
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою УМО 

19 грудня 2018 року 

протокол № 10 

Ректор 

М. О. Кириченко 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ  

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

НАПН України 

за 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 



2 

ЗМІСТ ЗВІТУ 

ЧАСТИНА І  

1  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 3 

2  ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 6 

 2.1. Результати виконання Програми спільної діяльності МОН 

і НАПН України 6 

 2.2. Прикладні дослідження 16 

 2.3. Публікації 29 

3  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 30 

4  УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТА ЇХ МОНІТОРИНГ 38 

5  ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 40 

6  ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

ЗАХОДІВ 41 

7  ПІДГОТОВКА Й АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 91 

 Діяльність аспірантури та докторантури 91 

 Робота спеціалізованої вченої ради 94 

8  ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 96 

9  НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ 

З ГРОМАДСЬКІСТЮ 106 

 Висвітлення результатів діяльності установи, закладу 

в інформаційному науково-освітньому просторі 106 

 Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю 113 

 Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності установи, 

закладу 117 

10  МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО 120 

11  РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ 126 

12  КАДРИ 131 

13  ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 134 

14  ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАПН УКРАЇНИ 

НА 2016–2022 РОКИ 136 

15  ВИСНОВКИ 139 

16  СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 142 

ДОДАТКИ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ  

(у таблицях) 188 

ЧАСТИНА ІІ  

Анотований перелік продукції, готової до впровадження (приклади 

оформлення анотованого переліку продукції) 246 
 

 

 

 

 



3 

ЧАСТИНА І 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ  

УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ 

 

У 2018 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., законів України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII, «Про 

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

діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII тощо. Стратегія розвитку 

Університету менеджменту освіти відповідає стратегії розвитку НАПН 

України на 2016–2022 рр. 

У складі Університету функціонували три інститути: Центральний 

інститут післядипломної 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 і розроблення навчально-

методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти; 

 запровадження 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 2018 р. 

були: управління навчальними закладами та менеджмент освіти; соціальна 

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

практика організації післядипломної освіти та навчання дорослих; 

проектування інноваційних технологій управління системою післядипломної 

педагогічної освіти в умовах суспільних змін; застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у системі відкритої освіти; психолого-педагогічні 

засади підготовки конкурентоздатних фахівців в умовах післядипломної 

освіти.  
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У 2018 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. 1, 

2, 5, 9, 74, 104, 113, 114.  

За звітний період опубліковано 466 наукових праць, зокрема: концепцій 

– 1, монографій – 7, збірників наукових праць – 7, посібники – 1, практичних 

посібників – 1; методичних посібників – 5, навчальних посібників – 4, 

методичних рекомендацій – 5, практичних порадників – 4, навчальних програм – 

10, спецкурсів – 20, фахових статей – 51, збірників матеріалів конференцій – 5, 

статей у науково-метричних базах – 47, статей у збірниках наукових праць – 7, 

статей у наукових періодичних виданнях – 3, статей і тез – 168. 

Упродовж 2018 р. упроваджувалися в освітньому процесі закладів вищої 

та післядипломної освіти результати завершених наукових досліджень та 

здійснювався моніторинг ефективності цього процесу. За звітний рік за 

видами продукції упроваджено наукову, науково-виробничу, навчальну, 

довідкову продукцію та інші.  

У 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.455.03 Університету 

менеджменту освіти захищено: 4 кандидатські дисертації: за спеціальністю – 

13.00.06 – «Теорія і методика управління освітою» – 2, за спеціальністю – 

13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» – 2; 1 докторська дисертація 

за спеціальністю – 13.00.06 – «Теорія і методика управління освітою». 

За 2018 рік науково-педагогічні й педагогічні працівники Університету 

організували та провели 54 масові наукові заходи: 1 – всеукраїнська науково-

практична конференція, 1 – всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція та 1 науково-практичний семінар відповідно до Плану НАПН 

України; 2 – всеукраїнські науково-практичні конференції та 1 – всеукраїнська 

наукова інтернет-конференція відповідно до Плану МОН України; 48 масових 

наукових заходів відповідно до плану роботи Університету менеджменту освіти, 

зокрема: 11 конференцій (з них 4 міжнародних, 7 всеукраїнських); 15 семінарів 

(з них 2 – міжнародних, 2 – всеукраїнських, 4 – регіональних науково-

практичних, 5 –науково-практичних, 2 – методологічних); 9 круглих столів; 2 

майстер-класи; 2 форуми; 6 виставок; 1 всеукраїнський конкурс; 2 педагогічні 

читання. 

Співробітники Університету узяли участь у 209 масових наукових заходах, 

зокрема, у 94 конференціях (з них – 55 міжнародних), 10 форумах, 46 семінарах 

(з них – 24 наукових), 3 педагогічних читаннях, 6 виставках, 18 круглих столах 

тощо. 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України взяв участь у 

4 міжнародних виставках: 

 ІX Міжнародній спеціалізованій виставці «Сучасні заклади освіти – 

2018» (15–17 березня 2018 р.). Університет удостоєно Гран-прі у номінації 

«Лідер наукової та науково-технічної діяльності», нагороджено золотою 

медаллю виставки у номінації «Науково-методичний супровід і організаційна 

взаємодія державної влади та управління, закладів післядипломної освіти з 

ОТГ у створенні системи якісної освіти» за колективну монографію «Культура 

цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний аспект» 
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(автори: М. О. Кириченко, В. В. Олійник, Г. А. Дмитренко, Т. І. Бурлаєнко, 

Л. М. Савчук та інші);  

 ХХХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

2018» (19–21 квітня 2018 р.).Університет нагороджено золотою медаллю у 

номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» за 

колективну монографію «Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, 

технології, прогнози» (авторський колектив: О. М. Отич, В. В. Олійник, 

Т. М. Сорочан, М. О. Дей, Т. О. Лукіна, А. В. Василюк, В. Г. Базелюк, 

А. О. Молчанова, Н. І. Яковець, І. Г. Отамась, А. Б. Жихарєва та інші) та 

золотою медаллю у номінації «Інформаційні ІТ-технології у вищому 

навчальному закладі» за електронний ресурс «Онлайн консультування як 

форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ в системі 

післядипломної освіти» (автор Г. Г. Горлова); 

 Х Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2018» (25–

27 жовтня 2018 р.). Університет нагороджено золотою медаллю у номінації 

«Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» за 

монографію «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» 

авторського колективу, наукове керівництво В. В. Олійника; 

 ХХХІV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

День студента 2018» (15–17 листопада 2018 р.). Університет удостоєно 

почесного звання «Лідер післядипломної освіти», нагороджено золотою 

медаллю в номінації виставкового конкурсу «Інформаційні IT-технології у 

вищому навчальному закладі» за навчальний посібник «Дистанційна 

технологія навчання в післядипломній педагогічній освіті» (автор 

Л. Л. Ляхоцька). 

За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність науково-

педагогічні працівники відзначені Грамотою Верховної Ради України; 

медаллю Національної академії педагогічних наук України «Володимир 

Мономах»; медаллю Національної академії педагогічних наук України 

«Григорій Сковорода»; медаллю Національної академії педагогічних наук 

України «Ушинський К.Д.»; Почесною грамотою Національної академії 

педагогічних наук України; Грамотою Національної академії педагогічних 

наук України; Подякою Національної академії педагогічних наук України; 

Почесною грамотою Департаменту освіти і науки КМДА; грамотою 

Департаменту освіти і науки КМДА; Подякою Департаменту освіти і науки 

КМДА; Почесною відзнакою Університету «За звитяжну працю у сфері ППО; 

Грамотою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Подякою ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти». 

В Університеті у 2018 р. працювали 216 штатних осіб, зокрема 90 

науково-педагогічних працівників (11 докторів наук – професорів, 5 докторів 

наук – доцентів, 1 доктор без вченого звання, 45 кандидатів наук – доцентів, 

12 кандидатів наук, 17 старших викладачів без наукового ступеня) та інших – 

126 осіб; 38 осіб – за сумісництвом. 

 

 

ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
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2.1. Результати виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН 

України 

У 2018 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. 1. Удосконалення законодавства України у сфері 

освіти: 

 Науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 

працювали у складі робочих груп Міністерства освіти і науки України з 

розроблення проектів законів України «Про освіту дорослих» (Т. М. Сорочан, 

директор, доктор педагогічних наук, професор), «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту» (Л. М. Сергеєва, професор кафедри публічного 

адміністрування та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор), 

та внесли пропозиції до їх змісту.  

На виконання п. 2. Розроблення концептуальних і нормативних 

документів у галузі освіти: 

 Науково-педагогічними працівниками ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти (С. П. Касьян, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, 

кандидат педагогічних наук та Л. Л. Ляхоцька, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ) під керівництвом 

В. В. Олійника, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена 

Національної академії педагогічних наук України, розроблено проект 

концепції «Концептуальні засади розвитку Українського відкритого 

університету післядипломної освіти ВГО “Консорціум закладів 

післядипломної освіти”».  

На виконання п. 5. Експериментальна та інноваційна освітня 

діяльність; науково-методичний супровід експериментів всеукраїнського 

рівня: 

1. Тема «Підготовка керівних педагогічних та науково-педагогічних 

кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft–Україна» 

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

В. В. Олійник, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України).  

Експериментальна база: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України та Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти. 

Здійснюється спільна діяльність із науковими установами України, 

громадською спілкою «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку 

освіти», представниками компанії Microsoft Україна. 
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2. Тема «Педагогічна майстерність вчителя як чинник професійного 

самовизначення учнів інноваційного навчального закладу «Школа – коледж» 

(2014–2018 рр.; наказ МОН України від 24.04.2014 № 512, науковий керівник – 

О. М. Отич, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-

методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України).  

Експериментальна база: Миколаївська спеціалізована школа І–ІІІ 

ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментальний навчальний 

заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради Миколаївської області. 

Опрацьовано концепцію інноваційного навчального закладу «школа-

коледж», розроблено навчальний план закладу нового типу, узгоджено з 

нормативно-правовою базою. Відкориговано структуру методичної роботи й 

управлінського забезпечення навчально-виховного 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 від 

14.11.2014 № 1324, науковий керівник – О. М. Отич, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України).  

Експериментальна база: Малобілозерська спеціалізована естетична 

школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради. 

Розроблено програми курсів на вибір та інтегрованих предметів, 

отримано гриф МОН України:  

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

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

«Музеєзнавство», «Народний спів», «Театральне мистецтво», «Народна 

хореографія»); 

 програми інтегрованих курсів («Зарубіжна література», «Ліплення», 

«Українська література», «Географія», «Українська мова»). 

4. Тема «Розвиток педагогічної майстерності вчителів мистецьких 

дисциплін в інноваційному освітньому середовищі гімназії» (2014–2018 рр.; 

наказ МОН України від 14.11.2014 № 1319, науковий керівник – 

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

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України).  

Експериментальна база: Мелітопольська гімназія № 9 Мелітопольської 

міської ради Запорізької обласної ради. 

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: програми курсів на 

вибір («Духові інструменти», «Хоровий клас», «Електронний клавішний 

інструмент», «Естрадний вокал», «Баян та акордеон», «Шестиструнна гітара», 
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«Комп’ютерна графіка», «Сучасний танець», «Народна естрадна 

хореографія», «Культура Чеської республіки. Українська діаспора в Чехії», 

«Художня культура Мелітопольщини», «Юний критик (мистецтвознавець)», 

«Театрознавство»).Закінчено ІІІ формувальний етап, розпочато 

ІV узагальнювальний етап експерименту.  

5. Тема «Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею як 

фактор різнобічного розвитку особистості учня» (2018 – 2023 рр.; наказ 

МОН України від 01.08.2018 № 834, науковий керівник – Л. Г. Кондратова, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України). 

Експериментальна база: Запорізький класичний ліцей Запорізької 

міської ради Запорізької області та Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Складено програму експерименту. Триває організаційно-підготовчий 

етап (червень 2018 р. –жовтень 2019 р.). 

6. Тема «Педагогічні умови формування конкурентоздатності 

фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» (2016–

2019 рр.; наказ МОН України від 13.06.2016 № 665, науковий керівник – 

Л. М. Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

публічного адміністрування та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», науковий консультант – Н. Г. Ничкало, академік-

секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України).  

Експериментальна база: Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей. 

Результати експерименту висвітлено у наступних заходах: 

15 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2018» відбувся круглий стіл «Сучасні погляди на підготовку 

конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти», що підсумував 

етап педагогічного експерименту всеукраїнського рівня. В обговоренні взяли 

участь: І. В. Шумік, генеральний директор директорату професійної освіти 

Міністерства освіти і науки України, кандидат наук з державного управління, 

М. С. Кучинський, директор департаменту професійної освіти Міністерства 

освіти і науки України. 

16 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2018» відбувся науково-практичний семінар департаменту 

професійної освіти МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

за темою: «Співпраця з роботодавцями щодо формування професійної 

компетентності та впровадження елементів дуальної системи». У роботі 

семінару взяли участь: К. Б. Мірошніченко, заступник директора 

департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Н. Г. Ничкало, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України; В. О. Радкевич, директор Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
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НАПН України; Л. М. Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

25–26 квітня 2018 р. у місті Кривому Розі Дніпропетровської області на 

базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (директор – 

В. Г. Сиротюк) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» за участю 

наукового керівника педагогічного експерименту всеукраїнського рівня 

Л. М. Сергеєвої, доктора педагогічних наук, професора, та наукового 

консультанта Н. Г. Ничкало, доктора педагогічних наук, професора, дійсного 

члена НАПН України). 

Опубліковано збірник матеріалів конференції: Підготовка 

конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-

практ. конф. (Кривий Ріг, 25 − 26 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, 

Т. І. Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. – Т. 1. – 407 с. 

7. Тема «Технологія забезпечення доступності освітнього простору 

професійно-технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху» 

(2016–2018 рр.; наказ МОН України від 25.05.2016 № 565; науковий керівник – 

Л. М. Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

публічного адміністрування та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», науковий консультант – А. В. Замша, завідувач 

лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, 

кандидат психологічних наук).  

Експериментальна база: Державний навчальний заклад «Одеський 

центр професійно-технічної освіти». 

15 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2018» відбувся круглий стіл «Інновації у забезпеченні 

доступності освітнього простору закладів професійної освіти для учнів з 

порушенням слуху», проведення якого ініціювали учасники 

експериментального педагогічного майданчика ДНЗ «Одеський центр 

професійної освіти» (директор – С. Б. Сущенко, науковий керівник – 

Л. М. Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, науковий консультант –А. В. Замша, 

завідувач лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН 

України, кандидат психологічних наук). У роботі взяли участь: І. В. Шумік, 

генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і 

науки України, кандидат наук з державного управління, М. С. Кучинський, 

директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки 

України, Н. Г. Ничкало, академік-секретар Відділення професійної освіти і 

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

член НАПН України. 

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

 Взято участь у розробленні Типової освітньої програми організації і 

проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 

післядипломної педагогічної освіти, затвердженої наказом МОН України від 

15.01.2018 № 36, Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для 

навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 
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2018–2019 і 2019–2020 навчальних роках, затвердженої наказом МОН України 

від 15.01.2018 № 36 (директор Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор Т. М. Сорочан). 

 Здійснено психолого-педагогічну експертизу електронних версій 

деяких підручників 2018 р., поданих на конкурсний відбір проектів підручників 

для 1 класу закладів загальної середньої освіти за дорученням Міністерства 

освіти і науки України та Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти». Експертами виступили викладачі кафедри психології 

управління (завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор 

О. І. Бондарчук, професор кафедри, кандидат психологічних наук, доцент 

А. С. Москальова, кандидат психологічних наук, доцент І. В. Євтушенко). 

 У рамках співпраці з Міністерством освіти і науки України, ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» робочою групою за керівництвом 

завідувача кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора 

Н. І. Клокар розроблено Модульну програму підвищення кваліфікації 

керівників Нової української школи, яку розглянуто та затверджено на 

засіданні Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 19 вересня 

2018 р. (протокол № 7), порушено клопотання перед Міністерством освіти і 

науки України про затвердження її як типової.  

 Розроблено 45 нових тем, 8 спецкурсів, 6 тренінгів, спрямованих на 

опанування філософських засад, психологічного забезпечення, особливостей 

організації освітнього середовища, педагогічних, інформаційно-цифрових та 

управлінських технологій, електронних освітніх ресурсів, навичок 

особистісного й професійного розвитку педагога Нової української школи 

тощо. 

 На Віртуальній кафедрі андрагогіки Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України як інноваційному цифровому середовищі науково-

методичного супроводу професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів 

освіти, що нагороджена Дипломом І ступеня Національної академії 

педагогічних наук України у конкурсі кращих наукових робіт за електронний 

ресурс, діє авторська рубрика «Професійний розвиток педагога Нової 

української школи» (модератори – сертифіковані тренери – завідувач кафедри 

філософії і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри В. В. Сидоренко, старший викладач Т. С. Кравчинська, аспірант 

Ю. А. Махновець). 

 Науково-педагогічними працівниками Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти для науково-методичного супроводу 

Нової української школи розроблено: 

1. Професійний розвиток педагога Нової української школи в 

умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський 

колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко. – К.: ЦІППО, 

2018. – 320 с. (13,3 др. арк.). За рішенням колегії Міністерства освіти і науки 

України від 24 квітня 2018 р. (протокол № 4/4-19) «Про схвалення переліку 
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навчально-методичної літератури для початкових класів Нової української 

школи, що видаватиметься за кошти державного бюджету в 2018 році» 

заплановано тираж 30 тис. екземплярів (вид-во «Либідь»); надано гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (№ 595 від 05 червня 

2018 р.). 

2. Навчально-методичний комплекс до інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 1 клас. Автор: Л. Г. Кондратова, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ. До комплексу входить: 

1) Кондратова Л. Г. Мистецтво : підручник інтегрованого курсу для 

1 кл. закладів загальн. серед. освіти / Л. Г. Кондратова. – Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2018. – 144 с. : іл. ISBN 978-966-10-5004-3. Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 06.07.2018 

№ 734); 

2) Кондратова Л. Г. Музичне мистецтво. 1 клас: альбом НУШ для 

1 кл. закладів загальн. серед. освіти / Л. Г. Кондратова. – Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2018. – 72 с.: іл. ISBN: 978-966-10-5435-5. Гриф МОН України: 

№ 22.1/12-Г-460 від 02.07.2018; 

3) Кондратова Л. Г. Образотворче мистецтво. 1 клас: альбом НУШ 

для 1 кл. закладів загальн. серед. освіти / Л.Г. Кондратова. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2018. – 80 с. : іл. ISBN: 978-966-10-5574-1. Гриф 

МОН України: №22.1/12-Г-710 від 08.08.2018; 

4) Кондратова Л. Г. Мистецтво. Конспекти уроків. 1 клас: НУШ для 

1 кл. закладів загальн. серед. освіти / Л. Г. Кондратова. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2018. – 196 с. 

5) Кондратова Л. Г. Електронний підручник «Мистецтво. 1 клас: 

НУШ для 1 кл. закладів загальн. серед. освіти» / Л. Г. Кондратова. – 

Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 144 с. Інтерактивний. 

6) У 2018 р. підготовлено та видано 4 спецвипуски Всеукраїнського 

журналу «Методист» (видавнича група «Шкільний світ») із питань 

професійного розвитку педагога НУШ в умовах формальної і неформальної 

освіти (№ 2,3,4,6). 

 У рамках україно-австрійського проекту «Нові вимоги до 

компетенцій керівників шкіл в Україні» науково-педагогічними працівниками 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – учасниками проекту (зокрема, 

О. М. Отич, доктором педагогічних наук, професором, проректором з науково-

методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України; Л. М. Оліфірою, заступником директора 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидатом 

педагогічних наук, доцентом; Н. В. Любченко, доцентом кафедри публічного 

адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО, кандидатом педагогічних 

наук, доцентом; В. В. Сидоренко, завідувачем кафедри філософії і освіти 

дорослих ЦІППО, доктором педагогічних наук, доцентом, професором 

кафедри; Т. С. Кравчинською, старшим викладачем кафедри філософії і освіти 

дорослих ЦІППО, кандидатом педагогічних наук; О. О. Нежинською, 

доцентом кафедри психології управління ЦІППО, кандидатом психологічних 

наук, доцентом та ін.) для керівників закладів загальної середньої освіти, 
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слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти тощо підготовлено 

посібник, який презентовано 16 жовтня 2018 р. на Всеукраїнському семінарі 

«Лідерство і менеджмент змін у шкільній реформі». А саме: Нові вимоги до 

компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів 

післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої 

освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним 

закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, 

З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; 

НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. 

неперерв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – Київ-Одеса, 2018. – 74 с. 

 У електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук 

України розміщено 53 публікації викладачів за проблемою підготовки кадрів 

для роботи в Новій українській школі. Індекс скачування матеріалів із питань 

НУШ становить 7368. 

Організовано та проведено: 

1. Всеукраїнську Інтернет-конференцію «Психолого-педагогічні 

засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції нової 

української школи» 29 березня 2018 р. з трансляцією в You-tube (кафедра 

психології управління спільно з Рівненським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти) (програма); 

2. Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію 

«Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі 

післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти» 10 квітня 2018 р. (кафедра 

публічного адміністрування та менеджменту освіти спільно з Департаментом 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти») (програма; матеріали розміщені на 

сайтах ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти»). 

На виконання п.74. Проведення Всеукраїнського експерименту з 

розвитку педагогічної майстерності вчителів та керівників інноваційних 

загальноосвітніх навчальних закладів: 

 За всеукраїнським експериментом з теми «Розвиток педагогічної 

майстерності вчителів мистецьких дисциплін в інноваційному освітньому 

середовищі гімназії» (2014–2018 рр.; наказ МОН України від 14.11.2014 

№ 1319, науковий керівник – Л. Г. Кондратова, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; експериментальна 

база: Мелітопольська гімназія № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької 

обласної ради) підготовлено звіт про завершення ІІІ етапу експерименту, 

видано збірник наукових статей: 

Збірник статей Всеукраїнської електронної науково-практичної 

конференції «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності 

вчителів мистецьких дисциплін» / наук. ред. Л. Г. Кондратова. – Мелітополь: 

«КолорПринт», 2018. – 286 с. ISBN 978-966-2123-73-9. 
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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 ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» брали активну участь у роботі науково-методичних комісій 

(підкомісій) сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства 

освіти і науки України, зокрема: професор А. В. Василюк (кафедра 

університетської освіти і права ЦІППО) – Науково-методична комісія 1 із 

загальної та професійної освіти, 011 «Науки про освіту»; завідувач кафедри 

психології управління ЦІППО, професор О. І. Бондарчук – Науково-

методична комісія 5 з соціальних наук та журналістики (секретар), 053 

«Психологія»; завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, 

професор В. В. Сидоренко – Науково-методична комісія 15 з організаційно-

методичного забезпечення вищої освіти, 301 «Освіта впродовж життя, 

визнання неформального та інформального навчання»; директор ЦІППО, 

професор Т. М. Сорочан – Науково-методична комісія 15 з організаційно-

методичного забезпечення вищої освіти, 307 «Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних та педагогічних працівників»; заступник директора 

ЦІППО, доцент Л. М. Оліфіра – Науково-методична комісія 15 з 

організаційно-методичного забезпечення вищої освіти, 305 «Нормування 

робочого часу науково-педагогічних працівників»; доктор педагогічних наук, 

професор Л. М. Сергеєва – Науково-методична комісія з професійної 

педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти; член робочої 

групи з розроблення проекту Закону України «Про професійну (професійно-

технічну) освіту» (наказ від 29 грудня 2017 р. № 1733); завідувач кафедри 

відкритих освітніх систем та ІКТ С. П. Касьян – Науково-методична комісія з 

організаційно-методичного забезпечення вищої освіти, 302 «Дистанційне 

навчання». 

На виконання п.113. Організація і проведення щорічних 

освітянських виставок:  

Науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» брали участь у: 

1) ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018», у межах 

якої 15.03.2018 проведено: 

 круглий стіл «Сучасні погляди на підготовку конкурентоздатних 

фахівців у закладах професійної освіти» (кафедра публічного адміністрування 

та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти, модератор – професор Л. М. Сергеєва) (програма); 

 круглий стіл «Інновації у забезпеченні доступності освітнього 

простору закладів професійної освіти для учнів з порушенням слуху» (кафедра 

публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО, модератор – 

професор Л. М. Сергеєва) (програма). 

16.03.2018 проведено: 

 науково-методологічний семінар «Підготовка конкуренто-

спроможних фахівців в умовах освітніх змін» (кафедра педагогіки, управління 
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та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології, модератор – професор З. В. Рябова). 

2) У рамках XXХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та 

кар’єра – 2018» 20.04.2018  проведено: 

 круглий стіл «Підготовка висококваліфікованих та відповідальних 

кадрів для публічного управління та адміністрування: виклики реформ та 

перспективи розвитку» (кафедра публічного адміністрування та менеджменту 

освіти ЦІППО; професор кафедри В. В. Супрун, доцент Н. В. Любченко) 

(програма). 

3) На Х Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2018» 23–

25 жовтня 2018 р. проведено: 

 23.10.2018 – дискусійну панель «Інклюзивна освіта як маркер 

конкурентоздатності закладів освіти» за участю доктора педагогічних наук, 

професора, дійсного члена НАПН України, академіка-секретаря Відділення 

професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н. Г. Ничкало, 

модератор – професор Л. М. Сергеєва; 

 23.10.2018 – круглий стіл-презентація наукової школи доктора 

педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України та колективної 

монографії «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» 

В. В. Олійника, модератор – професор Л. М. Сергеєва; 

 25.10.2018 – круглий стіл «Професійний розвиток сучасного 

освітнього менеджера в умовах післядипломної педагогічної освіти: виклики, 

новації, досвід», модератор – професор О. М. Отич. 

4) У рамках ХХХІV Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та 

кар’єра – День студента 2018» (15–17 листопада 2018 р., м. Київ) проведено: 

 15.11.2018 – семінар «Освітні заходи з протидії торгівлі людьми в 

Україні» (кафедра університетської освіти і права ЦІППО разом із 

координатором проектів ОБСЄ в Україні Л. М. Грудко, модератор – старший 

викладач В. Ю. Наумова); 

 15.11.2018 – семінар «Економічні, соціальні та інформаційні 

аспекти європейських інтеграційних процесів» (кафедра управління 

проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології), модератор – професор О. В. Алейнікова; 

 15.11.2018 – круглий стіл «Кращі світові практики приватизації» 

(кафедра економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології), модератор – доцент Т. І. Бурлаєнко; 

 17.11.2018 – круглий стіл «Інноваційний розвиток освіти та сучасні 

педагогічні технології» (кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій ЦІППО), модератори: доцент Л. Л. Ляхоцька, 

завідувач кафедри С. П. Касьян та доцент кафедри С. В. Антощук. 

