічного навчального закладу» (Інститут професійно-

технічної освіти НАПН України та Українська інженерно-педагогічна 

академія, м. Київ, 26 квітня 2017 р.). 

3. Обласний науково-практичний семінар «Упровадження проектів 

державно-приватного партнерства у професійній освіті» (м. Суми, 9–10 

лютого 2017 р.). 

4. Науково-практичний семінар «Розвиток саморегуляції та 

конкурентоспроможності педагогічних працівників в умовах соціально-

економічних змін» (м. Полтава,14 квітня 2017 р.). 

5. Науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-

політичних трансформацій»у межах XXХI Міжнародної спеціалізованої 

виставки «Освіта та кар’єра – 2017», (м. Київ, 6–8 квітня 2017 р. та 16–18 

листопада 2017 р.). 

Міжнародні круглі столи  

 1. Міжнародний круглий стіл «Українські освітні трансформації у 

глобальному контексті: ініціативи «знизу»(м. Київ, 8 червня 2017р.). 

2. Круглий стіл за міжнародною участю «Співпраця влади, громади та 

освітян з питань розвитку громадянського суспільства: досвід Івано-

Франківської області» в межах швейцарсько-українського проекту 

«Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU» (м. Івано-

Франківськ,6 грудня 2017 р., КВНЗ «Івано-Франківській обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти»). 

 

Всеукраїнські круглі столи 

1. Всеукраїнський круглий стіл координаторів регіональних шкіл 

новаторства «Розвиток шкіл новаторства України в умовах імплементації 

Закону України «Про освіту»» та Шоста методична студія Полтавської 

регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників післядипломної освіти «Управління опорною 

школою: проблеми і перспективи» (м. Полтава, 4–5 жовтня 2017 р.). 

2. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки 

менеджерів освіти до реалізації концепції «Нова українська школа» (Київ, 

Національний педагогічний університет ім.М. П. Драгоманова). 

3. І Всеукраїнський круглий стіл з он-лайн трансляцією «Формування 

патріота у вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» 
(м. Суми, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

16–17 лютого 2017 р). 
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4. Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового 

суспільства» (м. Ірпінь, 24 березня 2017 р., Університет державної фіскальної 

служби України). 

5. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки 

менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа» 
(м. Київ, 11 квітня 2017 р., НПУ ім. М. П. Драгоманова). 

 6. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів 

освіти до реалізації концепції «Нова українська школа» (м. Київ, 11 квітня 

2017 р.). 

 

Круглі столи 

 

1. Круглий стіл «Шляхи взаємодії відділу освіти РДА, 

загальноосвітньої школи і місцевої громади у створенні та розвитку 

опорного закладу освіти» у Фурсівській сільській раді Білоцерківського 

району (18 травня 2017 р.). 

2. Круглий стіл «Влада, громада і опорна школа: досвід взаємодії 

школи» на базі Путрівського НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – ДНЗ» – опорного 

закладу Васильківського району Київської області (14 червня 2017 р.). 

3. Круглий стіл «Проблеми нормативно-правового забезпечення 

закладів післядипломної освіти» (м. Київ, 24 лютого 2017 р., ДВНЗ «УМО»). 

4. Круглий стіл «Про об’єднання громад: проблеми і перспективи» 

(м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 31 травня 2017 р.). 

5. Круглий стіл«Шляхи подолання конфліктів в системі «педагог–

учень»(25 травня 2017 р.на базі Вищого професійного училища №92 

м. Сєверодонецька Луганської області). 

 6. Круглий стіл«Інноваційні підходи до організації професійно-

практичної підготовки в умовах професійного навчального закладу» 7 

лютого 2017 р. на базі Білоцерківського професійного ліцею (м. Біла Церква 

Київської обл.). 

 7. Круглий стіл «Психологія ЛГБТ спільноти: наукові дослідження, 

проблеми, результати, перспективи та впровадження результатів в 

роботу з представниками ЛГБТ» (м. Київ, 4 грудня 2017 р.). 

 8. Круглий стіл «Проблеми психосоціальної підтримки та 

психологічного супроводу ветеранів війни та цивільних, які постраждали 

через збройний конфлікт» (м. Київ, 23 лютого 2017 р.) 

 9. Круглий стіл «Соціально орієнтоване християнське 

консультування», (м. Київ, 23 березня 2017 р.). 

 10. Круглий стіл «Проблематика координації зусиль щодо надання 

психологічної допомоги населенню в міру та церкві» (Асоціація 

Українських християнських консультантів, м. Київ, 24 березня 2017 р.). 

 11. Круглий стіл щодо впровадження інноваційного проекту «Нова 

модель економічної діяльності у сфері вищої освіти» (НАПН України, 

відділення вищої освіти, м. Київ, 25 жовтня 2017 р.). 
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Галузеві круглі столи 

1. Галузевий круглий стіл «Сучасні вимоги до підготовки 

кваліфікованих робітників закладів ресторанного господарства» (м. 

Чернівці, 21–22 лютого 2017 р.). 

 

Дискусійні панелі 

1. Дискусійна панель «Інноваційні підходи до формування якості 

підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних 

закладах»у межах Восьмої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 

2017» (м. Київ, 17 березня 2017 р.). 

2. Дискусійна панель «Співпраця з роботодавцями у впровадженні 

елементів дуальної системи» за програмою Дев’ятої міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» та Шостої міжнародної виставки освіти за 

кордоном «WorldEdu» (м. Київ, 24 жовтня 2017 р.). 

 

 

Відкриті дискусії 

1. Відкрита дискусія з наукової теми кафедри ФОД «Професійний 

розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» 
(31 травня 2017 р., модератор – зав. КафедриВ.В. Сидоренко, доповідачі: 

доцентА.Б.Єрмоленко, доцент Я.Л.Швень, доцентМ.В.Ілляхова, 

доцентЛ.Т.Ніколенко, доцент В.В. Левченко, 

старш.викладачТ.С.Кравчинська, старш.ВикладачВ.Ю.Наумова). 

Педагогічні читання 

1. ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний 

розвиток дорослих: проблеми і перспективи», присвячені пам’яті академіка 

Семена Устимовича Гончаренка (м. Київ,18 травня 2017 р.). 

2. Всеукраїнські Макаренківські читання (м. Київ, 14 березня 2017р., 

УМО). 

Майстер-класи 

1. Організація і проведення майстер-класу на тему«Організація 

дистанційного навчання учнів в е-середовищі гімназії (на платформі 

Moodle)» для Мелітопольської гімназії № 9 у межах Всеукраїнського 

експерименту. ДоповідьЛ. Г. Кондратовоїна тему «Розбудова е-середовища 

гімназії» (м. Мелітополь, лютий 2017 р.). 

 2. Організація і проведення майстер-класу на тему«Організація 

дистанційного навчання учнів в е-середовищі школи-інтернату (на 

платформі Moodle)» для Малобілозерської школи-інтернату «Дивосвіт» 

Запорізької обласної ради в межах Всеукраїнського експерименту. Доповідь 

Л. Г. Кондратовоїна тему «Особливості організації дистанційного навчання» 

(с. Мала Білозерка, лютий 2017 р.). 

 3. Майстер-клас під час Весняного психологічного марафону під 

керівництвом професора В. Р. Дорожкіна (м. Київ, 28 травня 2017 р.). 
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Вебінари 

1. Вебінар «Використання мультимедійних технологій в процесі 

викладання мистецьких дисциплін» (спільно з НМЦ м. Бердянська, 

Черкаським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, 

Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти).Доповідь Л. Г. Кондратовоїна тему «Мультимедійні технології в 

діяльності вчителя мистецьких дисциплін» (лютий-березень 2017 р.). 

2.Серія вебінарів з громадською організацію Combined Arms, Техас, 

ХьюстонзприводустворенняІнтернет-платформидлясоціально-психологічної 

допомоги в Україні дляветеранів танаселення (м. Київ – м. Хьюстон, 10, 16, 31 

травня 2017 р.). 

 

Фестивалі 

1. Фестиваль освітнього лідерства «Clever» (м. Київ, 23 вересня 2017 р., 

Київський університет ім. Б. Грінченка, сертифікат С. В.Антощук). 

 

Тренінги 

1. Тренінг «Використання сервісів Google в роботі педагога та 

держслужбовця» (м. Вінниця, 29–31 березня 2017 р. (розроблення та 

проведення тренінгу – Н. І.Гущина). 

2. Тренінг «Інноваційні інструменти навчання фінансової 

грамотності на основі компетентнісного підходу» (м. Київ, 24 травня 

2017 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). Сертифікат 6 год. Н. 

І.Гущина). 

 3. Тренінг з розвитку управлінської компетентності (м. Чернігів, 28 квітня 

2017 р.). 

 4. Міжнародний тренінг-семінар «Християнська бізнес-етика»(м. Київ 

28 вересня 2017 р.). 

 5. Тренінг «На шляху до інклюзії. Роль педагогічно-психологічної 

консультації» (НАПН України, м. Київ, 9 жовтня 2017 р.).  

 6. 4-денний тренінг для тренерів з медіаграмотності (м. Київ,27–10 

березня, Академія української преси). 

 7. 2-денний тренінг для тренерів з медіа грамотності, (Академія 

української преси, с. Підгірці, Київська область 14–15 липня 2017р.). 

 8. Тренінг «Різноманіття та рівність: прийоми і методи виховання 

толерантності» (м. Київ,11–12 березня 2017 р.). 

 9. Тренінг «Різноманіття та рівність: прийоми і методи 

виховання»(м. Полтава, 22–23 вересня 2017р.). 

 10. Відкрита лекція німецького д-ра Маттіаса Шмідта «Is 

transformational leadership healthy for employees? A multilevel analysis in 16 

nations». (URL: 

https://www.facebook.com/drmatthiasschmidt/posts/10211975726171545), 

(НАПНУкраїни, м. Київ, 13 лютого 2017 р.). 

 11. Тренінг «Базові поняття розбудови миру» (БФ Карітас України),(м. 

Ірпінь, 29–31 травня 2017 р.). 

https://www.facebook.com/drmatthiasschmidt/posts/10211975726171545
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 12. Міжнародний тренінг-семінар «Виховання характеру» (м. Київ, 9–

11 жовтня 2017 р.). 

Інші заходи 

 1. ІІ Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості» (29 червня 

– 2 липня 2017 р., с. Рибаківка, Березанський район, Миколаївська область). 

 2. Денна літня школа за Міжнародною участю «Глобалізаційні виклики 

і сучасна освіта: реалії та перспективи» (с. Рожнів, Рожнівський НВК 

«Гуцульщина» ім. Ф. Погребенника НаУКМА 5–9 липня 2017 р.). 

 3. Відкрита лекція американського дослідника Джона Хілла з 

проблематики кримінальної психології (30 січня 2017 р., ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ). 

 4. Воркшоп «Толерантність до різноманіття не обмежуй свій світ» 

(м. Київ,16 травня 2017р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»).  

 5. Інтерактивна відкрита зустріч «Екофасилітації в питаннях і 

відповідях» (м. Київ, 29 червня 2017 р.). 

 6. Різноманіття та толерантність: лекція в UA 1; HUB Лекторій: вчитися 

і ділитися знаннями (м. Київ, 8 серпня 2017 р.) 

 7. Інтерактивна лекція з проблематики посттравматичного зростання та 

розвитку (ПТРР). URL: https://www.facebook.com/events/ 

261906747603941/?ti=icl, 23 квітня 2017 р., Центр зайнятості вільних людей, 

м. Київ. 

 8.  9. Презентація результатів українсько-литовського 

проекту«Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому 

світі» (м. Київ, 31 березня 2017 р.). 

 10. ІV Міжнародна олімпіада з менеджменту серед молоді на базі 

Національного університету біоресурсів та природокористування (м. Київ, 14 

квітня 2017 р.). 

 11. Робота у складі журі другого етапу ІІІ Міжнародного конкурсу 

«Найкращий учитель української мови за кордоном» у 2016–2017 

навчальному році, 22 травня 2017 р., м. Київ, ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти МОН України (наказ МОНУ №1262 від 20.10.2016 р.; 

Л. Л. Ляхоцька). 

12 Спільне засідання Ради ректорів (директорів) Українського 

відкритого університету післядипломної освіти, науково-методичної ради 

УМО та працівників закладів освіти Луганської області «Науково-

методичний супровід дослідно-експериментальної роботи освітніх 

закладів Луганської області» (м.Севєродонєцьк,11–13 жовтня 2017 р.). 

 13. 22 червня2017 р. відбувся I Інтернет-марафон під назвою «Досвід 

успішних реформ естонської і фінської освіти для України. Європейський 

контекст». ДВНЗ «УМО» НАПН України виступив співорганізатором заходу. 

 14. ІІ Міжнародна літня школа «Розвиток академічної мобільності 

педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних 

закладів у європейському освітньому просторі». Співорганізатори ДВНЗ 

«УМО», Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО) 

та Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 

https://www.facebook.com/events/%20261906747603941/?ti=icl
https://www.facebook.com/events/%20261906747603941/?ti=icl
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освіти».  Упродовж чотирьох днів учасники Літньої школи брали участь у 

воркшопах, майстер-класах, слухали лекції провідних науковців НАПН 

України, фахівців Центральноєвропейської академії навчань та сертифікації 

(CEASC) (м. Бидгощ, Республіка Польща), Університету  менеджменту освіти 

(Україна) та  Дебреценського університету (Угорщина) (26–29 червня 2017 р., 

м. Ужгород, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти). 

 

7. ПІДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

7.1. Діяльність аспірантури та докторантури 

Аспірантуру в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

відкрито 30 січня 1991 р. Докторантура функціонує з 28 квітня 1994 р. 

(подальша реєстрація у МОН України: лист № 9/2-1473 від  24 вересня 1999 р; 

протокол № 612 від 25 жовтня 2002 р.; № 759; №2 п.2-п.4; наказ №632; 

протокол №2 п.2-п.4 від 18.04.2008 р.; наказ №632 від 10 липня 2008 р.). З 2016 

р. Університет отримав дозвіл (наказ МОН № 707 від 23 червня 2016 р.) на 

розширення впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на 

третьому освітньо-науковому рівні; рішення Вченої ради УМО про відкриття 

докторантури (від 7 вересня 2016 р., протокол № 9). 

Підготовка аспірантів і докторантів здійснюється відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу» (затвердженого Вченою 

радою УМО від 18 листопада 2015 р., протокол №8 із змінами 2016, 2017р.); 

«Правил прийому до аспірантури ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

(затвердженого Вченою радою УМО від 21 грудня 2016 р., протокол № 10 ); 

«Положення про приймальну комісію», освітніх програм і навчальних планів 

за ліцензованими спеціальностями у галузях знань, зокрема: 

01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»; 

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія»; 

28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 

281 «Публічне управління та адміністрування». 

Водночас у звітному періоді продовжено підготовку наукових кадрів в 

аспірантурі та докторантурі УМО за спеціальностями:  

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 

13.00.06 – теорія та методика управління освітою; 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.  

Загальна чисельність аспірантів на кінець 2017 р. становить 82 особи, з 

них за державним замовленням 7 осіб, з яких 4 особи – з відривом від 

виробництва (з них 2 – доктори філософії); 3 особи – без відриву від 

виробництва. За контрактом в аспірантурі навчається 75 аспірантів, з них –5 

осіб з відривом від виробництва (доктори філософії) та 70 осіб без відриву від 

виробництва, з яких 56 осіб  – доктори філософії.  
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Загалом на кінець звітного року в аспірантурі навчається: за 

спеціалізацією 13.00.04 –  теорія та методика професійної освіти – 6 осіб; за 

спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою –7 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 – 4 

особи; за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» – 32 особи; за 

спеціальністю 053 «Психологія» – 17 осіб; за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» – 14 осіб. 

На кінець року в докторантурі перебуває 3 докторанти за державним 

замовленням з відривом від виробництва, з них 1 – за спеціальністю 19.00.07 

– педагогічна та вікова психологія та 2 – за спеціальністю 011 – освітні, 

педагогічні науки. 

У 2017 р. прийнято в аспірантуру: 1 аспірантку за державним 

замовленням з відривом від виробництва та 44 аспіранти на умовах контракту 

без відриву від виробництва. 

У докторантуру прийнято 1 докторантку за державним замовленням з 

відривом від виробництва.  

У 2017 р. випустили 4 аспірантів за державним замовленням ( з них 2 – 

пройшли попереднє слухання на кафедрі) та 4 аспіранти на умовах контракту 

(з них 2 – подали дисертації на попереднє слухання). Одна аспірантка 

бюджетної форми з відривом від виробництва перервала навчання у зв’язку з 

народженням дитини та 1 аспірантка поновила навчання після академічної 

відпустки. Серед аспірантів контрактної форми навчання 1 аспірантку 

відраховано до закінчення строку навчання (за сімейними обставинами) та 2 

аспірантки перервали навчання ( у зв’язку з народженням дитини та за 

сімейними обставинами).  

У 2017 р. 1 докторантка за державним замовленням з відривом від 

виробництва завершила навчання з достроковим захистом дисертації. 

У звітному році скориговано навчальні плани підготовки докторів 

філософії (затверджено на Вченій раді УМО 21 червня 2017 р., протокол №6).  

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії організовано навчання аспірантів (прийому 2016 та 2017 р.) 

за ліцензованими освітньо-науковими програмами. Освітню складову 

освітньо-наукових програм забезпечували 11 докторів наук, професорів та 8 

кандидатів наук, доцентів. 

В Університеті створено всі необхідні умови для забезпечення 

навчального процесу. 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, 

приєднано до мережі Інтернет. відеоконференцзал оснащено сучасною 

технікою, яка даэ змогу проводити відеоконференції. 

На території Університету є бездротовий доступ до глобальної мережі 

Інтернету за технологією Wi-Fi.  
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Університет має бібліотеку (334 м2) з читальним залом на 100 місць. 

Загальний бібліотечний фонд складає 116020 одиниць, забезпечується доступ 

до електронних бібліотек. Зал засідань –загальною площею 97,2м².  

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. Постійно працює заклад 

громадського харчування – кафе площею 217,87 м2, що  забезпечує 

харчування студентів, слухачів та професорсько-викладацького складу тощо. 

Університет забезпечує студентів, слухачів та працівників закладу медичним 

обслуговуванням.  

Аспірантів, які навчалися за держзамовленням та закінчили аспірантуру 

в 2017 р.,  працевлаштовано: 3 –  у підвідомчих установах НАПН України 

(УМО); 1 – у державних навчальних закладах. 

Наукове керівництво та консультування аспірантів та докторантів 

здійснюють 11 докторів наук та 14 кандидатів наук.  

Ефективність роботи аспірантури та докторантури у 2017 р. – 25%. 

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 аспіранти друкували у наукових фахових виданнях, 

які, зокрема, входять до наукометричних баз.  

Аспіранти старших курсів під час навчально-екзаменаційних сесій 

складали кандидатські екзамени; брали участь у науково-методичному 

семінарі «Основні філософські засади Нової української школи»; 

інтерактивному оn-line-семінарі «Полілог у науковому дискурсі»; майстер-

класі «Науковий пошук дослідника» (Tomasz Kuk, тренер ACC ICF 

(Міжнародна Федерація Коучингу) та ін. 

У звітному році в Університеті продовжила свою роботу Школа 

молодого науковця, де аспіранти брали активну участь у: 

 проблемних семінарах: «Культура академічної доброчесності: 

моральний кодекс та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього 

співтовариства»;  «Сучасна нормативна база підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів України та вимоги до оформлення дисертацій»; 

«Структура і зміст моделей у дисертаційних дослідженнях»; 

 демонстраційних тренінгах: «Методика проведення експерименту 

в дисертаційних дослідженнях»; «Використання веб-ресурсу в процесі 

наукової підготовки аспірантів»;  

 практичних заняттях «Наукометричні бази та індекси цитування»; 

 оpen air «Толерантність до різноманіття: не обмежуй свій світ». 

Крім того, в 2017 р. аспіранти та докторанти брали безпосередню участь 

у: 

ІІ Всеукраїнській науково-практичный конференції «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти» (26 травня 2017 р.). Секція 

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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«Психолого-педагогічні чинники професійного розвитку молодого 

дослідника»; 

Науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (19 

травня 2017 р.). Секція «Роль наукової молоді в розвитку сучасної освіти»; 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції 

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

технології» (28 квітня 2017 р.); 

Форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті»;  

Форумі з неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток 

громадянського суспільства» (2– 3 листопада 2017 р.); 

Виставках «Освіта та кар’єра – 2017» та «Освіта за кордоном». 