На виконання п. 114. Проведення спільних науково-методичних 

конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо: 

 Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Наука і молодь 2018: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін», 18 травня 2018 р. Підготовлено: Наука і молодь 2018: 

пріоритетні напрями глобалізаційних змін: Матеріали Всеукр. наук.-практ. 



15 

конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 18 травня 2018 р. – К.: Навч.-

наук. інст менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp; 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців в умовах трансформації освіти», 25 травня 2018 р.; 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове 

регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін», 

28 березня 2018 р.; 

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Професійна підготовка кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції 

освіти», 7 листопада 2018 р.; 

 Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Історична правда як 

чинник формування громадянської самосвідомості педагогічних працівників 

(до річниці Великого терору 1937 – 1938 рр.)»; 

 Науково-практичний семінар «Позиціонування навчального закладу 

на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа»; 

 Проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зав’язків 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, 

професор О. М. Отич, заступник директора Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Оліфіра, завідувач кафедри 

публічного адміністрування та менеджменту освіти, доктор педагогічних 

наук, професор Н. І. Клокар, професор кафедри публічного адміністрування та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва 

21 серпня 2018 р. взяли участь у роботі серпневої конференції Міністерства 

освіти і науки України «Нова українська школа: старт реформи, участь 

громад»; 

 Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри публічного 

адміністрування та менеджменту освіти Л. М. Сергеєва:  

1) 30 серпня 2018 р. взяла участь і виступила на серпневій конференції 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

міста Києва;  

2) 22 травня 2018 р. взяла участь у колегії МОН України, яка затвердила 

концептуальні засади реформування професійної освіти України «Сучасна 

професійна освіта»; 

 Доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти 

Н. В. Любченко взяла участь у серпневих конференціях педагогічних 

працівників міст Вознесенськ (22 серпня 2018 р.) та Южноукраїнськ (23 серпня 

2018 р.) Миколаївської області та провела для директорів закладів загальної 

середньої освіти управлінську студію у форматі «Кафе знань» за темою 

«Нова українська школа: перші кроки». 

 

2.2. Прикладні дослідження 

http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
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Через припинення фінансування виконання тем за державним 

замовленням в Університеті у 2018 р. 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 – д-р юрид. наук 

А. Ю. Ковальчук (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 пед. наук, 

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

державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної 

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

 кафедра 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.); 

 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 (канд. пед. наук, доцент 

Т. І. Бурлаєнко) «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та 

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

 Білоцерківський інститут неперервної педагогічної освіти (директор – 

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 

організацій» (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 
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післядипломної освіти» (науковий керівник – канд. пед. наук, доц., професор 

кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій Л. Л. Ляхоцька) (РК 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 2018 р. співробітниками кафедр структурних підрозділів 

Університету проводилася науково-дослідна робота за 12 прикладними 

темами відповідно до 4-х напрямів: 

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. «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: 

теорія, методологія, практика» (РК 0116U003480). 
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У процесі виконання цих тем НДР (на громадських засадах) науково-

педагогічними працівниками УМО отримано у 2018 р. такі результати: 

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

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

У звітному році над темою працювали 8 науково-педагогічних 

працівників кафедри. Науковий керівник НДР – д-р юрид. наук 

А. Ю. Ковальчук (канд. юрид. наук, доцент М. О. Дей). 

1.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання другого 

етапу дослідження у 2018 р., такі: 

 проаналізовано теоретичні та методичні основи системи управління 

якістю освіти в умовах інноваційних трансформацій та 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 й основ стратегії 

професійного навчального закладу. 

1.3. Підготовлено та надруковано 9 наукових публікацій із проблеми 

дослідження: у збірниках наукових праць – 2; статей у науково-періодичних 

виданнях – 2; тез – 3; монографій – 1; статей у наукометричних виданнях – 2 та 

інші. 

1.4. Найбільш вагомі  публікації виконавців теми:  

1. Отич О. М. Проблеми і перспективи розвитку освіти в Україні у 

контексті глобальних викликів інформаційного суспільства // Відкрита освіта : 

інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за наук. ред. 

М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – Київ: вид-во Ін-ту обдарованої дитини 

НАПН України, 2018. – 440 с. (авторські С. 44–51). 

2. Молчанова А. О. Шлях до відкритої освіти / Відкрита освіта : 

інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за наук. ред. 

М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – Київ: вид-во Ін-ту обдарованої дитини 

НАПН України, 2018. – 440 с. (авторські С. 9–14). 

3. Молчанова А. О. Глосарій // Відкрита освіта : інноваційні технології 

та менеджмент: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, 

Л. М. Сергеєвої. – Київ: вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 

2018. – 440 с. (авторські С. 385–397). 

4.  Отамась І. Г. Інноваційні технології у сучасному освітньому просторі 

// Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: 

збірник матеріалів ІІ Міжн. наук. конф. Української асоціації дослідників 

освіти, 15 травня 2018 р. – Київ,  2018. – 170 с. (авторські С. 108–109). 
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5. Отамась І. Г. Організація електронного документообігу в закладах 

освіти: європейський досвід // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій 

школі: матеріали Х-ї наук.-практ. конф. м. Львів, 21–23 листопада 2018 р. / 

відп. за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 

2018. – С. 110–116. 

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

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

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

2.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання другого 

етапу дослідження у 2018 р., такі: 

 обґрунтовано форми, методи професійного розвитку педагогів у 

неформальній та інформальній освіті; 

 описано технології саморозвитку педагогів у формальній, 

неформальній та інформальній освіті; 

 розроблено спецкурс на тему «Освіта впродовж життя: уміти вчити і 

вчитися»; 

 виявлено ризики впровадження спроектованої акме-орієнтованої 

моделі у систему післядипломної освіти, здійснено екстраполяцію 

спроектованої акме-орієнтованої моделі, її сутнісних складників, елементного 

складу (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації; 

 дібрано технології акмеологічного науково-методичного супроводу 

професійного розвитку керівних кадрів закладів ППО у предметно-

методичному, професійно-кваліфікаційному, соціальному, експертному, 

маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, моніторинговому, 

психолого-мотиваційному, консалтинговому, коучинговому тощо напрямах; 

 розроблено загальні підходи до здійснення науково-методичної 

експертизи щодо апробації розробленої акме-орієнтованої концептуальної 

моделі професійного розвитку фахівців у системі неперервної педагогічної 

освіти та розробленого науково-методичного забезпечення. 

2.2. Основні науково-прикладні результати та інновації:  

 створено платформу для Віртуальної кафедри андрагогіки та 

досліджено особливості її використання в процесі підвищення кваліфікації 

слухачів. Відзначено дипломом І ступеня НАПН України. – Режим доступу: 

https://ppo.mk.ua; 

 розроблено й оновлено наявні спецкурси для науково-педагогічних 

працівників, викладачів, методистів: «Інтеграція хмарних сервісів із 

персональним веб-ресурсом педагогічного працівника», «Формування 

персонального веб-ресурсу засобами LMS + Office 365», «Методика побудови 

освітнього відеоролику». 

2.3. Підготовлено та надруковано 44 наукових публікацій із проблеми 

дослідження: збірники матеріалів конференцій – 2, посібники – 1, спецкурси – 

2, статей – 19, тези – 20. 

2.4. Найбільш вагомі  публікації виконавців теми:  

https://ppo.mk.ua/
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 збірник спецкурсів «Професійний розвиток педагога Нової української 

школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів» 

(авторський колектив / наукова редакція проф. Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко) 

(№ 595 від 05 червня 2018 р.); 

 журналом «Методист»: 

• лютий 2018 р. – спецвипуск журналу «Нова українська школа: виклики 

для професійного розвитку»; 

• березень 2018 р. – спеціальна вкладка «Топ-тема» із матеріалами 

мультимедійного науково-методичного комплексу «Про актуальне в методичній 

діяльності: думки й поради експертів»; 

• травень-грудень 2018 р. – окрема рубрика в журналі з матеріалами 

науково-педагогічних працівників кафедри філософії освіти дорослих 

«Професійний розвиток педагога Нової української школи»; 

• червень 2018 р. – спецвипуск журналу «Професійний розвиток 

педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної 

освіти». 

3. Тема «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. І. Клокар, д-р пед. наук, проф. 

3.1. Основними науковими результатами, досягнутими під час 

виконання другого етапу дослідження у 2018 р., є такі: 

1. У процесі дослідження визначено, що реформування та модернізація 

освітньої системи в Україні повинна відповідати принципам доступності та 

якості, а сама система неперервної освіти – особистісним запитам громадян і 

потребам інноваційного розвитку держави. 

2. Визначено способи підвищення кваліфікації керівних кадрів ЗНЗ в 

умовах реалізації Концепції Нової української школи й удосконалення 

інформаційно-комунікаційної компетентності керівників професійних 

навчальних закладів на засадах компетентнісного підходу. 

3. Вивчено інноваційні підходи до освіти фахівців у сфері публічного 

управління і адміністрування та формування ефективної системи освітніх 

послуг як складової реформи місцевого самоврядування. 

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 розділи у 4-х 

монографіях, 40 наукових статей, 19 тез конференцій. 

3.4. Найвагоміші публікації виконавців теми:  

1.Клокар Н. І. Вплив євроінтеграційних процесів на модернізацію форм 

і зміст підготовки резерву директорів шкіл/ Н.І.Клокар// RS Global. Word 

Science, Multidisciplinary Scientific Edition. – 2018. – Vol.3. – №8(36). – С.17 – 

23. 

2. Клокар Н. І. Управління освітніми програмами як складова 
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професійних компетентностей директора школи/ Н.І. Клокар// Scientific 

Journal Virtus. – 2018. – № 21. – С. 115 – 120. 

3. Клокар Н. І. Управлінські компетентності директора школи: сучасні 

тенденції/ Н. І. Клокар // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. – 2018. – № 1(7). – С. 28 – 32. 

4. Lyubchenko Nadija. Career: definition and relevan ceresear chinadult 

education field / Nadija Lyubchenko // Association agreement: from partner ship to 

cooperation (collective monograph); еditedby Maryna Dei, Olha Rudenko. 

Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications&Publishing, 2018. Р. 266 – 

270. 

5. Сергеєва Л. М. Керівнику професійного навчального закладу. –Київ 

Вид. група «Шкільний світ», 2018. – 112 с. 

6. Лукіна Т. О. Громадянська компетентність як основа розвитку 

національної ідентичності публічних службовців в Україні // Публічне 

врядування в Україні: стан, виклики, перспективи розвитку: матеріали щорічн. 

Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участ., присвяч. 100-річчю державної 

служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.) : у 5 т. /за заг. ред. В. С. Куйбіди, 

М. М. Білинської, О. М. Петрос. – Київ: НАДУ, 2018. – Т.5. –176 с. – С. 44 – 46 

(0,3 др. арк.). 

7. Зінчук Н. А. Інтегровані маркетингові комунікації у змісті 

професійного розвитку керівників закладів загальної середньої освіти в 

умовах сучасних фінансово-економічних відносин / Н. А. Зінчук // 

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

технології: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 

18 квітня 2018 р., м. Київ. У 2-х ч. : Ч. 2. ⁄ наукова редакція, упорядкування: 

В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. – Київ : Агроосвіта, 2018. – 146 с. – С. 75–77. 

8. Купрієвич В. О. Модель професійного самовдосконалення керівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підвищення 

кваліфікації / В. О. Купрієвич // Науковий вісник Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 

15 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол.: В. О. Радкевич 

(голова) та ін.]. – К. : Вид. Євенок О. О., 2018. – 188 с. – С. 41 – 47. 

9. Оліфіра Л. М. Керівництво командою та теорії лідерства / 

Л. М. Оліфіра, Н. В. Любченко // Нові вимоги до компетентностей керівників 

шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної 

освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти 

за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління 

проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; 

за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ 

«Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт 

Австрія. – Київ, 2018. – 74 с.; С. 26–39 (0,94 у. др. а.). 

10. Супрун В. В. Модернізація управління людськими ресурсами в 

системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / 

В. В. Супрун // Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий 

досвід, українські реалії і перспективи: зб. матеріалів методолог. семінар., 

15 листопада 2018 р., Київ. – Київ: НАПН України, 2018. – Режим доступу: 
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http://ipood.com.ua/. 

4. Тема «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. 

4.1. Основними науковими результатами, досягнутими в процесі 

виконання другого етапу дослідження у 2018 р., є такі: 

 здійснено діагностування стану розвиненості складових професійної  

компетентності педагогічних працівників; 

 проаналізовано рівень розвиненості науково-методичної 

компетентності, мотивацію до підвищення кваліфікації, рівень здатності до 

організації ефективної навчальної діяльності учнів, оптимальний вид 

підсумкової роботи та форми підвищення кваліфікації; 

 визначено за результатами анкетування напрями вдосконалення 

змістового та процесуальних компонентів у структурі курсів підвищення 

кваліфікації, заплановано підготовку системи заходів у міжкурсовий період 

згідно із запитами слухачів; 

 проаналізовано рівні щодо визначення стану розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(П-Т)О; 

 визначено потреби педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти стосовно розвитку їхньої інформаційної 

компетентності; 

 розроблено комплекс діагностичних матеріалів щодо визначення 

рівнів психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

 проведено констатувальний зріз із питань визначення рівнів 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

4.2. Підготовлено та надруковано 82 наукові публікації з проблеми 

дослідження, зокрема: у фахових педагогічних виданнях – 13, у зарубіжних 

виданнях – 11, а також тез – 58. 

4.3. Найвагоміші  публікації виконавців теми:  

1. Даценко А. С. Питання інформаційної компетентності педагогів у 

працях українських, радянських та зарубіжних науковців / А. С. Даценко // The 

8th International conference – Science andsociety‖ (November 9, 2018) Accent 

Graphics Communications&Publishing, Hamilton, Canada. 2018. p 25–36. 

2. Коваль Л. Є. Професійний розвиток майстрів виробничого навчання: 

методологічні підходи// Larysa Koval / Conference Proceedingsofthe 7th 

International Scientific Conference Problemsand Prospectsof Territories’ Socio-

Economic Development (April 4–7, 2018, Opole, Poland). The Academy of 

Management and Administrationin Opole, 2018; p. 202 – 203. ISBN 978-83-62683-

25-3. 

3. Kulishov V. S. Formation of entrepreneurial competence of students of 

vocational educational institutions of Ukraine bymeans of modern educational 

technologies / V.S. Kulishov // Periodyknaukowy Akademii Polonijnej, 
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Częstochowa, Akademia Polonijna w Chęstochowie, 2018, 26 (2018) nr 1, s. 101–

107. 

4. Лукіянчук А. М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складова 

психолого-педагогічної компетентності / А. М. Лукіянчук // Вісник 

післядипломної освіти: збірник наукових праць, серія «Соціальні та 

поведінкові науки». – К. : Апол-Груп, 2017.  – Вип. 4/5 (33/34). – С 58–67. 

5. Сілаєва І. Є. Методична діяльність педагогічних працівників в умовах 

інноваційного навчання/І. Є. Сілаєва // Zbiórartykułów naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej " Pedagogika. Science, research, 

development" (London30.10.2018- 31.10.2018) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond tradingtour», 2018.− Р. 102–110. 

6. Ситніков О. П. Білоцерківський інститут неперервної професійної 

освіти – центр підвищення кваліфікації / Ситніков О. П. // Професійно-

технічна освіта. – 2018. – № 2. – С. 49–51. 

5. Тема «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя 

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

Упродовж звітного року над темою працювали 9 виконавців. Науковий 

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

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

5.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання 

дослідження у 2018 р.: 

 розроблено методичну базу дослідження психологічних чинників 

суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій; 

 підготовлено комплекс методик дослідження психологічних чинників 

суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій (рукопис, на 

редагуванні, 10 др. арк.). 
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5.3. Найвагоміші публікації виконавців теми:  

1. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя як індикатор успішного 

життєвого шляху керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук // 

Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. – Северодонецьк, 

2018. – Вип. 3. – С. 45–54. 

2. Горова О. О. Соціально-психологічна адаптація та подолання 

супротиву щодо впровадження освітніх та суспільних реформ / О. О. Горова // 

Науковий вісник : зб. наук. пр. / Миколаївський національний університет ім. 

В. О. Ушинського. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Ушинського, 2018. – Вип. 1(19). 

– 180 с. – С. 173–178. – (Серія «Психологічні науки»). 

6. Тема «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій 

змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти», 

РК № 0117U002382, 2017–2019 рр. 

Упродовж звітного року над темою працювали 9 виконавців. Науковий 

керівник НДР – Л. Л. Ляхоцька, канд. пед. наук, доц. 
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6.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання другого 

етапу дослідження у 2018 р., такі: 

 проведено системний аналіз стану відкритої післядипломної освіти, 

уточнено категорійно-понятійний апарат проблеми; 

 розроблено та затверджено Науково-методичною радою ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» Програму дослідно-експериментальної 

роботи «Впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої 

післядипломної освіти». 

6.2. Основні науково-прикладні результати та інновації. 

У процесі підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників та керівних кадрів освіти вперше впроваджено інноваційні 

інформаційні технології, такі, як: 

 використання сервісів Office 365 під час підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних працівників освіти Борзнянського району 

Чернігівської області; 

 проведення вебінарів, онлайн лекцій із 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; 

 створення єдиного інформаційного простору та впровадження його 

в управлінський та організаційний напрям роботи кафедри ВОСІКТ 

забезпечило оперативний доступ усіх працівників кафедри до освітньої та 

організаційної інформації, оперативність роботи працівників кафедри, 

рівномірність розподілу навантаження на працівників кафедри та ефективний 

контроль за станом виконання завдань. 

6.3. Підготовлено та надруковано 69 наукових публікацій із проблеми 

дослідження. 

6.4. Найвагоміші публікації виконавців теми:  

1. Касьян С. Електронна кафедра: технології та інструменти розвитку / 

С. Касьян, Л. Ляхоцька, C. Антощук // Відкрита освіта: інноваційні технології 

та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, 

Л. М. Сергеєвої. – Київ : вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 

2018. – 440 с. [С.312–322]. 

2. Касьян С. П. Робота викладача в системі управління навчанням eFront 

/ С. П. Касьян. – Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. – 45 с. 

3. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного 

навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / за 

заг. ред. Л. Л. Ляхоцької, В. В. Олійника; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 

2018. – 313 с. 

4. Науково-методичні основи застосування технологій навчання в 
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системі відкритої післядипломної освіти: метод. посіб. / Л. Л. Ляхоцька, 

Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева та ін. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (гол. ред.), 

Л. В. Бондаренко, І. В. Герасименко]. – Київ, 2018. – 162 с. 

5. Ляхоцька Л. Л. Дистанційна технологія навчання в післядипломній 

педагогічній освіті: навч. посіб. / Л. Л. Ляхоцька; НАПН України, ДВНЗ   «Ун-

т менедж. освіти». –Київ: Міленіум,  2018. – 384 с. 

6. Ляхоцька Л. Л. Дистанційна технологія навчання в післядипломній 

педагогічній освіті: навч. посіб. / Л. Л. Ляхоцька; НАПН України, ДВНЗ   «Ун-

т менедж. освіти». – К. : Міленіум– Київ, 2018. – 384 с. 

7. Тема «Особистісний розвиток та психологічна допомога 

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

Упродовж звітного року над темою працювали 11 виконавців. Науковий 

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

7.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання 

дослідження у 2018 р., такі: 

 розроблено структурно-функціональну модель особистісного розвитку 

майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти; 

  розроблено й обґрунтовано модель професійної толерантності 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що складається з трьох 

взаємопов’язаних компонентів: а) власне управлінська толерантність (комплекс 

професійно важливих якостей особистості, який виражається у здатності 

керівника протистояти невизначеності, успішно адаптуватися до змін у 

професійній діяльності, справлятися з професійними труднощами і стресами, 

зберігаючи внутрішню стійкість); б) толерантність до взаємодії із суб’єктами 

навчально-виховного процесу (комплекс професійно важливих якостей керівника, 

який характеризується здатністю позитивно реагувати на відмінності суб’єктів 

незалежно від їхнього соціального статусу, прагненням досягти розуміння з 

іншими, повагою до їхньої думки, емпатією, доброзичливістю і конструктивністю 

у взаєминах з ними); в) аутотолерантність (комплекс професійно важливих 

якостей особистості, що виявляється у прийнятті себе, своєї автентичності, 

впевненості у собі, відповідальному ставленні до власного життя, здатності 

аналізувати свої слова і вчинки й робити висновки з власних помилок, адекватній 

самооцінці). 

8. Тема «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 – Т. І. Бурлаєнко, канд. пед. наук, доц. 

8.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання 

дослідження у 2018 р., такі: 

 виявлено роль і значення бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством; вплив податків на підприємство і роль податків в економіці 

держави; основні резерви підвищення продуктивності праці;  

 з’ясовано основні підходи до проектування структурно-

функціонального складу акме-орієнтованих концептуальних моделей 

професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів;  
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 визначено та виокремлено мотиваційний, когнітивний, оперативний 

та особистісний компоненти у структурно-функціональній моделі формування 

економіко-правової компетентності та теоретична інтерпретація його змісту. 

9. Тема «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах 

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

Упродовж звітного року над темою працювали 8 виконавців. Науковий 

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

9.1. Основні наукові результати, досягнуті під час виконання другого 

етапу дослідження у 2018 р., такі: 

 досліджено сутність і складові економічного, соціального та 

інформаційного механізмів системи управління проектами;  

 сформовано методичний підхід до реалізації економічного, 

соціального та інформаційного механізмів управління проектами. 

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 третього 

етапу дослідження у 2018 р., такі: 

 спільно з кафедрою ВОСІКТ взято участь у проведенні локального 

педагогічного експерименту «Впровадження технологій змішаного навчання 

в систему відкритої післядипломної освіти», експериментальній апробації 

віртуального освітнього середовища Office 365 з проблеми використання 

змішаної технології навчання в єдиному інформаційному середовищі на 

основі Office 365 при підвищенні кваліфікації слухачів у закладі 

післядипломної освіти. Визначено експериментальні групи підвищення 

кваліфікації за змішаною технологією навчання: категорія «Система відкритої 

освіти та технології дистанційного навчання» (на базі Борзнянської РДА 

Чернігівської області) у складі 72 особи (3 групи) (відповідно до плану-графіка 

підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів 

освіти на 2018 рік, затвердженого Президентом Національної академії 

педагогічних наук України 01.12.2017 р. та погодженого в. о. ректора 

Університету менеджменту освіти 30.11.2017 р.). Розроблено та 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, створено віртуальне навчальне середовище експериментальних груп 

слухачів на платформі Microsoft Office 365); 

 видано методичний посібник Науково-методичні основи 

застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти: 

метод. посіб. / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева та ін. [за заг. 

ред. Л. Л. Ляхоцької (гол. ред.), Л. В. Бондаренко, І. В. Герасименко]. – Київ, 

2018. – 162 с. 

10.2. Підготовлено та надруковано 78 наукових публікацій із проблеми 

дослідження: монографія (колективна) – 1; методичні посібники – 3; статті – 
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69, з них у наукометричних виданнях – 4, у фахових педагогічних виданнях – 

15, у зарубіжних виданнях – 4, з них іноземними мовами – 2 (1 англійська, 1 

польська); у збірниках наукових праць – 2, в електронних ресурсах – 0, тези – 

37, статті в інших виданнях – 1; публікації, розміщені в електронній бібліотеці 

НАПН України – 5. 

10.3. Найвагоміші публікації виконавців тем:  

1. Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для 

формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього 

процесу в умовах реформи Нової української школи: зб. матеріалів Всеукр. 

наук.-практ. семінару з оффлайн трансляцією, 17 травня 2018 р., м. Київ. URL: 

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

2. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. 

ІІІ Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 27 вересня 2018 р. [ред. кол.: Л. Л. 

Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос, Т.І. Сябрук]. – Київ : ДВНЗ 

«Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2018. – 172 c. 

3. Ляхоцька Л. Л. Дистанційна технологія навчання в післядипломній 

педагогічній освіті: навч. пос. / Л. Л. Ляхоцька; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т 

менедж. освіти». – Київ: Міленіум, 2018. – 384 с. 

4. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. 

монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – Київ : вид-во 

Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с. 

5. Олійник В. Концептуальні засади розвитку українського відкритого 

університету післядипломної освіти (проект) / В. Олійник, С. Касьян, 

Л. Ляхоцька. – Київ: ДВНЗ «Ун-тет менедж. освіти», 2018. – 10 с. URL: 

http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya/proekt-konceptualjnikh-zasad-rozvitku-

ukrajinsjkogho-vidkritogho-universitetu-pisljadiplomnoji-osviti. 

6. Науково-методичні основи застосування технологій навчання в 

системі відкритої післядипломної освіти: метод. посіб. / Л. Л. Ляхоцька, 

Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева та ін. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (гол. ред.), 

Л. В. Бондаренко, І. В. Герасименко]. – Київ, 2018. – 162 с. 

7. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного 

навчання в системі відкритої післядипломної освіти: метод. посіб. / за заг. ред. 

С. П. Касьяна, В. В. Олійника, Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». 

– Київ, 2018. – 310 с. 

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. 

11.1. Основними науковими результатами, досягнутими під час 

виконання третього етапу дослідження у 2018 р,. є такі: 

 обґрунтовано концептуальні засади управління післядипломною 

педагогічною освітою в умовах інноваційних трансформацій; 
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 підготовлено макет посібника «Соціально-педагогічні технології 

управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах 

інноваційних трансформацій»; 

 підготовлено макет методичних рекомендацій для органів 

державного управління освітою та керівників системи післядипломної 

педагогічної освіти. 

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 – 1 (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 2018 р., є такі: 

 визначено та апробовано основні напрями сприяння розвитку 

професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної 

педагогічної освіти; 

 розроблено зміст методичних рекомендацій зі сприяння розвитку 

професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної 

педагогічної освіти. 

12.2. Підготовлено та надруковано: 2 збірника матеріалів конференції, 

2 розділи монографії, 1 посібник, 2 спецкурси, 19 статей, зокрема, 7 – у 

наукових фахових виданнях, 9 – у міжнародних виданнях; 3 – в інших 

виданнях, 20 матеріалів і тез конференцій. 

12.3. Упровадження результатів НДР у вигляді спецкурсів, семінарів, 

тренінгів відбувається в освітньому процесі Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 

(Рівненський, Сумський), закладів вищої освіти (м. Львів) та ін. 

 

2.3. Публікації 

Загальна кількість праць, підготовлених в Університеті менеджменту 

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

 

За видами продукції: Підготовлено Зокрема 

надруковано 

Наукова продукція:   

стратегія   

монографії 7 7 

збірники наукових праць 7 7 

Науково-виробнича продукція:   

посібники 1 1 

навчально-методичні 12 12 
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методичні посібники 5 5 

навчальні посібники 4 4 

практичні посібники 1 1 

методичні рекомендації 5 5 

Навчальна продукція:   

лекційні курси   

спецкурси 20 20 

навчальні програми 10 10 

Довідкова продукція:   

положення   

збірники нормативних документів   

довідники   

Статті:   

у наукових фахових виданнях 51 51 

у міжнародних виданнях   

у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних 

47 47 

в інших виданнях 104 104 

у науково-педагогічній пресі 4 4 

у збірниках наукових праць 7 7 

у наукових періодичних виданнях 3 3 

Тези 168 168 

Концепції 1 1 

Збірники матеріалів конференцій 5 5 

Практичні порадники 4 4 
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3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Експериментальна діяльність Університету менеджменту освіти НАПН 

України у 2018 р. відбувалася у межах основних напрямів роботи кафедр. 

Сім експериментів 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, радник ректора УМО.  

Експериментальна база – 2: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України; Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти. 

Перший етап (травень 2017 р. – січень 2018 р.): 

1) визначено стратегічні орієнтири експерименту; 

2) визначено й узгоджено нормативно-правове забезпечення 

експерименту; 

3) вивчено та проаналізовано педагогічний досвід, психолого-

педагогічну літературу з проблеми дослідження; 

4) сформовано склад творчих робочих груп щодо організації та 

проведення експерименту; 

5) налагоджено спільну діяльність із науковими установами України, 

науково-методичними центрами, ГС «Всеукраїнська академія інноваційного 

розвитку освіти», представниками компанії Microsoft Україна; 

6) проведено комплексну діагностику рівня готовності учасників 

навчального процесу до роботи в експерименті; 

7) підготовлено звіт про результати першого (організаційно-

підготовчого) етапу експерименту. 

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 – 2: Миколаївська спеціалізована школа I–III 

ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментальний навчальний 

заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради Миколаївської області; Миколаївський муніципальний 

академічний коледж. 

У 2018 р. завершено третій (узагальнювальний етап): 

1)опрацьовано концепцію інноваційного навчального закладу «школа-

коледж»; 

2) розроблено навчальний план закладу нового типу й узгоджено з 

нормативно-правовою базою; 
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3) відкориговано структуру методичної роботи й управлінського 

забезпечення навчально-виховного комплексу «школа-коледж»; 

4) 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 2018 р. завершено третій (узагальнювальний) етап: 

1) проведено спостереження за рівнями сформованості професійного 

саморозвитку та підвищення педагогічної майстерності вчителів школи-

інтернату; здійснено поточний моніторинг рівня якості знань учнів та їхньої 

готовності до успішного навчання за художньо-естетичним профілем; 

2) здійснено моніторинг рівня сформованості здатності до професійного 

саморозвитку вчителів, рівня розвитку педагогічної майстерності; 

3) упроваджено новітні інформаційно-комунікаційні технології, що дало 

можливість педагогічному колективу поширювати власний досвід 

професійного саморозвитку на дистанційній платформі Moodle; 

4) доповнено і розширено освітньо-інформаційний простір школи-

інтернату, який дає змогу освітньому закладу налагоджувати спілкування, 

взаємообмін та поширення досвіду діяльності Центру педагогічної 

майстерності через мережу Інтернет в межах України та зарубіжжя; 

5) апробовано, здійснено корекцію комплексу методів роботи з 

учителями щодо професійного саморозвитку та підвищення педагогічної 

майстерності, а саме: методи професійного самовдосконалення: метод 

«портфоліо», метод проектів; методи педагогічного стимулювання: метод 

«здорової конкуренції», метод диспуту, метод порівняння та зіставлення, 

метод узагальнення; методи підвищення педагогічної майстерності: метод 

дискусії, метод тренінгу, ділової гри, групові методи, аналітичний метод, 

методи спостереження, обговорення, опитування, порівняння, метод 

поширення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів та педагогів-

майстрів, порівняльний та порівняльно-історичний методи, метод 

узагальнення, системно-структурний метод, метод моделювання, метод 

оцінювання, контент-аналіз, методи експериментального дослідження, методи 

статистичної обробки результатів тощо; 

6) укладено угоди про співробітництво зі спеціалізованими школами 

м. Миколаєва, м. Полтави, м. Мелітополя, школами Франції, Польщі. 

Педагоги закладу взяли участь у міжнародному освітньому проекті 

«OpenEducation» за запрошенням директора навчального комплексу 

SainteMarthe-Chavagnes Веронік Деспор (Франція, м. Ангулем); 

7) проведено Міжнародний фестиваль обдарованої молоді «КерамДиво-

2018» конкурс-огляд дитячої та юнацької творчості серед талановитих 

вихованців загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, гімназій, 
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позашкільних установ, що випробують себе у мистецтві художньої кераміки 

та живописі; 

8) проведено міжнародний мистецький пленер «Дивосвіт –2018» на тему 

«Мистецтво, що об’єднує» з метою збереження культурного надбання 

українського гончарного мистецтва на теренах України та зарубіжжя. 

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 2018 р. завершено третій (формувальний) етап: 

1) розроблено програми курсів за вибором: музичний, образотворчий, 

хореографічний  та художньо-естетичний напрями. Всього 14 програм; 

2) проведено «Методичний веб-квест» для керівників предметних 

кафедр та творчих груп (http://rezanovam.blogspot.com), який дозволив 

поширити досвід роботи вчителів з мережевими сервісами, мережевими 

спільнотами; 

3) проведено 25–26 квітня 2018 р. Всеукраїнську електронну науково-

практичну конференцію «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної 

майстерності вчителів мистецьких дисциплін». Видано збірник статей 

Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Інноваційні 

підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких 

дисциплін». – Мелітополь: КолорПринт, 2018. – 286 с. ISBN 978-966-2123-73-

9.Сайт конференціїhttps://sites.google.com/view/naukconference2018; 

4) співпраця з Британською Радою в Україні; участь у майстер-класі для 

вчителів «Найбільший урок у світі», організованому Дитячим фондом ООН 

(ЮНІСЕФ) – квітень 2018;участь у реалізації освітнього проекту «Модель 

ООН в Україні» (моделювання тематичних засідань Генеральної асамблеї 

ООН «Молодь проти тероризму», «Демократія – це дискусія», «Глобальні 

проблеми світу»; партнерські стосунки з Пардубицькою гімназією Моцарта у 

Республіці Чехії; онлайн листування з директором середнього училища 

«ПейоЯворов» Слівен; участь у фольклорному фестивалі «Дружба без 

кордонів» у м. Слівен (Болгарія); 

5) взаємини з Пардубицькою гімназією Моцарта (Чехія) розвиваються 

завдяки організації спільних заходів: проведення відеоспілкування з 

директором Пардубицької гімназії паном Мареком Виборни; 

6) проведено курси підвищення кваліфікації управлінців освітніх 

закладів міста Мелітополь за програмою «Упровадження комп’ютерно-

інформаційних технологій в управління та навчально-виховний процес», 

куратор-тьютор Кондратова Л.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО. 

http://rezanovam.blogspot.com/
https://sites.google.com/view/naukconference2018
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5. Тема «Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею 

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

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

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

доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій УМО. 

Експериментальна база – 2: Запорізький класичний ліцей Запорізької 

міської ради Запорізької області; Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. 

Перший (організаційно-підготовчий) етап: 

1) проведено діагностичну діяльність – підготовлені анкети для 

вивчення готовності вчителів до здійснення експериментальної діяльності; 

2) сформовано творчі групи за темою експериментального дослідження; 

3) проведено тренінг «Організація STEAM-освіти в умовах ліцею». 

Навчальний тренінг із колективом ліцею надав можливість ознайомити з 

темою та метою експерименту; створено освітнє середовище на Google-

classroom. 

6. Тема «Педагогічні умови формування конкурентоздатності 

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

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

Науковий керівник – Сергеєва Л. М., доктор педагогічних наук, 

професор. Кафедра державної служби та менеджменту освіти. 

Експериментальна база – 1: Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей. 

Досвід експериментальної роботи навчального закладу висвітлювався на 

заходах різних рівнів:  

 науково-практичному форумі «Єдиний інформаційний освітній 

простір: перешкоди, реалії, стратегії» з представниками навчальних закладів 

Криворіжжя (21.02. 2018); 

 всеукраїнській Інтернет-конференції «Впровадження елементів 

дуальної форми навчання в підготовку робітничих кадрів у закладах 

професійної освіти України» (23.02.2018);  

 засіданні круглого столу за темою «Сучасні погляди на підготовку 

конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти» в рамках роботи 

виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» (15.03.2018); 

 семінарі з питання оновлення змісту технологічної та професійної 

освіти (16.03.2018); 

 всеукраїнському науково-практичному web-форумі «Розбудова 

єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу» за 

напрямом роботи «Вітчизняний і зарубіжний досвід фундаментальних і 

прикладних досліджень розвитку дуальної освіти в умовах єдиного відкритого 

інформаційного освітнього простору» (22.03.2018); 

 всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка 

конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (25-26.04.2018);  
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 засіданні круглого столу «Впровадження елементів дуального 

навчання в профтехосвіті Дніпропетровщини: досвід Німеччини» в рамках 

українсько-німецького проекту партнерства з розвитку соціального діалогу, 

що реалізується Федерацією організації роботодавців Дніпропетровщини та 

німецької організації роботодавців NORD-METALL (19.04.2018); 

 засіданні Школи впровадження нових виробничих технологій на базі 

збагачувальної фабрики ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний 

комбінат» (27.04.2018); 

 у програмі «Тема дня» Криворізького телерадіооб’єднання 

(11.05.2018); 

 на телеканалі «Перший міський» (11.05.2018);  

 презентації регіонального рівня системи щодо підготовки 

конкурентоздатних фахівців у Криворізькому професійному гірничо-

технологічному ліцеї з елементами впровадження дуальної форми навчання у 

співпраці з ПАТ «Кривбасзалізрудком» (20.06.2018); 

 всеукраїнській серпневій конференції «Нова українська школа – 

старт реформи, участь громад» (21.08.2018). 

7. Тема «Технологія забезпечення доступності освітнього простору 

професійно-технічного навчального закладу для учнів з порушеннями 

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

Науковий керівник – Сергеєва Л. М., доктор педагогічних наук, 

професор. Кафедра державної служби та менеджменту освіти. 

Експериментальна база – 1: Державний навчальний заклад «Одеський 

центр професійно-технічної освіти». 

ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» (далі – ЦПТО): 

1) проведено вихідний контроль знань із предметів професійно-

теоретичної підготовки в групах за професіями «Монтажник санітарно-

технічних систем і устаткування» та «Лицювальник-плиточник»; 

2) проведено повторний моніторинг за показниками: 

 розвиток організаційної культури; 

 розвиток освітньої політики на рівні закладу (внутрішні нормативні 

документи); 

 запровадження інклюзивної практики в навчальних групах; 

3) заклад освіти брав участь у ІІ Всеукраїнській веб-конференції «Теорія 

і практика дистанційного навчання у професійній освіті»; 

4) участь ЦПТО у ІХ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та 

Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «WorldEdu» (15–17.03.2018). 

Колектив ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» отримав золоту 

медаль ІХ міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» у номінації 

«Інноваційні підходи до розбудови інклюзивної освіти – як умова розвитку 

соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами»; 

5) 15 березня 2018 р. проведено круглий стіл із теми: «Інновації у 

забезпеченні доступності освітнього простору ЗПО для учнів із порушеннями 

слуху» за участю науковців НАПН України, ДВНЗ «УМО», МОН; 

6) участь ЦПТО у роботі круглого столу «Професійна підготовка учнів 

з особливими потребами: реалії та перспективи», який також проводився 
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15 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти – 2018» НМЦ ПТО у Сумській області; 

7) 16 березня 2018 р. взяли участь у науково-практичному семінарі 

департаменту професійної освіти МОН України, ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» з теми: «Співпраця з роботодавцями щодо формування 

професійної компетентності та впровадження елементів дуальної системи», 

який проводився за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти – 2018»; 

8) 17 травня 2018 р. дружина Президента України Марина Порошенко 

та голова обласної державної адміністрації Максим Степанов відвідали ЦПТО, 

де відбулася зустріч із учнями інклюзивних груп, ознайомилися з 

фрагментами уроків виробничого навчання (в групах учнів із порушеннями 

слуху) з використанням сервісу Classroom через сучасні гаджети. 

Сергеєва Л.М., доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ «УМО» розповіла 

про особливості методики навчання дітей із порушеннями слуху і мовлення в 

умовах, які створені для них в ЦПТО; 

9) 21–22.04.2018 р. педагоги ЦПТО взяли участь у тренінгу, в рамках 

якого можна було освоїти базові навички жестової мови в Impact Hub 

Ambassadors за підтримки Future Leaders Exchange Program і U.S. Departmentof 

State; 

10) 9.10.2018 р. ЦПТО взяв участь у ІV Міжнародній науково-

практичній конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії 

розвитку в національному та світовому вимірі», співорганізатором якої був 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 

Експерименти регіонального рівня: 

1. Кафедра психології управління. Дослідно-експериментальна робота 

регіонального рівня у межах спільної лабораторії психології професіоналізму 

(ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та Рівненський обласний інститут 

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. № 375).  

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

професор, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України.  

Експериментальна база – : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

Здолбунівський районний методичний кабінет Здолбунівської районної ради; 

Костопільський районний методичний кабінет відділу освіти Костопільської 

райдержадміністрації; Здолбунівська гімназія Здолбунівської районної ради; 

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

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

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

Відпрацьовано основні напрями сприяння розвитку професіоналізму 

педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти; 

розроблено зміст відповідних методичних рекомендацій.  
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Друкована продукція: 2 збірника матеріалів конференції; 1 спецкурс, 

17 статей, зокрема, 9 – у міжнародних виданнях; загальним обсягом 24,1 др. 

арк., 23 матеріалів і тез конференцій загальним обсягом 3,5 др. арк., з них 3 – 

за кордоном. Усього – 27,6 др. арк. 

Підготовлено до друку: 1 монографію (11 др. арк.), 1 розділ у монографії 

(0,65 др. арк.), 3 посібники (27,7 др. арк.), 4 спецкурсів (4 др. арк.), 8 статей 

(4,25 др. арк.). Усього – 47,6 др. арк. 

2. Кафедра психології та особистісного розвитку. Дослідно-

експериментальна робота регіонального рівня на тему «Особистісний 

розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» ((2017–2021 рр.), 

Рішення вченої ради ННІМП ДВНЗ «УМО» №1-7/4-89 від 02.12.2016 р., наказ 

департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

№ 140 від 13.04.2017 р.). 

Науковий керівник – Лушин П. В., завідувач кафедри психології та 

особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

доктор психологічних наук, професор. 

Експериментальна база – 20: 1) Полтавський обласний інститут після-

дипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського; 2) Міський мето-

дичний кабінет відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 

області; 3) Районний методичний кабінет відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Решетилівської райдержадміністрації; 4) Районний методичний 

кабінет комунальної організації «Методичний сервісний центр з обслугову-

вання закладів освіти Полтавського району»; 5) Районний методичний кабінет 

відділу освіти молоді та спорту Карлівської райдержадміністрації. 

Результати експериментальної роботи кафедри – на рефлексивно-

узагальнювальнювальному  етапі (червень 2018 р. – жовтень 2018 р.) 

здійснено: 

1) оброблення, систематизація й узагальнення результатів, одержаних у 

ході теоретичного аналізу, констатувального й формувального етапів дослід-

но-експериментальної роботи; 

2) висвітлення результатів з проблеми дослідно-експериментальної 

роботи; 

3) здійснення колективної рефлексії експерименту в професійній 

спільноті за результатами впровадження психоандрагогічної моделі 

супроводу індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника; 

4) вироблення загальних рекомендацій щодо принципів, механізмів, 

інструментів реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для педагогічних 

працівників; 

5) коригування матеріалів, оцінювання рівня підтвердження гіпотези, 

виконання поставленої мети і завдань, формулювання загальних висновків 

дослідно-експериментальної роботи. 

На ІІ проміжному аналітичному етапі (січень 2018 – грудень 2018 р.) 

здійснено: 

1) вирішення теоретичних питань, які входять у загальну проблему 

дослідження; 
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2) вивчення практичних аспектів за напрямами дослідження, узагаль-

нення досвіду теоретичних та практичних напрацювань з реалізації мети 

дослідження; 

3)  складено й оформлено проміжний звіт по другому етапу. 

Експерименти локального рівня: 

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) з теми «Упровадження технологій змішаного 

навчання в систему відкритої післядипломної освіти» ((2017–2018 рр.), 

Рішенням вченої ради ЦІППО (протокол № 7 від 05.12.2017) схвалено 

Програму дослідно-експериментальної роботи «Впровадження технологій 

змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» 2018 р.). 

Науковий керівник – Ляхоцька Л. Л., професор ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Експериментальна база – 5: 1) Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 2) Височанська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Борзнянської районної ради 

Чернігівської області; 3) Відділ освіти Борзнянської районної державної 

адміністрації Чернігівської області. Комарівська ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Борзнянської районної ради Чернігівської області; 4) Гімназія імені 

Пантелеймона Куліша м. БорзниБорзнянської районної ради Чернігівської 

області; 5) Борзнянська ЗОШ І–ІІІ ступенів імені Христини Алчевської 

Борзнянської районної ради Чернігівської області. 

Результати експериментальної роботи кафедри ВОСІКТ та лабораторії 

СВО, отримані впродовж звітного періоду: розроблено та підготовлено для 

впровадження в практичну діяльність закладів ППО теоретико-методичну 

базу інноваційного проекту «Впровадження в освітній процес ЦІППО 

структури, форм і технологій підвищення кваліфікації слухачів в єдиному 

інформаційному середовищі на основі Office 365 при змішаному навчанні». 

Експериментально перевірено та апробовано в умовах реального 

(планового) освітнього процесу Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» інноваційну 

модель підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти через 

упровадження технологій змішаного навчання у віртуальному освітньому 

середовищі Microsoft 365. Підготовлено звіт про результати експерименту. 

Інноваційна складова: розроблено технологію змішаного навчання при 

підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти з 

використанням хмаро орієнтованого середовища Microsoft Office 365. 

Соціальний ефект: підвищення ефективності підготовки керівних, 

педагогічних і науково-педагогічних кадрів для забезпечення більш вищого 

рівня відкритого доступу до якісної освіти. 
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4. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ 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 2018 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» розпочався третій 

етап упровадження держбюджетних науково-дослідних робіт, що розроблялися у 

2015 р.  

Об’єктами упровадження виступали: ДВНЗ «Університет менеджменту 

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

України (теми НДР 2015 р.). 

У 2017 р. упроваджувалося 4 одиниці наукової продукції, підготовленої за 

проміжними результатами 3-х незавершених прикладних наукових досліджень, 

виконаних у 2015 р.  

Упровадження результатів НДР (2015 р.) у 2018 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 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 
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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.  

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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5. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У розділі наведено основні напрями діяльності редакційно-видавничого 

відділу Університету впродовж 2018 р., перелік наукових періодичних видань, 

засновником та співзасновником яких є Університет, а також описано 

характер і види робіт, які виконують співробітники відділу. 

Редакційно-видавничий відділ упродовж 2018 року 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 і співзасновником низки наукових 

періодичних видань, серед них: 

 міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в 

Україні»; 

 збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове 

видання: серії «Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки», 

«Управління та адміністрування»); 

 електронний науковий журнал «Теорія та методика управління 

освітою» (електронне фахове видання); 

 Науковий журнал «ScienceRise» (фахове видання). 

Редакційно-видавничим відділом упродовж року було зареєстровано 

наукові видання ДВНЗ «УМО» у CrossRef та отримання ідентифікаторів 

цифрового об’єкта (Digital Object Identifier) (DOI) науковим статтям збірника 

наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове видання: серії 

«Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки»). Також редакційно-

видавничим відділом здійснюється 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 

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове 

регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних 

змін» (м. Київ, 28 березня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, ЦІППО, відділ 

науково-організаційної роботи, відділ науково-методичного забезпечення та 

координації діяльності закладів ППО). 

Результативність. Конференція організована ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» спільно з ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» та лабораторією на громадських засадах «Управління якістю 

вищої освіти в контексті чинного законодавства України» Українського 

відкритого університету післядипломної освіти. 

У роботі конференції взяли участь понад 70 науковців, які обговорили 

перспективи інноваційного розвитку післядипломної освіти, концептуальні 

підходи до розвитку педагогічної освіти, сучасний стан і проблеми 

нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти, тенденції 

розвитку післядипломної освіти в умовах глобальної інформатизації, виклики 

та перспективи розвитку системи забезпечення якості післядипломної освіти в 

Україні. 

Учасники конференції зазначили, що головною метою післядипломної 

освіти є забезпечення безперервності освітнього процесу, створення умов для 

втілення концепції «lifelong learning». 

Опубліковано доповіді у фаховому виданні Університету та видано 

сертифікати про участь у конференції. 

 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Наука і молодь 2018: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін» (м. Київ, 18 травня 2018 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», ННІМП, відділ науково-організаційної роботи, відділ 

науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО). 

Результативність. У роботі конференції взяли участь близько 150 осіб, 

серед яких здобувачі вищої освіти та молоді дослідники з різних регіонів 

України.  

Ухвалено Резолюцію, в якій пропонується звернути увагу на 

перспективність презентованих здобувачами вищої освіти та молодими 

науковцями результатів наукових досліджень для підготовки 

конкурентоздатних фахівців, ширше використовувати сучасні інформаційні 

можливості для проведення подібних заходів, зокрема в онлайн режимі, 

розширити географію представництва учасників, залучаючи до подібних 

форумів представників інших закладів освіти України та зарубіжжя тощо. 

http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/lifelong-learning
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За результатами конференції заплановано публікацію статей у 

електронному науково-практичному виданні Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології «Науковий вісник УМО» та тез доповідей у 

електронному науково-практичному виданні «Студентський альманах». 

 

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція 
 

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Історична правда як 

чинник формування громадянської самосвідомості педагогічних 

працівників (до річниці Великого терору 1937–1938 рр.)» (м. Біла Церква, 

05 грудня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», БІНПО).  

Результативність. Всеукраїнська інтернет-конференція організована 

працівниками кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

Тематичними напрямами роботи стали: сталінські репресії 30-х років в 

регіонах України, опір українського населення радянському репресивно-

каральному апарату в 30-х роках, ліквідація «білих плям» в українській 

історичній науці та донесення виявлених історичних фактів широкому загалу, 

вдосконалення роботи педагогів у галузі правового та громадянського 

виховання. Конференцію вів Даценко Артем Станіславович, в.о. завідувача 

кафедри, канд. іст. наук.  

У конференції взяли участь 60 осіб – викладачі та заступники 

директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти багатьох 

регіонів України – від Закарпаття на заході до Донецької та Луганської 

областей на сході.  

Найбільш цікавими та змістовними були доповіді: Сахна О В., 

кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну, присвячену долі репресованих в 30-ті роки на 

прикладі окремої людини; заступника директора з виховної роботи 

Білоцерківського професійного ліцею Павленко В В. та викладача історії та 

громадянської освіти Піщанобродського професійного аграрного ліцею 

(Кропивницька область) «Голодомор 1932–1933 років на теренах 

Новогеоргіївщини (сучасної Світловодщини): погляд крізь призму архівних 

джерел».   

На конференції виступив спеціальний гість, відомий військовий 

історик та журналіст Михайло Жирохов, який доповів про роботу над Книгою 

пам’яті полеглих за Україну з Чернігівської області. 

За матеріалами конференції готується до видання збірник тез. 

 

Відповідно до плану роботи НАПН України 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 25 травня 

2018 р., ЦІППО, ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», відділ 
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науково-організаційної роботи, відділ науково-методичного забезпечення та 

координації діяльності закладів ППО). 

Результативність. У заході взяли участь понад 200 науковців, освітян, 

студентської молоді з усіх регіонів України, а також почесний гість – 

президент Європейського інституту післядипломної освіти (EIDV), доктор 

права, професор Йозеф Затько (Словацька Республіка). 

Учасники конференції обговорили психолого-педагогічні проблеми 

становлення й розвитку професіоналізму в системі освіти, зокрема, психолого-

педагогічного супроводу особистісного розвитку фахівця в сучасних умовах; 

підготовки психологів до роботи в сучасних організаціях, забезпечення 

організаційного розвитку, розвитку організаційної культури та соціалізації 

особистості; психологічного забезпечення та технології професійного 

вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти тощо. 

Сформовано електронне видання (Психолого-педагогічний супровід 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах 

трансформації освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», 2018. – 120 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji). 

 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна 

підготовка кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції освіти»(м. 

Біла Церква Київської області, 07 листопада 2018 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», БІНПО, відділ науково-організаційної роботи, відділ 

науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО). 

Результативність. На конференції відбувся обмін педагогічним 

досвідом з питань реалізації європейських освітніх практик та організації 

міжнародної співпраці у системі професійної підготовки кваліфікованих 

робітників в Україні. 

У роботі пленарного засідання у режимі онлайн було заслухано та 

обговорено 11 доповідей, які представили науковці ДВНЗ «УМО» НАПН 

України та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської та 

Сумської областей. У роботі заходу взяли участь педагоги Донецької, 

Миколаївської, Харківської, Кіровоградської та Полтавської областей. 

У заході взяли участь Ситніков Олександр Пантелійович, директор 

БІНПО, канд. іст. наук, доцент, Сілаєва Ірина Євгенівна, завідувач кафедри 

МПО та СГД БІНПО, канд. техн. наук, доцент, Сергеєва Лариса Миколаївна, 

професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, д-р пед. наук, 

професор та інші науково-педагогічні працівники. 