Контроль за роботою аспірантури та докторантури здійснює 

безпосередньо проректор з наукової, науково-методичної роботи та 

міжнародних зв’язків та Вчена рада Університету. 

Залишається проблемним питання методичного та документаційного 

супроводу освітньої складової підготовки аспірантів, що потребує розширення 

штату працівників відділу. 

 

 

7.2. Робота спеціалізованої вченої ради 

У звітному році спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» до травня 2017 р. діяла на підставі наказу 

Міністерства освіти та науки України від 26 травня 2014 р. № 642, зокрема, 

приймала до розгляду та проводила захисти дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06. – 

теорія і методика управління освітою.  

З травня звітного року спеціалізована вчена рада проходила 

перереєстрацію, за результатами якої (наказ МОН України від 10 травня 

2017 р. № 693), у 2017 р. відбулися якісні та кількісні зміни. Так, у 

спеціалізованій вченій раді відкрито нову спеціальність. Отримано дозвіл 

приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти.  

За звітний період спеціалізована вчена рада провела три засідання, на 

яких відбувся захист трьох дисертаційних досліджень. Трьом здобувачам 

присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.06 – теорія і методика управління освітою. 

Тематика захищених дисертаційних робіт включала актуальні проблеми 

з управління освітою, зокрема: управління процесом практичної підготовки 

молодших спеціалістів технічних спеціальностей в умовах навчально-

науково-виробничого комплексу; управління  якістю надання освітніх послуг 

загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних 

технологій; педагогічні умови використання маркетингових технологій в 

управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. 
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8. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Університет менеджменту освіти є вищим навчальним закладом, який 

згідно з рішенням МАК від 17.02.1994, протокол №9 (вперше) 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», 6.030102 «Психологія»); магістр (спеціальності 8.03060101 

«Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03050501 «Управління 

персоналом та економіка праці», 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 

8.03010201 «Психологія», 8.15010002 «Державна служба», 8.18010013 

«Управління проектами», 8.18010020 «Управлінням навчальним закладом»); 

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») – за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 2011 р. 

Бакалавр (спеціальності 051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 

«Менеджмент»); магістр (011 «Освітні педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 

«Психологія», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та 

адміністрування»); доктор філософії (011 «Освітні педагогічні науки», 053 

«Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування») – за Переліком 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти 2015 р. 
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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).  

 

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 наказу МОН України від 15.11.2016 № 1492л 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 2017 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.); 
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 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 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». 

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2017 рік заплановано 

підвищення кваліфікації 2761 слухачам коштом державного бюджету, що 

становить 122 групи. 

У 2017 р.до ЦІППО зараховано 2761 осіб, що становлять 122 груп, 

зокрема: 

 педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників 

закладів освіти галузі знань 01 Освіта – 2308 осіб (104 груп); 

 працівників методичних служб – 396 осіб (18 груп); 

 працівників психологічних служб – 57 осіб (3 групи); 

За очною формою навчання пройшли курси підвищення кваліфікації 

1269 слухачів.  

За очно-дистанційною формою навчання зараховано 1384 слухачі; за 

дистанційно-очною – 108 слухачів. 

На базі ЦІППО підвищували кваліфікацію 1428 осіб, а на базі інших 

навчальних закладів 16 областей України та м. Києва – 1333 особи. 

Слід зазначити, що цього року для 239 осіб (10 груп) працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій  галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» курси підвищення кваліфікації проходять на основі 

замовлення, наданого Національним агентством України з питань державної 

служби. Станом на 10 листопада2017 р. зараховано239 осіб (17 груп). 

Крім виконання державного замовлення в ЦІППО, на курси підвищення 

кваліфікації зараховано 177 слухачів коштом фізичних та юридичних осіб. З 

них навчалися:  

 за очною формою – 26 осіб; 

 за очно-дистанційною формою – 7 осіб;  
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 за дистанційною формою навчання (відповідальна кафедра філософії 

і освіти дорослих) – 146 осіб. 

У ЦІППО успішно завершили навчання 7 студентів-магістрів коштом 

фізичних і юридичних осіб за спеціальністю 8.15.010002 «Державна служба» 

(1 студент відрахований) та продовжують навчання 6 студентів за 

спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація: 

«Державна служба») (1 студент відрахований). З вересня 2017р. розпочали 

навчання 26 студентів-магістрів коштом фізичних і юридичних осіб за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», «Державна 

служба». 

План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-

педагогічних кадрів освіти за 2017 р. виконано. 

Отримано сертифікати про акредитацію спеціальності 8.15010002 

«Державна служба», 074 «Публічне управління та адміністрування», 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

2. Для набору магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

проведено відповідну профорієнтаційну роботу: направлено листи до 

обласних інститутів / академій післядипломної педагогічної освіти, вищих 

навчальних закладів та інших установ; здійснено презентації на щотижневих 

тематичних зустрічах зі слухачами курсів підвищення кваліфікації; 

розроблено навчальний план, робочі навчальні плани магістратури за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», розроблено 

програму вступних фахових випробувань і конкурсних завдань. За підсумками 

проведеної роботи зараховано та розпочато навчання 26 осіб за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування». 

Підготовка докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

1. У 2017 р. здійснено набір 4 аспірантів за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб.  

Підвищення кваліфікації: підвищення кваліфікації кафедрою 

здійснювалося за такими напрямами: «Керівники та педагогічні працівники 

професійно-технічних навчальних закладів», «Керівники (резерв керівників) 

позашкільних навчальних закладів», «Керівні працівники обласних начально 

(науково)- методичних центрів (кабінетів) професійно технічної освіти», 

«Директори (заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів», 

«Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій галузі знань галузі знань 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

На 2017 р. навчальний рік навчальне навантаження кафедри складало 

8796 годин. Виконання навчального навантаження на 01.12.2017 р. становить 
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6037,84 годин. Згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації охоплено 

таку кількість груп і слухачів: керівних, педагогічних і науково-педагогічних 

кадрів освіти галузі знань 01 – 31 група (за планом – 28 груп), 672 слухачі (за 

планом – 551); працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» – 9 груп (за планом – 9 груп), 

222 слухачів (за планом – 225). 

 

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, підприємництва та 

менеджменту, психології та особистісного розвитку, педагогіки, управління та 

адміністрування, управління проектами та загально-фахових дисциплін. 

Навчання в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології 

УМО здійснюється за такими галузями знань, як 01 «Освіта/Педагогіка», 

05 «Соціальні та поведінкові науки», 281 «Публічне управління та 

адміністрування», та за спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки», 

051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», спеціалізаціями: 

«Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка у вищій школі», 

«Управління навчальним закладом», «Інклюзивна освіта», «Управління 

персоналом та економіка праці», «Психологія», «Управління проектами», 

«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 

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 поєднанням 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 
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практичної частин навчання з метою встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами вищої освіти рівня й 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 

2017 р. становить 863 осіб, з них – за заочною формою навчання – 664 осіб та 199 

осіб за очною формою навчання. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 

ННІМП УМО навчаються 199 осіб за денною та заочною формами та за 

магістерськими освітніми програмами заочної форми – 203 осіб. 

У 2017 р. ННІМП УМО не здійснювало підготовку фахівців за державним 

замовленням.  

Прийом здобувачів вищої освіти на денну та заочну форми навчання за 

спеціальностями (011 «Освітні, педагогічні науки», 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 2017 

р. було зараховано 424 осіб, з них: 60 осіб на здобуття спеціальності 

053 «Психологія», з них –35 осіб на денну форму навчання, 18 осіб за скороченим 

терміном на базі дипломів молодшого спеціаліста на заочну форму навчання; та 7 

осіб на заочну форму навчання з документами про повну загальну середню освіту; 

60 осіб зараховано на спеціальність 073 «Менеджмент», з них 10 осіб з дипломом 

молодшого спеціаліста, 12 – із повною загальною середньою освітою заочної 

форми навчання, та 38 – 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 спеціалізації: «Менеджмент та адміністрування (за видами економічної 

діяльності) – 16 осіб, «Управління персоналом та економіка праці» – 10 осіб, 

«Управління проектами» – 16 осіб, «Педагогіка вищої школи» – 11 осіб, 

«Християнська педагогіка у вищій школі» – 45 осіб, «Інклюзивна освіта» – 47 осіб, 

«Психологія» – 75 осіб, «Управління навчальним закладом» – 50 осіб.  

У 2017 р. з числа здобувачів вищої освіти ННІМП УМО відраховано 

328 особи, з них –281 через завершення навчання та 47 за порушення умов 

договору та за згодою сторін. 

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 
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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. 

 

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 2017 р. заплановано 3 категорії слухачів: майстри виробничого 

навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки та старші майстри 

ПНЗ в обсязі 2000 осіб. 

У 2017 р. за бюджетною формою зараховано і випущено 2000 осіб 

(100%),  зокрема за заочною – 1161 осіб, заочно-дистанційною формою – 775 

осіб, за дистанційною формою – 64 осіб. 

Cтаном на 24.11.2017 р. відкрито 11 груп, зараховано 377 осіб, випущено–

377 осіб, зокрема за очною формою навчання: зараховано 254 осіб, випущено–254 

осіб, заочно-дистанційною формою навчання: відповідно 10 осіб, за заочною 

формою – 92 особи , за дистанційною формою – 21 особа.  

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. 
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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 

надіслано листи «Про зовнішній моніторинг якості курсів підвищення 

кваліфікації» від 23.01.2017 р. №№ 01-02/004 – 01-02/017 з побажанням надати 

відгуки та пропозиції за такими напрямами:  

 зміст навчання, відповідність його потребам слухачів; 

 застосування інноваційних педагогічних технологій; 

 можливість ознайомлення з новітніми виробничими технологіями. 

 На засіданняхнауково-методичної ради 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 2017 р. 

Одним з основних напрямів роботи у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти є впровадження моніторингу якості курсів 

підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників 

державних професійних навчальних закладів України, який здійснюється 

відповідно до нормативно-правових документів та «Положення про 

моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти здобувачів 

(студентів, аспірантів), підвищення кваліфікації слухачів у ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», затвердженого Вченою радою ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», протокол №3 від 19.04.2017 р. 

Для удосконалення та поліпшення якості навчального процесу на 

курсах підвищення кваліфікації проводиться анкетування педагогічних 

працівників ПНЗ з таких питань: загальна оцінка якості курсів підвищення 

кваліфікації та викладання окремих модулів, роботи тьютора, застосування 

інтерактивних занять (круглий стіл, практичні заняття, тренінг, тематичні 

дискусії, конференції з обміну досвідом тощо), подальше впровадження 

здобутих знань у навчальний процес. 

Навчання в Інституті з підготовки фахівців здійснюється 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). Ліцензійний обсяг за всіма спеціальностями становить 

480 місць (ступінь бакалавр) та 250 місць (ступінь магістр). Загальний обсяг – 

730 місць. 

Освітній процес забезпечували 25 науково-педагогічний працівник, з них – 

16 кандидатів наук, 7 доцентів.  

Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціальностями: 
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 бакалаври 6.030102 «Психологія», 6.010104 «Професійна освіта» 

(Дизайн) – за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти 2011 р. 

 бакалаври 053 «Психологія», 015«Професійна освіта» (Дизайн); 

магістри 073 «Менеджмент», 053 «Психологія» – за Переліком галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 2015 р. 

Нині в Інституті навчаються 179 студентів. 

Упродовж 2017 р. з Інституту відраховано 18 студентів, з них за власним 

бажанням – 8, за невиконання навчального плану – 10. 

Викладачі упродовж року результативно працювали над підготовкою 

навчально-методичних посібників і підручників для студентів. За звітний рік 

викладачами видано12 книжок. Окрім цього, до друку подано – 26 наукові праці. 

Свої наукові досягнення викладачі продемонстрували на наукових 

конференціях: на міжнародних – 7, на всеукраїнських –19. 

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 проводилась індивідуальна робота зі студентами та контроль за 

навчальною роботою науково-педагогічних працівників. 

Укладено теми магістерських робіт на 2017/2018 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. 

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 2017 р., усього набрали 

85 студентів,що на 18% більше у порівнянні з минулим роком. 
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9. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ З 

ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

9.1. Висвітлення результатів діяльності установи, закладу в 

інформаційному науково-освітньому просторі 

 

ДВНЗ «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. Запровадження сервісів Office 365 

розширює можливості працівниківУніверситету щодо представлення 

результатів їхньої діяльності у всесвітній мережі Інтернету. 

– Бібліометричні профілі наукових, науково-педагогічних працівників у 

Google Scholar та їх представлення у системі «Бібліометрика української 

науки»: 

1) Базелюк Василь Григорович, кандидат педагогінчих наук, доцент, h-

index Google Scholar – 3, галузь науки – педагогіка Educational Administration 

(рубрика Google Scholar); 

2) Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, h-

indexGoogle Scholar – 11, галузь науки– педагогіка Educational Psychology & 

Counseling (рубрика Google Scholar); 

3) Василюк Алла Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 10, галузь науки– педагогіка Education (рубрика Google 

Scholar); 

4) Дей Марина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 4, галузь науки– суспільні науки Law (рубрика Google 

Scholar); 

5) Дивак Володимир Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

h-index Google Scholar – 6, галузь науки– педагогіка Education (рубрика Google 

Scholar). 

6) Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, h-

index Google Scholar – 8, галузь науки– педагогіка Educational Administration 

(рубрика Google Scholar); 

7) Зінчук Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 4, галузь науки–педагогіка Educational Administration 

(рубрика Google Scholar); 

8) Карамушка Людмила Миколаївна, доктор психологічних наук, 

професор, h-index Google Scholar – 19, галузь науки– суспільні науки Social 

Psychology (рубрика Google Scholar); 

9) Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, 

президент НАПН України, дійсний член НАН України, дійсний член НАПН 

http://umo.edu.ua/
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України, h-index Google Scholar – 35, галузь науки– педагогіка Educational 

(рубрика Google Scholar); 

10) Лушин Павло Володимирович, доктор психологічних наук, 

професор, h-index Google Scholar – 13, галузь науки– педагогіка Educational 

Psychology & Counseling (рубрика Google Scholar); 

11) Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 3, галузь науки– педагогіка Educational Administration 

(рубрика Google Scholar); 

12) Ляхоцька Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 6, галузь науки– інформатика Educational Technology 

(рубрика Google Scholar); 

13) Нежинська Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, h-index Google Scholar – 3, галузь науки– педагогіка Educational 

Psychology & Counseling (рубрика Google Scholar); 

14) Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, 

професор, h-index Google Scholar – 14, галузь науки– педагогіка Educational 

Administration (рубрика Google Scholar); 

15) Олійник Віктор Васильович, академік, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, дійсний член Міжнародної 

слов'янської академії освіти ім. Я. А. Каменського, заслужений працівник 

освіти України, h-index Google Scholar – 15, галузь науки – педагогіка 

Education (рубрика Google Scholar); 

16) Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, заступник 

директора ЦІППО, h-index Google Scholar – 2, галузь науки– педагогіка 

Educational (рубрика Google Scholar); 

19) Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, h-index 

Google Scholar – 2, галузь науки– гуманітарні науки Ethnic & Cultural Studiese 

(рубрика Google Scholar); 

17) Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

h-index Google Scholar – 7, галузь науки – педагогіка Educational Administration 

(рубрика Google Scholar); 

18) Смагін Ігор Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, h-index 

Google Scholar – 4, галузь науки– педагогіка Education (рубрика Google 

Scholar). 

19) Отич Олени Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, h-

index Google Scholar – 11, галузь науки – педагогіка Educational Administration 

(рубрика Google Scholar); 

Науково-педагогічні працівники постійно наповнюють Електронну 

бібліотеку НАПН України. 

 

9.2. Науково-інформаційна діяльність у засобах масової інформації 

 

Головним завданням Університету щодо зв’язків з громадськістю є 

вивчення попиту, презентації та задоволення потреб в освітніх послугах. Це 

динамічний процес, що передбачає реалізацію послуг, а також налагодження 
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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, сегментуванню ринку, позиціюванню освітніх послуг; 

 розробленню заходів із просування продукції на ринок; 

 участі у формуванні, зміцненні іміджу УМО та популяризації діяльності 

Університету. 

Упродовж звітного періоду систематично висвітлювалася діяльність 

Університету менеджменту освіти на шпальтах всеукраїнського часопису 

«Освіта», «Педагогічна газета», на сайтах УМО, НАПН України, Українського 

відкритого університету післядипломної освіти та  на сторінках кафедр ЦІППО у 

соціальній мережі Facebook: 

2. Кафедра філософії і освіти дорослих. Режим доступу: 

https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/ 

2. Кафедра психології управління. Режим доступу: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013741668854 

3. Кафедра університетської освіти і права. Режим доступу: 

https://www.facebook.com/groups/1869332913310521/?fref=ts 

4. Кафедра відкритих освітніх систем та ВОС ІКТ. Режим доступу: 

https://www.facebook.com/vosiktumo/?fref=ts 

5. Кафедра державної служби та менеджменту освіти. Режим доступу: 

https://www.facebook.com?fref=ts 

На радіо та телебаченні Університет менеджменту освіти представляв 

такі виступи та сюжети: 

1. телеканал «Культура», телепередача «Освіта як мистецтво» 

(квітень 2017 р., О. М. Отич, І. Г. Отамась та ін. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=c4j7MXlIT4c; 

2. Світле Радіо «Еммануїл», цикл теле-радіопередач «Наша освіта»,  

теле-радіопередача «Духовні цінності у змісті післядипломної освіти» 

(травень 2017 р., О. М. Отич. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=ygfkwHu-xtE). 

3. ТРК «Україна», інформаційна програма «Сьогодні» щодо спрощеної 

процедури вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтів, які проживають 

на тимчасово окупованій території, 12 травня 2017 р.; 

4. РБК –Україна щодо вступу до ВНЗ школярів з непідконтрольних 

та окупованих територій, 17 травня 2017 р.; 

5. Херсонська обласна державна телерадіокомпанія «Скіфія», 

інформація щодо процедури вступу кримчан до уповноважених вишів на 

території України, 19 травня 2017 р.; 

6. Телеканал СТБ, інформаційна програма «Вікна-новини», 

5 сюжетів про дітей, які проживають в «сірій зоні», коментарі щодо державної 

підтримки для спрощеного навчання дітей, які проживають на лінії зіткнення, 

https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013741668854
https://www.facebook.com/groups/1869332913310521/?fref=ts
https://www.facebook.com/vosiktumo/?fref=ts
https://www.facebook.com/?fref=ts
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їх подальшого вступу до вишів, технікумів та коледжів, ПТНЗ, травень 2017 

р.; 

7. Телеканал ТОНІС, реклама про діяльність ЦІППО, травень 2017 р. 

Відбулася відеотрансляція заходів ЦІППО через мережу Інтернет: 

Відеоролик на каналі Youtube про проведення ІІ е-конференції кафедри 

філософії і освіти дорослих. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=rdp2VYlJMDU&feature=youtu.be 

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. 

З метою ознайомлення громадськості з діяльністю 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. 

Співпраця 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 2017 р.  

 

9.3. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності утанови, закладу 

 

Зважаючина положення Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 рр. (далі –Стратегія),велика увага приділяється 

впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, зокрема 

створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу та системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними 

закладами, інформаційно-технологічного забезпечення моніторингу освіти. 

Ефективність таких систем неможлива без створення відповідних 

засобів опрацювання інформації. 

Враховуючи завдання, визначені Стратегію на 2012–2021 рр., 

Університет менеджменту освіти (далі – Університет) проводить активну 

роботу щодо інформатизації усіх сфер своєї діяльності. 

З метою підвищення ефективності наукових досліджень, створення 

потужної системи зберігання наукової інформації й використання її на всіх 

етапах наукової діяльності, забезпечення організації освітнього процесу 

інформатизація наукової та освітньої діяльності залишається пріоритетним 

https://www.youtube.com/watch?v=rdp2VYlJMDU&feature=youtu.be
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напрямом розвитку Університету. Співпрацюючи з Microsoft, Університет 

отримав ліцензії на використання сервісів Office 365, що дає можливість  

слухачам/студентам, науково-педагогічним працівникам та іншим 

співробітникам працювати з електронною поштою, створювати веб-сайти, 

редагувати та зберігати документи в режимі online, запроваджувати 

електронний документообіг, обмінюватися миттєвими повідомленнями та 

проводити веб-конференції, а також спрощувати комунікацію між 

слухачами/студентами, науково-педагогічними працівниками та 

структурними підрозділами Університету. 