Учасники конференції висловили побажання щодо подальшої плідної 

співпраці з обміну досвідом у рамках реалізації європейського виміру у 

професійну освіту України.  

http://umo.edu.ua/konferenciji
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Інформацію про захід розміщено на сайті ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Науково-практичний семінар 

 

Науково-практичний семінар «Позиціонування навчального закладу 

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

02 листопада 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ННІМП, 

відділ науково-організаційної роботи, відділ науково-методичного 

забезпечення та координації діяльності закладів ППО). 

Результативність. Організаторами науково-практичний семінару 

виступили науково-педагогічні працівники кафедри управління навчальними 

закладами та педагогіки вищої школи ННІМП. 

Робота семінару була зосереджена на таких напрямах: 

– теорія та практика маркетингового управління в освіті; 

– стратегії маркетингу та позиціонування навчального закладу в 

соціальних мережах; 

– імідж навчального закладу в контексті конкурентоспроможності 

на ринку освітніх послуг. 

Модераторами семінару були доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої 

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

«Управління навчальним закладом» Галушко Сергій Олександрович. 

Учасниками семінару стали викладачі та аспіранти кафедри управління 

навчальними закладами та педагогіки вищої школи, викладачі Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології, студенти спеціальності  

«Управління навчальним закладом», а також випускники цієї спеціальності 

минулих років. 

За результатами семінару учасники отримали сертифікати 

встановленого зразка. 

Інформацію про захід розміщено на сайті ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Виставки  

 

1. ІX Міжнародна спеціалізована виставка «Сучасні заклади освіти – 

2018» (15–17 березня 2018 р., м. Київ). 

У межах роботи виставки 16 березня 2018 р. ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» проведено науково-методологічний семінар 

«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін», який 

провели науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології: 

Зоя Вікторівна Рябова, Ганна Миколаївна Тимошко, Ірина Леонідівна Сіданіч, 

Тетяна Анатоліївна Махиня, Наталя Олексіївна Приходькіна, Віктор 

Антонович Гладуш, аспірантка Наталя Юхимівна Заєць, педагогічний 

працівник Оксана Петрівна Юрченко. 
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За підсумками роботи виставки ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» удостоєно Гран-прі у номінації «Лідер наукової та науково-технічної 

діяльності», нагороджено золотою медаллю у номінації «Науково-

методичний супровід і організаційна взаємодія державної влади та 

управління, закладів післядипломної освіти з ОТГ у створенні системи якісної 

освіти» за колективну монографію «Культура цільового управління в 

національній системі освіти: гуманістичний аспект», а науковцям 

Університету вручено дипломи. 

 

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

2018» (19–21 квітня 2018 р., м. Київ). 

19 квітня 2018 р. науково-педагогічні працівники кафедри державної 

служби та менеджменту освіти Наталія Іванівна Клокар, В'ячеслав Васильович 

Супрун, Надія Василівна Любченко, Денис Олександрович Рибальченко 

ініціювали та провели круглий стіл «Підготовка висококваліфікованих та 

відповідальних кадрів для публічного управління та адміністрування: виклики 

реформ та перспективи розвитку», модератором заходу виступила доктор 

педагогічних наук, професор Наталія Іванівна Клокар. 

За підсумками роботи виставки ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» нагороджено двома золотими медалями: у номінації «Інноваційний 

розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» за колективну 

монографію «Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, 

прогнози»( авторський колектив: О М. Отич, В. В. Олійник, Т. М. Сорочан, 

М. О. Дей, Т. О. Лукіна, А. В. Василюк, В. Г. Базелюк, А. О. Молчанова, 

Н. І. Яковець, І. Г. Отамась, А. Б. Жихарєва) та у номінації «Інформаційні ІТ-

технології у вищому навчальному закладі» за електронний ресурс «Онлайн 

консультування як форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ПТНЗ в системі післядипломної освіти» Г. Г. Горлової, завідувача відділу 

сучасних технологій виробництва Білоцерківського інституту неперервної 

післядипломної освіти. 

 

3. Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2018» (23–

25 жовтня 2018 р., м. Київ). 

23 жовтня 2018 р. проведено дискусійну панель «Інклюзивна освіта як 

маркер конкурентоздатності закладів освіти» за участю доктора педагогічних 

наук, професора, дійсного члена НАПН України, академіка-секретаря 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Неллі 

Григорівни Ничкало. Модератором заходу виступила Лариса Миколаївна 

Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри публічного 

управління та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти. У дискусії також взяли участь Світлана Олександрівна 

Александрова, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ 

«Одеський центр професійно-технічної освіти»; Тетяна Іванівна Стойчик, 

заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею; Агнеса Миколаївна Павлова, 
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викладач ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»; Ольга Іванівна 

Волошина, викладач ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти». 

Визначною подією виставки став круглий стіл-презентація наукової 

школи Олійника Віктора Васильовича, доктора педагогічних наук, професора, 

дійсного члена НАПН України та презентація колективної монографії 

«Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент». З доповідями 

виступили науково-педагогічні працівники Університету менеджменту освіти 

ректор Микола Олексійович Кириченко, проректор з науково-методичної 

роботи та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти Олена 

Миколаївна Отич, директор ЦІППО Університету менеджменту освіти Тамара 

Михайлівна Сорочан, заступник директора ЦІППО Лариса Миколаївна 

Оліфіра, завідувачі кафедр Вікторія Вікторівна Сидоренко, Олена Іванівна 

Бондарчук, Зоя Вікторівна Рябова, докторанти Ірина Миколаївна Андрощук та 

Марія Василівна Братко. Серед доповідачів була співавторка монографії 

Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти 

дорослих НАПН України. У круглому столі взяли участь керівники, науково-

педагогічні працівники закладів післядипломної освіти та викладачі закладів 

вищої освіти. 

25 жовтня 2018 р. в рамках роботи круглого столу «Професійний 

розвиток сучасного освітнього менеджера в умовах післядипломної 

педагогічної освіти: виклики, новації, досвід» презентовано роботу 

лабораторії Українського відкритого університету післядипломної освіти та 

Координаційного центру розвитку шкіл новаторства. Доповідачами виступили 

Олена Миколаївна Отич, доктор педагогічних наук, професор, виконавчий 

директор Українського відкритого університету післядипломної освіти, 

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; Надія Василівна 

Любченко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічного 

управління та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України; Наталія Анатоліївна Зінчук, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; Надія Іванівна Білик, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної 

майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти ім. М. В. Остроградського, головний редактор електронного наукового 

фахового журналу «Імідж сучасного педагога», Надія Адамівна Мельник, 

кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Софія 

Олександрівна Шидловська, завідувач районного методичного кабінету 

Володимирецької райдержадміністрації Рівненської області. 

За підсумками роботи виставки ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» нагороджено золотою медаллю у номінації «Інноваційне освітнє 

середовище: нові виклики та сучасні рішення» за монографію «Відкрита 

освіта: інноваційні технології та менеджмент» авторського колективу під 

науковим керівництвом В. В. Олійника. 
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4. ХХХІV Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 

День студента 2018» (15–17 листопада 2018 р., м. Київ). 

15 листопада 2018 р. науково-педагогічний працівник кафедри 

університетської освіти і права ЦІППО, старший викладач Вікторія Юріївна 

Наумова разом із координатором проектів ОБСЄ в Україні Лілією 

Михайлівною Грудко провели семінар «Освітні заходи з протидії торгівлі 

людьми в Україні», учасниками якого стали студенти, викладачі та працівники 

закладів дошкільної освіти. 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 

Володимирівна Дубініна, Володимир Миколайович Івкін, Галина 

Володимирівна Наливайко, Галина Віталіївна Бережна організували та 

провели семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських 

інтеграційних процесів». Кафедра економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

організували круглий стіл «Кращі світові практики приватизації». Ведучим 

заходу виступила Тетяна Іванівна Бурлаєнко, доповідачем – Ольга Георгіївна 

Постоєва. 

17 листопада 2018 р. проведено круглий стіл «Інноваційний розвиток 

освіти та сучасні педагогічні технології». Модераторами круглого столу були 

професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій Лариса Леонідівна Ляхоцька, завідувач кафедри Сергій Петрович 

Касьян та доцент кафедри Світлана Володимирівна Антощук. 

За підсумками роботи виставки ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» удостоєно почесного звання «Лідер післядипломної освіти», 

нагороджено золотою медаллю в номінації виставкового конкурсу 

«Інформаційні IT-технології у вищому навчальному закладі» за навчальний 

посібник «Дистанційна технологія навчання в післядипломній педагогічній 

освіті» Л. Л. Ляхоцької. 

 

Відповідно до плану роботи Університету менеджменту освіти  

проведено такі науково-практичні заходи: 

 

Форуми 

 

1. ІІ Міжнародний освітньо-науковий форум «Угода про асоціацію: 

від партнерства до співробітництва», секція «Гуманітарний розвиток 

суспільства» (Польща, м. Закопане, 21–26 січня 2018 р., ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», Національний університет 

«Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Кошицький технічний 

університет (Словацька Республіка), Варненський вільний університет 

ім. Чорноризця Храбра (Республіка Болгарія), Університет Зелена Гура 

(Республіка Польща). 
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Результативність. Освітня програма міжнародного стажування 

базувалась на компетентісному підході, який поділяє філософію визначення 

вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному 

Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» 

(Tuning Educational Structures in Europe, TUNING). Робота за чотирма 

модулями (120 годин) була направлена на оволодіння, оновлення та 

поглиблення учасниками спеціальних фахових, науково-методичних, 

педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних 

та управлінських компетентностей, зокрема вивчення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню своїх посадових 

обов’язків, розширенню компетенції. За результатами видано збірник 

наукових робіт учасників, що входить до наукометричних баз, і сертифікати 

про успішне складання програми міжнародного стажування. 

 

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

виклики сучасності»(Болгарія, м. Варна, 10–16 вересня 2018 р., ЦІППО 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Варненський вільний університет 

ім. Чорноризця Храбра (Республіка Болгарія). 

Результативність. Проведено пленарне й секційні засідання, де 

науковці із Болгарії, Грузії, Польщі, Словакії, Хорватії та України мали 

дискусійні панелі із актуальних питань розвитку науки і освіти. За підсумками 

Форуму вийшов із друку збірник наукових праць англійською мовою 

«Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools». 

Vоlume 28, Number 4, (2018). 

 

Міжнароднінаукові-практичніконференції 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний освітній 

простір Україна – ЄС» (Хорватія, Болгарія, Україна, м. Вішнян (Хорватія),  

7–12 травня 2018 р., ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Навчально-науковий інститут фінансів та банківської справи Університету 

державної фіскальної служби України, Університет міста Рієки (Республіка 

Хорватія), Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра 

(Болгарія), Зеленогурський Університет (Польща). 

Результативність. Робота за чотирма модулями (120 годин) була 

направлена на оволодіння, оновлення та поглиблення учасниками спеціальних 

фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, 

психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, 

зокрема вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному 

виконанню своїх посадових обов’язків, розширенню компетенції. За 

результатами видано збірник наукових робіт учасників, що входить до 

наукометричних баз і сертифікати про успішне складання програми 

міжнародного стажування. 

 

2. ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 
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трансформацій» (м. Подгайська, Республіка Словаччина, 5–9 березня 2018 р., 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Східноєвропейська агенція 

розвитку, Європейський інститут післядипломної освіти). 

Результативність. На конференції обговорено найактуальніші 

теоретичні та практичні проблеми активізації співпраці між науковою 

спільнотою країн-партнерів, вивчення кращих європейських практик розвитку 

сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної 

системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та 

національних пріоритетів, створення єдиного інформаційного середовища 

консорціуму післядипломної педагогічної освіти, академічної мобільності як 

механізму розвитку людських ресурсів, комерціалізації освітніх послуг у 

вищому навчальному закладі, формування і розвитку професійної 

компетентності як «мета-компетентності» в умовах інформаційного 

суспільства, застосування проектного підходу для ефективного вирішення 

соціальних проблем міста чи району в країнах ЄС, івент-менеджменту в 

управлінні розвитком професійного навчального закладу та інші. 

У міжнародній науково-практичній конференції взяли участь науковці, 

аспіранти, представники державного апарату, бізнес-структур Словаччини, 

Чехії, Польщі, України. 

Було організовано роботу за напрямами: публічне управління і 

адміністрування; економіка; менеджмент; філософія, політологія, соціологія; 

педагогіка; психологія; соціальні комунікації. Географія Конференції 

охоплювала міста Київ, Львів, Мукачево, Ужгород, Суми, Братиславу, Нові 

Замки, Познань, Лодзь, Ченстохово та інші, що сприяло проведенню наукової 

дискусії з актуальних питань розвитку освіти і науки. 

За результатами проведення Конференції усі учасники отримали 

сертифікати. Наукові статті та матеріали конференції надруковано у збірнику 

наукових праць «EURÓPSKA VEDA» (ISSN 2585-7738), який внесений до 

11 міжнародних наукометричних баз даних. 

 

Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції 

 

1. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти»(м. Київ – м. Біла Церква, 29 листопада 2018 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. Конференція спрямована на вирішення актуальних 

питань щодо розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників в системі неперервної професійної освіти; розвитку готовності 

педагогічних працівників до інноваційної діяльності; особливостей 

управління процесом розвитку закладу освіти в умовах євроінтеграції та 

організації освітнього процесу на гуманістичних засадах. 

До оргкомітету конференції надійшло 120 тез доповідей від зарубіжних 

та українських навчальних закладів й організацій. У роботі конференції взяли 

участь науковці 7 країн: Азербайджана, Білорусі, Грузії, Казахстану, Польщі, 

Чехії, України. Українську освіту представляли 14 закладів вищої освіти, 27 



50 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 5 навчально-

методичних центрів професійно-технічної освіти. 

Роботу конференції було організовано у форматі одного пленарного 

онлайн засідання і десяти секцій. На пленарному засіданні виступили 13 

наукових і педагогічних працівників закладів освіти. Загалом у ході 

пленарного і секційних засідань представлено 120 доповідей. 

Напрацювання Конференції в авторській редакції заплановано видати у 

електронному збірнику. Авторами напрацювань є 6 докторів наук, 22 

кандидатів наук, педагогічні працівники закладів освіти та методичних 

центрів ПТО Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, 

Кіровоградської, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Івано-

Франківської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської 

областей України. 

За результатами обговорення доповідей прийнято резолюцію. 

 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології у підготовці фахівців для швейної промисловості» (м. Київ – 

м. Біла Церква, 12 грудня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

БІНПО). 

Результативність. Конференцію проведено замість запланованого 

оnline форуму з педагогічними працівниками закладів професійної освіти 

України «Актуальні питання методики професійної освіти».  

Організатори Міжнародної науково-практичної конференції: 

Департамент професійної освіти Міністерства освіти та науки України, 

кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. За програмою 

конференції обговорено організаційно-методичні засади професійної 

підготовки робітничих кадрів за сучасними моделями навчання у контексті 

освітніх євроінтеграційних процесів; відбувся обмін досвідом з проблем 

використання інноваційних освітніх та новітніх виробничих технологій при 

навчанні за професіями швейної галузі.  

Науково-практична інтернет-конференція проводилась за 11 

тематичними напрямами. На пленарному засіданні конференції у режимі 

online заслухано 16 доповідей. У заході взяли участь близько 100 учасників із 

13 областей України та м. Києва. Закордонний досвід представлено 

доповідями педагогів Королівства Норвегія та Республіки Білорусь. Серед 

учасників конференції 3 доктори педагогічних наук та 8 кандидатів наук. 

У конференції взяла участь Голда Виноградська, радник міністра освіти 

та науки України, голова національного галузевого партнерства у легкій 

промисловості України «Fashion Globus Ukraine», з інформацією про 

перспективи удосконалення професійної підготовки фахівців для легкої 

промисловості України та організацію різних конкурсів.  

Від Департаменту професійної освіти МОН України до учасників 

конференції звернулася Мірошниченко К.Б., заступник директора 

Департаменту професійної освіти Міністерства освіти та науки України, 
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начальник відділу змісту освіти і організації навчального процесу, яка 

розповіла про особливості впровадження дуальної форми навчання при 

підготовці кваліфікованих робітників для швейної галузі. Її колега 

Кравець Ю І., головний спеціаліст відділу змісту освіти та організації 

навчального процесу Департаменту професійної освіти МОН України, 

повідомив про стан і перспективи розробки сучасних державних стандартів 

професійно-технічної освіти на підставі компетентнісного підходу за 

професіями швейного напряму.  

Від Королівства Норвегія участь у конференції взяла Марина Смульська, 

викладач Старшої школи регіону Хаделанд, яка розповіла присутнім про 

особливості системи професійно-технічної освіти Норвегії та про основні 

аспекти підготовки кваліфікованих робітників на базі Старшої школи регіону.  

Від Республіки Білорусь участь у Міжнародній конференції взяли 

педагоги Мінського державного професійно-технічного коледжу швейного 

виробництва – Шавнева О.В., завідуюча відділенням ПТО та Рогалевич І.А., 

викладач, які представили досвід мережевої взаємодії блогів викладачів 

спецдисциплін в інформаційному середовищі коледжу як засіб формування 

професійних компетентностей учнів. 

За результатами Міжнародної науково-практичної конференції 

підготовлено електронний та друкований варіанти збірника матеріалів. 

Матеріали конференції розміщені на сайті кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

http://methodica.inf.ua. 

 

Міжнародні науково-практичні семінари 

 

1. Міжнародний науково-практичний семінар «Організація 

електронного документообігу в закладах освіти та органах державної 

влади» (м. Київ, 15 травня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

ЦІППО). 

Результативність. Міжнародний науково-практичний семінар був 

організований УМО спільно з Литовським державним новим архівом, 

Центральним державним електронним архівом України та Українським 

науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. 

Обговорено стан розвитку інформаційного суспільства у державі та 

переваги його побудови, роль керівництва організацій та установ, а також 

компетенції персоналу в організації електронного документообігу. 

Завершився захід у форматі «запитань-відповідей», які були націлені на 

розв’язання проблем впровадження електронного документообігу в Україні та 

реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 щодо 

схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018–2020 рр.  

За підсумками семінару окреслено цілі, які переслідує Університет, 

створюючи систему електронного документообігу, а саме: зробити аналіз 

процесів документообігу і оцінити, які з них будуть перенесені в систему 

електронного документообігу; чітко виділити, які функції виконуватиме 
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система: підготовка проектів документів, узгодження проектів в системі, 

підписання, реєстрація, (реєстрація вхідних паперових документів і їх 

сканування), функція передачі документів для виконання завдань та інші 

потрібні функції; провести аналіз правових актів, що регламентують 

електронний документообіг та електронні документи; оцінити наслідки зміни 

правового регламентування на створену систему електронного 

документообігу та необхідні витрати на її перебудову за новими вимогами. 

Співорганізатори дійшли згоди про співпрацю та організацію заходів 

щодо підвищення кваліфікації фахівців з електронного документообігу у 

закладах освіти за участі провідних установ, які входять у Співдружність ЄС 

та України. 

 

2.Міжнародний науково-практичний семінар «Розвиток 

компетентностей директора Нової української школи» (м. Одеса, 25 

червня 2018 р., КультурКонтакт Австрія, ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»). 

Результативність. У рамках українсько-австрійського проекту «Нові 

вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» відбувся науково-

практичний семінар за участю міжнародних експертів Проектного бюро 

«КультурКонтакт» Австрія Міністерства з питань освіти та жінок Австрії 

(м. Відень, Республіка Австрія) Олівії де Фонтана (Педагогічний університет 

Штірії) та Міхаели Сбурні (незалежний експерт).  

У семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України та 25 директорів шкіл з 

різних регіонів України. Експертами від України стали 8 учасників проекту, 

зокрема від ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – О. М. Отич, проректор 

з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних 

наук, професор, Л. М. Оліфіра, заступник директора ЦІППО, кандидат 

педагогічних наук, доцент, З. В. Рябова, завідувач кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, професор, 

Т. А. Махиня, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

Під час семінару директори шкіл ознайомилися зі змінами 

організаційної культури, ментальними моделями, роллю та функціями 

керівника в нових умовах, проаналізували сучасні вимоги до керівників, а 

також до змісту та організації освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти. На основі використання інтерактивних форм і методів 

роботи учасники семінару набули практичних навичок системної комунікації, 

вирішення конфліктів і саморефлексії. Директори шкіл та експерти відзначили 

надзвичайну актуальність проблем, обговорюваних під час семінару, 

необхідність нового осмислення ролі керівника, запровадження 

організаційних змін і зміни його особистості, доцільність упровадження 

креативних практик і роботи в малих групах для професійного розвитку 

керівників закладів середньої освіти. 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка 

конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (м. Кривий Ріг,25–

26 квітня 2018 р., ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих Президії НАПН 

України, Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області, Криворізький професійний гірничо-технологічний 

ліцей).  

Результативність. У роботі конференції взяли участь понад 260 

представників, серед яких – 15 докторів наук, 8 професорів, 59 кандидатів 

наук, 23 доценти, 47 представників закладів вищої освіти, 31 представник 

коледжів (з них 3 директори), 100 представників системи професійної освіти 

(з них – 16 директорів закладів професійної освіти, 4 директори Навчально-

методичних центрів професійно-технічної освіти), 2 докторанти, 

13 аспірантів, 24 магістранти, 17 студентів із 20 областей України (Вінницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, 

Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернівецької, Чернігівської та м. Києва). 

Прийнятою резолюцією конференції відзначено значний досвід 

педагогічного колективу Криворізького професійного гірничо-технологічного 

ліцею Дніпропетровської області (директор – В’ячеслав Сиротюк) та 

результатів експериментальної роботи педагогічного майданчика ліцею 

(науковий керівник – професор Л. М. Сергєєва, науковий консультант – 

академік  Н. Г. Ничкало) щодо створення якісного освітнього середовища для 

професійної підготовки конкурентоздатних фахівців, багатовекторну 

співпрацю з роботодавцями, системну, компетентнісну, інтегративну спільну 

працю педагогічного колективу щодо пошуку нового змісту, форм і методів 

професійного навчання, забезпечення спільної відповідальності за результати 

праці. 

 

Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції 
 

1. ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» 
(м. Біла Церква, 26 березня – 19 квітня 2018 р., БІНПО ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»).  

Результативність. У конференції взяли участь понад 55 учасників із 

10 областей (Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Житомирської, 

Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської 

областей), з них – 9 кандидатів наук, керівники та методисти навчально-

методичних центрів, керівники та педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів         I–

IV рівнів акредитації, аспіранти, фахівці в галузі навчання дорослих. За 

результатами роботи конференції ухвалено: 
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1. Відмітити значний інтерес до проблематики заходу з боку закладів 

освіти, високий рівень практичної значущості досліджень, які представлені в 

доповідях учасників. 

2. Рекомендувати учасникам конференції за результатами доповідей 

підготувати статті та подати до збірнику матеріалів конференції : «Інноваційна 

професійна освіта: пошуки шляхів оновлення». 

3. Сприяти впровадженню теоретичних і практичних результатів 

учасників конференції у практику інституту. 

4. Провести Х ювілейну Всеукраїнську науково-практичну інтернет-

конференцію «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення» в 

2019 р. 

5. Продовжити роботу з виконання теми НДР «Умови розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників системи 

неперервної професійної освіти». 

 

2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології» (м. Київ, 19 квітня 2018 р., ЦІППО ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»). 

Результативність. IІІ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-

конференцію проведено в Інституті модернізації змісту освіти. Ініціатором її 

проведення виступила кафедра філософії і освіти дорослих Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету 

менеджменту освіти». Тематичний партнер – кафедра публічного управління 

та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».  

Захід транслювався на YouTube каналі Віртуальної кафедри 

андрагогіки і мав понад 1500 перепостів у соціальних мережах. У роботі 

Інтернет-конференції взяли участь 340 представників різних навчальних 

закладів і установ України, було подано 224 заявки, надіслано 146 тез, 

відеодоповідей, відеоскрайбінгів. 

Обговорення актуальних питань за тематичними напрямами Е-

конференції проводилось на десяти секціях в інтернет-оффлайн форматі та в 

постерному режимі. Форми участі в заході були такі: виступи, доповіді (у 

відеофайлах), презентації або стендові доповіді, статті, тези матеріалів 

конференцій. Упродовж місяця матеріали конференції розміщувались на сайті 

Віртуальної кафедри андрагогіки (https://ppo.mk.ua. Розділ «Конференція») за 

тематичними напрямами з подальшим обговоренням. 

Модераторами заходу були Вікторія Сидоренко, завідувач кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

доктор педагогічних наук, та Олексій Самойленко, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти». 

Марина Ілляхова презентувала відеоролик «Нова українська школа: 

виклики для професійного розвитку педагогічних працівників» (Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yhPNfWT7eIc&feature=youtu.be.) 

https://ppo.mk.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=yhPNfWT7eIc&feature=youtu.be.
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Тетяна Лозова, методист  із міста Роздільне Одеської області, прочитала 

авторський вірш про Нову українську школу. 

На пленарному засіданні науковці виступили з цікавими доповідями. З 

ними (у відеофайлах), а також виступами, стендовими доповідями, статтями, 

тезами матеріалів учасників Інтернет-конференції за тематичними напрямами, 

резолюцією можна ознайомитися на сайті Віртуальної кафедри андрагогіки 

(https://ppo.mk.ua. Розділ «Конференція»). 

За результатами Інтернет-конференції заплановано публікацію тез 

наукових доповідей в Е-збірнику матеріалів «Професійний розвиток фахівців 

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

До Інтернет-конференції вийшов спеціальний випуск журналу 

«Методист» (№3 (75) із вкладкою «Топ-тема: «Про актуальне в методичній 

діяльності: думки і поради експертів». 

 

3. ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція 

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

(м. Київ, 27 вересня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

ЦІППО). 

Результативність. Організатори конференції: Національна академія 

педагогічних наук України, ВГО «Консорціум закладів післядипломної 

освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», ЦІППО, кафедра відкритих систем освіти 

та інформаційно-комунікаційних технологій, лабораторія систем відкритої 

освіти.  

Запропоновані форми участі в конференції (стаття, тези, відеовиступ, 

презентація, оффлайн-виступ) надали можливість близько 300 освітянам, 

серед яких керівники закладів освіти, педагогічні, науково-педагогічні 

працівники, учителі, студенти, аспіранти, докторанти закладів загальної 

середньої освіти, післядипломної педагогічної освіти, вищої освіти тощо 

ознайомитись із теоретичними напрацюваннями та практичним досвідом 

щодо тенденцій запровадження та подальшого розвитку відкритої 

післядипломної освіти та дистанційного навчання; спрямування результатів 

наукових досліджень на виконання завдань реформи Нової української школи 

та нового Закону України «Про освіту» (2017).  