В Університеті створюються умови для широкої комп’ютеризації, 

входження до світової інформаційної мережі баз даних і знань, формування в 

майбутньому єдиного інформаційно-інтелектуального поля. 

В УМО створено Центр електронних освітніх ресурсів та наукометрії, 

який забезпечує інформаційну діяльність. 

Усі кафедри та лабораторії Університету відповідно до встановлених 

вимог забезпечено необхідною комп’ютерною технікою. З огляду на 

обов’язковість належного супроводу науково-дослідної роботи фахівців 

Університету, забезпечення їхніх запитів щодо отримання й опрацювання 

інформації, оформлення результатів наукової діяльності, є необхідним 

поповнення й оновлення парку комп’ютерної техніки. 

Нині парк комп’ютерної техніки нараховує 73 персональних 

комп’ютери та 32 ноутбуки. Ступінь зносу ПЕОМ  –  64%. В Університеті 

створено керовану локальну комп’ютерну мережу,  яку під’єднанo до 

Інтернету.Інтернет-трафік подається  трьома оптичними каналами: один  

потужністю 100 Мбіт/с та два канали по 30 Мбіт/с.Публічні відкрити зони 

WiFi забезпечують доступ до Інтернету слухачам/студентам, які навчаються у 

І корпусі та у приміщенні бібліотеки. Також для самостійної підготовки 

проживаючим у гуртожитку Університету надано можливість підключення до 

локальної мережі.Усі комп’ютери підключено до Інтернету, що дає 

можливість забезпечити доступ широкого загалу науковців установи, 

аспірантів, докторантів та пошукувачів до електронного банку результатів 

НДР, публікацій, авторських методик, текстів дисертаційних досліджень 

тощо, підвищити ефективність експлуатації оргтехніки (зокрема принтерів), а 

також у належнийспосіб використовувати інтернет-ресурси Університету. 

Усі працівники Університету, маючи власні корпоративні електронні 

поштові адреси, обмінюються інформацією в єдиному інформаційному 

просторі Університету, обговорюють актуальні питання, пов’язані з науковою 

проблематикою не тільки через локальну мережу, а й через сервіси Інтернету 

(E-mail, Skype, віртуальні сховища інформації на основі «хмарних 

технологій»на базіOffice 365тощо).  

Упродовж року здійснювалася підтримка роботи у програмному 

комплексі «Єдина державна електронна база з питань освіти»та його 

постійненаповнення для забезпечення вступної кампанії, роботи приймальної 

комісії, подання статистичної звітності тощо. 
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В освітньому процесі широко використовується мультимедійний 

супровід занять. Для технічного забезпечення цього процесу в Університеті є 

п’ять спеціалізованих аудиторій та зал засідань, які обладнані стаціонарними 

мультимедійними проекторами, мультимедійними та інтерактивними 

дошками.З метою подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у освітній процес проводиться робота з організації йзастосування 

дистанційної форми навчання та розроблення нормативно-правових 

документів цього напряму.Упроваджено відкрите програмне забезпечення 

BigBlueButten для проведення веб-конференцій, online занять, створено та 

налагоджено роботу платформи дистанційного навчання в системі e-Front.  

В Університеті запроваджено Інтернет-трансляції наукових, науково-

методичних семінарів, конференцій. З метою поширення інформації про 

Університет серед абітурієнтів та висвітлення його наукової й освітньої 

діяльності встановлено 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. 

Для автоматизації кадрового діловодства розроблено й прийнято в 

експлуатацію базу даних «Кадри», що 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 сайтомhttp://umo.edu.ua. Інтернет-

сайтУніверситету 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 працівниківУніверситету щодо представлення 

результатів їхньої діяльності у всесвітній мережі Інтернету. 

Наукові співробітники Університету 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 

http://umo.edu.ua/
mailto:rector@umo.edu.ua
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Університету, Методичні рекомендації щодо роботи викладачів та 

адміністраторів структурних підрозділів на платформі e-Front. 

 

 

 

9.4. Зв’язки з громадськістю 

 

Упродовж звітного періоду систематично висвітлювалася діяльність 

Університету менеджменту освіти на шпальтах всеукраїнського часопису 

«Освіта», «Педагогічна газета», на сайтах УМО, НАПН України, Українського 

відкритого університету післядипломної освіти та на сторінках кафедр ЦІППО у 

соціальній мережі Facebook: 

1. Кафедра філософії і освіти дорослих. Режим доступу: 

https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/ 

2. Кафедра психології управління. Режим доступу: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013741668854 

3. Кафедра університетської освіти і права. Режим доступу: 

https://www.facebook.com/groups/1869332913310521/?fref=ts 

4. Кафедра відкритих освітніх систем та ВОС ІКТ. Режим доступу: 

https://www.facebook.com/vosiktumo/?fref=ts 

5. Кафедра державної служби та менеджменту освіти. Режим доступу: 

https://www.facebook.com?fref=ts 

 

10. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Міжнародну діяльність Університету менеджменту освіти у 2017 р. було 

спрямовано на забезпечення розвитку та налагодження наукових зв’язків із 

спорідненими науковими установами – міжнародними освітніми партнерами. 

Міжнародна діяльність відділу міжнародного співробітництва у 2017 р. 

реалізовувалася за такими напрямами: 

1. Підписання угод з міжнародними освітніми закладами 
Упродовж 2017 р. підписано 6 угод з такими зарубіжними інституціями: 

 Міжнародна академія наук і вищої освіти (Лондон, Великобританія) – 

угода № 4702/2017А / 07-06/1 від 01.02.2017 р.; 

 Громадська організація«Східноєвропейська місія» (Даллас, США) – 

угода № 07-06/2 від 15.05.2017 р.; 

 Кафедра гуманітарних студій та мистецтвознавства гуманітарно-

філософського факультету Дебреценського університету (Дебрецен, 

Угорщина) – угода № 07-06/3 від 28.06.2017 р.; 

 Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Варна, 

Республіка Болгарія) – угода № 07-06/5 від 18.07.2017 р.; 

 Європейський інститут післядипломної освіти (Подгайська, 

Словацька Республіка) – угода № 07-06/6 від 05.10.2017 р.; 

https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013741668854
https://www.facebook.com/groups/1869332913310521/?fref=ts
https://www.facebook.com/vosiktumo/?fref=ts
https://www.facebook.com/?fref=ts
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 Східноєвропейська агенція розвитку(Подгайська, Словацька 

Республіка) – угода № 07-06/7 від 05.10.2017 р. 

 В липні 2017 р. підписано угоду № 07-06/4 з Литовським державним 

сучасним архівом(м. Вільнюс, Литовська республіка). 

 Підготовлено два Меморандуми про взаєморозуміння щодо академічної 

співпраці: 

 Гуманітарно-економічна академія (Лодзь, Республіка Польща); 

 Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського 

(Шумен, Республіка Болгарія). 

2. Організація та участь у міжнародних заходах 

 31 березня 2017 р. в УМО було проведено презентацію колективної 

монографії «Розвиток духовності виховання», яка стала четвертою у серії 

монографій, підготовлених у межах україно-литовського проекту «Розвиток 

духовності виховання у світі» (науковий редактор – професор Й. Кевішас; 

автори – провідні вчені Литви і України: академіки А. Гайжутіс та І. Д. Бех, 

професори О. М. Отич, А. М. Растригіна, Г. Карась, С. Сідарас, Д. Клумбіте, 

Л. Л. Хоружа та ін.). У презентації брали участь науковці, педагоги, громадські 

діячі, представники мас-медіа та студенти. 

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» 

була проведена ДВНЗ «УМО» спільно з Сумським державним педагогічним 

університетом ім. А. С. Макаренка. Співорганізаторами заходу виступили 

Академія ім.. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), 

Іnternationalacademyofsocial-economicsciences (Грузія), Інститут технологій 

університету Онтаріо – UOIT (Канада), Казахський національний університет 

ім. аль-Фарабі (Республіка Казахстан), Міжнародний університет «МІТСО» 

(Республіка Білорусь), Запорізька державна інженерна академія (Україна), 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) і 

Zolocheinternationalschool (Україна). 

 У конференції брали участь близько 300 викладачів, науковців, 

докторантів, аспірантів, керівників та вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів, представників регіональних закладів післядипломної педагогічної 

освіти, зарубіжні вчені. На пленарному засіданні виступили учасники 

делегації з Академії ім.. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польша): 

З. Бонк – проректор з питань розвитку; Е. Малолепши – декан відділу 

педагогіки; К. Редзінський – директор Інституту педагогіки; М. Міровська – 

керівник Департаменту соціальної роботи і охорони здоров’я (26–28 квітня 

2017р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»). 

 Семінар на тему «Бізнес-етики не існує», проведений віце-

президентом Східноєвропейської гуманітарної місії Д. Смітом(15–16 травня  

2017 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»). 

 У квітні–травні 2017 року уНауковій бібліотеці УМО та в Навчально-

науковому інституті менеджменту та психології (ННІМП) було організовано 

виставку сучасного образотворчого мистецтва, на якій представлено картини 
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польських педагогів-художників із Краківського університету ім. Комісії 

національної освіти та Гданського університету: К. Баса, Д. Пасьекзни, К. 

Лапот-Джерви, М. Карчмаржик, Р. Малашковскі. 

 22 червня2017 р. відбувся I Інтернет-Марафон під назвою «Досвід 

успішних реформ естонської і фінської освіти для України. Європейський 

контекст». ДВНЗ «УМО» НАПН України виступив співорганізатором заходу; 

 12–14 грудня 2017 р. відбувся ІІ Міжнародний освітній Інтернет-

Марафон «Досвід освіти ХХІ сторіччя. Європейський контекст» з метою 

вивчення й упровадження у вітчизняну освітню практику перспективного 

досвіду Європейських країн щодо модернізації освіти. ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України виступив співорганізатором цього 

заходу. Географія учасників цього заходу охоплювала близько 

10000 педагогічних працівників та керівників закладів освіти з України, 

Польщі, Румунії, Угорщини, США, Чехії, Нідерландів, Франції та країн Балтії 

і СНД. 

 ІІ Міжнародна літня школа «Розвиток академічної мобільності 

педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних 

закладів у європейському освітньому просторі». Співорганізатори ДВНЗ 

«УМО», Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО) 

та Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 

освіти».  Упродовж чотирьох днів учасники Літньої школи брали участь у 

воркшопах, майстер-класах, слухали лекції провідних науковців НАПН 

України, фахівців Центральноєвропейської Академії Навчань та Сертифікації 

(CEASC) (м. Бидгощ, Республіка Польща), Університету  менеджменту освіти 

(Україна) та  Дебреценського університету (Угорщина) (26–29 червня 2017 р., 

м. Ужгород, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти). 

 ІІ Міжнародний науковий форум «Інновації в науці: виклики 

сучасності». У форумі брали участь науковці УМО О. М. Отич, М. О. Дей, 

Л. М. Сергеєва. Важливою подією, що відбулася під час форуму, стало 

підписанняУгоди про науково-освітню співпрацю між УМОта Варненським 

вільним університетом (ВВУ) імені Чорноризця Храбра (10–16 вересня 2017р., 

м. Варна,Республіка Болгарія, ВВУ ім. Чорноризця Храбра). 

 Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю 

вищої освіти: проблеми та перспективи». У роботі секцій конференції брали 

участь більш як 80 учасників, які обговорили перспективи інноваційного 

розвитку науки і вищої освіти, якість університетської освіти та проблеми 

запровадження компетентнісного підходу у вищій школі, європейську 

політику та європейські моделі забезпечення якості вищої освіти, психологічні 

основи навчання та педагогічну майстерність науково-педагогічних 

працівників, професійну освіту і навчання особистості, використовуючи 

вітчизняний та зарубіжний досвід, виклики та перспективи розвитку системи 

забезпечення якості вищої освіти в Україні. Серед міжнародних гостей на 

конференції були присутні доктор юридичних наук, професор Софійського 

університету ім. Святого Климента ОхридськогоІ. Русчев та доктор 
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Варненского вільного університету ім. Чорноризця Храбра (Республіка 

Болгарія) Д. Г. Узунов (29 вересня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»). 

 ІX Міжнародна науково-практична конференція «Значення 

людського потенціалу в регіональному розвитку» (Словацька Республіка).У 

конференції брали участь офіційна делегація українських науковців ДВНЗ 

«УМО»у складі: проректора з науково-методичної роботи та міжнародних 

зв’язків О. М. Отич, директора ННІМП О. В. Алейнікової, завідувача кафедри 

університетської освіти і права М. О. Дей, професора кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Т. І. Бурлаєнко, завідувача відділу науково-

організаційної роботи І. Г. Отамась. УМО виступив співорганізатором цієї 

конференції разом з Європейським інститутом післядипломної освіти та 

Східноєвропейською агенцією розвитку. У конференції брали участь понад 30 

науковців, аспірантів, представників бізнес-структур, державного апарату 

України, Словацької Республіки, Чеської Республіки (9–10 листопада 2017р., 

м. Подгайська, Словацька Республіка, Європейський інститут післядипломної 

освіти). 

3. Спільна проектна діяльність 

Відповідно до угоди про співпрацю ДВНЗ «УМО» з Проектним бюро 

«КультурКонтакт» Австріяу межах реалізації спільного проекту «Нові вимоги 

до компетентностей керівників шкіл в Україні» в 2017 р. було проведено 3 

тренінги для членів робочої групи (науковців Університету та Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів): 

 15–17 лютого 2017 р.(м. Київ): тренінг проводили австрійські колеги О. 

де Фонтана (заступник директора Інституту керівництва освітою та розвитку 

якості, Педагогічний інститут Штірії) та Г. Фіндер (директор школи Кьофлах). 

Основні теми тренінгу: «Лідерство: компетенції самоменеджменту», «Робота 

з емоціями», «Амбівалентність лідерства і створення груп однокласників 

(групи рівних як професійні співтовариства)», «Рольова та функціональна 

компетенції. Аналіз власного досвіду», «Рефлексія ролі лідера та 

самоменеджменту на основі психологічної теорії», «Фідбек як інструмент 

керівництва. Зміст зворотного зв’язку», «Роль та моделі лідерства»; 

 14–16 червня 2017 р. (м. Одеса):  тренінг проводили О. де Фонтана 

таСабінеПельцманн. Основні теми тренінгу: «Групова динаміка», «Лідерство 

у випадку конфліктів у команді», «Моделі керівництва», «Метод позитивного 

оцінювання ситуації», «Як розпізнати добре керівництво?»; 

 7–9 листопада 2017 р. (м. Київ): тренінг проводили О. де Фонтана та Б. 

Поссерт. Основні теми тренінгу: «Аналіз культури організації», «Спіральний 

механізм», «Несприятливість змін». 

 Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх 

організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями 

«Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення 

кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів / З.В. Рябова, А.Б. 

Єрмоленко, Т.А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В.В. Олійника, маг. Ф. 
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Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти»; КультурКонтакт 

Австрія. – О., 2017. – 118 с. 

  

У вересні ННІМП в співробітництві з Академією ім. Яна Длугоша в 

Ченстохові отримали грант Еразмус+ за напрямом КА1 «Навчальна 

(академічна) мобільність» для реалізації проекту академічної мобільності 

2017-1-PL01-KA107-036444. Координатором цього проекту від ДВНЗ «УМО» 

є начальник відділу міжнародного співробітництва Г. В. Бережна. Для 

виконання вимог щодо участі в програмі було розпочато процедуру валідації 

РІС (індивідуального номера установи) на порталі Еразмус+. У листопаді 2017 

р. підписано Міжінституційну угоду щодо академічної мобільності між ДВНЗ 

«УМО» та Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові.  

4. Проведення робочих зустрічей 
25 травня 2017 р. відбулася робоча зустріч з австрійським партнером 

Проектне бюро «КультурКонтакт», учасниками якої були: Г. Паїнсі – 

координатор з питань освіти Проектного бюро «КультурКонтакт»; 

О. М. Отич– проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків; 

Г. В. Бережна– начальник відділу міжнародного співробітництва; 

Т. С. Кравчинська– старший викладач кафедри філософії та освіти дорослих 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО). 

Основні питання, розглянуті під час зустрічі: 

 перебіг реалізації евалюації проекту «Формування компетенцій з 

проектного менеджменту інновативного розвитку шкіл для  керівників шкіл 

України», який проходив у період з 2014 по 2016 р.; 

 організація тренінгу учасників проекту «Нові вимоги до 

компетентностей керівників шкіл в Україні» в м. Одеса 14–16 червня 2017 р. 

9 листопада 2017 р. відбуласязустріч робочої групи в рамках розвитку 

проекту«Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні». У зустрічі 

брали участь австрійські партнери: Олівія де Фонтана, ГудрунПаїнсі; науковці 

Університету: Л. М. Оліфіра, В. В. Олійник, О. І. Бондарчук, 

Т. С. Кравчинська, З. В.Рябова, Т. А.Махиня, Г. В. Бережна, а також колеги з 

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 

(ООІУВ):Л. К. Задорожна, О. М. Левчишина, С. Г. Здрагат, Т. В. Юрченко. 

Основні питання, які розглядалися під час зустрічі: 

 інтеграція нового модуля «Нові вимоги до компетенцій керівників 

шкіл в Україні» в навчальні плани ЦІППО, ННІМП та ООІУВ; 

 обговорення ідей щодо публікації результатів реалізації Проекту. 

Спільна видавнича діяльність 
Публікація статей науковців Університету в Польсько-українському 

віснику № XVIII під редакцією К. Редзинського та Д. Герцика (видавництво 

Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові). Зокрема, до вісника увійшли статті 

В. В. Олійника, М. О. Кириченка, О. М. Отич, Т. М. Сорочан, 

О. В. Алейникової, Г. М. Бевз, О. І. Бондарчук, Т. І. Бурлаєнко. 

Підготовка статей науковців Університету для публікації в Польсько-
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українському віснику № XІХ під редакцією К. Редзинського та Д. Герцика 

(видавництво Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові). Зокрема, до вісника 

увійшли статті В. В. Олійника, М. О. Кириченка, О. М. Отич, 

О. В. Алейникової, І. Л. Сіданіч, Т. І. Бурлаєнко, М. О. Дей, Г. В. Бережної. 

 

Міжнародні стажування та офіційні візити 

23–28 січня 2017 р. на міжнародному стажуванні перебувала кандидат 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри університетської освіти  і права 

ДВНЗ «УМО» М. О. Дей. Стажування на тему «Розвиток юриспруденції: 

проблема та перспективи» відбувалося в Зеленогурському Університеті 

(м. Зелена Гура, Республіка Польща). 

25–29 квітня 2017 р. на запрошення асоціації неформальної освіти 

дорослих Литовської Республіки доктор педагогічних наук, професор 

Л. М. Сергеєва здійснила візит до Кедайнянського центру професійної 

підготовки. У ході зустрічей обговорювалися шляхи формування ключових 

компетенцій у професійній освіті майбутніх робітників, результативність 

дуальної системи у професійній освіті, осучаснення змісту професійної 

освіти.  

10–28 липня 2017 р. міжнародне стажування пройшла кандидат історичних 

наук, начальник відділу науково-організаційної роботи І. Г. Отамась. Стажування 

відбулося Литовському державному сучасному архіві(м. Вільнюс, Литовська 

республіка). 

 

 

11. 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 

2017 р. до складу Вченої ради УМО входять 18 осіб, зокрема: науковці Президії 

НАПН України, керівництво Університету, науково-педагогічні працівники, з них 

– один дійсний член НАПН України, вісім докторів наук та чотири кандидати 

наук, два представники Студентської колегії УМО. 

Голова Вченої ради – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України В. В. Олійник, заступник голови Вченої ради – доктор філософії, 

перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи УМО 

М.О. Кириченко, т. в. о. вченого секретаря – доктор педагогічних наук 

І. Л. Сіданіч. 

Усі засідання, передбачені робочим планом Ученої ради Університету 

менеджменту освіти на 2017 р., проведено.  

Основні питання, що виносилися на засідання Вченої ради 

1. Організаційні: 

 про обрання заступника голови Вченої ради Університету; 

 про підготовку до проведення вступної кампанії 2017 р.; 

 про затвердження положення пакету технічної документації щодо 

діяльності Віртуальної кафедри андрагогіки (Virtual Department of Andragogy) 
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Центрального Інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

 про діяльність студентського самоврядування в УМО в контексті вимог 

Закону України «Про вищу освіту»; 

 про результати вступної кампанії 2017 р. в Університеті; 

 про організацію виховної роботи в ННІМП та БІНПО Університету 

менеджменту освіти; 

 про затвердження звіту УМО за перше півріччя 2017 р.; 

 затвердження звіту про роботу Університету за 2017 р.; 

 підсумки роботи і аналіз виконання рішень Вченої ради за 2017 р.; 

 підсумки роботи Університету за 2017 р.; 

 про схвалення планів-графіків підвищення кваліфікації спеціалістів у 

Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти на 2018 р.; 

 затвердження плану роботи Університету на 2018 р. 

2. Навчально-методичні: 

 про організацію та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу на курсах підвищення кваліфікації в ЦІППО та БІНПО; 

 про затвердження форм навчально-методичної документації для 

забезпечення освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації; 

 про підвищення ефективності профорієнтаційної роботи в структурних 

підрозділах Університету; 

 про стан та перспективи діяльності наукової бібліотеки з формування 

інформаційного середовища Університету; 

 про затвердження профілів нових освітніх програм і навчальних планів 

спеціальностей / спеціалізацій Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

  про затвердження навчальних планів аспірантури; 

 про затвердження освітньо-професійних програм і навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії'; 

 про затвердження навчального плану з підготовки викладача ВНЗ з 

інклюзивної освіти; 

  про приведення навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників ННІМП УМО у відповідність до Закону України «Про вищу освіту»; 

 про затвердження навчального плану підготовки магістрів за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань (набір 

2017 р.) 28 «Публічне управління та адміністрування»; 

 про затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану 

зі спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» другого (магістерського) 

рівня; 

 про затвердження ліцензійної справи зі спеціальності 081 «Право» галузі 

знань 08 «Право» другого (магістерського) рівня з ліцензов. обсягом 50 осіб 

(кафедра університетської освіти і права ЦІППО); 



87 

 

 про діяльність та перспективи розвитку кафедр Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «УМО» НАПН України. 

Про затвердження акредитаційних  справ: 

 а) зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності)», галузі знань 0306 

«Менеджмент і адміністрування», освітнього ступеня магістр з ліцензованим 

обсягом освітньої послуги 50 осіб заочної форми навчання (випусковою кафедрою 

є кафедра економіки, підприємництва та менеджменту  ННІМП); 

 б) зі спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка 

праці», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітнього ступеня 

магістр з ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 осіб заочної форми навчання 

(випусковою кафедрою є кафедра економіки, підприємництва та менеджменту 

ННІМП). 

 про організаційно-технічне та навчально-методичне забезпечення  

дистанційного  навчання  в Університеті; 

 про підготовку ліцензійної справи зі спеціальності 081 «Право» за 

другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження ліцензійної справи спеціальності 231 «Соціальна 

робота» другого (магістерського рівня); 

 про затвердження акредитаційної справи з напряму підготовки 6.030102 

«Психологія», галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», освітнього ступеня 

бакалавр; 

 про зміну шифру спеціальності; 

 про організацію електронного документообігу в  Університеті на основі 

сервісів Office 365; 

 про результати та перспективи діяльності Студентської колегії 

Університету. 

 про забезпечення якості підвищення кваліфікації  педагогічних  

працівників закладів професійно-технічної освіти у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти»; 

 про роботу ЦІППО з упровадження інноваційних освітніх технологій у 

процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників 

та керівних кадрів освіти; 

 про розроблення нормативного забезпечення ППО в рамках реалізації 

спільної діяльності МОН України та НАПН України; 

 про роботу ННІМП щодо реалізації вимог Закону України «Про вищу 

освіту» в Університеті. 

3. Наукові: 

 про організацію підготовки докторів філософії у ДВНЗ «УМО»; 

 про переривання  навчання  аспірантів; 

 про затвердження тем дисертаційних досліджень; 

 про впровадження результатів науково-дослідної роботи за темою 

«Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки 
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вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-

трансферної системи організації навчального процесу»; 

 про затвердження теми НДР кафедри психології управління 

«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

організацій» (терміни виконання НДР: 01.09.2017 – 31.12.2021 рр.); 

 про роботу спеціалізованої вченої ради Д26.455.03; 

 про атестацію аспірантів та докторантів УМО; 

 про призначення наукових керівників аспірантів та докторанта УМО 

прийому 2017 р.; 

 про роботу кафедр зі здобувачами наукових ступенів; 

 про діяльність Ради молодих учених Університету; 

  про затвердження звітів про виконання науково-дослідної роботи 

кафедр інститутів ЦІППО, ННІМП, БІНПО. 

4. Кадрові:  

 про обрання директора Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України; 

 про обрання на посади науково-педагогічних працівників Університету; 

 про нагородження орденом «За заслуги» ІІІ ступеня КИРИЧЕНКА 

Миколи Олексійовича, першого проректора – проректора з науково-

педагогічної та навчальної роботи; 

 про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 

БОНДАРЧУК Олени Іванівни, завідувачки кафедри психології управління 

ЦІППО; 

 про нагородження Подякою Національної академії наук України 

ОТИЧ Олени Миколаївни, проректора з науково-методичної роботи та 

міжнародних зв’язків; 

 про нагородження медаллю Національної академії педагогічних наук 

України «Ушинський К.Д.» ЛЮБЧЕНКО Надії Василівни, доцента кафедри 

державної служби та менеджменту освіти ЦІППО, ЛЯХОЦЬКОЇ Лариси 

Леонідівни, професора кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій ЦІППО, ОЛІФІРИ Лариси Миколаївни, 

заступника директора ЦІППО, СІДАНІЧ Ірини Леонідівни, професора 

кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП, СУПРУНА 

Вячеслава Васильовича, професора кафедри державної служби та 

менеджменту освіти ЦІППО; 

 про нагородження Почесною грамотою Національної академії 

педагогічних наук України КОЛЕКТИВУдержавного вищого навчального 

закладу «Університет менеджменту освіти»; КАСЬЯНА Сергія Петровича, 

завідувача кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій ЦІППО, ЛЯХОЦЬКОЇ Лариси Леонідівни, 

професора кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій ЦІППО, ОЛІЙНИКАВолодимира Вікторовича, 

заступника директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП; 

МАСЛОВА Валентина Івановича, професора кафедри філософії і освіти 
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дорослих ЦІППО, ОТАМАСЬ Інни Григорівни, завідувача відділу науково-

організаційної роботи, ІЛЛЯХОВОЇ Марини Володимирівни, доцента кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІППО, ШВЕНЬ Ярослави Леонідівни, доцента 

кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО;  

 про нагородження Подякою Національної академії педагогічних наук 

України ВОЛИНЕЦЬ Наталії Петрівни, методиста вищої категорії кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІППО; ЖЕБРОВСЬКОГО Олександра 

Михайловича, голови первинної профспілкової організації, ЗИМИ Вікторії 

Миколаївни, методиста вищої категорії відділу організації навчального 

процесу та моніторингу, КОМАРОВОЇ Людмили Миколаївни, завідувачки 

гуртожитку, МАКАРЕНКО Ольги Якимівни, завідувачки господарством 

адміністративно-господарського відділу, СЛОБОДЯНЮК Лариси Ульянівни, 

старшого викладача кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП; 

 Грамотою Університету менеджменту освіти нагороджено 24 особи: 

АНТОНЮК Людмилу Анатоліївну,АНДРОЩУК Інну Валеріївну, 

АНУФРІЄВУ Оксану Леонідівну, БРУСЄНЦЕВУ Ольгу Анатоліївну, 

БРЮХОВЕЦЬКУ Олександру Вікторівну, БУРЛАЄНКО Тетяну Іванівну, 

ВАСИЛЬЧЕНКО Яніну Йосипівну, ГОЛУМБІВСЬКУ Світлану Генріхівну, 

ГУСЄВА Андрія Ігоревича,ДМИТРЕНКА Геннадія 

Анатолійовича,ДУБІНІНУ Оксану Володимирівну, ІВАШЕНЬ Лілію 

Євгенівну, ІНЖИЄВСЬКУ Лесю Анатоліївну, ЛЮБЧЕНКО Надію Василівну, 

ЛОБУР Володимира Івановича, ЛУШИНА Павла Володимировича, 

МАСЛОВА Валентина Івановича, МОРОЗОВУ Марину Едуардівну, ОЗЕРЯН 

Ольгу Леонідівну, ПУСТОВАЛОВА Івана Вікторовича, РЯБОВУ Зою 

Вікторівну, САЗОНОВУ Ольгу Іванівну, СІДАНІЧ Ірину Леонідівну, 

СНІСАРЕНКО Ольгу Степанівну, СТАСЮК Наталію Василівну, 

ШТАНГЕЙСвітлану Василівну; 

 оголошено Подяку Університету менеджменту освіти 20 особам: 

АНТОНЮК Людмилі Анатоліївні, БАГЛАЙ Анні Володимирівні, 

ДЕЙ Марині Олександрівні, КАБАЛИКУ Олександру Федоровичу, 

КАТЮК Ярославі Леонідівні, КОРОБКО Наталії Віталіївні, КРАВЧИНСЬКІЙ 

Тетяні Сергіївні, КРАВЕЦЬ Віті Анатоліївні, ЛЮБЧЕНКО Надії Василівні, 

МОЗГОВІЙ Анні Сергіївні, МОСКАЛЬОВІЙ Аллі Степанівні, НАУМЕНКО 

Анні Степанівні, ОЛЕКСЕЙЧУК Анні Сергіївні, ОТИЧ Олені Миколаївні, 

ПИСАРУК Анастасії Олександрівні, СІДАНІЧ Ірині Леонідівні, СКРИПНИК 

Марині Іванівні, ТЮРКАН Вікторії Володимирівні, ЦІЛОВАНСЬКІЙ Олені 

Володимирівні, ШКЛЯР Вікторії Миколаївні. 

 Оголошено Подяку Університету менеджменту освіти:  

 колективу кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 

ННІМП; 

 колективу кафедри педагогіки, управління та адміністрування 

ННІМП; 

 про конкурсне заміщення посад науково-педагогічних працівників  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (14 осіб); 
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 про обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти у другому півріччі 2017 р. (25 осіб); 

 про дозвіл на оголошення конкурсу щодо заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників. 

5. Затвердження нормативно-правових документів в галузі освіти: 

  про внесення змін та доповнень до Статуту Державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження Положення про порядок проведення виборів ректора; 

 про затвердження Положення про виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту 

освіти»; 

 про затвердження Положення про порядок обрання виборних 

представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; 

  про затвердження Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про затвердження Положення про порядок обрання виборних 

представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; 

  про затвердження Положення про порядок організації роботи 

представників засобів масової інформації під час проведення виборів ректора 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження Положення про порядок визначення умов організації 

роботи спостерігачів під час проведення виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту освіти»; 

  про внесення змін та затвердження нової редакції Положення про 

планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження Положення про накопичувальну систему підвищення 

кваліфікації в закладах післядипломної освіти. 

6. Рекомендації до друку: 

 монографії «Культура цільового управління в національній системі 

освіти: гуманістичний контекст» (за заг. ред. Г.А. Дмитренка, В.В.Олійника); 

 монографії «Управління якістю підготовки майбутніх інженерів-

педагогів в умовах магістратури технічного університету» (автор: доцент 

Чернящук Н. Л.); 

 монографії «Науково-методичні основи дистанційного навчання в 

системі підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти»  (автор:  доцент 

Ляхоцька Л. Л.); 
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 колективної монографії «Реформація: успіх Європи і шанс для 

України» (заред. Р. Шеремети та О. Романенко, авт. колектив Вернон Л. Сміт,  

С. Бенхем, С. Грунтковський, І. Сіданіч й ін.); 

 навчального посібника «Реформація в освіті» (авт. І. Сіданіч, 

А. Гренишин, О. Щетінін); 

 збірника методик і тестових діагностичних завдань «Професійний 

розвиток науково-педагогічних працівників в освіті дорослих» (укладачі: 

М. І. Скрипник, Я.Л.Швень); 

 методичних рекомендацій «Атестація осіб, які претендують на вступ 

на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» (укладачі 

Вікторія Сидоренко, Ярослава Швень); 

 анотованого каталога конкурсних робіт учасників всеукраїнського 

конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО (2015–2016 рр.) 

(упоряд.:  А. С. Науменко, А. В. Баглай; за заг. ред. О. М. Отич); 

 збірника матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

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

теорія, технології»; 

 збірника наукових праць«Вісник післядипломної освіти». – Серія 

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

адміністрування»№ 3, №4, №5; 

 електронного наукового фахового видання «Теорія та методика 

управління освітою» № 1(17), № 2(18); 

 бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних та педагогічних 

працівників Університету (2008–2017 рр.); 

 міжнародного наукового  журналу «ScienceRise:Pedagogical Education» 

№ 1 (9) 2017 p.,№ 2 (10)2017 р., № 3 (11)2017 р., № 4(12)2017, № 5(13)2017 р., 

№ 6(14)2017 р., № 7(15)2017р., № 8(16)2017р., № 9(17)2017р., № 10(18)2017р., 

№ 11(19)2017р., № 12(20)2017р.; 

 збірника наукових праць «Простір арт-терапії». – Вип. 1(21) 2017 р., вип. 

2 (22) 2017 р. 

Отже, за звітний період Вченою радою ДВНЗ «УМО» НАПН України 

проведено вісім планових і два позапланових засідань, на яких заслухано й 

обговорено 13 питань організаційного характеру, 18 питань навчально-

методичного, 9 питань наукового характеру, 12 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 чотири 

монографії. 

 

 

 

 

 

 



92 

 

12. 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, 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 державного вищого навчального 

закладу «Університет менеджменту освіти» станом на 28.11.2017 р. становить 

252 особи, з них:  

 222 штатні особи, зокрема 93 науково-педагогічних працівники 

(12 докторів наук – професорів, 5 докторів наук – доцентів, 1 доктор без 

вченого звання , 46 кандидатів наук – доцентів, 13 кандидатів наук без вченого 

звання, 16 старших викладачів без наукового ступеня) та інших – 129; 

 30 осіб, які працюють за сумісництвом, зокрема 24 науково-

педагогічних працівники (10 докторів наук – професорів, 2 доктора наук – 

доценти, 2 кандидата наук – доцента, 7 кандидатів наук без вченого звання, 

3 старших викладача без наукового ступеня) та інших – 6 осіб. 

В Університеті працюють: 

 чотири дійсних члени Національної академії педагогічних наук 

України та члени Президії НАПНУ (АНДРУЩЕНКО В.П., БИКОВ В.Ю., 

КРЕМЕНЬ В.Г., ОЛІЙНИК В.В.); 

 один член-кореспондент Академії наук вищої освіти України 

(КИРИЧЕНКО М.О.); 



93 

 

 два заслужених працівники народної освіти України 

(НІКОЛАЄНКО С.М., ТИМОШКО Г.М.); 

 чотири заслужених працівники освіти України (КЛОКАР Н.І., 

ОЛІЙНИК В.В., СОРОЧАН Т.М., СУПРУН В.В.);  

 чотири заслужених діячі науки і техніки України 

(АНДРУЩЕНКО В.П., БИКОВ В.Ю., КРЕМЕНЬ В.Г., СОСНІН О.В.); 

 один заслужений працівник соціальної сфери України 

(КОЗЕНКО Р.В.). 

За звітний період захищено 3 кандидатські дисертації: 

ІНЖИЄВСЬКА Леся Анатоліївна, доцент кафедри психології та особистісного 

розвитку ННІМП, САМОЙЛЕНКО Наталія Василівна, методист вищої 

категорії відділу науково-організаційної роботи, ПУСТОВАЛОВ Іван 

Вікторович, заступник директора з навчально-виховної роботи ННІМП. 

За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність були 

відзначені:  

 орденом «За заслуги» ІІІ ступеня КИРИЧЕНКО Микола 

Олексійович, перший проректор – проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи; 

 Почесною грамотою Кабінету Міністрів України БОНДАРЧУК 

Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управління ЦІППО; 

 Подякою Національної академії наук України ОТИЧ Олена 

Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків; 

  медаллю Національної академії педагогічних наук України 

«Ушинський К. Д.» ЛЮБЧЕНКОНадія Василівна, доцент кафедри державної 

служби та менеджменту освіти ЦІППО, ЛЯХОЦЬКА Лариса Леонідівна, 

професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій ЦІППО, ОЛІФІРА Лариса Миколаївна, заступник директора 

ЦІППО, СІДАНІЧ Ірина Леонідівна, професор кафедри педагогіки, управління 

та адміністрування ННІМП, СУПРУН Вячеслав Васильович, професор 

кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО; 

 Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук 

УкраїниКОЛЕКТИВ державного вищого навчального закладу «Університет 

менеджменту освіти»; КАСЬЯН Сергій Петрович, завідувач кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО, 

ЛЯХОЦЬКА Лариса Леонідівна, професор кафедри відкритих освітніх систем 

та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО, ОЛІЙНИК Володимир 

Вікторович, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

ННІМП; МАСЛОВ Валентин Іванович, професор кафедри філософії і освіти 

дорослих ЦІППО, ОТАМАСЬ Інна Григорівна, завідувач відділу науково-

організаційної роботи, ІЛЛЯХОВА Марина Володимирівна, доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІППО, ШВЕНЬ Ярослава Леонідівна, доцент 

кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО;  

 Подякою Національної академії педагогічних наук України 

ВОЛИНЕЦЬ Наталія Петрівна, методист вищої категорії кафедри філософії і 
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освіти дорослих ЦІППО; ЖЕБРОВСЬКИЙ Олександр Михайлович, голова 

первинної профспілкової організації, ЗИМА Вікторія Миколаївна, методист 

вищої категорії відділу організації навчального процесу та моніторингу, 

КОМАРОВА Людмила Миколаївна, завідувач гуртожитку, МАКАРЕНКО 

Ольга Якимівна, завідувач господарством адміністративно-господарського 

відділу, СЛОБОДЯНЮК Лариса Ульянівна, старший викладач кафедри 

психології та особистісного розвитку ННІМП; 

 Грамотою Університету менеджменту освіти нагороджено 

24 особи: 

АНТОНЮК Людмила Анатоліївна,АНДРОЩУК Інна Валеріївна, 

АНУФРІЄВА Оксана Леонідівна, БРУСЄНЦЕВА Ольга Анатоліївна, 

БРЮХОВЕЦЬКА Олександра Вікторівна, БУРЛАЄНКО Тетяна Іванівна, 

ВАСИЛЬЧЕНКО Яніна Йосипівна, ГОЛУМБІВСЬКА Світлана Генріхівна 

ГУСЄВА Андрій Ігоревич,ДМИТРЕНКОГеннадій Анатолійович,ДУБІНІНА 

Оксана Володимирівна, ІВАШЕНЬ Лілія Євгенівна, ІНЖИЄВСЬКА Леся 

Анатоліївна, ЛЮБЧЕНКО Надія Василівна, ЛОБУР Володимир Іванович, 

ЛУШИН Павло Володимирович, МАСЛОВ Валентин Іванович, МОРОЗОВА 

Марина Едуардівна, ОЗЕРЯН Ольга Леонідівна, ПУСТОВАЛОВ Іван 

Вікторович, РЯБОВА Зоя Вікторівна, САЗОНОВА Ольга Іванівна, СІДАНІЧ 

Ірина Леонідівна, СНІСАРЕНКО Ольга Степанівна, СТАСЮК Наталія 

Василівна, ШТАНГЕЙСвітлана Василівна; 

 Оголошено Подяку Університету менеджменту освіти 20 

особам: 

АНТОНЮК Людмилі Анатоліївні, БАГЛАЙ Анні Володимирівні, 

ДЕЙ Марині Олександрівні, КАБАЛИКУ Олександру Федоровичу, 

КАТЮК Ярославі Леонідівні, КОРОБКО Наталії Віталіївні, КРАВЧИНСЬКІЙ 

Тетяні Сергіївні, КРАВЕЦЬ Віті Анатоліївні, ЛЮБЧЕНКО Надії Василівні, 

МОЗГОВІЙ Анні Сергіївні, МОСКАЛЬОВІЙ Аллі Степанівні, НАУМЕНКО 

Анні Степанівні, ОЛЕКСЕЙЧУК Анні Сергіївні, ОТИЧ Олені Миколаївні, 

ПИСАРУК Анастасії Олександрівні, СІДАНІЧ Ірині Леонідівні, СКРИПНИК 

Марині Іванівні, ТЮРКАН Вікторії Володимирівні, ЦІЛОВАНСЬКІЙ Олені 

Володимирівні, ШКЛЯР Вікторії Миколаївні. 