Серед учасників конференції мають наукову ступінь доктора наук – 5 

осіб, вчене звання «професор» – 5; вчене звання «доцент» – 45 та 50 осіб мають 

ступінь кандидата наук. Всеукраїнський рівень конференції підтвердило 

географічне розташування її учасників: м. Київ, Дніпропетровська, Вінницька, 

Запорізька, Київська, Рівненська, Сумська, Миколаївська, Івано-Франківська, 

Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Хмельницька області.  

24–25 вересня 2018 р. для керівників освіти, педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів освіти була проведена панельна е-дискусія 

«Відкриті освітні ресурси в Україні: стан та перспективи» (оффлайн): 

https://goo.gl/AiQQfy, в якій взяло участь 20 осіб. Виступи доповідачів 

транслювались оффлайн і записувались засобами сервісів Google: 

https://sites.google.com/view/vosikt/про-сайт. За результатами конференції 70 

https://ppo.mk.ua/
https://sites.google.com/view/vosikt/про-сайт
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учасників надіслали тези, які розміщені в електронному виданні і розміщені у 

загальному доступі на сайті конференції у рубриці «Тези» 

https://sites.google.com/view/vosikt/27-09-2018. 

Підсумком роботи ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної 

конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» стало 

ухвалення резолюції конференції.  

 

4. Всеукраїнська ювілейна науково-практична інтернет-конференція 

«Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського»(м. Біла Церква, 20 вересня 2018 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. У роботі конференції взяли участь понад 200 

учасників із 14 областей (Волинської, Донецької, Дніпропетровської, 

Житомирської, Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Луганської, 

Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської Чернігівської, Черкаської 

областей), з них: 5 кандидатів наук, понад 50 керівників та методистів 

навчально-методичних центрів, керівники та педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, аспіранти, фахівці в галузі 

навчання дорослих. 

За результатами роботи конференції ухвалено:  

1. Відмітити значний інтерес до проблематики заходу з боку закладів 

освіти, високий рівень практичної значущості досліджень, які представлені в 

доповідях учасників.  

2. Рекомендувати учасникам конференції за результатами доповідей 

підготувати статті та подати до збірника матеріалів конференції: «Гуманізація 

освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського».  

3. Сприяти впровадженню теоретичних і практичних результатів 

досліджень, представлених учасниками конференції, у практичну діяльність 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

4. Продовжити роботу з виконання кафедральної теми НДР «Умови 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

системи неперервної професійної освіти». 

 

5. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

«Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор 

розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та 

виклики часу» (м. Полтава, 29 листопада 2018 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», ЦІППО). 

Результативність. Онлайн-конференцію проведено на базі 

Полтавського ОІППО ім. М.В. Остроградського за пропозицією закладів 

вищої освіти, закладів післядипломної педагогічної освіти (ППО) в рамках 

співпраці кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО 

в Українському відкритому університеті післядипломної роботи (УВУПО). 

Тема конференції була визначена в межах наукової проблеми кафедри 

«Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського 
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управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в 

Україні».  

Організатори Е-конференції: НАПН України, ВГО «Консорціум 

закладів післядипломної освіти», Український відкритий університет 

післядипломної освіти, Координаційний центр розвитку шкіл новаторства 

керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, кафедра 

публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», лабораторія методології та практики 

професійного розвитку сучасного освітнього менеджера УВУПО, 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. 

Остроградського.  

Участь у конференції взяли 9 закладів вищої освіти та 10 закладів ППО 

України. Робота Е-конференції була організована за 5 напрямами: професійне 

зростання педагогічних працівників: від допрофесіоналізму до 

суперпрофесіоналізму в умовах шкіл новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти; досвід 

упровадження сучасних систем управління освітніми ресурсами в діяльності 

закладів післядипломної педагогічної освіти; розвиток професійної 

компетентності вчителя в умовах післядипломної освіти; інноваційні підходи 

до організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

міжатестаційний період в умовах реформи Нової української школи; 

використання потенціалу цифрових технологій у регіональних освітніх 

системах підвищення кваліфікації педагогічних працівників України. 

За підсумками роботи Е-конференції заплановано: 

1. Видання електронної збірки матеріалів учасників Е-конференції 

«Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку 

професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу». 

2. Прийняття методичних рекомендацій Е-конференції. 

3. Публікація статей окремих учасників Е-конференції в електронному 

науковому фаховому журналі України «Імідж сучасного педагога», № 6, 2018 

року за темою «Освіта і навчання дорослих». 

 

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція 

 

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Психолого-педагогічні 

засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції 

Нової української школи» (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р., ЦІППО, 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Рівненський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ науково-методичного 

забезпечення та координації діяльності закладів ППО). 

Результативність. На конференції обговорено актуальні психолого-

педагогічні проблеми розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації 

Концепції Нової української школи, шляхи їх розв’язання в системі 

післядипломної педагогічної освіти. На пленарному засіданні виступили 18 

науково-педагогічних працівників з ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
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та інших інститутів післядипломної педагогічної освіти. Працювали три 

секції: секція 1 – Психологічне забезпечення розвитку професіоналізму 

освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи; секція 2 – 

Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму освітян в умовах 

реалізації Концепції Нової української школи; секція 3 – Соціально-

педагогічні умови мотивації професійного зростання та розвитку 

професіоналізму педагогічних та керівних кадрів. 

Опубліковано електронне видання: Психолого-педагогічні засади 

розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової 

української школи: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – 

Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/konferenciji 

 

Всеукраїнські науково-методичні семінари 

 

1. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Реалізація 

Концепції Нової української школи в системі післядипломної 

педагогічної освіти» (для науково-педагогічних і педагогічних 

працівників ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»): 

«Психологічні засади розвитку соціальної компетентності вчителів Нової 

української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти» (м. Київ, 

22 березня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ЦІППО). 

Результативність. Організаторами та співорганізаторами заходу були 

кафедра практичної та загальної психології ННІМП ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» та лабораторія організаційної психології Інституту 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. У семінарі взяли участь 87 

учасників, серед яких – 20 молодих учених з таких навчальних закладів та 

установ: Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, 

Інституту менеджменту та психології; Інституту психології імені Г. С. 

Костюка НАПН України; Рівненського інституту післядипломної педагогічної 

освіти; Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук 

МАУП; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Робота науково-методичного семінару була організована за такими 

питаннями: психологічне забезпечення розвитку професіоналізму освітян в 

умовах реалізації концепції Нової української школи; науково-методичний 

супровід розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації концепції 

Нової української школи; організаційно-педагогічні умови мотивації 

професійного зростання та розвитку професіоналізму педагогічних та 

керівних кадрів. 

 

2. Всеукраїнський науково-методичний семінар з оффлайн-

трансляцією «Реалізація Концепції Нової української школи в системі 

післядипломної педагогічної освіти»: «Застосування хмаро орієнтованого 

http://umo.edu.ua/konferenciji
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навчального середовища для формування інформаційно-цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової 

української школи» (м. Київ, 17 травня 2018 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», ЦІППО). 

Результативність. Запропоновані форми участі у семінарі (стаття, тези, 

відеовиступ, презентація, оффлайн-виступ) надали можливість 70 особам, 

серед яких керівники, педагогічні, науково-педагогічні працівники, студенти, 

аспіранти закладів освіти (ЗЗСО, ЗВО, ЗППО), ознайомитись з теоретичними 

напрацюваннями та практичним досвідом щодо тенденцій впровадження та 

подальшого застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для 

формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього 

процесу в умовах реформи Нової української школи; спрямування результатів 

наукових досліджень на виконання завдань Нової української школи та нового 

Закону України «Про освіту» (2017).  

Серед учасників семінару мають: вчене звання «професор» – 2 особи; 

вчене звання «доцент» – 11; ступінь кандидата наук – 13 осіб, докторів наук – 

3, аспірантів – 4, учителів – 12. 

Всеукраїнський рівень семінару підтвердило географічне розташування 

її учасників: м. Київ, Дніпровська, Запорізька, Волинська, Київська, 

Харківська, Сумська, Хмельницька, Львівська, Житомирська, Луганська 

області. 

За результатами семінару опубліковано електронне видання – Збірник 

матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару з оффлайн-

трансляцією. 

 

Педагогічні читання 

 

1. Всеукраїнські Макаренківські читання (м. Київ, 1 березня 2018 р. 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ЦІППО). 

Результативність. До 130-річчя із дня народження видатного 

вітчизняного педагога Антона Семеновича Макаренка кафедрою державної 

служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України спільно з Київським професійно-педагогічним 

коледжем імені Антона Макаренка 1 березня 2018 року проведено 

Всеукраїнські Макаренківські читання (модератор заходу – доктор 

педагогічних наук, професор Л.М. Сергеєва). 

За програмою читань проведено: 

– ознайомлення із славетною історією Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; 

– зустріч із директором КППК О.І. Щербак, доктором педагогічних наук, 

доцентом, членом-кореспондентом НАПН України; 

– флешмоб «Антон Макаренко: цитата дня»; 

– ярмарок студентських ідей; 

– презентацію Центру педагогічної майстерності імені академіка Івана 

Зязюна; 
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– круглий стіл «Макаренківськими стежками: співпраця науки і 

практики». 

Учасники заходу безоплатно отримали від кафедри державної служби 

та менеджменту освіти ЦІППО Університету менеджменту освіти НАПН 

України навчальні посібники з теорії та методики управління. 

 

2. Педагогічні читання «Екологія професіоналізму педагога: полілог 

у контексті ідей Василя Сухомлинського» (м. Київ,12 грудня 2018 р., ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», ЦІППО, ННІМП, БІНПО). 

Результативність. У державній науково-педагогічній бібліотеці 

України імені В. О. Сухомлинського проведено науково-практичний захід, 

присвячений проблемам літературної і педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського, у якому взяли участь науково-педагогічні працівники 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – доцент Швень Я. Л., доцент 

Ілляхова М. В., старший викладач Кравчинська Т. С., а також слухачі курсів 

підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (методисти 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю, 

методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники 

методичних об’єднань з дошкільної, початкової освіти та інклюзивної освіти, 

педагогічні працівники тематичних курсів «Сучасні освітні тренди»), а також 

Модератором спільного заходу виступила вчений секретар ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник Лапаєнко С.В. Під час зустрічі було презентовано лекторій 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (розкриття фондів ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, проблеми популяризації галузевого 

інформаційного ресурсу й творчої спадщини видатних педагогів України та 

світу, проблеми підвищення інформаційної культури користувачів і 

здійснення науково-інформаційного забезпечення фахових потреб науковців 

та практиків освітянської галузі України). 

Із фондами читального залу В. Сухомлинського ДНПБ України, що 

розкривають маловідомі сторінки творчості та життя Василя Олександровича, 

учасників заходу ознайомила онука видатного педагога-гуманіста – Леся 

Сухомлинська, науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського. 

Представники ДВНЗ УМО відвідали кімнату-музей рідкісної книги, 

яку створено в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені 

В. О. Сухомлинського НАПН України 27 січня 2016 року як своєрідну творчу 

лабораторію, де здійснюється науково-дослідна, культурно-освітня та 

виставково-експозиційна діяльність.  

Науково-педагогічні працівники та слухачі курсів підвищення 

кваліфікації презентували результати творчих пошуків у форматі наукового 

диспуту із актуальних проблем педагогіки Василя Сухомлинського, зокрема: 

ідей дитиноцентризму і морального виховання; поваги, довіри, любові до 

дитини; визнання індивідуальності, унікальності й неповторності дитини 

тощо. 
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Всеукраїнські конкурси 

 

Х Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць з 

проблем післядипломної освіти у 2018 р. проводився відповідно до плану 

заходів Українського відкритого університету післядипломної освіти на 

2018 р., Положення про Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і 

методичних праць з проблем післядипломної освіти та розпорядження 

УВУПО від 30 січня 2018 р. № 1-рд та розпорядження ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» від 30 січня 2018 р. № 6-р за номінаціями: «Монографії», 

«Посібники», «Методичні рекомендації», «Дидактичні матеріали», 

«Спецкурси», «Навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням», 

«Електронні ресурси навчання». 

На конкурс надійшли 48 праць: 25 праць у номінації «Посібники», 4 – 

у номінації «Спецкурси», 4 – у номінації «Монографії», 8 – у номінації 

«Методичні рекомендації», 7 праць у номінації «Навчальні програми з 

навчально-методичним забезпеченням».  

Конкурс є відкритим. Заявки на конкурс подали окремі автори та 

авторські колективи.  

Роботи надійшли з 19 областей України: Волинської – 1, Житомирської 

– 1, Запорізької – 1, Івано-Франківської – 1, Миколаївської – 1, Харківської – 

1, Сумської – 1, Вінницької – 2, Чернігівської – 2, Закарпатської – 2, 

Хмельницької – 2, Донецької – 3, Рівненської – 3, Чернівецької – 3, Київської 

– 3 (з них 1 від УМО), Луганської – 4, Херсонської – 4, Черкаської – 5, 

Тернопільської – 8.  

Всі роботи виконано українською мовою. 

Участь у конкурсі взяли як молоді фахівці, так і досвідчені педагогі та 

психологи. За фахом 26 з них – методисти, 14 – старші викладачі, 14 – доценти 

кафедр, 5 – завідувачі кафедр, 5 – завідувачі центрів, 4 – завідувачі відділів, 1 

– завідувач лабораторії, 2 – ректори, 1 – проректор, 1 – директор, 1 – декан 

факультету, 3 – вчителі, 1 – провідний науковий співробітник та 1 – 

практичний психолог закладу освіти. Усього – 79 авторів. 

Серед них 12 – мають науковий ступінь доктора наук та 33 – кандидата 

наук. Крім того, 3 автори мають вчене звання «професор» та 13 авторів із 

вченим званням «доцент». 

Відповідно до рішення науково-методичної ради Університету 

(протокол № 5 від 8 листопада 2018 р.) наказом ректора від 15 листопада 

2018 р. № 01-01/508 затверджено підсумки Х Всеукраїнського конкурсу 

наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти. 

Всі учасники конкурсу отримали дипломи. 

 

Регіональні науково-практичні семінари 

 

1. Регіональний науково-практичний семінар «Впровадження освітніх 

інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, 

технології» (м. Кропивницький, 16 травня 2018 р., ДВНЗ «Університет 
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менеджменту освіти», БІНПО, НМЦ ПТО у Кіровоградській області, НМЦ 

ПТО у Харківській області. 

Результативність. Кількість учасників семінару – 120 осіб. У заході 

взяли участь педагогічні працівники регіональних навчально-методичних 

кабінетів професійно-технічної освіти, закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. За результатами семінару ухвалено рішення продовжувати 

роботу зі створення всеукраїнської віртуальної педагогічної спільноти для 

обговорення нагальних проблем системи професійної освіти. Матеріали 

семінару увійшли до електронного збірника тез, який розміщено на сайті 

БІНПО. Учасники заходу отримали сертифікати про участь у семінарі. 

 

2. Регіональний науково-практичний семінар «Розвиток 

конфліктологічної компетентності педагогів сучасної професійної 

школи» (м. Одеса, 24 травня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», БІНПО, ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту»). 

Результативність. Учасники розглянули низку таких важливих 

питань, як: особливості управління конфліктами в сучасному навчальному 

закладі, впровадження інноваційних виховних технологій у освітній процес 

професійного навчального закладу як фактор профілактики конфліктів, 

розвиток конфліктологічної компетентності у системі неперервної 

педагогічної освіти, створення позитивного соціально-психологічного клімату 

в учнівських колективах закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(далі – ЗП(ПТ)О) – шлях попередження конфліктів в освітньому процесі, 

реалізація гуманістичного напряму засобом впровадження інноваційної 

виховної діяльності, безконфліктні форми взаємовідносин як шлях 

підвищення ефективності освітнього процесу в системі професійно-технічної 

освіти, соціальне середовище та його виховні функції у формуванні 

толерантних взаємовідносин, індивідуально-особистісні чинники 

психологічних конфліктів, проблема виникнення конфліктів в освітньому 

процесі, причини конфліктних форм взаємодії в системі «педагог – учень», 

стратегії взаєморозуміння як психолого-педагогічна основа ефективного 

розв’язання та попередження педагогічних конфліктів, гуманізація навчально-

виховного процесу в системі професійних навчальних закладів основа 

запобіганню конфліктів в системі «педагог–учень». 

У заході взяли участь понад 60 осіб: методисти Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області, слухачі 

курсів підвищення кваліфікації БІНПО та педагогічні працівники ЗП(ПТ)О 

Одеської області. За підсумками науково-практичного семінару доповідачам 

вручені сертифікати Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти. 
 

3. Регіональний науково-практичний семінар «Психолого-педагогічні 

аспекти професійного розвитку педагогічних працівників у закладах 

професійної освіти» (м. Миколаїв, 19 червня 2018 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», БІНПО на базі Вищого професійного училища № 21 

м. Миколаєва). 
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Результативність. Питання, розглянуті на семінарі: обмін сучасним 

психолого-педагогічним досвідом навчання, виховання та розвитку 

особистості учня як майбутнього фахівця; вдосконалення навчально-

виробничого процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

гуманізація системи професійної освіти, впровадження педагогічних 

інновацій, готовність до сприйняття особистісно-орієнтованого навчання; 

розповсюдження педагогічного досвіду; підвищення професійної 

компетентності педагогічних працівників. Директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області Шаповалова Н.В. 

та методист Куликова Т.О. висвітлили теоретичний матеріал щодо 

організаційних засад удосконалення й підвищення психолого-педагогічної та 

методичної компетентності педагогів закладів професійної освіти.  

За результатами роботи регіонального науково-практичного семінару 

ухвалено рішення продовжувати роботу зі створення всеукраїнської 

віртуальної педагогічної спільноти для обговорення сучасних проблем 

системи професійної освіти. Кожний учасник отримав сертифікат про участь 

у науково-практичному семінарі. 

 

4. Регіональний науково-практичний семінар «Розвиток психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на основі запровадження 

інноваційних технологій» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

19 вересня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. Захід проведено кафедрою педагогіки, психології 

та менеджменту БІНПО на базі Криворізького професійного гірничо-

металургійного ліцею за участю методистів Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації БІНПО та педпрацівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О) Дніпропетровської області. В роботі 

семінару взяли участь понад 60 осіб. Обговорено питання застосування 

інноваційних освітніх та новітніх виробничих технологій у професійно-

теоретичній та професійно-практичній підготовці кваліфікованих робітників у 

ЗП(ПТ)О, створення комунікативного середовища для ефективного обміну 

педагогічним досвідом. Методист НМЦ ПТО Мавдрик Т. М. презентувала 

сайти, які створені у межах єдиного інформаційного простору для методичної 

підтримки педпрацівників ЗП(ПТ)О. 

За підсумками науково-практичного семінару доповідачам вручені 

сертифікати Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

 

Науково-практичні семінари 

 

1. Науково-практичний семінар «Розвиток правової компетентності 

педпрацівників у професійних навчальних закладах у процесі підвищення 

кваліфікації» (м. Біла Церква, 16 березня 2018 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», БІНПО). 
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Результативність. У заході взяли участь 60 осіб: педагогічні 

працівники БІНПО, майстри та викладачі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Миколаївської області, методисти Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Полтавській області. 

Зв'язок з областями забезпечувався з допомогою системи Pruffme. На 

семінарі обговорено основні кроки щодо розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Перед аудиторією виступили в.о. завідувача кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну Даценко А. С. та доцент кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну Сахно О. В. 

На заході розглянуто питання щодо роботи педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з нормативними 

документами та основними інтернет-ресурсами правового змісту.  

 

2. Науково-практичний семінар «Умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників» (м. Біла Церква, 

13 грудня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. Організувала захід кафедра педагогіки, психології 

та менеджменту БІНПО за участю педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської та 

Чернігівської області з метою підвищення професійної та психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників. 

Напрями роботи семінару: 

 педагогічний коучинг як умова розвитку психолого-педагогічної 

компетентності; 

 розвиток професійної компетентності педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

 розвиток комунікативної культури керівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у системі післядипломної педагогічної освіти. 

За підсумками заходу вирішено продовжити роботу всеукраїнської 

віртуальної педагогічної спільноти для обговорення сучасних проблем 

системи професійної освіти. 

Звіт про проведення семінару розміщено на сайті БІНПО: 

http://ipo-ipp.com.ua/index.php/component/content/article/14-base-info/238-

seminar-13-12-2018  

 

3. Науково-практичний семінар «Дотримання норм академічної 

доброчесності» (м. Київ, 29 березня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»). 

Результативність. Науково-практичний семінар проведено у ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти». Основним спікером був запрошений для 

участі у заході Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент 

Національної академії внутрішніх справ України. На семінарі були присутніми 

40 аспірантів. 

Розглянуто питання: 

 поняття академічної доброчесності, види плагіату та як його уникати; 
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 поняття кодексу честі Університету; 

 виявлення плагіату в наукових, методичних, навчальних та інших 

роботах; 

 приклади ненавмисного плагіату (через невірне оформлення посилань 

на першоджерела) та самоплагіату; 

 етична поведінка всіх учасників освітнього процесу. 

Здійснено огляд сучасних систем перевірки академічних текстів на 

плагіат у світі та в Україні. 

За підсумками науково-практичного семінару аспіранти Університету 

менеджменту освіти склали «Пам’ятку щодо запобігання плагіату». 

 

4. Науково-педагогічний семінар «Застосування бібліотечно-

бібліографічних стандартів у науково-педагогічній діяльності» (м. Київ, 22 

травня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Державна науково-

педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського). 

Результативність. У заході, проведеному на базі Державної науково-

педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського НАПН України, взяли 

участь науково-педагогічні працівники, 25 аспірантів ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України та інших закладів освіти й наукових 

установ системи НАПН України. З доповіддю виступив доктор наук із 

соціальних комунікацій, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Добко Т. В. на тему 

«Інформаційно-бібліографічне забезпечення наукових досліджень у галузі 

освіти, педагогіки і психології». Науковці Державної науково-педагогічної 

бібліотеки імені В. О. Сухомлинського НАПН України підготували актуальну 

інформацію та виступили за таким темами: заступник директора з науково-

інформаційної та бібліотечної роботи, кандидат історичних наук 

Страйгородська Л. І. – «Науково-інформаційне забезпечення педагогічних 

досліджень НАПН України», завідувач відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Хемчян І. І. – 

«Академічна доброчесність – моральний кодекс та етичні правила 

цивілізованого наукового та освітнього співтовариства», науковий 

співробітник відділу науково-документного забезпечення, соціокультурної 

діяльності та міжнародних зв’язків Глазунова С. М. – «Бібліотекознавчі 

інформаційні ресурси баз даних EBSCO для самоосвіти фахівців спеціальних 

наукових бібліотек установ НАПН України». 

Ануфрієва О. Л., завідуюча відділом аспірантури та докторантури, 

кандидат педагогічних наук, доцент, відзначила актуальність проведення 

науково-педагогічного семінару для науково-педагогічних працівників та 

молодих науковців, його практичну спрямованість. 

Учасники заходу дізналися про бази даних, що входять до платформи 

EBSCO – Host, алгоритми пошуку та збереження матеріалів, створення 

особистого кабінету, а також налаштування підписки для отримання 

сповіщень на електронну пошту про нові надходження публікацій з обраної 

тематики. 

 



66 

5. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Напрями діяльності 

старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

контексті реалізації освітніх інновацій» (м. Дніпро, 26 вересня 2018 р., 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. Захід проведено на базі ДПТНЗ «Дніпровський 

центр професійної освіти» (м. Дніпро). Організатори семінару: 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (кафедра методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін), Навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровський області 

та ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної освіти». 

У роботі науково-практичного семінару взяли участь старші майстри 

та майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської та 

Кіровоградської областей. 

Було обговорено актуальні питання щодо організації професійно-

практичної підготовки кваліфікованих робітників за сучасними Державними 

стандартами професійно-технічної освіти; впровадження освітніх інновацій та 

перспективних напрямів співпраці із роботодавцями у професійну підготовку 

робітничих кадрів; визначено особливості діяльності старшого майстра при 

організації професійно-практичної підготовки учнів ЗП(ПТ)О. 

Педагогічні працівники ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної 

освіти» провели тренінги та представили авторські розробки на майстер-

класах щодо впровадження сучасних підходів до методики проведення уроків 

виробничого навчання, а також підготували психолого-педагогічний 

практикум для майстрів виробничого навчання. 

Науково-практичний семінар дозволив визначити актуальні проблеми 

підготовки робітничих кадрів та обмінятися досвідом щодо створення 

ефективного освітнього середовища у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. За результатами науково-практичного семінару було 

обговорено напрями вдосконалення професійної підготовки кваліфікованих 

робітників шляхом: 

 впровадження елементів дуальної форми навчання та сучасних 

моделей співпраці із роботодавцями; 

 створення інноваційного освітнього середовища у закладах 

професійної освіти; 

 розвитку професійно-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників; 

 поглиблення співпраці між закладами професійної освіти та 

Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти у контексті 

організації науково-методичних заходів у міжкурсовий період та 

впровадження перспективних диференційованих форм підвищення 

кваліфікації. 

 

Методологічні семінари 
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1. Методологічний семінар «Психологічна безпека освітнього 

середовища як чинник психологічного благополуччя суб’єктів навчання» 
(м. Київ, 18 грудня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

ЦІППО).  

Результативність. На семінарі розглянуто проміжні результати 

науково-дослідної роботи кафедри психології управління ЦІППО на тему 

«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

організацій». Обговорено такі питання: 

1. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій та його 

чинники (завідувач кафедри, доктор психол. наук, професор О. І. Бондарчук). 

2. Психологічна безпека освітнього середовища в закладі освіти: 

сутність і умови створення (професор кафедри, доктор психол. наук, доцент 

О. О. Горова). 

3. Особистісний потенціал суб’єктів навчання як чинник їх 

психологічного благополуччя (професор кафедри, канд. психол. наук, доцент 

А. С. Москальова). 

У дискусії взяли участь 28 осіб (науково-педагогічні працівники ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»), які схвально оцінили результати 

науково-дослідної роботи кафедри. За підсумками семінару було прийнято 

рішення: 1) широко висвітлювати результати НДР на сайті ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» і в соціальних мережах, 2) організувати 

серію тренінгів для викладачів Університету з метою розвитку їх 

особистісного потенціалу у контексті теми семінару. 

 

2. Методологічний семінар «Парадигма освіти: історія, сучасність, 

тенденції розвитку» (м. Ізмаїл, 30 червня 2018 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»). 