 Оголошено Подяку Університету менеджменту освіти:  

 колективу кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП; 

 колективу кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП. 

 

 

13. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

За 2017 року виділено асигнувань з державного бюджету за 

КПКВ 6551060 «Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у 

сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівня акредитації» – 

16154,7 тис. грн. у тому числі у розрізі напрямів використання коштів: 

підготовка науково-педагогічних кадрів – 501,7 тис. грн; підвищення 

кваліфікації – 15653,0 тис. грн. 
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  Проведено касових видатків – 16154,7 тис. грн.,у тому числі: заробітна 

плата – 11828,7 тис. грн., нарахування на оплату праці – 2602,3 тис. грн., 

стипендії – 385,6 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 763,3 тис.грн., 

інші видатки – 574,8 тис.грн. 

  Надходження коштів до спеціального фонду бюджету установи – 

11729,8 тис. грн. у тому числі:  

 за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю – 9023,4 тис. грн.; 

 від додаткової (господарської діяльності) – 2510,6 тис. грн.; 

 від оренди майна бюджетних установ – 171,2 тис. грн.; 

 від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 

24,6 тис. грн. 

Використання власних надходжень за касовими видатками – 

11108,8 тис. грн. у тому числі:  

 заробітна плата – 7163,7 тис. грн.; 

 нарахування  на оплату праці – 1576,1 тис. грн.; 

 комунальні послуги та енергоносії – 1039,3 тис. грн.;  

 інші видатки – 1215,2 тис. грн.; 

 видатки на відрядження – 36,8 тис. грн.;  

 капітальні видатки – 77,7 тис. грн. 

 



96 

 

 

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: 

 
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  275,9 – – 275,9 

7 Профілакторії, бази відпочинку – – – – 

8 Медичні пункти   – – 

9 Інші – – – – 
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14. ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАПН УКРАЇНИ  

НА 2017–2022 РОКИ 

Індикатори  

розвитку НАПН України  

за _2017_ рік 

 

№ Назва індикатора розвитку 
2017_ 

рік 

1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження  

1.1 Середній індекс цитувань учених 4,03 

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 

7 

2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України у 

друкованих ЗМІ та мережі Інтернет 

4  

2.4 Відсоток недержавного фінансування  

3. Дослідницький потенціал науковців 

3.1 Середній вік персоналу 50 

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 

17,2% 

3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих наукових 

установ та університету з науковим ступенем доктора наук віком 

45-60 років 

53,2% 

3.5 Відсоток докторів і кандидатів наук від кількості штатного за 

основним місцем роботи наукового персоналу  

84,0% 
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№ Назва індикатора розвитку 
2017_ 

рік 

3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук 

від загальної чисельності наукових працівників за основним 

місцем роботи 

20,1% 

3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/докторантуру 1,1/ 

1,1 

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 6  

4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві  

та освітньо-науковому просторі 

4.1 Кількість публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, 

матеріали конференцій)  

12 

4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, 

матеріали конференцій) із загальної кількості публікацій 

працівників НАПН України 

3,4% 

4.3 Кількість публікацій англійською та іншими мовами  9 

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 

12 

4.6 Відсоток публікацій у виданнях, які входять до наукометричних 

баз даних 

3,4% 

4.7 Кількість видань НАПН України, заснованих із зарубіжними 

партнерами 

 

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 

 

4.11 Кількість учених, які беруть участь у міжнародній експертній 

діяльності 

 

4.12 Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою стажування, 

навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи, 

проведення наукових досліджень 

7 
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№ Назва індикатора розвитку 
2017_ 

рік 

4.13 Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь як 

рецензенти  

1 

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 

3 

4.16 Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і техніки, 

освіти та ін. серед працівників НАПН України 

 

4.17 Кількість отриманих державних стипендій видатним діячам 

науки 

 

4.18 Кількість отриманих іменних стипендій Верховної Ради України 

для найталановитіших молодих учених 

 

4.19 Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів України для 

молодих учених 

 

4.20 Кількість отриманих 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 

28092,

0 

5.5 Кількість експериментальних майданчиків/баз 4 
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15. ВИСНОВКИ 

 

У 2017 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

повністю виконав заплановані завдання за такими напрямами:  

 освітній (підвищення кваліфікації працівників системи післядипломної 

педагогічної освіти та професійна підготовка бакалаврів і магістрів у галузі 

управління, менеджменту, педагогіки та психології); 

 науковий (проведення наукових досліджень на громадських засадах у 

галузях знань 01 «Освіта», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління 

та адміністрування»); 

 організаційно-координуючий (координація освітньої, наукової та 

науково-методчної діяльності закладів післядипломної освіти України у межах 

Українського відкритого універтету післядипломної освіти. 

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 в Інтернеті, 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 планових показників щодо підвищення кваліфікації керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників; 

 удосконалення змісту навчальних програм підвищення кваліфікації 

керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів; 

 модернізація матеріально-технічної бази Університету. 

Продовжувалося наповнення матеріалами Електронної бібліотеки НАПН 

України. 
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Упродовж звітного періоду забезпечено: 

 реалізацію Програми інформатизації Університету на 2013-2017 рр.; 

 проведення масових заходів (міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних) відповідно до плану заходів МОН, НАПН, УМО; 

 поглиблення міжнародного співробітництва, участь 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, розроблено технології 

відстеження фахового успіху випускників професійних навчальних закладів, 

здійснено моніторинг їхнього професійного успіху; 

 обґрунтовано основні положення щодо професійного розвитку та 

управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти;  

 визначено принципи забезпечення доступності та якості освіти, що 

відповідають комплексній державній політиці управління неперервною освітою в 

умовах реформування та модернізації освітньої системи в Україні; розроблено 

управлінські індикатори підвищення якості вищої освіти як фактору 

конкурентоспроможності та 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 

управлінських кадрів, формування їх євроінтеграційної компетентності, розвитку 

інформаційно-комунікативної компетентності керівних кадрів та педагогічних 

працівників в умовах інформатизації післядипломної педагогічної освіти, 

підвищення  правової компетентності керівників навчальних закладів, 

самовдосконалення особистості керівника у процесі підвищення кваліфікації;  

 створено навчальні плани і програми для підготовки педагогічних 

працівників та управлінських кадрів до здійснення моніторингу професійного 

розвитку, управління організаційно-освітніми змінами в інституційному 

середовищі професійного навчального закладу, реалізації механізмів управління 

якістю професійної освіти та стратегії розвитку професійного навчального 

закладу; 

 обґрунтовано особливості використання інноваційних типів 

управлінських структур при розробленні стратегії розвитку проектно-

орієнтованих систем; особливості інноваційної стратегії демократичних 
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перетворень та забезпечення умов формування і розвитку громадянського 

суспільства в Україні;  

 виявлено особливості діяльності організацій економічного та соціального 

профілю та діяльності освітніх організацій в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні; особливості використання методів математичного 

моделювання та статистичного опрацювання інформації у 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 основі застосування 

прогностичної моделі їх інноваційної діяльності; 

 розроблено моделі розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів, що базуються на засадах андрагогічного та акмеологічного підходів; 

 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 на2017–2020рр.  

Отже, Університет менеджменту освіти успішно виконав у 2017 р. 

покладені на нього функції провідного вищого навчального закладу у системі 

післядипломної освіти України, в освітньому процесі якого інтегровано здобутки 

академічної науки та сучасної освітньої практики у сфері вищої та післядипломної 

освіти, і який здійснює освітньо-наукову діяльність на засадах інноваційного 

підходу. 
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Таблиця IV.1. 

Упровадження результатів наукових досліджень 
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п
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н
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ь
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ті
в
 Н

Д
Р
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в
п

р
о
в
ад

ж
ен

н
я
 

р
ез

у
л
ь
та

ті
в
 Н

Д
Р

4
 

Об’єкти впровадження 

результатів НДР5 
Соціальний ефект упровадження 

результатів НДР6 

1 2 3 4 5 6 7 
За 2017 рік 
За 2017 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  

освіти»  НАПН України,-К. : 

Вид-во «Альфа-реклама» 

2014.-240с. 

ISBN 978-966-288-054-0 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8106 

Третій 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 

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 / авт. кол. : Є. Р. 

Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. 

Ляхоцький [та ін.] ;  за наук.  

ред. Є. Р. Чернишової ; Держ. 
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модернізація процесу 
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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.gov.ua/id/epri

nt/8314 

 

 

Навчальна продукція 

бібліотека України імені 

В.Стефаника,  

6. Державний заклад 

«Одеська національна 
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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 інформаційних 

технологій і засобів 

навчання, 

6. Інститут психології імені 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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.gov.ua/id/epri

nt/8337 

 

5.Навчальні плани та 

програми «Підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних 

працівників,аспірантів 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 

1. Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут 

післядипломної педагогічної 

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 

післядипломноїпедагогічної 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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дисциплін [Навчальний 

матеріал] (Неопублікований) 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8329 

 

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, 

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.  

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. 

 

 

2. Науково-

методичні основи 

модернізації 

освітньої діяльності 

вищих навчальних 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

на засадах сучасних 

технологій 

0112U002346 

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. 

Третій Всеукраїнський 

 
Державний комітет 

телебачення  

і радіомовлення України; 

Бібліотеки-9: 

1. Національна бібліотека  

України імені 

В.І.Вернадського,  

2. Національна 

парламентська Бібліотека 

України,  

Модернізація освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів післядипломної 

педагогічної освіти на засадах сучасних 

технологій 
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В.В.Олійник 

 

ISBN 978-966-288-058-8 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/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» 

 

 

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.gov.ua/id/epri

nt/8297 

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. 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 імені 

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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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 педагогічної 

освіти,  

6. Волинський інститут 

післядипломної 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, 



155 

 

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 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,  
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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 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 

національнийуніверситет 

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. Херсонський державний 

університет,  
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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 

№ 0112U002317 

П. В. Лушин 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

1 Науково-виробнича 

продукція 

 

2 Посібник «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.gov.ua/id/epri

nt/8185 

3  

2.Методичні рекомендації 

«Навчально-методичне 

забезпечення особистісно 

орієнтованої підготовки 

майбутніх психологів у 

Третій Локальний Електронна бібліотека НАПН 

України 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів  
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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.gov.ua/id/epri

nt/8360 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів у 

системі післядипломної педагогічної 

освіти завдяки забезпеченню її 

особистісної орієнтації 

 

 

4. Теоретичні та 

методичні засади 

управління 

підготовкою 

фахівців з 

педагогіки вищої 

школи на основі 

компетентнісного 

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.gov.ua/id/epri

nt/8043 

 

Науково-виробнича 

продукція 

Рукопис 

2. Методичні рекомендації для 

студентів   

 

 

 

Третій 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»,  

7. Державна науково-

педагогічна бібліотека 

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  

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 інформаційних 

технологій і засобів 

навчання, 5. 

Інститут психології імені 

Г. С. Костюка,  

6. Інститут обдарованої 

дитини,  

7. Інститут вищої освіти, 

Інститут проблем виховання, 

8. Університет менеджменту 

освіти 

Інститути ППО-10: 

1. Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти,  

3. Чернігівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки фахівців з 

педагогіки вищої школи в умовах 

упровадження кредитно-трансферної 

системи шляхом використання 

інноваційних педагогічних технологій 
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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 

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,  
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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 

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 державний 

університет імені М. Гоголя, 

19. Херсонський державний 

університет,  

20. Сумський державний 

педагогічний університет 
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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 

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: теорія і практика 

управління на місцевому рівні 

ДВНЗ «Ун-т менеджменту 

освіти» НАПН України, 

м.Київ, Україна. 

Третій 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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Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/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.gov.ua/id/epri

nt/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 

Третій 

 

Локальний 

 

Електронна бібліотека НАПН 

України 

 

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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Соломіна, Г.В. (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.gov.ua/id/epri

nt/26575 

 

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 

матеріал] (Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/26577 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх організацій 

до діяльності в умовах змін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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За 2016 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  освіти»  

НАПН України,-К. : Вид-во 

«Альфа-реклама» 2014.-240с. 

ISBN 978-966-288-054-0 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8106 

 

 

Довідкова продукція 

2.Термінологічний словник з 

основ підготовки  наукових  та 

науково-педагогічних кадрів 

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  

бібліотека імені В.Г. 

Короленка»,  

5. Львівська національна 

наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника,  

6. Державний заклад 

«Одеська національна 

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  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.-160 с. 

ISBN 978-966-288-055-7 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/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.gov.ua/id/epri

nt/8314 

 

 

Навчальна продукція 

 

4. Курс лекцій з основ 

теоретико-методичної 

підготовки науково-

педагогічних кадрів у системі 

післядипломної освіти.  

 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 менеджменту 

освіти,  

4. Інститут педагогіки, 

5. Інститут інформаційних 

технологій і засобів 

навчання, 

6. Інститут психології імені 

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 обласний 

комунальний інститут 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості підготовки науково-

педагогічних кадрів, аспірантів і 

здобувачів за очно-дистанційною формою 
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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.gov.ua/id/epri

nt/8337 

 

5.Навчальні плани та 

програми «Підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних 

працівників,аспірантів 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 [Навчальний 

матеріал] (Неопублікований) 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8329 

 

2. Сумський обласний 

інститут 

післядипломної педагогічної 

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 

післядипломноїпедагогічної 

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,  

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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14. Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

15. Івано-Франківський 

обласний інститут 

післядипломної 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. 

 

 

       

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.gov.ua/id/epri

nt/8297 

 

2.Рукопис 

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 бібліотека 

імені В.Г. Короленка»,  

Модернізація освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів післядипломної 

педагогічної освіти на засадах сучасних 

технологій 
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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 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.gov.ua/id/epri

nt/8297 

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 інформаційних 

технологій і засобів 

навчання, 5. 

Інститут психології імені 

Г. С. Костюка,  

6. Інститут обдарованої 

дитини,  

7. Інститут вищої освіти,  

8. Інститут проблем 

виховання,  

9. Університет менеджменту 

освіти  

Інститути ППО-17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 педагогічної 

освіти,  

6. Волинський інститут 

післядипломної 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,  
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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 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 Б. Грінченка,  

8. Вінницький державний 

педагогічний університет 

імені М. Коцюбинського,  
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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 

національнийуніверситет 

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. Херсонський державний 

університет,  

19. Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка, 

20. Одеський національний 

університет імені 

М. Мечникова,  

21. Міжнародний економіко-

гуманітарний університет 
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імені академіка Степана 

Дем’янчука 

 

3. Особистісно-

орієнтовані засади 

психологічної 

підготовки 

майбутніх 

психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 0112U002317 

П. В. Лушин 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

4 Науково-виробнича 

продукція 

 

5 Посібник «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) 

6  

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8185 

7  

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. 

Другий Локальний Електронна бібліотека НАПН 

України 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів  
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В (2015)Навчально-методичне 

забезпечення особистісно 

орієнтованої підготовки 

майбутніх психологів у 

системі післядипломної 

педагогічної освіти: методичні 

рекомендації [Навчальний 

матеріал] (Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8360 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів у 

системі післядипломної педагогічної 

освіти завдяки забезпеченню її 

особистісної орієнтації 

 

 

4. Теоретичні та 

методичні засади 

управління 

підготовкою 

фахівців з 

педагогіки вищої 

школи на основі 

компетентнісного 

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.gov.ua/id/epri

nt/8043 

 

Науково-виробнича 

продукція 

Рукопис 

2. Методичні рекомендації для 

студентів   

 

 

 

 

Другий 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»,  

7. Державна науково-

педагогічна бібліотека 

України ім. 

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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Навчальна продукція 

Рукопис 

3. Навчальний посібник 

«Педагогіка вищої школи: 

навчальний посібник»  

 

 

 

 

 

 

Рукопис 

4. Навчальні плани та 

програми підготовки фахівців 

з педагогіки вищої школи 

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 інформаційних 

технологій і засобів 

навчання, 5. 

Інститут психології імені 

Г. С. Костюка,  

6. Інститут обдарованої 

дитини,  

7. Інститут вищої освіти, 

Інститут проблем виховання, 

8. Університет менеджменту 

освіти 

Інститути ППО-10: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

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,  



177 

 

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 

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 державний 

університет імені М. Гоголя, 

19. Херсонський державний 

університет,  

20. Сумський державний 

педагогічний університет 
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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 

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: теорія і практика 

управління на місцевому рівні 

ДВНЗ «Ун-т менеджменту 

освіти» НАПН України, 

м.Київ, Україна. 

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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Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/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.gov.ua/id/epri

nt/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. (2014) 

Концептуальна модель і 

Другий 

 

Локальний 

 

Електронна бібліотека НАПН 

України 

 

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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технологія психологічної 

підготовки керівників освітніх 

організацій до діяльності в 

умовах змін [Навчальний 

матеріал] (Прийнятий до 

публікації) 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/26575 

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 

матеріал] (Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/26577 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх організацій 

до діяльності в умовах змін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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  освіти»  

НАПН України,-К. : Вид-во 

«Альфа-реклама» 2014.-240с. 

ISBN 978-966-288-054-0 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/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 

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 

«Одеська національна 

 ордена дружби народів 

науковабібліотека імені 

М.Горького»,  

7. Публічна бібліотека імені 

Лесі Українки,  

8. Державна науково-

педагогічна  

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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менедж. освіти».-К. : Вид-во 

«Альфа-реклама», 2014.-160 с. 

ISBN 978-966-288-055-7 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/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.gov.ua/id/epri

nt/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 

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 менеджменту 

освіти,  

4. Інститут педагогіки, 

5. Інститут інформаційних 

технологій і засобів 

навчання, 

6. Інститут психології імені 

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 обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти,  

3. Чернігівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

4. Черкаський обласний 

 

 

 

 

 

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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післядипломної освіти 

[Навчальний матеріал] 

(Неопублікований) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8337 

 

5.Навчальні плани та 

програми «Підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних 

працівників,аспірантів 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 [Навчальний 

матеріал] (Неопублікований) 

Режим доступу:  

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8329 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

5. Вінницький обласний 

інститут післядипломної 

освіти педагогічних 

працівників,  

6. Волинський інститут 

післядипломноїпедагогічної 

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 педагогічної 

освіти; 

Вищі навчальні заклади-3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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.  

       

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.gov.ua/id/epri

nt/8297 

 

2.Рукопис 

Проект положення «Про 

організацію навчального 

процесу в вищих навчальних 

закладах післядипломної 

педагогічної освіти» 

 

Навчальна продукція 

3.Навчальний посібник 

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 

«Одеська 

 національна ордена дружби 

народів наукова бібліотека 

імені М.Горького»,  

Модернізація освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів післядипломної 

педагогічної освіти на засадах сучасних 

технологій 
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«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 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.gov.ua/id/epri

nt/8297 

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 імені 

Г. С. Костюка,  

6. Інститут обдарованої 

дитини,  

7. Інститут вищої освіти,  

8. Інститут проблем 

виховання,  

9. Університет менеджменту 

освіти  

Інститути ППО-17: 

1.Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти,  

2. Сумський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

 

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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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. 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,  
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15 Інститут післядипломної 

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-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 
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університет імені 

Т. Г. Шевченка,  

12. Чернівецький 

національний університет 

імені Юрія Федьковича,  

13. Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника, 

14. Східноєвропейський 

національнийуніверситет 

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. 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 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

8 Науково-виробнича 

продукція 

 

9 Посібник «Особистісно-

орієнтована підготовка 

Перший Локальний Електронна бібліотека НАПН 

України 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів  
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психологів у 

системі 

післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 0112U002317 

П. В. Лушин 

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) 

10  

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8185 

11  

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)Навчально-методичне 

забезпечення особистісно 

орієнтованої підготовки 

майбутніх психологів у 

системі післядипломної 

педагогічної освіти: методичні 

рекомендації [Навчальний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки майбутніх психологів у 

системі післядипломної педагогічної 

освіти завдяки забезпеченню її 

особистісної орієнтації 
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матеріал] (Прийнятий до 

публікації) 

 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8360 

4. Теоретичні та 

методичні засади 

управління 

підготовкою 

фахівців з 

педагогіки вищої 

школи на основі 

компетентнісного 

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.gov.ua/id/epri

nt/8043 

 

Науково-виробнича 

продукція 

Рукопис 

2. Методичні рекомендації для 

студентів   

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна продукція 

Рукопис 

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»,  

7. Державна науково-

педагогічна бібліотека 

України ім. 

В.О.Сухомлинського, 

8. Публічна бібліотека імені 

Лесі Українки,  

9. Наукова бібліотека 

Тернопільського 

національного педагогічного  

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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3. Навчальний посібник 

«Педагогіка вищої школи: 

навчальний посібник»  

 

 

 

 

 

 

Рукопис 

4. Навчальні плани та 

програми підготовки фахівців 

з педагогіки вищої школи 

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 інформаційних 

технологій і засобів 

навчання, 5. 

Інститут психології імені 

Г. С. Костюка,  

6. Інститут обдарованої 

дитини,  

7. Інститут вищої освіти, 

Інститут проблем виховання, 

8. Університет менеджменту 

освіти 

Інститути ППО-10: 

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 

педагогічної освіти, 

6. Волинський 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 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 

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,  
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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 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  
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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 

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: теорія і практика 

управління на місцевому рівні 

ДВНЗ «Ун-т менеджменту 

освіти» НАПН України, 

м.Київ, Україна. 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/8108 

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 

6. Психологічна 

підготовка 

керівників освітніх 

організацій до 

діяльності в умовах 

змін 

січень  

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

Науково-виробнича 

продукція 

1.Посібник «Психологічна 

підготовка керівників освітніх 

організацій до діяльності в 

умовах змін» 

Перший 

 

Локальний 

 

Електронна бібліотека НАПН 

України 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх організацій 

до діяльності в умовах змін 
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№ 0112U000700 

О.І. Бондарчук 

 

 

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.gov.ua/id/epri

nt/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. (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.gov.ua/id/epri

nt/26575 

4.Методика діагностики рівнів 

й особливостей психологічної 

готовності керівників освітніх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх організацій 

до діяльності в умовах змін 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

підготовки керівників освітніх організацій 

до діяльності в умовах змін 

 

 

 

 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26575
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26575
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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 

матеріал] (Прийнятий до 

публікації) 

Режим доступу: 

URI:http://lib.iitta.gov.ua/id/epri

nt/26577 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості психологічної 

діагностики рівнів і психологічної 

готовності керівників освітніх організацій 

до діяльності в умовах змін 
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Таблиця IV.2. 

 

Об’єкти впровадження результатів наукових досліджень (одиниць) 

 

Теми НДР1 

Термін 

виконанн

я 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

яд
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

ьн
і 

З
аг

ал
ьн

о
о

св
іт

н
і 

П
о

за
ш

к
іл

ьн
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 2017рік 

За 2017рік 
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 

січень  
2012 р.-

грудень 

2014 р. 

1     21 17 9 9 57 
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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 

діяльності в умовах змін» 
№0112U000700 
О.І. Бондарчук 
 

січень  
2012 р.-

грудень 

2014 р. 

        1 1 

За 2016 рік 
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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 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 
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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 

За 2016 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 

січень  
2012 р.-

грудень 

2014 р. 

        1 1 
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післядипломної 

педагогічної освіти» 
№0112U002317 
П. В. Лушин 
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 

діяльності в умовах змін» 
№0112U000700 
О.І. Бондарчук 
 

січень  
2012 р.-

грудень 

2014 р. 

        1 1 

  9     135 126 88 104 462 

 

.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 
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1 2 4  5    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

За  2017 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 

січень  
2012 р.-

грудень 

2014 р. 

  2 2   1 1              3 3 
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післядипломної 

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 

січень  
2012 р.-

грудень 

2014 р. 

    1 1                1 1 
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оцінювання освітньої 

політики»  

№0112U000665 
Л. М. Забродська 
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 11 11 8 8 1 1            23 23 

За  2016 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 

січень      2 2                2 2 
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підготовки майбутніх 

психологів у системі 

післядипломної 

педагогічної освіти» 
№0112U002317 

П. В. Лушин 

2012 р.-

грудень 

2014 р. 

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 

освітніх організацій 

до діяльності в 

умовах змін» 

січень  
2012 р.-

грудень 

2014 р. 

    1 1 3 3              4 4 
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№0112U000700 
О.І. Бондарчук 

 Усього   3 3 11 11 8 8 1 1            23 23 

За  2015 рік5 
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    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 

2012 р.-

грудень 

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 
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 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) 

Назва періодичного видання іншою 

мовою (мовами) 
«Postgraduate education in Ukraine» 

Засновник (співзасновники) 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(правонаступник ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Рік заснування 12 червня 2000 р. 

Тематична спрямованість 

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 

Сфера розповсюдження 
Державне підприємство по розповсюдженню «Преса», передплатне 

видання, індекс 06820 

Мова (мови) видання Українська, російська, англійська, французька, німецька, японська 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

КВ 4286 від 12.06.2000 р. 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата і 

номер наказу МОН, галузь знань (галузь 

науки) 

- 

Галузь науки Педагогіка 

Міжнародний стандартний номер 

періодичного друкованого та/або 

електронного видання (ISSN/еISSN) 

2218-7650 

Головний редактор: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 

академік НАПН України, дійсний член Міжнародної слав’янської 

академії освіти ім. Я. А. Коменського, заслужений працівник освіти 

України, радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Україна 

Заступники головного редактора: прізвище, 

ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа/заклад, країна 

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри державної служби та менеджменту освіти 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», Україна 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», Україна 

Загальна кількість членів редакційної 

колегії, з них іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

29 (двадцять дев’ять осіб), із них 4 (чотири) іноземні члени 

(Республіка Польща, Республіка Азербайджан) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/zhurnal-pisljadiplomna-osvita-v-ukrajini-1 

Перелік науко метричних і реферативних 

баз даних, до яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

– 

Перелік інших баз даних, до яких 

включено видання: назва бази, рік 

включення 

– 

Наявність у статей DOI – 

Контактні дані редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків 
2 випуски, об’єднаних немає 

Загальний тираж видання у звітному році 

(для друкованих періодичних видань) 
280 примірників 

Додаткові відомості – 

 

mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net
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Наукові періодичні видання, 

засновником або співзасновником яких є Університет 

«Вісник післядипломної освіти» 

(назва видання) 

збірник наукових праць (фахове видання) 

(вид (тип) видання) 

Серія «Педагогічні науки 
 

Назва періодичного видання іншою мовою 

(мовами) 

Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific 

papers (Series «Educational sciences») 

Засновник (співзасновники) 
Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» 

Рік заснування 28 квітня 2005 р. 

Тематична спрямованість 

Актуальні наукові проблеми педагогіки, професійної 

підготовки фахівців, що сприяють розвитку післядипломної 

освіти в Україні 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера розповсюдження Бібліотеки України 

Мова (мови) видання Українська, англійська, польська, російська 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації: серія, номер свідоцтва, 

дата реєстрації (для друкованих періодичних 

видань) 

Серія «Педагогічні науки» КВ № 22072-11972ПР від 

22.04.2016 р. 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата і номер 

наказу МОН, галузь знань (галузь науки) 

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі 

педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604 

(додаток 9) Серія «Педагогічні науки» 

Міжнародний стандартний номер періодичного 

друкованого та/або електронного видання 

(ISSN/еISSN) 

2218-7650 

Головний редактор: прізвище, ім’я по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, академік НАПН України, дійсний член 

Міжнародної слав’янської академії освіти 

ім. Я. А. Коменського, заслужений працівник освіти України, 

радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Україна 

Заступники головного редактора: прізвище, ім’я 

по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Україна; 

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри державної служби та 

менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Україна 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач аспірантури ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Загальна кількість членів редакційної колегії, з 

них іноземних членів (країни іноземних членів) 

31 (тридцять одна особа) із них 11 (одинадцять осіб) іноземні 

члени (Республіка Білорусь, Республіка Польща, Республіка 

Азербайджан, США, Литовська Республіка) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/serija-pedaghoghichni-nauki 

Перелік науко метричних і реферативних баз 

даних, до яких включено видання: назва бази, 

рік включення 

IndexCopernicus – знаходиться на опрацюванні; Akademic 

Resource Index (Академічна база даних, яка індексує і 

забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, 

повнотекстових документів та науково-дослідних 

конференцій) (2017 рік) – проіндексовано  

Перелік інших баз даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік включення 

http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpopn 2005 р. 

Видання індексується: Google Scholar, 2010 

Наявність у статей DOI – 

Контактні дані редакції: поштова та електронна 

адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків 
3 випуски, об’єднаних немає 

Загальний тираж видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 
900 примірників 

Додаткові відомості  
 

http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpopn
mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net
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«Вісник післядипломної освіти» 

(назва видання) 

збірник наукових праць (фахове видання) 

(вид (тип) видання) 

Cерія «Соціальні та поведінкові науки 

Назва періодичного видання іншою мовою 

(мовами) 

Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific 

papers (Series «Social and behavioral sciences») 

Засновник (співзасновники) 
Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» 

Рік заснування 28 квітня 2005 р. 

Тематична спрямованість 

Актуальні наукові проблеми психології, професійної 

підготовки фахівців, що сприяють розвитку післядипломної 

освіти в Україні 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера розповсюдження Бібліотеки України 

Мова (мови) видання Українська, англійська, польська, російська 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

Серія «Соціальні та поведінкові науки» КВ № 22085-11985Р 

від 16.05.2016 р. 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата і 

номер наказу МОН, галузь знань (галузь 

науки) 

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі 

психологічних наук рішенням Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604 

(додаток 9) Серія «Соціальні та поведінкові науки» 

Міжнародний стандартний номер 

періодичного друкованого та/або 

електронного видання (ISSN/еISSN) 

2522-994X (Online), 2522-9931 (Print) 

Головний редактор: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, академік НАПН України, дійсний член 

Міжнародної слав’янської академії освіти 

ім. Я. А. Коменського, заслужений працівник освіти України, 

радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Україна 

Заступники головного редактора: прізвище, 

ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа/заклад, країна 

Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Україна; 

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри державної служби та 

менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Україна 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач аспірантури ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Загальна кількість членів редакційної колегії, з 

них іноземних членів (країни іноземних членів) 

32 (тридцять дві особи) із них 11 (одинадцять осіб) іноземні 

члени (Республіка Білорусь, Республіка Польща, Республіка 

Азербайджан, США, Литовська Республіка) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki 

Перелік науко метричних і реферативних баз 

даних, до яких включено видання: назва бази, 

рік включення 

IndexCopernicus – знаходиться на опрацюванні; Akademic 

Resource Index (Академічна база даних, яка індексує і 

забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, 

повнотекстових документів та науково-дослідних 

конференцій) (2017 рік) – проіндексовано 

Перелік інших баз даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік включення 

http://nbuv.gov.ua/j-tit/vispdoso, 2005 р. 

Видання індексується: Google Scholar, 2010 

Наявність у статей DOI – 

Контактні дані редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків 
3 випуски, об’єднаних немає 

Загальний тираж видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 
900 примірників 

Додаткові відомості  

http://nbuv.gov.ua/j-tit/vispdoso
mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net


212 

 

«Вісник післядипломної освіти» 

(назва видання) 

збірник наукових праць (фахове видання) 

(вид (тип) видання) 

Серія «Управління та адміністрування» 

 

Назва періодичного видання іншою 

мовою (мовами) 

Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific 

(Series «Management and administration») 

Засновник (співзасновники) 
Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» 

Рік заснування 28 квітня 2005 р. 

Тематична спрямованість 

Актуальні наукові проблеми державного управління та 

адміністрування, професійної підготовки фахівців, що 

сприяють розвитку післядипломної освіти в Україні 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера розповсюдження Бібліотеки України 

Мова (мови) видання Українська, англійська, польська, російська 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата реєстрації 

(для друкованих періодичних видань) 

Серія «Управління та адміністрування» КВ № 22086-

11986Р від 16.05.2016 р. 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата і 

номер наказу МОН, галузь знань (галузь 

науки) 

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі наук з 

державного управління рішенням Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. № 374 

(додаток 8) Серія «Управління та адміністрування» 

Міжнародний стандартний номер 

періодичного друкованого та/або 

електронного видання (ISSN/еISSN) 

2522-9966 (Online), 2522-9958 (Print) 

Головний редактор: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, академік НАПН України, дійсний член 

Міжнародної слав’янської академії освіти 

ім. Я. А. Коменського, заслужений працівник освіти 

України, радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», Україна 

Заступники головного редактора: 

прізвище, ім’я по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Україна; 

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри державної служби та 

менеджменту освіти Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», Україна 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я 

по батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа/заклад, країна 

Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач аспірантури ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Загальна кількість членів редакційної 

колегії, з них іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

33 (тридцять три особи) із них11 (одинадцять осіб) іноземні 

члени (Республіка Білорусь, Республіка Польща, Республіка 

Азербайджан, США, Литовська Республіка) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/serija-upravlinnja-ta-administruvannja 

Перелік науко метричних і реферативних 

баз даних, до яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

IndexCopernicus – знаходиться на опрацюванні; Akademic 

Resource Index (Академічна база даних, яка індексує і 

забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, 

повнотекстових документів та науково-дослідних 

конференцій) (2017 рік) – проіндексовано 

Перелік інших баз даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік включення 

http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra, 2005 р. 

Видання індексується: Google Scholar, 2010 

Наявність у статей DOI – 

Контактні дані редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків 
3 випуски, об’єднаних немає 

Загальний тираж видання у звітному році 

(для друкованих періодичних видань) 
900 примірників 

Додаткові відомості  

http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpoupra
mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net
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Наукові періодичні видання, 

засновником або співзасновником яких є Університет 

«Простір арт-терапії» 

(назва видання) 

збірник наукових статей  

Назва періодичного видання іншою 

мовою (мовами) 
Space Art Therapy: a collection of scientific articles 

Засновник (співзасновники) 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; співзасновник — 

громадська організація «Арт-терапевтична асоціація» 

Рік заснування 2007 р. 

Тематична спрямованість 

Обговорення актуальних проблем теорії та практики 

застосування арт-терапії в освіті, психотерапії, 

консультуванні, організаційному менеджменту з метою 

підвищення рівня теоретичних знань, удосконаленню 

практичних вмінь фахівців, що використовують арт-

терапевтичні технології 
Періодичність 2 випуски на рік 
Сфера розповсюдження Бібліотеки України 

Мова (мови) видання Українська, російська 
Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата реєстрації 

(для друкованих періодичних видань) 

КВ № 17048-5818ПР від 02.02.2010 р. 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата 

і номер наказу МОН, галузь знань 

(галузь науки) 

– 

Міжнародний стандартний номер 

періодичного друкованого та/або 

електронного видання (ISSN/еISSN) 

– 

Головний редактор: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа/заклад, країна 

Лушин Павло Володимирович, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології та особистісного 

розвитку Навчального наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Україна 

Заступники головного редактора: 

прізвище, ім’я по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

А. П. Чуприков 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я 

по батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа/заклад, країна 

– 

Загальна кількість членів редакційної 

колегії, з них іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

14 (чотирнадцять осіб) 

Веб-сайт видання 
http://art-therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-vidannya-

prost-r-art-terap 
Перелік науко метричних і реферативних 

баз даних, до яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

– 

Перелік інших баз даних, до яких 

включено видання: назва бази, рік 

включення 

– 

Наявність у статей DOI – 

Контактні дані редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А (корпус 3) 

(044) 481-38-04;   093-788-47-38 

art.therapy1@gmail.com 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків 
2 випуски 

Загальний тираж видання у звітному році 

(для друкованих періодичних видань) 
 

Додаткові відомості  

 

http://art-therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-vidannya-prost-r-art-terap
http://art-therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-vidannya-prost-r-art-terap
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Електронне науково-практичне видання 

«Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та управління» 

 
Назва періодичного видання іншою мовою 

(мовами)  

Economics and Management: History, current 

situation and prospects" 

Засновник (співзасновники) 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

Рік заснування 
2015 (протокол вченої ради ДНВЗ "Університет 

менеджменту освіти" № 7 від 22.10.2015 року) 

Тематична спрямованість Економічна 

Періодичність 2 рази на рік 

Сфера розповсюдження Сайт Університету, сайт ННІМ 

Мова (мови) видання Українська, англійська, польська, російська 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації: серія, 

номер свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата і номер 

наказу МОН України, галузь знань (галузь 

науки) 

 

Міжнародний стандартний номер періодичного 

друкованого та/або електронного видання 

(ISSN/eISSN) 

2522-1280 

Головний редактор: прізвище, ім’я,  

по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук 

з державного управління, професор, директор 

Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» 

Заступники головного редактора: прізвище, 

ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа/заклад, країна 

Дмитренко Геннадій Анатолійович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я, по-

батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін 

Загальна кількість членів редакційної колегії, з 

них іноземних членів (країни іноземних членів)  

Загальна кількість 22 з них іноземних 3 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/ekonomika 

Перелік наукометричних і реферативних баз 

даних, до яких включено видання: назва бази, 

рік включення 

Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського; 

Google Scholar; 

Academic Resource Index (ResearchBib); 

Index Copernicus 

Перелік інших баз даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік включення 

 

Наявність у статей DOI  

Контактні дані редакції: поштова та електронна 

адреси, телефон 

04053  м. Київ,  вул. Січових Стрільців, 52-а, І 

корпус, IV поверх, кімн. 414  

Тел.: (044)– 484–01–98  

         (063)-230-67-17 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

2 

Загальний тираж видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 

 

Додаткові відомості  
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Електронне науково-практичне видання 

«Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка» 

 
Назва періодичного видання іншою мовою 

(мовами)  

Scientific herald UEM. Series. Pedagogy 

Засновник (співзасновники) 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 

Рік заснування 
2015 (протокол вченої ради ДНВЗ "Університет 

менеджменту освіти" № 7 від 22.10.2015 року) 

Тематична спрямованість Економічна 

Періодичність 2 рази на рік 

Сфера розповсюдження Сайт Університету, сайт ННІМ 

Мова (мови) видання Українська, англійська, польська, російська 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації: серія, 

номер свідоцтва, дата реєстрації (для 

друкованих періодичних видань) 

 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата і номер 

наказу МОН України, галузь знань (галузь 

науки) 

 

Міжнародний стандартний номер періодичного 

друкованого та/або електронного видання 

(ISSN/eISSN) 

2522-1299 

Головний редактор: прізвище, ім’я,  

по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук 

з державного управління, професор, директор 

Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» 

Заступники головного редактора: прізвище, 

ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа/заклад, країна 

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я, по-

батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін 

Загальна кількість членів редакційної колегії, з 

них іноземних членів (країни іноземних членів)  

Загальна кількість 17 з них іноземних 3 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/pedaghoghika 

Перелік наукометричних і реферативних баз 

даних, до яких включено видання: назва бази, 

рік включення 

Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського; 

Google Scholar; 

Academic Resource Index (ResearchBib); 

Index Copernicus 

Перелік інших баз даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік включення 

 

Наявність у статей DOI  

Контактні дані редакції: поштова та електронна 

адреси, телефон 

04053  м. Київ,  вул. Січових Стрільців, 52-а, І 

корпус, IV поверх, кімн. 414  

Тел.: (044)– 484–01–98  

         (063)-230-67-17 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

2 

Загальний тираж видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 

 

Додаткові відомості  
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Наукові періодичні видання, 

засновником або співзасновником яких є Університет 

«Теорія та методика управління освітою» 

(назва видання) 

(електронний науковий фаховий журнал) 

(вид (тип) видання) 
 

Назва періодичного видання іншою мовою 

(мовами) 

Electronic journal «The theory and methods of educational 

management» 

Засновник (співзасновники) 
Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» 

Рік заснування 2008 р. 