Результативність. Захід проведено у рамках Літньої школи молодого 

науковця ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» у м. Ізмаїлі за участю 30 

аспірантів і 6 викладачів УМО. Розглянуто: 

 основні парадигми розвитку філософії та теорії освіти; 

  визначення методологічних орієнтирів та наукове забезпечення 

реформаційних процесів в освітній галузі України; 

  тенденції розвитку освітніх систем у провідних країнах світу.  

Розкрито основні аспекти сутності освіти, які обумовлюють 

парадигмальне розмаїття її аналізу в умовах глобалізації:  

1 – біологічна сутність, 2 – соціальна сутність, 3 – гуманістична сутність. 

В умовах інноваційних змін у різних сферах суспільного життя 

особливої актуальності набуває нова парадигма ХХІ століття – інноваційна. 

Застосування сучасних освітніх технологій щодо підготовки фахівця та 

розвитку особистості має бути спрямовано на формування високого 

професіоналізму і компетентності; креативного мислення; активної, творчої, 

ініціативної особистості; конкурентоспроможного фахівця, здатного 

працювати в нових умовах ринку; ділових якостей, що характеризуються 

високим рівнем фахової, професійної підготовки; науковими основами 
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управління; високим рівнем адміністративних здібностей; високими 

морально-етичними якостями. 

За підсумками методологічного семінару аспіранти отримали завдання: 

підготувати інформаційні матеріали щодо однієї з парадигм сучасної освіти.  

 

Круглі столи 

 

1. Круглий стіл з онлайн трансляцією «Нова українська школа: 

виклики для професійного розвитку педагогічних працівників» (м. Київ, 

22 лютого 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ЦІППО). 

Результативність. Участь у науковому зібранні взяли представники 

різних навчальних закладів і установ України, зокрема педагогічні, науково-

педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, завідувачі (методисти) 

районних (міських) методичних об’єднань (центрів), керівники закладів 

освіти, тренери і координатори Нової української школи тощо. 

Було подано 428 заявок, зареєстровано під час онлайн-трансляції 

круглого столу у Віртуальній кафедрі андрагогіки ЦІППО (канал YouTube 

кафедри) понад 3500 учасників, захід має 2700 перепостів у соціальних 

мережах. 

Тематичні напрями роботи круглого столу: 

І. Концептуальні засади Нової української школи: ключові 

компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати (29,6% учасників). 

ІІ. Педагог у просторі освітніх можливостей (27,3% учасників). 

ІІІ. Підвищення кваліфікації педагога Нової української школи: 

виклики й альтернативні моделі (30,4% учасників). 

ІV. Культура управління професійним розвитком педагога Нової 

української школи (12,7% учасників). 

Упродовж місяця матеріали круглого столу з онлайн-трансляцією 

розміщувались у Віртуальній кафедрі андрагогіки Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти (https://ppo.mk.ua. Розділ «Конференція») 

за тематичними напрямами з подальшим обговоренням; в Електронній 

бібліотеці НАПН України (Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. Ресурс кафедри філософії і освіти дорослих). 

До круглого столу вийшов тематичний випуск журналу «Методист» 

(№2 (74), лютий 2018), збірник спецкурсів «Професійний розвиток педагога 

Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти», 

програма круглого столу. На сторінці Фейсбуку кафедри філософії і освіти 

дорослих проведено соціологічне опитування «Чи готові Ви до практичної 

реалізації засад Нової української школи?», результати якого оприлюднено під 

час роботи круглого столу. 

 

2. Круглий стіл «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у 

теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна», 

(м. Київ, 28 лютого 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

ЦІППО). 

https://ppo.mk.ua/
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Результативність. У круглому столі взяли участь педагогічні, 

науково-педагогічні працівники, керівники підвідомчих установ НАПН 

України та закладів освіти різних рівнів, вчені НАПН України, науковці, 

аспіранти, докторанти, студенти, журналісти, учні, колеги, друзі й однодумці 

видатного Вчителя вчителів. Організаторами заходу стали кафедра 

університетської освіти і права (завідувач кандидат юридичних наук, доцент 

М. О. Дей) та кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО (завідувач доктор 

педагогічних наук, доцент В. В. Сидоренко). 

Ідеї, закладені академіком І. А. Зязюном у теорії педагогічної 

майстерності й Педагогіці Добра, нині лише починають відкриватися світу і 

неодмінно мають бути покладені в основу Концепції розвитку педагогічної 

освіти, над якою нині працює педагогічна громадськість України. 

 

3. Круглий стіл «Формування професійної компетентності 

керівника закладу освіти в умовах реалізації Концепції Нової української 

школи» (м. Луцьк, 31 травня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, ЦІППО, 

Волинський ОІППО, відділ науково-методичного забезпечення та координації 

діяльності закладів ППО). 

Результативність. Тематичні напрями круглого столу: професійна 

компетентність керівника закладу освіти в контексті реформування галузі; 

готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції Нової української 

школи; інноваційне освітнє середовище як фактор професійного розвитку 

педагогів; структура професійної компетентності керівника навчального 

закладу у системі післядипломної педагогічної освіти; взаємодія регіональних 

об’єктів системи післядипломної педагогічної освіти як ресурс забезпечення 

професійного розвитку педагогів. 

Обґрунтовано актуальність інноваційних підходів у забезпеченні 

формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах 

реалізації Концепції Нової української школи, визначенні умов для 

професійного розвитку педагогів та шляхів впровадження змін. 

 

4. Круглий стіл «Шляхи подолання і профілактики конфліктів у 

сучасних професійних навчальних закладах» (м. Вознесенськ 

Миколаївської обл., 24 квітня 2018 р, ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», БІНПО). 

Результативність. Захід проведено кафедрою педагогіки, психології 

та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на базі 

Вознесенського професійного ліцею. У роботі круглого стола взяли участь 

науково-педагогічні працівники Університету, керівники та педагогічні 

працівники Вознесенського професійного ліцею, а також понад 30 педагогів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області.  

З доповіддю «Гуманізація навчально-виховного процесу в системі 

професійних навчальних закладів– основа запобіганню конфліктів в системі 
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«педагог-учень»» виступила Торба Н. Г., кандидат психологічних наук, 

доцент.  

За програмою заходу обговорено наступні питання: проблема 

виникнення конфліктів в освітньому процесі; індивідуально-особистісні 

чинники психологічних конфліктів; створення позитивного соціально-

психологічного клімату в навчальному закладі як шлях профілактики 

конфліктів в освітньому процесі . 

Відбувся обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом 

безконфліктних форм взаємодії з учнями, що сприяло підвищенню 

конфліктологічної компетентності педагогічних працівників. 

 

5. Круглий стіл «Інноваційний досвід у навчально-методичній 

роботі закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (м. Біла 

Церква, 12 квітня 2018 р, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. Організатор заходу – кафедра методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. Учасники: заступники директорів, 

методисти, викладачі і майстри виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Донецької, Сумської, Дніпропетровської, 

Полтавської областей, Криворіжжя та викладачі кафедри МПО і СГД БІНПО. 

У роботі круглого столу взяли активну участь понад 60 педагогічних 

працівників з 4 областей. 

Питання, розглянуті на засіданні: 1. Педагогічний досвід у контексті 

інноватики. 2. Досвід впровадження інноваційних технологій навчання у 

професійно-теоретичну підготовку кваліфікованих робітників. 3. Інноваційна 

науково-методична діяльність педагогів професійної школи. 4. Інноваційні 

уроки та позаурочні навчальні заходи у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. 5. Новітні виробничі технології та ефективність їх 

впровадження у зміст професійної підготовки кваліфікованих робітників. 

За результатами проведення круглого столу ухвалено:  

1. Продовжити спільну роботу БІНПО та навчально-методичних 

центрів професійно-технічної освіти з проведення методичних заходів, 

спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, 

узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду. 

2. Організовувати методичну роботу з урахуванням диференційованого 

підходу за колективними (педагогічні конференції, педагогічні тижні, 

виставки-презентації, круглі столи), груповими (методична рада, методичні 

об’єднання, «майстер-класи»), індивідуальними (стажування, методичні 

консультації, самоосвіта) формами роботи. 

3. Сприяти участі педагогів у методичних заходах, спрямованих на 

підвищення їхньої педагогічної майстерності. Використовувати атестацію, 

конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для 

заохочення діяльності педагогів, розвитку їхньої творчої активності, 

підвищення професійного рівня і зростання результативності праці. 
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6. Круглий стіл «Соціальні гарантії педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти: законодавче 

забезпечення» (м. Харків, 31 травня 2018 р, ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», БІНПО). 

Результативність. Круглий стіл проведено на базі ДПТНЗ «Центр 

професійно-технічної освіти № 3» м. Харкова. Організатори заходу: БІНПО 

ДВНЗ «УМО»НАПН України, кафедра технологій навчання, охорони праці та 

дизайну; ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 3», м. Харків; ДНЗ 

«Петрівський професійний аграрний ліцей», Харківська обл., Балаклійський р-

н, с. Петрівське.  

Питання, розглянуті на засіданні: 1. Особливості застосування 

соціальних гарантій та пільг педагогічних працівників. 2. Роль та місце 

трудового та колективного договорів у соціальному захисті працівників 

освіти. 3. Розвиток кадрового потенціалу закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 4. Підвищення правової компетентності як основа 

соціального захисту прав педпрацівників. 

Круглий стіл відбувався дистанційно з використанням системи 

Pruffme. Активну участь у заході взяли представники ДВНЗ «Білоцерківський 

механіко-енергетичний технікум», слухачі курсів підвищення кваліфікації. 

За результатами заходу його учасники ухвалили: активізувати участь 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

в процесі формування в учнів правової культури; підвищувати рівень правової 

компетентності педагогів (незалежно від предметів, які вони викладають), 

сприяти активному освоєнню правового простору педагогами закладів освіти. 

 

7. Круглий стіл «Розвиток правової грамотності майбутніх 

кваліфікованих робітників» (м. Олександрія Кіровоградської області, 

23 травня 2018 р, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. Кафедрою технологій навчання, охорони праці та 

дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на базі 

Олександрійського професійного ліцею проведено круглий стіл за участю 

педагогічних працівників з ПТУ 36  смт. Новгородки Кіровоградської області, 

Головинського вищого професійного училища нерудних технологій 

Житомирської області, Білоцерківського вищого професійного училища 

будівництва та сервісу Київської області та Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Полтавській області. Захід проведено 

дистанційно з використанням системи Pruffme.  

На круглому столі виступив в.о. завідувача кафедри технологій 

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

історичних наук, а також майстри виробничого навчання Олександрійського 

професійного ліцею Стороженко А.О., Тягній А.В., Коротинський М.О., 

Кисляк В.В., які висвітлили питання права на працю, права на подальше 

навчання, правового регулювання громадського життя випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Викладач Білоцерківського ВПУ будівництва та сервісу Удовик І.С. 

ознайомив учасників з використанням ІКТ для правової роботи з учнями, а 
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викладач Білоцерківського механіко-енергетичного технікуму Кліщ В.Ю. 

доповів про профілактику дрібних крадіжок. З доповідями виступили 

представники ПТУ 36 смт. Новгородки Кіровоградської області: Малай Л.В., 

Макусінська І.О., Осавелюк О.П.  

Методист НМЦ ПТО Полтавської області Левада Л.М. презентувала 

систему заходів правового виховання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти області. 

Захід сприяв підвищенню рівня правової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної освіти. Матеріали круглого столу розміщено 

на сайті БІНПО. 

 

8. Круглий стіл «Використання електронних підручників у 

навчальному процесі закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти», (м. Вознесенськ Миколаївської області, 22 червня 2018 р, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», БІНПО, на базі «Вознесенського 

професійного ліцею»). 

Результативність. У заході взяли участь педагогічні працівники НМЦ 

ПТО Дніпропетровської області та НМЦ ПТО Полтавської області, 

Професійно-технічне училище № 2, м. Дніпро, ДНЗ «Міжрегіональне вище 

професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій», м. Дніпро, 

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище», м. Гадяч Полтавської 

області. 

Питання, що були розглянуті: 1. Проблеми теорії та практики 

створення електронних підручників і посібників. 2. Особливості використання 

електронного підручника в освітньому процесі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 3. Електронний підручник як засіб керування 

пізнавальною діяльністю учнів ЗП(ПТ)О. 4. Системний підхід до розробки 

електронного підручника. 5. Переваги та недоліки використання електронних 

навчальних видань в системі професійної освіти. 

Круглий стіл відбувався дистанційно з використанням платформи для 

створення вебінарів, відеокурсів та навчання новим навичкам Pruffme. 

Підбиваючи підсумки, старший викладач кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну БІНПО Красний Сергій Іванович зазначив, 

що пріоритетним завданням підготовки кваліфікованих, професійно 

мобільних фахівців у закладах професійної освіти є формування вмінь і 

навичок застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

професійній діяльності, створення нової системи інформаційного 

забезпечення освіти, розроблення автоматизованих навчальних систем тощо. 

Для якісного здійснення та забезпечення навчального процесу 

необхідні електронні навчально-методичні комплекси, структура яких 

включає: електронний навчальний посібник; комп'ютерний практикум 

лабораторного моделювання; систему тестування; мережеву Web-версію 

курсу тощо. Такі комплекси мають розміщуватися на серверах навчальних 

закладів.  

 

http://kafedratnopd.inf.ua/user-files/zv_t_krugliy_st_l_22.06.18.pdf
http://kafedratnopd.inf.ua/user-files/zv_t_krugliy_st_l_22.06.18.pdf


73 

9. Круглий стіл «Мотивація професійного становлення учня у 

професійному навчальному закладі в умовах сучасного ринку праці» 
(м. Дніпро, 13 грудня 2018 р, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

БІНПО). 

Результативність. Захід проведено кафедрою педагогіки психології та 

менеджменту БІНПО на базі Дніпровського регіонального центру професійно-

технічної освіти (м. Дніпро) за сприяння Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Участь у роботі 

круглого столу взяли керівники та педагогічні працівники Дніпровського 

регіонального центру професійно-технічної освіти та педагоги закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області. 

Лукіянчук А.М., канд. психол. наук, старший викладач кафедри 

педагогіки психології та менеджменту БІНПО проінформувала присутніх про 

сучасні проблеми гуманізації освітнього процесу в системі професійних 

навчальних закладів, підвищення мотиваційної компетентності педагогічних 

працівників. 

На круглому столі обговорено питання: проблема мотивації 

професійного становлення учнів; мотивація досягнення як фактор психічної 

регуляції діяльності в ситуаціях досягнення; створення в освітньому 

середовищі ситуацій для формування мотивації досягнення; розвиток 

мотиваційної компетентності у системі неперервної педагогічної освіти; 

гуманізація освітнього процесу в системі професійних навчальних закладів – 

основа мотивації досягнення успіху. 

Під час проведення круглого столу відбувся обмін сучасним 

психолого-педагогічним досвідом з проблеми мотивації професійного 

становлення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

Майстер-класи 

 

 1. Майстер-клас «Психолого-педагогічні засади проектного 

управління освітнім процесом у закладі середньої освіти» (м. Київ, 

12 квітня 2018 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ЦІППО). 

Результативність. Ознайомлення із діагностично-проектувальним 

комплексом (програмою), спрямованим на виявлення 116 персональних 

особливостей кожного учня: медичних, психологічних і соціальних, на основі 

яких здійснюється аналіз проблем учнів та їхніх потенційних можливостей, 

визначаються задачі їхнього особистісного розвитку. Учасники майстер-класу 

ознайомились із вісьмома взаємозалежними та взаємодоповнювальними 

психолого-педагогічними технологіями, а саме: діагностика, аналіз, 

конструювання, програмування, моделювання, планування, творення, 

реалізація, що складають цілісну навчально-виховну систему 

загальноосвітнього навчального закладу. Завдяки цим технологіям педагоги 

можуть створити особистісно орієнтовані та особистісно розвивальні 

навчально-виховні проекти, численні шкільні та індивідуальні плани.  
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2. Майстер-клас «Казка як засіб терапевтичного впливу на 

свідомість особистості» (м. Кременчук Полтавської області, 15 травня 

2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Результативність. На базі Вищого професійного училища № 7 

м. Кременчука Полтавської області доцентом кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту БІНПО Наталією Григорівною Торбою, кандидатом 

психологічних наук, був проведений майстер-клас «Казка як засіб 

терапевтичного впливу на свідомість особистості» з метою впровадження 

прогресивного досвіду роботи з підлітками методом казкотерапії. Майстер-

клас складався з теоретичної та практичної частин, де запропоновані завдання 

виконували всі учасники заняття. 

У заході взяли участь керівні та педагогічні працівники чотирьох 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області: ВПУ 

№ 7 м. Кременчука, Вищого професійного гірничо-будівельного училища, 

Кременчуцького професійного ліцею ім. А. С. Макаренка та Полтавського 

навчального центру № 64. 

 

Виставки 

 

1. Виставка-презентація наукового доробку викладачів УМО 

(м. Київ, 23 березня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»). 

Результативність. За програмою загальних зборів Національної 

академії педагогічних наук України відбулась виставка наукового доробку 

науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти Національної 

академії педагогічних наук України та нагородження переможців у конкурсі 

кращих наукових робіт за 2017 рік. 

Дипломом І ступеня за електронний ресурс Віртуальна кафедра 

андрагогіки (далі – ВКА) Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» нагороджено 

науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих. 

Нагороджено модераторів рубрик Віртуальної кафедри андрагогіки: 

«Web-клуб андрагогів: комунікація, розвиток, успіх» (модератор – директор 

ЦІППО, доктор педагогічних наук, професор Т. М. Сорочан), «Професійний 

розвиток педагога Нової української школи» (модератор – завідувач кафедри 

філософії і освіти дорослих, доктор педагогічних наук В. В. Сидоренко), 

«Психологія андрагогіки» (модератор – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри філософії і освіти дорослих Я. Л. Швень), «Креативні практики» 

(модератор – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і освіти 

дорослих М. В. Ілляхова), адміністратора освітньої платформи 

О. О. Самойленка, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри 

філософії і освіти дорослих. 

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 

результатів професійного розвитку фахівців тощо. 
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Дипломом ІІІ ступеня за кращу колективну монографію «Культура 

цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний аспект» 

нагороджено Кириченка Миколу Олексійовича, ректора ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; Олійника Віктора Васильовича, 

дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, 

радника ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

Дмитренка Геннадія Анатолійовича, доктора економічних наук, професора; 

Бурлаєнко Тетяну Іванівну, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача 

кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України; Савчук Людмилу Миколаївну, кандидата 

економічних наук, доцента кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Також Дипломом ІІІ ступеня за методичний посібник «Ціннісні 

орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних 

закладах» у складі авторського колективу відзначено Просіну Ольгу 

Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри філософії і 

освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 

 

2. Виставка наукових, навчальних і методичних праць науково-

педагогічних працівників(м. Київ, 26 жовтня 2018 р., ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»). 

Результативність. За програмою урочистостей з нагоди святкування 

65-річчя з дня утворення Університету менеджменту освіти НАПН України, 

які відбулися у Великій конференц-залі Національної академії наук України, 

організовано виставку наукових, навчальних і методичних праць науково-

педагогічних працівників закладу вищої освіти. 

На виставці експонувались творчі доробки як молодих фахівців так і 

досвідчених педагогів та психологів ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. 

 
 

 

Участь співробітників УМО у науково-практичних масових 

заходах, організованих іншими установами: 
 

Міжнародні конференції 

1. Conference «Guilt–Pain–Repentance», the Hayes Conference Centre 

Swanwick, DE55 1AU, Scunthorpe (England), UK, (Thursday, July 12th, – 

FridayJuly 13th, 2018). 

2. II International Scienticand Practical Conference «Socialand Economic 

Aspectsof Educationin Modern Society» (Warsaw. Poland, 17 квітня, 2018 р.). 

3. II International Scientificand Practical Conference «INTERNATIONAL 

TRENDS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY» (г. Варшава, Республика 
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Польша, 16 марта 2018 г.). 

4. II Інтернаціональна конференція «Підтримки психічного здоров’я» 

(м. Київ, 25–26 жовтня 2018 р.). 

5. International conference of applied psychology «Current Affairsand 

Perspectivesin Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova, 

29–30 листопада, 2018 р.). 

6. International conference on mental health care «Mental Health: Global challen 

gesof  XXI century» (м. Київ, 25–26 жовтня 2018 р.). 

7. International Conferenceon Participatory Budgeting Strengthening Civic 

Involvementin Ruraland Urban Areas (м. Берлін 26–27 листопада 2018 р.). 

8. IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

експериментальної психології: досвід та перспективи» (м. Каменець-

Подільський, 20 жовтня 2018 р.). 

9. IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (м. Київ, 6–

27 квітня 2018 р.). 

10. V Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові 

горизонти» на базі Громадської наукової організації «Соборність» за участі 

Центру сучасної педагогіки «Навчання без кордонів» (Канада», 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

(Україна), Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (Україна), МБО «Консорціума із удосконалення менеджмент-освіти в 

Україні» (CEUME) (Україна), Житомирський державний університет імені 

Івана Франка (Україна), ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

(Україна), Донбаський державний технічний університет (Україна), 

Бакинський ісламський університет (Азербайджан), Університет м. Ніш 

(Сербія), Зеленогурський університет (Польща), назва секції та підсекції – 

Педагогіка / Неперервна освіта: стан, проблеми, перспективи розвитку, 

доповідь за темою: «Фактори формування якості професійної підготовки 

кваліфікованого працівника» (30–31 березня 2018 р.). 

11. V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у 

розвитку держав», (м. Київ, НПУ імені М. П. Драгоманова, 25–26 вересня 

2018 р.). 

12. V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії глобальної 

конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри» (м. Черкаси, 

23 березня 2018 р.). 

13. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і 

ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства»(м. Київ, 8–

9 листопада 2018 р.). 

14. VIІІ міжнародна науково-практична конференція «Великі війни, великі 

трансформації, 1918–2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях», КПІ 

ім. Ігоря Сікорського(м. Київ, 26–27 листопада 2018 р.). 

15. XIII Міжнародна наукова конференція «Між свободою і конформізмом – 

100-ліття польської педагогіки у відродженій державі»(м. Ченстохов, 21–22 

вересня 2018 р.). 

16. XIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та 
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економічної психології «Організаційна та економічної психологія в Україні: 

сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 12–13 квітня 2018 р.). 

17. І Міжнародна українсько-швейцарсько-ізраїльська науково-практична 

конференція «Актуальні питання права інтелектуальної власності», тези 

«Юридична природа права інтелектуальної власності у міжнародному праві» 

міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку психології 

та педагогіки», тези «Соціальні мережі: проблеми та перспективи» (м. Київ, 

21–23 травня 2018 р.). 

18. Іnternational Scientific-Technical Conference: INFORMATION SOCIETY 

AND TECHNOLOGIES FOR INTENSIFICATION OF EDUCATION (to 15th 

anniversaryofthe UNESCO Chair «InformationSociety» at Georgian Technical 

University, Georgia, Tbilisi, GTU, (September 27–29, 2018 http://www.conf-

unesco.gtu.ge/). 

19. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти»(м. Біла 

Церква,29 листопада 2018 р.). 

20. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

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

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка17–18 

квітня 2018 р.). 

21. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» (на базі Запорізького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 14–21 травня 2018 р.). 

22. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-

реабілітаційна діяльність; стратегія розвитку у національному та світовому 

вимірі» (м. Суми, 9 жовтня 2018 р.). 

23. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в 

умовах сталого розвитку суспільства» (м. Київ, 08 листопада 2018 р.). 

24. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина 

А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» 

(м. Суми, 15–16 березня 2018 р.). 

25. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у 

вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (м. Київ, 2–3 березня 

2018 р.). 

26. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний освітній 

простір Україна – ЄС» (м. Варна, Республіка Болгарія, 09–16 вересня 2018 р.) 

27. Міжнародна історико-правова конференція «Західні і східні традиції та 

впливи в історії права, держави і юридичної думки»(м. Вінниця, організатор 

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

національний університет імені Тараса Шевченка, 31 травня 2018 р.). 

28. Міжнародна конференція «Забезпечення якості юридичної освіти, 

університетська автономія та академічна свобода в контексті підготовки 

фахівців для правничої професії ХХІ сторіччя» (м. Київ, 24–25 квітня 2018 р.). 

29. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету 

2018» (м. Київ, 26–27 квітня 2018 р.). 

http://www.conf-unesco.gtu.ge/
http://www.conf-unesco.gtu.ge/
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30. Міжнародна наукова конференція «Духовно-моральне виховання 

особистості: реалії та перспективи» (м. Зарваниця, 20 квітня 2018 р.). 

31. Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: 

світові тенденції та національні особливості» (м. Каунас, Литва, 23 лютого 

2018 р.). 

32. Міжнародна науково-методична конференція «Критичний підхід у 

викладанні природничих дисциплін» (м. Київ, 14 листопада 2018 р.). 

33. Міжнародна науково-практична конференція «Державницька та церковна 

модель розвитку сучасної України в контексті 100-річчя відновлення державної 

незалежності (1918 – 2018) та відродження і утвердження Автокефалії 

Української Церкви (1917 – 2018): виклики та перспективи» (м. Ужгород, 8–9 

листопада 2018 р.). 

34. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних 

напрямів розвитку психології та педагогіки» (м. Одеса, 16–17 листопада 

2018 р.). 

35. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в 

роботі практичного психолога» (м. Суми, 7 червня 2018 р.). 

36. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання 

природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХV Каришинські 

читання), тема доповіді: «Значення проектних технологій для управління 

якістю закладів освіти» (ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 29–30 

травня 2018 р.). 

37. Міжнародна науково-практична конференція «Наукова дискусія: питання 

педагогіки та психології», тези «Проблеми якості освіти: сучасний погляд» 

(м. Київ, 30 листопада – 1 грудня 2018 р.). 

38. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта. Родина. 

Економіка» (м. Київ, Верховна Рада України, Рада молодих вчених НАПН 

України, 23 квітня 2018 р.). 

39. Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний 

суспільний регулятор» (м. Львів, 16–17 лютого 2018 р.). 

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

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

Громадської організації «Львівська педагогічна спільнота». Напрям 7. 

«Загальна педагогіка», доповідь за темою: «Сучасні підходи до розробки 

тестів педагогічного оцінювання як один із аспектів педагогічної майстерності 

педагога закладу професійної освіти» (м. Львів, 23–24 лютого 2018 р.). 