Тематична спрямованість 

Педагогіка, психологія, управління освітою, методики 

дистанційної освіти, методологія, теорія та історія 

інформатизації освітянської галузі; актуальні питання 

інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти 

формування та використання інформаційного освітнього 

простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного 

навчання, управління персоналом, економіка освіти, соціально-

педагогічний та соціально-економічний менеджмент 

Періодичність 2 випуски на рік 

Сфера розповсюдження Сайт ДВНЗ «УМО» 

Мова (мови) видання Українська, російська, англійська 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації: серія, номер свідоцтва, 

дата реєстрації (для друкованих періодичних 

видань) 

– 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата і номер 

наказу МОН, галузь знань (галузь науки) 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 

29.09.2014 р. 

Міжнародний стандартний номер періодичного 

друкованого та/або електронного видання 

(ISSN/еISSN) 

2310-2411 

Головний редактор: прізвище, ім’я по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, академік НАПН України, дійсний член Міжнародної 

слав’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, заслужений 

працівник освіти України, радник ректора ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», Україна 

Заступники головного редактора: прізвище, ім’я 

по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», Україна 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри управління проектами та загально фахових 

дисциплін Навчального наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Україна 

Загальна кількість членів редакційної колегії, з 

них іноземних членів (країни іноземних членів) 

12 (дванадцять осіб) із них 1 (один) іноземний член колегії 

(США) 

Веб-сайт видання 
http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-

metodika-upravlinnja-osvitoju 

Перелік науко метричних і реферативних баз 

даних, до яких включено видання: назва бази, 

рік включення 

 

Перелік інших баз даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік включення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN

=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=

S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLO

RTERMS=1&S21STR=EJ000064 

Видання індексується: Google Scholar, 2010 

Наявність у статей DOI – 

Контактні дані редакції: поштова та електронна 

адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

(044) 481-38-10(8-25); (044) 481-38-14;    nv-umo@ukr.net 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків 
1 один 

Загальний тираж видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 

 

Додаткові відомості  

 

 

 

 

 

http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-119-2017
http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-119-2017
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000064
mailto:nv-umo@ukr.net
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журнал «Наукове сходження: Педагогічна освіта» 

«ScienseRise: Pedagogical Education» 

Назва періодичного видання іншою 

мовою (мовами) 

Наукове сходження: Педагогічна освіта» 

«ScienseRise: Pedagogical Education» 

 

Засновник (співзасновники) 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»  

(код за ЄДРОПУ 31886700); Державний вищий 

навчальний заклад  

 «Університет менеджменту освіти» (код за 

ЄДРПОУ 35830447) 

Рік заснування 2015 р. 

Тематична спрямованість Науково-педагогічне 

Періодичність 1 Раз на місяць/12 разів на рік 

Сфера розповсюдження міжнародний 

Мова (мови) видання 
Українська, російська, англійська, німецька , 

польська, французька, німецька 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, дата реєстрації 

(для друкованих періодичних видань) 

Свідоцтво про державну реєстраію КВ № 22004-

11904 P від 07.04.2016 р. 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата 

і номер наказу МОН, галузь знань 

(галузь науки) 

Фаховий з 2015 р. Додаток 8 до наказу Міністерства 

освіти  

і науки України 21.12.2015 № 1328 -  ссылка ; 

Додаток 7 до наказу  

Міністерства освіти і науки України 13.03.2017 № 

374 -  ссылка  

Педагогіка, педагогічна освіта 

Міжнародний стандартний номер 

періодичного друкованого та/або 

електронного видання (ISSN/еISSN) 

ISSN 2519-4984 (Online),   

ISSN 2519-4976 (Print) 

Головний редактор: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Олійник Віктор Васильович дійсний член  

Національної академії педагогічних наук України, 

доктор педагогічних наук, 

 професор, ректор, Державний вищий навчальний 

заклад «Університет менеджменту освіти» , 

(Україна) 

Заступники головного редактора: 

прізвище, ім’я по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

Отич Олена Миколаївна доктор педагогічних наук, 

 професор, проректор, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»  

НАПН України, (Україна) 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я 

по батькові, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа/заклад, країна 

Синенко Світлана Іванівна кандидат педагогічних 

наук,  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України (Україна) 

Загальна кількість членів редакційної 

колегії, з них іноземних членів (країни 

іноземних членів) 

17/ 

1. Завалевський Ю. І., доктор педагогічних наук, 

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства 

освіти і науки України (Україна); 

2.Драч І.І., доктор педагогічних наук, професор, 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

3.Клокар Н.І., доктор педагогічних наук, професор, 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

4.Ніколаєнко С.М., доктор педагогічних наук, 

професор, Національний університет  біоресурсів та 

природокористування України (Україна); 



218 

 

5.Рябова З. В., доктор педагогічних наук, професор, 

Державний вищий навчальний заклад «Університет 

ме- неджменту освіти» (Україна);  

6.Сорочан Т. М., доктор педагогічних наук, 

професор, Державний вищий навчальний заклад 

«Університет менеджменту освіти» (Україна); 

7.Сергеєва Л.М., доктор педагогічних наук, 

професор, Державний вищий навчальний заклад 

«Університет ме- неджменту освіти» (Україна); 

8.Тимошко Г.М., доктор педагогічних наук, 

професор, Державний вищий навчальний заклад 

«Університет ме- неджменту освіти» (Україна);   

9.Alejandro Álvarez Nobell, Professor, Universidad 

Nacional de Córdoba (Argentina);  

10.Liberato Cardellini, Professor, Università Politecnica 

delle Marche (Italy);  

11.Salih Çepni, Professor, Uludag University (Turkey); 

 12.M. Carmen Fonseca-Mora, Professor, University of 

Huelva (Spain)  

13.José A. García del Castillo, Professor, University 

Miguel Hernández de Elche (Spain)  

14.Bilal Güneş, Professor, Gazi University (Turkey)  

15.İzzet Kara, Professor, Pamukkale University 

(Turkey)  

16.Carmen Marta-Lazo, Professor, University of 

Zaragoza (Spain)  

17.Jacinta Opara, Professor, Universidad Azteca 

(Mexico) 

Веб-сайт видання 
http://journals.uran.ua/sr_edu 

http://sr.org.ua/ru/general/o-zhurnale.html 

Перелік науко метричних і 

реферативних баз даних, до яких 

включено видання: назва бази, рік 

включення 

■ IndexCopernicus// 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlI

d=24782538 &org=ScienceRise,p24782538,3.html  

■ РИНЦ// https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52017 

■ CrossRef // 

http://journals.uran.ua/sr_edu/about/editorialPolicies#cu

stom 

■ WorldCat // http://journals.uran.ua/sciencerise 

■ DOAJ // 

https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A

%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B

%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%2

2term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22

%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B

%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22

ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%2

2AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A

%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22a

sc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%2

2size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5 

■ BASE // https://www.base-

search.net/Search/Results?lookfor=ScienceRise&type=a

ll&ling=1&name=&thes=&refid=dcresua&newsearch=

1 

■ ResearchBib // 

http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJourn

alDetails&issn=23136286&uid=r5dc53 

■ DRJI //  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52017
http://journals.uran.ua/sr_edu/about/editorialPolicies#custom
http://journals.uran.ua/sr_edu/about/editorialPolicies#custom
http://journals.uran.ua/sciencerise
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22journal%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22ScienceRise%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22id%22%3A%7B%22order%22%3A%22asc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VNpCK_msXE5
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=ScienceRise&type=all&ling=1&name=&thes=&refid=dcresua&newsearch=1
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=ScienceRise&type=all&ling=1&name=&thes=&refid=dcresua&newsearch=1
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=ScienceRise&type=all&ling=1&name=&thes=&refid=dcresua&newsearch=1
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=ScienceRise&type=all&ling=1&name=&thes=&refid=dcresua&newsearch=1
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23136286&uid=r5dc53
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23136286&uid=r5dc53
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■ CiteFactor // 

http://www.citefactor.org/journal/index/11347/scienceri

se#.VCk1Qmd_tc0 

■ OAJI// http://oaji.net/journal-

detail.html?number=1319 

■ Ulrich’s Periodicals Directory // 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login 

■ Scientific Indexing Services // 

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1043 

■ Sherpa/Romeo // 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?source=jour

nal&sourceid=28396&la=en&fIDnum=%7C&mode=si

mple 

■ Advanced Science Index // http://journal-

index.org/index.php/asi/article/view/1281 

■ General Impact Factor (GIF) // 

http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Scie

nceRise 

■ InfoBase Index ■ Scientific Journals (ISJ) // 

http://www.infobaseindex.com/index.php# 

■ Journalindex // 

http://sjournals.net/sjournalsindex/?p=1013 

■ JournalTOCs // 

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=tocs&jo

urnalID=32822 

■ GIGA Information Centre // https://opac.giga-

hamburg.de/ezb/detail.phtml?bibid=GIGA&colors=7&l

ang=en&jour_id=228810 

 University of Chicago Library //  

 Newton Library // http://ul-

newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/search?searchArg1

=ScienceRise&argType1 

 Universia // 

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/p

arams/title/sciencerise/id/60801095.html 

 Wissenschaftskollegs // http://www.wiko-

berlin.de/institution/bibliothek/recherche/ezb/ez

b-detail/?libconnect%5Bjourid%5D=228810 

 New Journal Impact Factor (NJIF) // 

http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid

=4458 

Перелік інших баз даних, до яких 

включено видання: назва бази, рік 

включення 

DOI: 

10.15587 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlI

d=24782538&org=ScienceRise,p24782538,3.html 

Наявність у статей DOI наявні 

Контактні дані редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

вул. Шатилова дача, 4, оф.702 (8 эт.), м.Харків, 

Україна, 

 61145, +38(057)7508990, sr7508990@gmail.com 

Кількість випусків у звітному році, з 

них об’єднаних випусків 
12 

Загальний тираж видання у звітному 

році (для друкованих періодичних 

видань) 

300 х 12 

Додаткові відомості  

 

 

 
 

http://www.citefactor.org/journal/index/11347/sciencerise#.VCk1Qmd_tc0
http://www.citefactor.org/journal/index/11347/sciencerise#.VCk1Qmd_tc0
http://oaji.net/journal-detail.html?number=1319
http://oaji.net/journal-detail.html?number=1319
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1043
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?source=journal&sourceid=28396&la=en&fIDnum=%7C&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?source=journal&sourceid=28396&la=en&fIDnum=%7C&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?source=journal&sourceid=28396&la=en&fIDnum=%7C&mode=simple
http://journal-index.org/index.php/asi/article/view/1281
http://journal-index.org/index.php/asi/article/view/1281
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise
http://www.infobaseindex.com/index.php
http://sjournals.net/sjournalsindex/?p=1013
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=tocs&journalID=32822
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=tocs&journalID=32822
https://opac.giga-hamburg.de/ezb/detail.phtml?bibid=GIGA&colors=7&lang=en&jour_id=228810
https://opac.giga-hamburg.de/ezb/detail.phtml?bibid=GIGA&colors=7&lang=en&jour_id=228810
https://opac.giga-hamburg.de/ezb/detail.phtml?bibid=GIGA&colors=7&lang=en&jour_id=228810
http://ul-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/search?searchArg1=ScienceRise&argType1
http://ul-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/search?searchArg1=ScienceRise&argType1
http://ul-newton.lib.cam.ac.uk/vwebv/search?searchArg1=ScienceRise&argType1
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/sciencerise/id/60801095.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/sciencerise/id/60801095.html
http://www.wiko-berlin.de/institution/bibliothek/recherche/ezb/ezb-detail/?libconnect%5Bjourid%5D=228810
http://www.wiko-berlin.de/institution/bibliothek/recherche/ezb/ezb-detail/?libconnect%5Bjourid%5D=228810
http://www.wiko-berlin.de/institution/bibliothek/recherche/ezb/ezb-detail/?libconnect%5Bjourid%5D=228810
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=4458
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=4458
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782538&org=ScienceRise,p24782538,3.html
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782538&org=ScienceRise,p24782538,3.html
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Таблиця V.2. 

 

Інформація про наукові періодичні видання установи/закладу,  

які включені до наукометричних баз даних 

  

Назва періодичного видання 

Наукометричні бази даних (показники у звітному році) 

S
co

p
u

s 
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ci
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In
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a

l 
(I

C
V

) 

A
k
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d

em
ic

 R
e
so

u
rc

e
 

In
d

ex
 

…
 

Bulletin of Postgraduate education: 

collection of scientific papers (Series 

«Educational sciences») 
  

знаходяться на 

опрацюванні 

2017 рік 

Проіндексовано 

грудень 2017 рік 

 

Bulletin of Postgraduate education: 

collection of scientific papers (Series 

«Social and behavioral sciences») 
  

знаходяться на 

опрацюванні 

2017 рік 

Проіндексовано 

грудень 2017 рік 

 

Bulletin of Postgraduate education: 

collection of scientific (Series 

«Management and administration») 
  

знаходяться на 

опрацюванні 

2017 рік 

Проіндексовано 

грудень 2017 рік 

 

Електронне науково-практичне 

видання 

«Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та управління» 

 

  

Реєстр. в базі з 

листопада 2017 

р. (показник не 

прорахований) 

Реєстр. в базі з 

листопада 2017 

р. (показник не 

прорахований) 

 

Електронне науково-практичне 

видання 

«Науковий вісник УМО. 

Серія. Педагогіка» 

  

Реєстр. в базі з 

листопада 2017 

р. (показник не 

прорахований) 

Реєстр. в базі з 

листопада 2017 

р. (показник не 

прорахований) 
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Таблиця V.3. 

 

Перелік опублікованих у першому півріччі 2017 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 та 

методика 

управління 

освітою» – журнал  

2017 № 1(19) 

http://umo.edu.ua/elektronne-

naukove-fakhove-vidannja-

teorija-ta-metodika-

upravlinnja-osvitoju 

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  

Масові заходи, 

включені до 

Плану МОН 

України 

    1            1  

Масові заходи, 

включені до 

Плану ДВНЗ 

УМО  НАПН 

України 

    12 4 38  1  13    8  72 4 

Масові заходи, 

виконані поза 

планом роботи 

                  

Усього     14 4 38  1  13    8  74 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» 

1 1 11 10 200 96 28  2 2 11  4 4 14    

Усього 1 11 11 10 200 96 28  2 2 11  4 4 14  271 123 
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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
 з

ах
и

ст
у
 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

р
о
б

о
ти

 (
%

) 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

р
о
б

о
ти

 (
%

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
011 – Науки про 

освіту 
1 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 2 - 2 - 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та 

історія педагогіки 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 – теорія та 

історія професійної 

освіти 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.06 – теорія та 

методика 

управління освітою 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.05 – соціальна 

психологія 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.07 –

педагогічна та 

вікова психологія 

2 2 - 2 1 - 1 100 - - - - - - - - - 1 - 1 - 

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
 

у
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о

м
  

б
ез

 в
ід

р
и

в
у

 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о

м
 

д
и

се
р

та
ц

ії
 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 д
о

 

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 

 011 – Науки про 

освіту 
1 1 - 7 1 6 8 - - - - - - - - - - - 1а - - 1а - - - 

053 – Психологія - - - 6 4 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

281 – Публічне 

управління та 

адміністрування 

- - - 5 - 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.01 - загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 - теорія та 

історія професійної 

освіти 

5 1 4 4 1 3 9 1а - - 1 - - 1+1а - - - - - - - - - 1* - 

13.00.06 – теорія та 

методика 

управління освітою 

1 1 - 7 - 7 8 1 - 1 - - - 1 100 - - - - - - - - - - 

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 

3 1 2 7 2 5 10 - - - 2 - 1 2 50 2 - - 2+1а - - 4+1а - - - 

Усього 10 4 6 38 8 30 48 1+1а - 1 3 - 1 4+1а 50 2 - - 2+2а - - 4+2а - 1* - 

1а – перервала навчання (академічна відпустка);        1*- відраховані 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 

  011 – Науки про освіту 1 1 1 1 - - - 24 25 2 2 - 30 1 29 32 - 

053 – Психологія - - - - - 11 - 11 11 - - - 17 4 13 17 - 
074 – Публічне управління та 

адміністрування 
3 2 - - - 9 - 9 9 - - - 14 - 14 14 - 

13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 – теорія та історія 

професійної освіти 
3 3 - - - - - - - 3 - 3 3 - 3 6 - 

13.00.06  – теорія та методика 

управління освітою 
2 3 - - - - - - - - - - 7 - 7 7 - 

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 
1 1 +1а +1а - - - - - 2 2 - 2 - 2 4 - 

Усього 11 14 1+1а 1+1а - 44 - 44 45+1а 7 4 3 75 5 70 82 - 

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 
1 - - 1 - - - - 1 - 

13.00.06 – теорія та методика 

управління освітою 
1 1 - - 1 - - - 1 - 

19.00.05 –соціальна психологія - - - - - - - - - - 
19.00.07 –педагогічна та вікова 

психологія 
2 - 2 2 - - - - 2 - 

     -  -    
Усього 4 1 3 3 1 - - - 4 - 

Докторанти 
19.00.07 –педагогічна та вікова 

психологія 
1 1 - - 1 - - - 1 - 

           
Усього 1 1 - - 1 - - - 1 - 
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Таблиця _VII.2.1. 

 

 

Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Кількість 

проведених 

засідань* 

Захищено дисертацій 

усього 
у т.ч. 

докторських кандидатських 

13.00.04 «Теорія і методика 

професійної світи» 
- - - - 

13.00.06 «Теорія і 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»за науковими спеціальностями 

 

ШИФР І НАЗВА НАУКОВИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Захист дисертацій Кількість переатестацій 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

д
и

се
р
та

ц
ій

 

у
к
р
.м

о
в
о
ю

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ав
то

р
еф

ер
ат

ів
 

у
к
р
.м

о
в
о
ю

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

д
и

се
р
та

ц
ій

, 
щ

о
 

зн
ах

о
д

я
ть

ся
 н

а 

р
о
зг

л
я
д

і 
в
 р

ад
 

з пози-

тивним 

рішенням 

з нега-

тивним 

рішенням 

усього 

з пози-

тивним 

рішенням 

з нега-

тивним 

рішенням 

ДОКТОРСЬКІ 

13.00.04 «Теорія і методика 

професійної світи» 
- - - - - - - - 

13.00.06 «Теорія і методика 

управління освітою» 
- - - - - - - 1 

УСЬОГО: - - - - - - - 1 

КАНДИДАТСЬКІ 

13.00.04 «Теорія і методика 

професійної світи» 
- - - - - - - - 

13.00.06 «Теорія і методика 

управління освітою» 
3 - - - - 3 3 4 

УСЬОГО: 3 - - - - 3 3 4 
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Таблиця _VII.2.3. 

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  

спеціалізованою вченою радою Д 26.455.03  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Кількість дисертацій, захищених: 

Усього 

докторантами / 

аспірантами 

(з випуску звітного 

року) 

сп
ів

р
о
б

іт
н

и
к
ам

и
  

ін
ст

и
ту

ту
 

п
р
ац

ів
н

и
к
ам

и
  
ін

ш
и

х
 

у
ст

ан
о
в
 Н

А
П

Н
 У

к
р
аї

н
и

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ам

и
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Д О К Т О Р С Ь К І   

13.00.04 «Теорія і методика 

професійної світи» 
- - - - - - - - 

13.00.06 «Теорія і методика 

управління освітою» 

- - - - - - - - 

УСЬОГО: - - - - - - - - 

КАНДИДАТСЬКІ   

13.00.04 «Теорія і методика 

професійної світи» 
- - - - - - - - 

13.00.06 «Теорія і методика 

управління освітою» 

- - - - - 1 2 3 

УСЬОГО: - - - - - 1 2 3 
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Таблиця VІІІ.3. 

 

Підготовка фахівців за кошти фізичних та юридичних осібу 2017 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 

навчанн

я 

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 

0301 Соціально-

політичні науки 

6.030102 

Психологія 
81 43 38 10 0 10 0 0 0 10 7 3 22 5 17 83 41 42 

6.030103 

Практична 

психологія  
33 0 33 11 0 11 0 0 0 2 0 2 0 0 0 20 0 20 

0101 

Педагогічна 

освіта 

6.010104 

Професійна освіти 

(Дизайн) 
14 4 10 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 11 

05 Соціальні та 

поведінкові 
науки  

053 Психологія  66 23 43 0 0 0 67 35 32 10 4 6 19 3 16 142 57 85 

051 Економіка 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 13 0 13 

01 Освіта  
015  Професійна 

освіта (Дизайн) 
14 7 7 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 11 4 7 

0305 Економіка 

та 

підприємництво 

6.030505 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

80 47 33 10 0 10 0 0 0 6 5 1 10 1 9 74 43 31 

0306 

Менеджмент та 

адміністрування 

6.030601 

Менеджмент 
92 19 73 20 0 20 0 0 0 5 2 3 3 1 2 70 18 52 
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07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджмент 24 16 8 0 0 0 50 38 12 0 0 0 12 2 10 86 56 30 

Усього (бакалавр) 413 159 254 51 0 51 117 73 44 41 24 17 72 13 59 510 219 
29

1 

Магістр 
0302 Соціально-

політичні науки 
8.03010201 

Психологія 
84 0 84 82 0 82 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

1803 Специфічні 

категорії 

8.18010020 

Управління 

навчальним 

закладом 

7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1802 Специфічні 

категорії 

8.18010020 

Управління 

навчальним 

закладом  

29 0 29 28 0 28 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

8.18010021 

Педагогіка вищої 

школи  
73 0 73 71 0 71 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 

8.18010013 

Управління 

проектами  
24 0 24 22 0 22 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

0307 Економіка 

та 

підприємництво 

8.03050501 

Управління 

персоналом та 

економіка праці  

24 0 24 23 0 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

0307 

Менеджмент і 

адміністрування  

8.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування  

15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 Психологія 88 0 88 6 0 6 103 0 103 5 0 5 1 0 1 181 0 
18

1 

051 Економіка 10 0 10 0 0 0 10 0 10 1 0 1 0 0 0 19 0 19 
07 Управління 

та 

адміністрування 

073 

Адміністративний 

менеджмент 
14 0 14 10 0 10 4 0 4 0 0 0 1 0 1 9 0 9 
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073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом) 

48 0 48 5 0 5 78 0 78 6 0 6 0 0 0 115 0 
11

5 

073 Менеджмент 

(Менеджмент 

організацій і 

адміністрування( 

за видами 

економічної 

діяльності) 

32 0 32 0 0 0 16 0 16 1 0 1 0 0 0 47 0 47 

073 Менеджмент 

(Управління 

проектами) 
16 0 16 0 0 0 16 0 16 2 0 2 0 0 0 30 0 30 

01 Освіта  

011 Науки про 

освіту (Педагогіка 

вищої щколи) 
15 0 15 0 0 0 11 0 11 4 0 4 0 0 0 22 0 22 

 

011 Науки про 

освіту 

(Інклюзивна 

освіта) 

0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47 

 

011 Науки про 

освіту 

(Християнська 

педагогіка у вищій 

школі) 

29 0 29 0 0 0 45 0 45 8 0 8 0 0 0 66 0 66 

1501 Державне 

управління 

8.15010002 

Державна служба 
8 0 8 7 0 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

07 Управління 

та 

адміністрування  

074 Публічне 

управління та 

адміністрування 

(Адміністративний 

менеджмент) 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

074 Публічне 

управління та 

адміністрування 

(Державна 

служба) 

5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 6 0 6 
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28 Публічне 

управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  
0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Усього (магістр) 523 0 523 276 0 276 338 0 338 40 0 40 5 0 5 550 0 
55

0 

Усього 936 0 936 327 0 327 455 0 455 81 0 81 77 0 77 1060 0 
10

60 
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Таблиця VІІІ.4. 

 

Підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) в 2017 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 

спеціалістів (Підвищення 

кваліфікації працівників 

методичних служб) 

оч-дист. 210 126 187 182 5 

оч-дист. 210 125 96 95 1 

оч-дист. 210 123 113 113 0 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів (Підвищення 

кваліфікації спеціалістів 

психологічних служб) 

оч-дист. 210 126 27 27 0 
оч-дист. 210 125 24 24 0 

оч-дист. 210 123 6 6 0 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів (Підвищення 

кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних 

працівників та керівників 

закладів освіти за напрямом 0101 

Педагогічна освіта) 

оч-дист. 210 126 299 290 9 
оч-дист. 210 125 482 479 3 

оч-дист. 210 123 114 114 0 

дист.-очна 210 120 108 105 3 
оч-дист. 150 95 22 22 0 

оч-дист. 180 106 14 14 0 

очна. 150 11 1269 1269 0 

Усього ЦІППО 2761 2740 21 

БІНПО  (м. 

Біла Церква) 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів (Підвищення 

кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних 

працівників та керівників 

закладів освіти за напрямом 0101 

Педагогічна освіта) 

оч-дист. 210 121 28 28 0 

оч-дист. 150 82 747 747 0 

дист. 150 82 64 64 0 

заочна. 210 121 33 33 0 

заочна. 150 82 1128 1128 0 

Усього  БІНПО  (м. Біла Церква)  2000 2000 0 

РАЗОМ  4761 4740 21 
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За кошти фізичних та юридичних осіб 

ЦІППО 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів (Підвищення 

кваліфікації працівників 

методичних служб) 

дист. 120 28 61 61 0 

очна. 150 11 3 3 0 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів (Підвищення 

кваліфікації спеціалістів 

психологічних служб) 

оч-дист. 210 126 1 1 0 

дист. 120 28 10 10 0 

очна. 150 11 5 5 0 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів (Підвищення 

кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних 

працівників та керівників 

закладів освіти за напрямом 0101 

Педагогічна освіта) 

оч-дист. 150 95 2 2 0 

оч-дист. 210 126 2 2 0 

очна. 150 11 19 19 0 

дист. 120 28 75 75 0 

Усього ЦІППО  178 178 0 

БІНПО  (м. 

Біла Церква) 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів (Підвищення 

кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних 

працівників та керівників 

закладів освіти за напрямом 0101 

Педагогічна освіта) 

очна. 180 20 17 17 0 

очна. 150 17 199 199 0 

очна. 210 24 6 6 0 

очна. 150 16 32 32 0 
оч-дист. 210 121 5 5 0 

оч-дист. 150 82 5 5 0 

заочна. 150 82 92 92 0 

дист. 180 84 21 21  

 Усього БІ НПО (Біла Церква) 377 377 0 

Усього  555 555 0 



 

Таблиця ІX.1.1. 

Інформація про висвітлення результатів діяльності установи, закладу 

в інформаційному науково-освітньому просторі 

(на кінець звітного року) 

Назва показника Усього 

у тому числі працівники: 

за основним 

місцем 

роботи 

сумісники 

Загальна кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників на кінець звітного року, осіб 

   

з них мають профілі в GoogleScholar, осіб 19 17  

з них представлені у системі «Бібліометрика 

української науки», осіб 

14 17  

з них мають ORCIDiD, осіб 4 4  

з них мають ScopusAuthor ID, осіб    

знихмають ResearcherID, осіб    

Частканаукових, науково-педагогічнихпрацівників, 

якімаютьпрофілівGoogleScholar, відсотків 

3,3% 14  

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, 

які представлені у системі «Бібліометрика 

української науки», відсотків 

3,3% 14  

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, 

які мають ORCID iD, відсотків 

1,1%   

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, 

які мають ScopusAuthor ID, відсотків 

   

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, 

які мають ResearcherID, відсотків 

   

Кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників, індекс Гірша яких ≤ 10 (згідно наявних 

у GoogleScholarбібліометричних портретів), осіб 

19 19  

Кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників, індекс Гірша яких у межах 11–19 

(згідно наявних у GoogleScholarбібліометричних 

портретів), осіб 

   

Кількість наукових, науково-педагогічних 

працівників, індекс Гірша яких ≥ 20 (згідно наявних 

у GoogleScholarбібліометричних портретів), осіб 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблиця ІX.1.2. 

Інформація про представлення установи, закладу 

в Електронній бібліотеці НАПН України  

Назва структурного підрозділу 

Кількість ресурсів* Кількість завантажень 

усього 

у т.ч. 

додано у 

звітному 

році 

усього 
у т.ч. у 

звітному році 

Структурні підрозділи (на кінець звітного року) 

 EMU (2017-2019) SR № 0117U002382 Theoretical and 

methodological bases of introduction of technologies of 

mixed learning into the system of open postgraduate 

education 
«Теоретичні та методичні основи впровадження 

технологій змішаного навчання в систему відкритої 

післядипломної освіти», 2017-2019 рр., РК 

№0117U002382 

3 3 35 34 

EMU (2017-2019) ДР № 0117U002380 Professional 

development in the system of Adult Education: history, 

theory, technologies 
«Професійний розвиток фахівців у системі освіти 

дорослих: історія, теорія, технології», 2017-2019 рр., РК 

№ 0117U002380 

19 19 1721 1609 

Центральний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

195 63 14,616 9895 

Усього 217 85 16372 11538 
Структурні підрозділи, які припинили діяльність до початку звітного року 

EMU (2009-2011) SR № 0109U003632 Formation of 

psychological competence of educational institutions in 

the System of Postgraduate Pedagogical Education 
Формування психологічної компетентності керівників 

закладів освіти в системі післядипломної педагогічної 

освіти 

1 0 228 108 

EMU (2009-2011) SR № 0109U002231 Organisation of 

credit-modular training for distance form of education 

of manging staff of education 
Організація кредитно-модульного навчання за 

дистанційною формою підвищення кваліфікації 

керівних кадрів освіти 

4 0 319 129 

EMU (2009-2011) SR № 0109U002232 Organization of 

educational process in postgraduate pedagogical 

education in terms of its innovative development 
Організація навчального процесу в закладах 

післядипломної педагогічної освіти в умовах їх 

інноваційного розвитку 

10 0 2456 1143 

EMU (2009-2011) SR № 0109U002233 Organizational 

and methodological principles of implementation of the 

educational program" Fundamentals of psychological 

and educational research "in the System of 

Postgraduate Education 
Організаційно-методичні засади реалізації освітньої 

програми «Основи психолого-педагогічних 

досліджень», у системі післядипломної педагогічної 

освіти 

7 0 569 211 

EMU (2009-2011) SR № 0109U002234 Formation of 

readiness of staff of Postgraduate Education 

Pedagogical institutions to accept European educational 

values 
Формування готовності працівників закладів 

післядипломної освіти до сприйняття європейських 

освітніх цінностей 

10 0 2262 891 



 

 

 

EMU (2009-2011) SR № 0109U002236 Theoretical and 

methodological bases for training managers to process 

the results of a comprehensive educational institution 
Теоретико-методичні основи підготовки керівників до 

оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу 

7 0 2123 883 

 EMU (2012-2014) SR № 0112U000665 Technologies of 

heads of district (city) education departments training 

for implementation and evaluation of educational policy 
Технології підготовки керівників районних (міських) 

відділів освіти до впровадження й оцінювання освітньої  

політики 

9 0 1464 797 

EMU (2012-2014) SR № 0112U000666 Theoretical and 

methodological principles of scientific and pedagogical 

staff training in postgraduate education 
Теоретико-методичні засади підготовки науково-

педагогічних кадрів в системі післядипломної 

педагогічної освіти 

32 0 6811 3301 

EMU (2012-2014) SR № 0112U000700 Psychological 

preparation of educational leaders of educational 

institutions in terms of changes 
Психологічна підготовка керівників освітніх 

організацій до діяльності в умовах змін  

8 0 513 158 

EMU (2012-2014) SR № 0112U001593 Theoretical and 

methodological foundations of management of 

specialists` training in University Pedagogics based on 

competency approach within the European credit 

transfer system in educational process 
Теоретичні та методичні засади управління 

підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на 

основі компетентнісного підходу в межах європейської 

кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу 

19 0 4279 1892 

EMU (2012-2014) SR № 0112U002317 Personality-

oriented principles of psychological training of future 

psychologists in the system of postgraduate education 
Особистісно-орієнтовані засади психологічної 

підготовки майбутніх психологів у системі 

післядипломної освіти 

33 0 7971 3502 

EMU (2012-2014) SR № 0112U002346  Scientific and 

methodological foundations of modernization of higher 

educational and postgraduate pedagogical institutions 

education activities based on modern technologies 
Науково-методичні основи модернізації освітньої 

діяльності вищих навчальних закладів післядипломної 

педагогічної освіти на засадах сучасних технологій 

13 0 1078 522 

EMU (2015-2017) SR № 0115U004183 Mechanisms of 

formation and improvement of the system of economic 

and social project management under socio-political 

transformations in Ukraine 
Механізми формування та удосконалення системи 

управління проектами економічного та соціального 

спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні 

1 1 3 3 

Науково-дослідний інститут 59 17 6117 3014 
Усього 213 18 36193 16554 

Разом усього 430 103 52565 28092 

 



 

 

 

Таблиця ХІІ.3. 

Кількісний і якісний склад науково-педагогічних і педагогічних працівників 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 28 листопада2017 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 

за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

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 2 2 - - - - - - 1 1 - - 

Проректори  1 1 1 - - - - - - - 1 - - 
Заступники 

директора 
3 - - 3 3 - - - - 2 1 - - 

Вчений 

секретар 
1 - - 1 1 - - - 1 - - - - 

Завідувачі 

кафедр  
8 6 6 2 2 - - - - 4 2 1 1 

Завідувачі 

відділів 
5 - - 1 1 4 4 - 1 3 1 - - 

Професори 32 22 8 10 8 - - 16 - 7 11 9 5 

Доценти 47 - - 47 38 - - 9 2 27 10 6 2 
Інші науково-

педагогічні 

працівники* 
24 - - 6 5 18 15 4 4 12 7 1 - 

Усього 

науково-

педагогічних 

працівників 

119 31 17 70 58 18 15 29 7 53 34 17 8 

Педагогічні 

працівники 
39 - - 4 3 35 32 4 17 10 10 2 - 

Усього 163 31 17 75 62 57 51 33 25 66 45 19 8 

 Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз. 



 

 

 

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 

працівникі

в* 

із них 

сумісни

ки 

за віковими категоріями 
докторів наук кандидатів наук 

без наукового 

ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основни

м 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основни

м 

місцем 

роботи 

усьог

о 

у т.ч. за 

основни

м 

місцем 

роботи 

до 

35 

рокі

в 

35-

50 

рокі

в 

50-

60 

рокі

в 

60-

70 

рокі

в 

понад 

70 рокі

в 

Ректор 

(директор) 
1 

  1 1     
  1  

Проректори 

(заступники 

директора) 

2 

  2 2     

1   1 

Вчений секретар 1   1 1       1  

Завідувачі 

кафедр (відділів) 
3   3 3   

  
1 1 1  

Професори              

Доценти 6   6 6     1 3 2  

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 

20 

   

6 

 

4 4 10 

4 

8 6 2  

Усього науково-

педагогічних 

працівників 

33   12 12 8 8 13 

 

4 14 7 7 1 

Педагогічні 

працівники 

9     9 8 1 2 3 4   

Усього 42   12 12 17 16 14 6 17 11 7 1 
 

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз. 



 

 

 

Таблиця ХІІ.4. 

Дані про професійні кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(станом на 28 листопада2017 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 (АНВОУ) - 1 - - - 

Директори 2 - - 2 - - 1 - 

Проректори 1 - - 1 - - - - 

Заступники 

директора 
3 - - - 2 - - - 

Вчений секретар 1 - - - - - - - 

Завідувачі 

кафедр  
8 - - 3 3 - - - 

Завідувачі 

відділів 
5 - - - - - - - 

Професори 32 4 (НАПНУ) - 16 16 - 13 - 

Доценти 47 - - - 33 1 - - 

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 
24 - - - 1 - 1 - 

Усього науково-

педагогічних 

працівників 
119 4 (НАПНУ) 1 (АНВОУ) 16 56 1 15 - 

Педагогічні 

працівники 
39 - - - - - - - 

Усього 163 4 (НАПНУ) 1 (АНВОУ) 22 56 1 15 - 

 

* Указати, академіком або членом-кореспондентом  якої Академії є співробітник. 



 

 

 

Таблиця ХІІ.4. 

 

Дані про професійні кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників установи 

(станом на 1 січня року наступного за звітним) 

БІНПО 

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) 

3    2 1   

Професори         

Доценти 6    6    

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 

20    2    

Усього науково-

педагогічних 

працівників 

33        

Педагогічні 

працівники 

9        

Усього 42    7 1   

 

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник 

 



 

 

 

Перелік  тем  дисертаційних  досліджень, 

ЗАХИЩЕНИХ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙУЧЕНІЙ РАДІД 26.455.03 

Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти» 

 

 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук 

 

13.00.06 – теорія і методика управління освітою 

1. Бажан С.П.  Управління процесом практичної підготовки молодших 

спеціалістів технічних спеціальностей в умовах навчально-науково-виробничого 

комплексу / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. 

– к.пед.н., доц.М.О.Кириченко. 

2. Кулик О.Є.Управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми 

навчальними закладами на основі інформаційних технологій / ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., 

проф.З.В.Рябова. 

3.Мосюра А.І.Педагогічні умови використання маркетингових технологій в 

управлінні загальноосвітнім навчальним закладом/ ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. – к.пед.н.Т.Є.Рожнова. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧАСТИНА ІІ. 

Анотований перелік продукції, готової до впровадження 

 

1. Культура цільового управління в національній системі освіти: 

гуманістичний контекст: кол. моногр. / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. 

Дмитренко, Н. А. Зінчук, М. О. Кириченко, Л. М. Сергеєва [та ін.].; за заг. ред. Г. 

А.Дмитренка, В. В. Олійника // Луцьк: Вежа-Друк. 2017. 412 с.   

Висвітлено формування інноваційної культури управління за цілями та 

результатами в системі освіти України. Поступовий перехід усіх освітніх 

організацій на цільове управління здатен забезпечити кардинальне підвищення 

якості їхньої діяльності на основі її підпорядкування єдиній системо-

утворювальній ідеї, що орієнтує на споживача. Це характеризуватиме системну 

гуманізацію освіти в Україні, що відповідає стандартам європейської і світової 

спільноти. Для депутатів Верховної Ради, державних службовців усіх рангів у 

галузі освіти, науковців, викладачів, а також слухачів системи післядипломної 

педагогічної освіти.  

4.Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, перспективи, прогнози: 

колективна монографія / Алла Василюк, Олена Отич, Марина Дей, Василь 

Базилюк, Тетяна Лукіна та ін.; за ред. А.Василюк, А. Стоговського. Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. 248 с. 

У монографії розглядаються теорія і практика освіти дорослих, 

аналізується поняття якості освіти дорослих в контексті сучасних наукових 

підходів андрагогіки та теорії якості освіти. Розкривається сутність поняття 

управління якістю освіти загалом та освіти дорослих зокрема як певного 

специфічного виду діяльності та багатогранного і складного за своєю 

структурою процесу. Автор наголошує на підвищенні ролі громадськості в 

управлінні освітою дорослих, визначає принципи, на яких засноване управління 

якістю освіти дорослих.  

Видання адресоване науковцям, аспірантам, слухачам післядипломної 

педагогічної освіти, педагогічним працівникам, викладачам і студентам вищих 

навчальних закладів. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ: 

1. Розвиток громадянських компетентностей в Україні. Компонент 

«Директори»:  навчально-методичний посібник // Н. І. Клокар, О. І. Садаєва, М. 

Журба та ін. / за заг. ред. Н. І. Клокар. К..: DOCCU, 2016. 189 с.  

У посібнику викладено 6-ти, 12–ти, 24-х, 72- х год. програми підвищення 

кваліфікації директорів шкіл, що розкривають основні європейські підходи до 

освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), 

концепції громадянства та основні поняття демократії й прав людини в 

навчальних закладах, розміщено розробки занять за відповідними темами 

програм, авторами яких є експерти та майстер – тренери швейцарсько – 

українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», 

подано дієвий практичний інструментарій, зокрема, прийоми, методи й 

технології навчання демократії та прав людини, які ґрунтуються на кращому 



 

 

 

європейському досвіді. Посібник адресовано науково – педагогічним і 

методичним працівникам закладів ППО, директорам шкіл, викладачам та 

фахівцям – практикам з питань ОДГ/ОПЛ. 

2. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. 

Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.]. К.: НАПН України, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», 2017. 316 с.   

У навчальному посібнику розкрито наукові основи педагогіки вищої 

школи, концептуальні підходи, зміст, технологію, організацію забезпечення 

якості підготовки фахівців з педагогіки вищої школи; подано рекомендації щодо 

організації навчального процесу з підготовки фахівців у вищому навчальному 

закладі.  

Посібник призначається для викладачів, студентів вищих навчальних 

закладів, науковців, науково-педагогічних працівників та всіх тих, хто 

цікавиться проблемою педагогіки вищої школи. 

 

 