41. Міжнародна науково-практична конференція «Псі-Фактор» на тему: 

«Дитяча психологія» (м. Київ, 27–28 жовтня 2018 р.). 

42. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і 

проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (м. Чернівці, 3–4 

травня 2018 р.). 

43. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми» (м. Вінниця, ТехноПрофІнформ, 15–17 

травня 2018 р.). 

44. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 
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правової системи та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 23–24 лютого 

2018 р.). 

45. Міжнародна науково-практична конференція «Толерантність на 

кордонах Європи: вимір для України»(м. Ужгород, 4–6 жовтня 2018 р.).  

46. Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної 

компетентності сучасного фахівця в умовах євроінтерграції» (м. Варна, 1–12 

липня 2018 р.). 

47. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», 

(м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка, 17 травня 2018 р.). 

48. V міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Регіональні 

культурні, мистецькі та освітні практики» (м. Переяслав-Хмельницький, 14–

15 березня 2018 р.). 

49. ХІII міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація 

особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» 

(м. Київ, 16 березня 2018 р.). 

50. ХV Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція 

«Простір арт-терапії: творча трансформація та інтеграція в епоху плинного 

модерну» (м. Львів, 16–18 лютого 2018 р.). 

51. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації 

Концепції Нової української школи»(м. Київ, 29 квітня 2018 р.). 

52. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та 

економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: 

сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 12–13 квітня 2018 р.).  

53. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (16–18 травня, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), 

Секція 18. Управління соціальними системами і підготовка кадрів. Тема 

виступу «Конструктивна педагогічна взаємодія у системі «викладач-студент» 

як фактор підвищення якості підготовки конкурентоздатного фахівця» 

(співавтори О. А. Ігнатюк, О. М. Мартиненко, Н. О. Федчишин) (видано 

Сертифікат). 

54. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація 

освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 11–12 жовтня 

2018 р.). 

55. Шоста міжнародна науково-методична конференція «Національна 

розмова: розвиток медіаграмотності в Україні» (м. Київ, 20–21 квітня 2018 р.). 

 

Всеукраїнські конференції 

1. II Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика дистанційного 

навчання у професійній освіті» (м. Київ, 28 лютого 2018 р., http://e-

learning.org.ua). 

2. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності 
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працівників соціальної сфери: в ситуаціях сьогодення» (м. Київ-Мелітополь, 

18–20 травня 2018 р.). 

3. X Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування 

розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» 

(м. Зборів, Тернопільська обл., 24–25 квітня 2018 р). 

4. XXIV Щорічна наукова конференція ІСПП НАПН України «Соціальна і 

політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі» (м. Київ 20–

21 березня 2018 р.). 

5. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Інноваційні 

підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких 

дисциплін» (м. Мелітополь, 25–26 квітня 2018 р.). 

6. Всеукраїнська інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади 

розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації концепції Нової 

української школи»(м. Київ–Рівне, 29 березня 2018 р.). 

7. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю: «Кращі практики з 

подолання наслідків військових конфліктів. Український та міжнародний 

досвід» (м. Київ, 7–8 липня 2018 р.). 

8. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна 

освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму 

педагогічних працівників; теорія, практика та виклики часу» (м. Полтава, 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського, 08 листопада 2018 р.). 

9. Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Професійна 

підготовка кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції» (м. Біла 

Церква, 07 жовтня 2018 р.). 

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми», Харківський національний 

університет внутрішніх справ (м. Харків, 23 листопада 2018 р.). 

11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні 

технології управління бізнесом» (м. Київ, 21 лютого 2018 р.). 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної 

спадщини: стан та перспективи», тези «Роль цивільно-військового 

співробітництва у процесі збереження культурної спадщини» (м. Київ, 11–12 

червня 2018 р.). 

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка 

конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності», тези «Професійний 

розвиток учителів у системі післядипломної освіти: європейський досвід» 

(м. Кривий Ріг, 25–26 квітня 2018 р.). 

14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання 

післядипломної освіти України в контексті суспільних змін» (м. Київ, 

28 березня 2018 р.). 

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія національної 

безпеки і благополуччя особистості» (м. Львів, 26–27 квітня 2018 р.). 

16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сімейна політика в 

Україні: проблеми і перспективи розвитку» (м. Київ, Інститут соціальної і 

політичної психології, 04 квітня 2018 р.). 
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17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціалізація 

обдарованого учня в Інтернет-середовищі: методичне забезпечення і 

супровід» (м. Київ, 31 жовтня 2018 р.). 

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління закладами 

освіти на засадах акмеологічного підходу» (м. Житомир, ЖДУ ім. Івана 

Франка, 16 березня 2018 р.). 

19. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-

світоглядні засади трансформації освіти: простір соціальної взаємодії», 

(м. Рівне, Рівненський ОІППО, 16 листопада 2018 р.). 

20. Всеукраїнська науково-практична конференція Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею; «Неперервна освіта в модусах 

минулого, теперішнього, майбутнього» (м. Кривий Ріг, 24–26 травня 2018 р.). 

21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сімейна політика в 

Україні: проблеми і перспективи» (м. Київ, 4 квітня 2018 р.). 

22. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна 

освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму 

педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу» (м. Полтава, 

Полтавського ОІППО, 23 листопада 2018 р.). 

23. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні 

інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» (м. Вінниця, 

Вінницька академія неперервної освіти, 8–9 листопада 2018 р.). 

24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих 

вчених: від ідеї до реалізації»(м. Київ,16 березня 2018 р.). 

25. Всеукраїнська серпнева конференція «Нова українська школа: старт 

реформи, участь громад», МОН України (м. Київ, 21 серпня 2018 р.). 

26. І Всеукраїнська електронна конференція «Актуальні проблеми 

психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної 

діяльності» (м. Київ, 19 жовтня 2018 р.). 

27. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Робота з травмами 

війни. Український досвід»(м. Київ, 28–31 березня 2018 р.). 

28. І Всеукраїнська науково-практична конференція з онлайн трансляцією 

«Формування громадянської культури в Новій Українській школі: традиційні 

та інноваційні практики» (м. Суми, СІППО, 5–6 червня 2018р.). 

29. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні, 

природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку»(м. Харків, 26–

27 січня 2018 р.). 

30. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

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

технології» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.). 

31. ІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і 

технології загальної і соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного 

суспільства»(м. Київ,18–19 травня 2018 р.). 

32. Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти» 

(м. Київ, 11–12 жовтня 2018 р.). 

33. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Публічне 

управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи 
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розвитку» (Національна академія державного управління при Президентові 

України, (м. Київ, 7–8 вересня 2018 р.). 

34. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні 

технології у професійній діяльності» (м. Рівне, 20 листопада 2018 р.). 

35. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю, присвячена 100-річчю державної служби в Україні «Публічне 

врядування в Україні: стан, виклики, перспективи розвитку» – Виступ з 

доповіддю: «Громадянська компетентність як основа розвитку національної 

ідентичності публічних службовців в Україні». (Національна академія 

державного управління при Президентові України. (м. Київ, 25 травня 

2018 р.). 

36. Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та 

адміністрування» (м. Київ, Національна академія державного управління при 

Президентові України, 1–2 листопада 2018 р.). 

 

Обласні конференції 

1. Обласна науково-практична конференція «Педагогічне краєзнавство 

Волині» (м. Володимир-Волинський, 29 березня 2018 р.). 

2. Обласна науково-практична конференція «Розвиток обдарованості 

учнівської молоді в умовах реформування змісту освіти» (м. Чернівці, 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 

2 листопада 2018 р.). 

3. ХІ науково-практична конференція студентів, магістрантів та викладачів 

«Науковий пошук молодих дослідників» (м. Житомир, ЖДУ ім. Івана Франка, 

24 квітня 2018 р.). 

 

Форуми 

1. Всеукраїнський відкритий форум лідерів освіти «MIND EDUCATION 

LEADERS FORUM 2018, досвід Республіки Корея» (м. Київ, 24 квітня 

2018 р.). 

2. Всеукраїнський молодіжний форум сім’ї (м. Київ, 28–30 листопада 

2018 р.). 

3. Всеукраїнський форум «Бренд освітньої установи: від задуму до 

популярності» (м. Київ, Київський університет ім. Бориса Грінченка, 

24 березня 2018 р.). 

4. ІІ Міжнародний освітньо-науковий форум «Угода про асоціацію: від 

партнерства до співробітництва» (Польща, м. Закопане 21–26 січня 2018 р). 

5. ІІІ Всеукраїнський форум GEG Ukraine «Цифрове перетворення освіти 

2018» (м. Київ, 20 лютого 2018 р.). 

6. ІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: виклики 

сучасності» (Болгарія – Україна) у рамках Міжнародної літньої школи 

«Управління проектами, що покращують світ»(м. Варна, Болгарія, 8–16 

вересня 2018 р.). 

7. Науковий форум «Адаптивні системи управління в освіті» (м. Харків,26–

31 січня 2018 р.). 



83 

8. Науково-практичний форум «Інклюзія у закладах освіти. Організація 

єдиного інклюзивного простору» (м. Київ, 16 травня 2018 р.). 

9. Національний форум «Нова соціальна доктрина. Нові можливості для 

кожного» (м. Київ, 23 листопад 2018 р.). 

10. Форум цифрового розвитку України (м. Київ, 16 листопада 2018 р.). 

 

Семінари 

1. 6th International seminar «Political and economic self-constitution: citizenship 

activity and education» (м. Ольштин, Польща, 5 червня 2018 р.). 

2. MiniEdCamp «Недискримінація у Новій українській школі» (м. Глухів, 

Сумська область, 1 червня 2018 р.). 

3. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми теорії 

та практики художньої освіти та музичного виконавства»(21 квітня 2018 р.). 

4. Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Наукова парадигма 

формування та розвитку компетентності керівників навчальних закладів» 

(м. Київ, НАПН України, 2 лютого 2018 р.). 

5. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти 

в комп’ютерно орієнтованому середовищі» за тематикою «Цифрові відкриті 

системи для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і 

науково-педагогічних працівників»(м. Київ, 17 вересня 2018 р., Відділення 

загальної середньої освіти Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання, Рада молодих вчених ІІТЗН Національної академії педагогічних 

наук України). 

6. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Ціннісний потенціал 

предметів художньо-естетичного циклу в контексті реалізації концепції Нової 

української школи» (м. Ужгород, 18–19 квітня 2018 р.). 

7. Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Наукова парадигма 

формування та розвитку професійної компетентності керівників сучасних 

закладів освіти» (м. Вишгород, 2 лютого 2018 р.). 

8. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-педагогічне 

проектування особистісного розвитку обдарованого учня» (смт. Затока 

Одеська обл., 18–28 червня 2018 р.). 

9. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність 

сучасного вчителя Нової української школи» (м. Київ, Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут модернізації змісту 

освіти, 28 лютого 2018 р.). 

10. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність 

сучасного вчителя Нової української школи» (Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут модернізації змісту 

освіти;  

11. Всеукраїнський семінар «Лідерство і менеджмент змін у шкільній 

реформі»(м. Київ, 16 жовтня 2018 р.). 

12. Всеукраїнський семінар-тренінг «Якісна комунікація як запорука успіху 

соціальної адаптації ветеранів до умов життя» (м. Київ, 12–17 червня 2018 р.). 

13. Всеукраїнській науково-практичний семінар «Актуальні проблеми 

сучасної психології розвитку» (м. Київ, 30 березня 2018 р.). 



84 

14. Науковий семінар «Створення агентств забезпечення якості вищої освіти: 

критерії та процедури відбору членів агентств та експертів із забезпечення 

якості» (м. Київ, Національний Erasmus+ офіс в Україні та НАПН України, 11 

вересня 2018 р.). 

15. Методологічний семінар «Науково-методичні засади дистанційного 

навчання в системі підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти» (м. Київ, 

31 травня 2018 р.). 

16. Методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти 

дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи», НАПН України, 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих (м. Київ, 15 листопада 

2018 р.). 

17. Методологічний семінар «Концептуальні засади розроблення 

Національного рейтингу закладів вищої освіти» (м. Київ, 22 березня 2018 р., 

НАПН України). 

18. Міжнародний методологічний семінар «Державна допомога у формі 

заходів оподаткування» (Антимонопольний комітет України, Проект ЄС 

SESAR, 21 листопада 2018 р.). 

19. Міжнародний науково-практичний семінар «Social economic and 

Informational aspectsof European integration processes» (Ukraine-Slovak Republic, 

9 November, 2018). 

20. Міжнародний науково-практичний семінар «Організація електронного 

документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (м. Київ, 

15 травня 2018 р.). 

21. Міжнародний семінар-тренінг «Компетентнісний потенціал НУШ: 

Ступені свободи та механізми реалізації» (м. Київ, 24–25 жовтня 2018 р.). 

22. Навчально-практичний семінар «Розробка інноваційних навчальних 

ресурсів: сучасні реалії, виклики та можливості». Відповіді на численні 

запитання, індивідуальні консультації (м. Одеса, 17 травня 2018 р.).  

23. Науковий міжкафедральний семінар з теми: «Теоретичні і методичні 

засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому 

середовищі університетського коледжу» (м. Київ, 31серпня 2018 р.). 

24. Науково-методичний семінар «Конкурентоспроможність персоналу: 

виклики сьогодення» (м. Київ,14 лютого 2018 р.). 

25. Науково-практичний семінар «Всеукраїнський інноваційний освітній 

проект «Я – дослідник» (м. Львів,13–15 серпня 2018 р.). 

26. Науково-практичний семінар «Державна науково-педагогічна бібліотека 

України імені В. О. Сухомлинського: інформаційні послуги та електронні 

ресурси» (м. Київ, 26 вересня 2018 р.). 

27. Науково-практичний семінар «Психологічна безпека освітнього 

середовища як чинник розвитку соціальної компетентності педагогічних 

працівників» (м. Рівне, 08–09 листопада 2018 р.). 

28. Науково-практичний семінар «Психологічні технології підготовки 

освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної 

напруженості» (в рамках серії науково-практичних семінарів «Технології 

роботи організаційних психологів» (м. Львів, 30–31 березня 2018 р.). 



85 

29. Науково-практичний семінар «Співпраця з роботодавцями щодо 

формування професійної компетентності та впровадження елементів дуальної 

системи» (за програмою Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти – 2018», 16 березня 2018 р.). 

30. Науково-практичний семінар «Сучасні технологічні рішення як 

інструменти дослідницької діяльності в умовах реалізації інтегрованих 

підходів до вивчення дисциплін природничо-математичної, технологічної та 

інформаційної галузей»(м. Запоріжжя, 23–25 січня 2018 р.). 

31. Науково-практичний семінар для керівників закладів професійної освіти 

з теми: «Концептуальні засади розвитку закладів професійної освіти і 

навчання», у програмі якого проведено коворкінг «Івентивний менеджмент в 

управлінні розвитком закладу професійної освіти» (м. Нова Одеса, 

Миколаївської області, 16 травня 2018 р.). 

32. Науково-практичний семінар: «Психологія смерті та вмирання» (м. Київ, 

факультет психології КНУ ім. Т. Шевченка,12 травня 2018 р.). 

33. Районний науково-практичний семінар «Діагностика і розвиток 

соціальної компетентності учасників освітнього процесу в умовах Нової 

української школи» (м. Прилуки, Чернігівська область, 28 лютого 2018 р.). 

34. Семінар – тренінг «Арттерапевт: ініціація творчістю» (м. Київ, 27–29 

жовтня 2018 р.). 

35. Семінар «Scopus досліднику: нові рішення для ефективного пошуку» 

(Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень КПІ, м. Київ, 

13 листопада 2018 р.). 

36. Семінар «Методологічні проблеми сучасних психологічних практик» 

(м. Київ, Інститут психології ім. Г. С. Костюка, 7 червня 2018 р.). 

37.  Семінар «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до 

розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» (м. Львів 

30–31 березня 2018 р.). 

38. Семінар для керівників закладів дошкільної освіти на базі Святошинської 

районної у місті Києві державної адміністрації (м. Київ,18 квітня 2018 р.). 

39. Семінар-конкурс київських професійних навчальних закладів у міському 

загально-методичному заході «Вернісаж педагогічної творчості столичної 

профтехосвіти за темою «Педагогічний startup» (за участю МОНУ, Київський 

професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, 25.04.2018). 

40. Семінар-практикум «Інноваційна діяльність та трансфер технологій в 

системі вищої освіти. Правова охорона інтелектуальної власності» (м. Київ, 

15 лютого 2018 р.). 

41. Семінар-практикум «Розвиток ключових компетентностей учнів на основі 

комплексу сучасних освітніх технологій» (м. Київ, 23 лютого 2018 р.). 

42. Семінар-практикум керівників закладів освіти Глибочицької ОТГ 

Житомирського р-ну, Житомирської обл. «Розвиток освіти в умовах 

об’єднаної територіальної громади» (Студеницький ліцей Житомирського р-

ну, Житомирської обл., 29 жовтня 2018 р.). 

43. Семінар-практикум: «Проектна діяльність педагогів у Новій українській 

школі» (Конча-Заспа, м. Київ, 20–21 березня 2018 р.). 
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44. Семінар-презентація «Огляд і методика використання колекції баз даних 

фірми EBSCO в наукових установах і закладах освіти» (м. Київ, 28 березня 

2018 р.). 

45. Стратегічна сесія «Система забезпечення якості шкільної освіти. 

Завантаження» (м. Київ, 20 березня 2018 р.). 

46. ХІ Всеукраїнський семінар-практикум «Психолого-педагогічне 

проектування освітнього середовища» (Конча-Заспа, 26 лютого – 4 березня 

2018 р.). 

 

Круглі столи 

1. Workshop. Howa reweteaching citizen ship? – Inclusion of disadvant aged 

groups: reality and token (Марсель, Франція, 7 вересня 2018 р.). 

2. Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні проблеми освітнього процесу в 

контексті європейського вибору України» (м. Київ, 17 квітня 2018 р.). 

3. Всеукраїнський круглий стіл «Внесок М. Д. Ярмаченка у розвиток 

української освіти і педагогічної науки» (м. Київ, НАПН України, 06 вересня 

2018 р.). 

4. Круглий стіл «Інновації у забезпеченні доступності освітнього простору 

закладу професійної освіти для учнів з порушенням слуху»(м. Київ, ОЦПТО, 

15 березня 2018 р.). 

5. Круглий стіл «Науково-медичні підходи до проблеми ґендерної рівності» 

(м. Київ, Верховна Рада, 9 листопада 2018 р.). 

6. Круглий стіл «Просвітницька робота з формування та утвердження 

європейських цінностей і високої культури публічного управління в органах 

місцевого самоврядування територіальних громад» (м. Чернівці, 3 травня 

2018 р.). 

7. Круглий стіл «Професійна підготовка сучасного фахівця: від теорії до 

практики» (м. Київ, КНУКіМ, 27 лютого 2018 р.). 

8. Круглий стіл «Професійний саморозвиток учителів у центрах 

педагогічної майстерності: практичний досвід упровадження філософсько-

педагогічних ідей академіка Івана Зязюна» (16 березня 2018 р. за програмою 

Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018»). 

9. Круглий стіл «Сучасні погляди на підготовку конкурентоздатних 

фахівців у закладах професійної освіти» (м. Київ, 15 березня 2018 р.). 

10. Круглий стіл «Формування професійної компетентності керівника 

закладу освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», 

(31 травня 2018 р.). 

11. Круглий стіл з онлайн трансляцією «Нова українська школа: виклики для 

професійного розвитку педагогічних працівників» (м. Київ, 22 лютого 2018 

р.). 

12. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Професійний розвиток фахівців 

освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана 

Зязюна»(м. Київ, 28 лютого 2018 р.). 

13. Круглий стіл «Перспективи розвитку соціальної педагогіки»(м. Київ, 

КНУ ім. Тараса Шевченка, 24 травня 2018 р.). 
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14. Круглий стіл на тему: «Відкрита освіта: інноваційні технології та 

менеджмент» (м. Київ, 23 жовтня 2018 р.). 

15. Круглий стіл на тему: «Стратегічний розвиток України: проблеми та 

перспективи», Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»(м. Київ,17 травня 2018 р.). 

16. Круглий стіл щодо обговорення проекту закону України «Про освіту 

дорослих», НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, 

МОН України, ГС «Асоціація освіти дорослих», Представництво DVV 

International в Україні ( м. Київ, 2 листопада 2018 р.). 

17. Міжвузівський науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми 

психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства» 

Університету державної фіскальної служби України, секція «Адаптація 

особистості як соціально педагогічна проблема», тема виступу «Адаптація 

учнів з особливими освітніми потребами у сучасному професійному 

навчальному закладі» (м. Ірпінь-Київ, 6 березня 2018 р.). 

18. Національний круглий стіл «Правове регулювання психологічної 

допомоги в Україні: стратегія європейської та загальносвітової інтеграції», 

Верховна Рада України(м. Київ,23 березня 2018 р.). 

 

Педагогічні читання 

1. Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання (м. Чернігів, 

30 листопада 2018 р.). 

2. ІV Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний 

розвиток дорослих: проблеми і перспективи» (до 90-річчя від дня народження 

академіка Семена Устимовича Гончаренка) (м. Київ,11 червня 2018 р.). 

3. Науково-практична конференція «Другі Ушинські читання. Українська 

освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного 

суспільства» (м. Чернігів, 29–30 травня 2018 р.). 

 

Виставки 

1. ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» (м. Київ,15–

17 березня 2018 р.). 

2. ХХХІІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2018» 

(м. Київ, 19–21 квітня 2018 р.). 

3. Виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном» 

(м. Київ,19–21 квітня 2018 р.). 

4. Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2018» (м. Київ, 

23–25 жовтня 2018 р.). 

5. VIII Міжнародна виставка освіти за кордоном «WorldEdu» (м. Київ, 23–

25 жовтня 2018 р.). 

6. XXХІV Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День 

студента 2018» (м. Київ, 15–17 листопада 2018 р.). 

 

Школи 

1. Школа молодого науковця (м. Ізмаїл, 27 червня – 2 липня 2018 р.) 

(1 особа, програма, мультимедійна презентація, сертифікат). 
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2. Web-STEM-школа – 2018. Зимова сесія (м. Київ, січень 2018 р.) (1 особа, 

мультимедійна презентація з трансляцією в U-tube). 

 

Дискусійна панель 

1. Дискусійна панель «Актуальні проблеми створення системи забезпечення 

якості підготовки фахівців у закладі професійної освіти» під час X 

Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та VIII Міжнародної 

виставки «WorldEdu» (м. Київ, 23 жовтня 2018 р.). 

2. Дискусійна панель «Доступність освітнього простору закладу 

професійної освіти для учнів із особливими потребами» під час X 

Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та VIII Міжнародної 

виставки «WorldEdu» (м. Київ, 23 жовтня 2018 р.). 

3. Міжнародна панельна дискусія «Європейська професійна освіта на 

теренах Буковини» (м. Чернівці, 05 жовтня 2018 р.). 

 

Наради 

1. Нарада методистів початкової освіти та регіональних координаторів з 

організації та проведення всеукраїнського експерименту за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової освіти «Нова українська школа», МОН України (м. Київ, 17 січня 

2018 р.). 

2. Всеукраїнська нарада тренерів, які пройшли відповідну підготовку за 

програмою Благодійного фонду «Крок за кроком», з питань впровадження 

Державного стандарту початкової освіти, МОН України (м. Київ, 15 березня 

2018 р.). 

 

Тренінги 

1. Міжнародний тренінг «Виховання характеру» (м. Київ, 10–11 квітня 

2018 р.). 

2. Посилена фаза тренінгів для тренерів з медіаграмотності (Академія 

української преси за підтримки DW Academie, жовтень – грудень 2018 р.). 

3. Тренінг «Міжнародна класифікація функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров'я» (м. Київ, ЮНІСЕФ, 2 вересня 2018 р.). 

4. Тренінг «Перша психологічна допомога та кризова інтервенція» (ГО 

Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій) 

(м. Київ, 27–28 лютого 2018 р.). 

5. Тренінг «Супервізійна підтримка як інструмент якісної роботи 

психолога» (м. Київ, 11–12 серпня 2018 р.). 

6. Тренінг «Толерантність до різноманіття як підґрунтя інклюзивного 

суспільства»(м. Київ, 4 квітня 2018 р.). 

7. Тренінг «Толерантність до різноманіття як підґрунтя інклюзивного 

суспільства»(м. Київ, ГО «Точка опри», INDEX,4 квітня 2018 р.). 

8. Тренінг №2 Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій 

керівників шкіл України». Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (м. Одеса, 

4–6 червня  2018 р.). 
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9. Тренінг для тренерів з медіаграмотності (м. Вишгород, Академія 

української преси за підтримки DWAcademie, 2–4 липня). 

10. Тренінг для тренерів з медіаграмотності (м. Буча, Академія української 

преси за підтримки DWAcademie, 24–27 березня 2018 р.). 

 

Інші 

1. Всеукраїнський фестиваль «Фенікс-Фест – 2018» (м. Київ, факультет 

психології НПУ ім. М. П. Драгоманова, 25 квітня 2018 р.).  

2. Дискусійний клуб на базі науково-методичного центру (НМЦ) 

м. Маріуполя, тема доповіді: «Роль керівника навчального закладу в 

упровадженні інноваційних технологій в управлінську діяльність» 

(м. Маріуполь, 20 квітня 2018 р.). 

3. Зустріч із дружиною Президента України М. А. Порошенко в ДНЗ 

«Одеський центр професійно-технічної освіти» (м. Одеса, 17 травня 2018 р.). 

4. Зустріч однодумців для обміну досвідом в неформальній обстановці 

MeetUp «Технології креативного мислення» (м. Київ, 8 грудня 2018 р.). 

5. ІІІ Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості» (с. Рибаківка, 

Березанський район, Миколаївська область, 28 червня – 01 липня 2018 р.). 

6. Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні 

(м. Київ, 8 листопада 2018 р.). 

7. Міжнародний колоквіум Стандарт Нової української школи: Потенціал 

компетенцій. Перезавантаження (м. Київ, 25–27 квітня 2018 р.). 

8. Наукові читання, присвячені пам’яті В. П. Череваня «Стратегічні 

детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних 

перетворень» (25 квітня 2018 р., м. Київ). 

9. Науково-методична студія «Інформаційно-аналітична компетентність 

педагога – шлях до професійного успіху» (м. Підгайськ, Словацька Республіка, 

9 листопада, 2018 р.). 

10. Науково-практична панорама «Педагогічна інноватика Антона 

Макаренка в практиці сучасного закладу освіти» (Київський професійно-

педагогічний коледж ім. А. Макаренко м. Київ, 01 березня 2018 р.). 

11. Перший конгрес Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини 

«Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії та перспективи», 

(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, кафедра 

медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії, 

Всеукраїнська асоціація психосоматичної медицини (м. Київ, 1–2 листопада 

2018 р.). 

12. Презентація курсу «Людина. Родина. Світ» для початкових класів за 

Концепцією «Нова українська школа» (за програмою Міжнародної виставки 

«Освіта та кар’єра») (м. Київ, 15 листопада 2018 р.). 

13. Презентація навчального посібника «Проведення коворкінгу з аналізу 

чинної системи викладання та оцінювання ДНЗ «Професійний ліцей 

м. Українки», (м. Українка Київської області, 30 січня 2018р.). 

14. Участь у роботі робочої групи експериментального педагогічного 

майданчика на базі ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки» Київської області 

щодо розробки системи оцінювання навчальної діяльності учнів професійного 
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ліцею де був проведений коворкінг з аналізу чинного системи викладання та 

оцінювання з предметів спеціального циклу та виробничого навчання за 

професіями: «Електрослюсар будівельний», «Електромонтажник вторинних 

ланцюгів», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах» (30 січня 2018 р.). 

15. Фестиваль неформальної освіти «Любов. Кар’єра. Гроші» (м. Київ 12–13 

травня 2018 р.). 
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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 було відкрито 30 січня 1991 р. Докторантура функціонує з 28 квітня 

1994 р. (подальша реєстрація у МОН України: лист № 9/2-1473 від 24 вересня 

1999 р.; протокол № 612 від 25 жовтня 2002 р.; № 759; № 2 п. 2–п. 4; наказ 

№ 632; протокол № 2 п. 2–п. 4 від 18.04.2008 р.; наказ № 632 від 10 липня 

2008 р.). З 2016 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. Своїм рішенням учена рада 

УМО 7 вересня 2016 р., протокол № 9 ухвалила відкриття докторантури. 

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, 2017 р.); 

«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 та навчальних планів 

за ліцензованими спеціальностями у галузях знань, зокрема: 

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

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

28 – Публічне управління та адміністрування, спеціальність 

281 «Публічне управління та адміністрування». 

Водночас у звітний період триває підготовка наукових кадрів в 

аспірантурі та докторантурі УМО за спеціальностями: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 

13.00.06 – теорія та методика управління освітою; 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Загальна чисельність аспірантів наприкінці 2018 р. становить 91 особу, 

з них – за державним замовленням навчаються 5 осіб, з яких 4 особи – з 

відривом від виробництва (з них 3 – доктори філософії), 1 особа – без відриву 

від виробництва. За контрактом в аспірантурі навчаються 86 аспірантів, з них 

5 осіб з відривом від виробництва (доктори філософії) та 81 особа – без відриву 

від виробництва, з яких 70 осіб – доктори філософії.  

Загалом, на кінець звітного року в аспірантурі навчаються: за 

спеціальністю 13.00.04 –  теорія та методика професійної освіти – 3 особи; за 

спеціальністю 13.00.06 –  теорія та методика управління освітою – 4 особи; 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 – 2 особи; 

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» – 46 осіб; за спеціальністю 
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053 «Психологія» – 21 особа; за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» – 11 осіб. 

На кінець року в докторантурі перебуває 1 докторантка за державним 

замовленням з відривом від виробництва за спеціальністю 011 – освітні, 

педагогічні науки. 

У 2018 р. прийнято до аспірантури: 1 аспірантку за державним 

замовленням з відривом від виробництва та 21 аспіранта на умовах контракту 

без відриву від виробництва. 

До докторантури прийом у 2018 р. не передбачався.  

У 2018 р. випустили 4 аспірантів за державним замовленням (з них 1 – 

подала дисертацію на попереднє слухання на кафедрі) та 1 аспірантку на 

умовах контракту (подала дисертацію на попереднє слухання). Одна 

аспірантка бюджетної форми без відриву від виробництва поновила навчання 

після академічної відпустки по догляду за дитиною.  

Серед аспірантів контрактної форми навчання 7 аспірантів відраховано 

до закінчення строку навчання (за власним  бажанням) та 3 аспіранти 

перервали навчання (за сімейними обставинами). Одна аспірантка поновила 

навчання після академічної відпустки по догляду за дитиною. 

У 2018 р. 2 докторантки за державним замовленням з відривом від 

виробництва завершили навчання (з них 1 з поданням дисертації на захист). 

У звітному році скориговано навчальні плани підготовки докторів 

філософії, розроблено та введено в дію «Положення про організацію 

освітнього процесу на третьому освітньо-науковому рівні підготовки 

здобувачів вищої освіти – доктор філософії» (затверджено на Вченій раді УМО 

19 вересня 2018 р., протокол № 7) та Порядок визнання Вченою радою УМО 

здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів 

(затверджено на Вченій раді УМО від 21.03.18 р., протокол № 3). 

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії було організовано навчання аспірантів (прийому 2016 – 

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’ютерних класів – 727,6 м2, які приєднано до мережі 

Інтернету. Відеоконференцзал оснащений сучасною технікою, що дає змогу 

проводити відеоконференції. 

На території Університету є бездротовий доступ до глобальної мережі 

Інтернету за технологією Wi-Fi.  

Університет має бібліотеку (334 м2) з читальним залом на 100 місць. 

Загальний бібліотечний фонд становить 116020 одиниць, забезпечено доступ 

до електронних бібліотек. Зал засідань має загальну площу 97,2 м². 

Університет має гуртожиток блокового типу площею 4623,2 м², 

розрахований на одночасне проживання 355 осіб. У ньому створено належні 
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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 2018 р., працевлаштовано: 2 – у підвідомчих установах НАПН 

України (УМО); 1 – у державних навчальних закладах; 1 – в іншій державній 

установі. 

Наукове керівництво й консультування аспірантів і докторантів 

здійснюють 11 докторів наук та 14 кандидатів наук.  

Ефективність роботи аспірантури та докторантури у 2017 р. становить 

33%. 

Аспіранти брали активну участь у науково-практичних конференціях, 

семінарах, які проводилися на базі УМО та в інших закладах освіти, у роботі 

міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті», виставок «Освіта та 

кар’єра». Свої матеріали аспіранти друкували у наукових фахових виданнях, 

які входять до наукометричних баз.  

Аспіранти старших курсів під час навчально-екзаменаційних сесій 

складали кандидатські іспити; брали участь у всеукраїнських науково-

практичних конференціях «Дослідження молодих вчених: від ідеї до 

реалізації»; «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті 

суспільних змін»; «Наука і молодь – 2018: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін».   

У звітному році в Університеті і далі працювала Школа молодого 

науковця, де аспіранти брали активну участь у: 

 проблемних семінарах: «Методи, технології, методики у 

дисертаційному дослідженні», «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»; 

 практикумі «Оформлення результатів науково-дослідної роботи»; 

 тренінгах «Психологія перфекціонізму викладачів вищої школи», 

«Профілактика професійного вигорання у працівників соціономічних 

професій», «Визначення та досягнення цілей в процесі здійснення наукових 

досліджень», «Педагогічний експеримент як метод наукового дослідження»; 

 воркшопі «Сучасні наукові дослідження у форматі освітніх трендів 

та НУШ». 

Крім того, у 2018 р. аспіранти та докторанти брали безпосередню 

участь у: 

 ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (з міжнародною 

участю) «Психолого-педагогічний супровід професійної  підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 

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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25.05.2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ; 

 всеукраїнському науково-методологічному семінарі «Наукова 

парадигма формування та розвитку компетентності керівників навчальних 

закладів», 02.02.2018 р., НАПН України, м. Київ; 

 науково-методичному семінарі «Конкурентоспроможність 

персоналу: виклики сьогодення», НАПН України ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», 14.02.2018 р., м. Київ; 

 всеукраїнських науково-практичних конференціях «Дослідження 

молодих вчених: від ідеї до реалізації», м. Київ 16 березня 2018 р.; «Правове 

регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін» 

28 березня 2018  р. м. Київ; 

 науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Наука і молодь – 2018: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», 

м. Київ, 18 травня 2018 р.; 

 методологічних семінарах «Концептуальні засади розвитку освіти 

дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи», НАПН України, 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих, м. Київ, 15 листопада 2018 

р.; «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів 

вищої освіти», 22.03.2018 р. НАПН України; 

 тренінгу «Толерантність до різноманіття як підґрунтя інклюзивного 

суспільства», 04.04.2018 р., ГО «Точка опори», INDEX, м. Київ; 

 семінарі-презентації «Огляд і методика використання колекції баз 

даних фірми EBSCO в наукових установах і закладах освіти», 23.03.2018 р., 

НАПН України. 

Контроль за роботою аспірантури й докторантури здійснює  проректор 

з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, а також Вчена 

рада Університету. 

Залишається проблемним питання методичного, нормативного та 

документаційного супроводу освітньої складової підготовки аспірантів. 

 

7.2. Робота спеціалізованої вченої ради 

 

Наказом ДАК МОН України від 10.05.2017 р. № 693 спеціалізованій 

вченій раді Д 26.455.03 надано право на період до 31.12.2019 р. проводити 

захисти дисертацій за спеціальностями 13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела п’ять засідань, на 

яких відбувся захист п’яти дисертаційних досліджень: зі спеціальності 

13.00.06 – теорія і методика управління освітою(1 – докторська дисертація, 2 – 

кандидатські дисертації);зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти (2 – кандидатські дисертації). 

Тематика захищених дисертаційних робіт включала різноманітні  

проблеми з управління освітою та проблеми професійної освіти, а саме: 

розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми 

навчальними закладами в Україні (1991–2016 роки); система управління 

професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту університетів 
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республіки Польща; управління діяльністю керівників дошкільних навчальних 

закладів на засадах здоров’язбережувальних технологій;  підготовка фахівців 

харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах 

західних областей України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття); 

педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-

технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації. 
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8. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Університет менеджменту освіти є закладом вищої освіти, який здійснює 

освітню діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України 

(рішення МАК від 17.02.1994, протокол №9 (вперше) наказом МОН України від 

15.11.2016 № 1492л (переоформлення)) з підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних працівників системи освіти та підготовки фахівців з вищою освітою, 

що є основним напрямом його освітньої діяльності. 

Навчальний процес в Університеті менеджменту освіти здійснюють такі 

структурні підрозділи: 

 Центральний інститут післядипломної 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, Статутом ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Положенням про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», Положенням про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

рішеннями Вченої ради Університету, ЦІППО, ННІМП, БІНПО та іншими 

нормативними документами. 

У педагогічній діяльності УМО реалізується принцип наступності 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями:6.030102 «Психологія», 

6.030103 «Практична психологія», 6.030505 «Управління персоналом та економіка 

праці», 6.030601 «Менеджмент», 6.010104 «Професійна освіта» (Дизайн); 

6.010104 «Професійна освіта» (Охорона праці); 6.010104 «Професійна освіта» 

(Комп’ютерні технології), 6.010104 «Професійна освіта» (Економіка) відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719 та Постанови 

КМУ від 27.08.2010 № 787. 

Здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними 

та освітньо-науковими програмами: за І (бакалаврським) рівнем (спеціальності: 

051 «Економіка»; 053 «Психологія»; 073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»; 015 «Професійна освіта» (Дизайн); 015 

«Професійна освіта» (Охорона праці);015 «Професійна освіта» (Комп'ютерні 

технології);015 «Професійна освіта» (Економіка); за ІІ (магістерським) рівнем 

(спеціальності: 011«Науки про освіту»,051«Економіка», 053 «Психологія», 073 

«Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 015 «Професійна освіта» 

(Дизайн); 015 «Професійна освіта» (Охорона праці) – згідно з Актом узгодження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти за ступенем, та ліцензійного обсягу й відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків 

спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 
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переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2017 за № 20/29888 (далі – 

наказ № 1565). 

Також здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійними та освітньо-науковими програмами: за ІІ (магістерським) рівнем 

(спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки; 016 Спеціальна освіта; 081 Право; 

281 Публічне управління та адміністрування; 122 Комп’ютерні науки; за ІІІ 

(освітньо-науковим) рівнем (спеціальності: 011 Науки про освіту; 011 Освітні, 

педагогічні науки; 053 Психологія; 074 Публічне управління та адміністрування; 

281 Публічне управління та адміністрування – за переліком галузей знань і 

спеціальностей Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 та 

Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.02.2017 № 53. 

Науково-педагогічні працівники Університету поєднували навчальну 

роботу з науково-дослідницькою, науково-методичною та організаційною (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 5 кафедр: 

публічного адміністрування 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. 

Освітню діяльність з підвищення кваліфікації в ЦІППО організовано 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 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, схваленого Вченою радою Державного вищого навчального 

закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 7 від 
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18 жовтня 2017 року) та затвердженого Національною академією педагогічних 

наук України 01 грудня 2017 року.  

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» (затверджено Вченою радою ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 18 листопада 2015 р., протокол № 8); 

 Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання ( затверджено Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 17 лютого 2016 р., протокол № 2); 

 Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації у Державному 

вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» (затверджено 

наказом ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» від 25.04.2016 № 01/01-152); 

 Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту 

освіти» (затверджено Вченою радою ДВНЗ «УМО» НАПН України 14.12. 2015, 

протокол № 9); 

 Положення про куратора-тьютора навчальної групи слухачів курсів 

підвищення кваліфікації за заочною, дистанційною та очно-дистанційною 

формами навчання (затверджено наказом ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» від 24 грудня 2015р. № 01-01/515); 

 Положення про випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації 

та порядок її захисту (затверджено наказом ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» від 24 грудня 2015р. № 01-01/515); 

 Положення про підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів освіти за накопичувальною системою організації 

освітнього процесу (затверджено Вченою радою ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 23 листопада 2017 р., протокол № 8);  

 Положення про сертифікат учасника заходів та порядок його видачі у 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (затверджено Вченою радою ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» 18 квітня 2018 р., протокол № 4); 

 Методичні рекомендації щодо розроблення освітньо-професійної 

програми підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» (затверджено Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 19 

вересня 2018 р., протокол № 7) та ін.  

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу налічує 

12 освітньо-професійних програм, 152 навчальних і 125 робочих навчальних 

планів, понад 400 робочих навчальних програм 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». 

Підготовка магістрів здійснюється за такими галузями знань і 

спеціальностями: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 

281 «Публічне управління та адміністрування»; 08 «Право» спеціальність 081 

«Право». 



99 

У 2018 р. у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти 

зараховано: 

 на курси підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів освіти за кошти державного бюджету 3000 

слухачів, що складає 146 груп; 

 на курси підвищення кваліфікації державних службовців за кошти 

спеціального фонду 239 осіб, що складає 17 груп. 

Основна частина зарахованого контингенту керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів освіти – 85,1% (2554 особи, 125 груп) навчалась 

на курсах підвищення кваліфікації за напрямом «Педагогічні, науково-

педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань 01 «Освіта». 

Контингент курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Працівники 

методичних служб» складає 12,6% (378 осіб, 17 груп); за напрямом 

«Працівники психологічних служб» – 2,3% (68 осіб, 4 групи). 

На навчання за очною формою (здійснювалось на виїзних курсах 

підвищення кваліфікації) зараховано 548 слухачів (18,3%).  

За очно-дистанційною (трьохетапною) формою навчання на курси 

підвищення кваліфікації зараховано 2201 особу (73,4%). 

За очно-дистанційною (двоетапною) зараховано на навчання 251 

слухача (8,3%). 

На базі ЦІППО підвищували кваліфікацію 53,3% слухачів (1600 осіб, 

85 груп). За запитами місцевих і регіональних освітніх установ проведено 

виїзні курси на базі інших навчальних закладів 16 областей України та м. 

Києва, на яких навчалось 1400 осіб (61 група) (46,7% контингенту). 

Успішно завершили курси підвищення кваліфікації коштом державного 

бюджету й отримали свідоцтва встановленого зразка 2997 керівних, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти.  

План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-

педагогічних кадрів освіти за 2018 р. виконано. 

Крім виконання державного замовлення, в ЦІППО на курси підвищення 

кваліфікації зараховано 423 слухачі за кошти фізичних та юридичних осіб. З 

них навчались:  

• за очною формою – 91 осіб;  

• за очно-дистанційною – 1 особа,  

• за дистанційною формою навчання – 331 особа. 

У ЦІППО протягом 2018 р. навчалось 25 магістрів галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» (7 за кошти фізичних осіб, 18 за 

кошти юридичних осіб НАДС), спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування»; випущено 5 магістрів та відраховано 2-х здобувачів вищої 

освіти.  

У 2018 р. зараховано 16 здобувачів вищої освіти на навчання за ІІ 

(магістерським) рівнем за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» та 4 здобувача вищої освіти за ІІ (магістерським) рівнем за 

спеціальністю 081 «Право».  

На кінець 2018 року у ЦІППО навчається 45 здобувачів вищої освіти за 

ІІ (магістерським) рівнем(27 за кошти фізичних осіб, 18 за кошти юридичних 
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осіб НАДС) . 

 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології  

(ННІМП) 

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 загальнофахових дисциплін. 

Навчання в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології 

УМО здійснюється за такими галузями знань, як 01 «Освіта/Педагогіка», 

05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», та за 

спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки», 051 «Економіка», 

053 «Психологія», 073 «Менеджмент», за освітньо-професійними та освітньо-

науковими програмами: «Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка», 

«Управління навчальним закладом», «Інклюзивна освіта», «Управління 

персоналом та економіка праці», «Психологія», «Управління проектами», 

«Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної 

діяльності)».  

ННІМП 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. 

Зміст навчання в Інституті формується на основі освітніх програм 

підготовки фахівців, навчальних планів, індивідуальних навчальних планів 

здобувачів вищої освіти, програм навчальних дисциплін та різних видів практик. 

Проведення атестації випускників ННІМП УМО, які отримують ступені 

бакалавра, магістра, здійснюється після завершення ними теоретичної та 

практичної частин навчання з метою встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами вищої освіти рівня 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 за 2018 рік 

становить 931 осіб, з них  за очною формою навчання – 231 особа та 700 осіб за 

заочною формою навчання. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра в ННІМП 

навчаються 449 осіб за денною та заочною формами та за магістерськими 

освітніми програмами заочної форми – 482 особа. 
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Відповідно до планів прийому здобувачів вищої освіти в ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» у 2018 р. зараховано 351 особи, з них – у 

ННІМП: 

73 осіб на здобуття спеціальності 053 «Психологія»,  

з них – 30 осіб на денну форму навчання на основі повної загальної 

середньої освіти, 14 осіб на заочну форму навчання на основі повної загальної 

середньої освіти; 17 на основі дипломів молодшого спеціаліста на заочну форму 

навчання; 12 на основі освітнього рівня бакалавра та ОКР спеціаліста; 

36 осіб на здобуття спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 

з них – 31 особа на денну форму навчання, 5 осіб на заочну форму навчання 

з документами про повну загальну середню освіту;  

12 осіб зараховано на спеціальність 073 «Менеджмент»,  

з них – 7 осіб на основі диплому молодшого спеціаліста, 5 – на основі повної 

загальної середньої освіти заочної форми навчання. 

Прийом здобувачів вищої освіти за магістерськими освітніми програмами 

здійснювався за заочною формою навчання відповідно до ліцензійного обсягу й 

обраних спеціалізацій:  

 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної 

діяльності) – 22 особи,  

«Економіка та управління підприємством» – 13 осіб,  

«Управління проектами» – 23 особи, 

«Педагогіка вищої школи» – 10 осіб,  

«Християнська педагогіка» – 55 осіб,  

«Інклюзивна освіта» – 21 особа,  

«Психологія» – 14 осіб,  

«Управління навчальним закладом» – 47 осіб, 

«Спеціальна освіта (за нозологіями)» – 25 осіб,  

У 2018 р. з числа здобувачів вищої освіти ННІМП відраховано 304 особи, з 

них – 249 у зв’язку із завершенням навчання та 55 за порушення умов договору. 

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології сформовано 

систему наскрізної практичної підготовки студентів з першого по останній курс. 

Університет менеджменту освіти має двосторонні довгострокові угоди про 

проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти зі Спеціалізованою 

школою № 85 м. Києва, Спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом 

№ 17 м. Києва, Спеціалізованою школою № 28 з поглибленим вивченням 

англійської мови м. Києва, ТОВ «Міжнародна академія бізнесу та інформаційних 

технологій», Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація екологічної 

допомоги», УПФУ в Лисянському районі, ПАО КБ «Приватбанк», Українською 

універсальною біржою 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». 
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Для забезпечення права здобувачів вищої освіти Університету на вільний 

вибір навчальних дисциплін у межах відповідної освітньої програми підготовки в 

ННІМП визначено порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових 

навчальних дисциплін. 

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології 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 педагогічних працівників галузі знань 01 «Освіта» та 

підготовка фахівців (ліцензія від 15.11.2016, витяг з Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу 

освіти у сфері вищої освіти ЛВ № 01395-000242).  

Інститут щорічно виконує план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. Основним контингентом БІНПО є викладачі професійно-

теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О). 

У 2018 р. за кошти державного бюджету заплановано підвищити 

кваліфікацію зазначеним трьом категоріям слухачів у обсязі 2000 осіб. 

 

Контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації 

№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 
Форма 

навчання 
план факт план факт 

1 

Старші майстри закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

30 30 1 1 Заочна 

33 33 1 1 
Очно-

дистанційна 

2 

Майстри виробничого 

навчання закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

614 623 20 20 Заочна 

515 508 18 18 
Очно-

дистанційна 

3 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

444 443 15 15 Заочна 

364 361 13 13 
Очно-

дистанційна 
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Разом: 2000 1998 68 68  

 

Станом на 1.12.2018 за бюджетною формою зараховано 2000 осіб (100%) 

і випущено 1921 особу (96,05%), у т.ч. за заочною формою відповідно – 1096 

осіб та 1096 осіб, за очно-дистанційною формою відповідно – 904 особи та 825 

осіб. Заключний етап курсів підвищення кваліфікації для 2 груп слухачів (77 

осіб) очно-дистанційної форми навчання заплановано у період з 10 по14 

грудня 2018 р. 

Невідповідність фактичного виконання плановим показникам 

підвищення кваліфікації кадрів за кошти державного бюджету за кількістю 

слухачів та формами підвищення кваліфікації пов’язана з коригуванням 

обласними навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти 

(далі – НМЦ ПТО) запланованої раніше кількості слухачів курсів підвищення 

кваліфікації через відсутність належного фінансування та плинність кадрів 

серед окремих категорій працівників, включених у план-графік на 2018 р. 

Таким чином, кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-

дистанційною формою зменшено з 912 до 904 осіб, відповідно, кількість 

слухачів заочної форми навчання збільшено з 1088 до 1096 осіб. 

За період з січня по грудень 2018 р. відраховано дві особи за очно-

дистанційною формою навчання у зв’язку зі смертю. 

У БІНПО постійно відбувається зворотний зв'язок з обласними навчально-

методичними центрами професійно-технічної освіти та слухачами. У 2018 р. 

здійснювалась співпраця з НМЦ ПТО у Волинській, Закарпатській, Донецькій, 

Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, 

Херсонській, Харківській областях та Навчально-методичним кабінетом ПТО 

у м. Києві. 

Зміст підвищення кваліфікації усіх категорій слухачів відповідає 

сучасним вимогам Державної політики в галузі освіти, пріоритетам 

професійної освіти. Добір змісту навчальних модулів, термінів навчання, форм 

підвищення кваліфікації і видів занять здійснено відповідно до структурних 

складових професійної компетентності фахівців та чинних законодавчих і 

нормативних документів. 

Відповідно до сучасних вимог щодо поєднання наукового і практичного 

аспектів змісту підготовки здійснено розробку нової навчально-методичної 

документації для забезпечення освітнього процесу курсів підвищення 

кваліфікації у 2018 р. 

Підвищення кваліфікації слухачів у БІНПО в 2018 р. здійснювалось на 

основі освітньо-професійних програм (затверджених вченою радою БІНПО 

21.11.2017, протокол № 7), навчальних і навчально-тематичних планів, 

робочих програм навчальних модулів, розкладів занять відповідно до Плану-

графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти України на 2018 р. (затвердженого 

НАПН України 06.12.2017 за погодженням з Департаментом професійної 

освіти МОН України 04.12.2017).  
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Навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації здійснюється за 

модулями:  

 модуль №1: соціально-гуманітарна підготовка; 

 модуль №2: професійно-педагогічна компетентність педагогічних 

працівників; 

 модуль №3: соціально-психологічна компетентність педагогічних 

працівників; 

 модуль №4: науково-методичні засади професійної підготовки; 

 модуль №5: інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 

У БІНПО проводиться результативна госпрозрахункова діяльність щодо 

підвищення кваліфікації слухачів за кошти фізичних та юридичних осіб таких 

категорій: педагогічні кадри ЗП(ПТ)О, педагогічні працівники навчальних 

закладів І–ІІ рівнів акредитації, персонал, який залучається до професійного 

навчання на виробництві.  

У 2018 р. (станом на 01.12.2018) відкрито 12 груп, зараховано 429 осіб, 

заплановано відкриття 2 груп слухачів – 51 особа, випущено – 385 осіб, у т.ч. 

за очною формою навчання: зараховано та випущено – 139 осіб (51 особу – 

заплановано), за очно-дистанційною формою навчання зараховано та 

випущено відповідно 70 осіб та 26 осіб, за заочною формою зараховано та 

випущено відповідно – 167 осіб і 167 осіб. 

Навчання в БІНПО з підготовки фахівців здійснюється відповідно до 

ліцензії Міністерства освіти і науки України (рішення МАК від 17.02.1994, 

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. 

Здобуття вищої освіти здійснюється за договорами про надання освітніх 

послуг з юридичними та фізичними особами. Освітній процес побудований за 

денною та заочною формами навчання. 

Студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здобувають вищу 

освіту за спеціальностями 053 «Психологія», 015 «Професійна освіта» (Дизайн); 

другого (магістерського) рівня вищої освіти– за спеціальностями 073 

«Менеджмент», освітньо-професійними програмами «Управління навчальними 

закладами» та «Адміністративний менеджмент», та спеціальністю 053 

«Психологія». 

Нині в Інституті навчаються 220 студентів. За результатами роботи 

відбіркової комісії  2018 р., усього набрали 94 студентів, що на 18% більше у 

порівнянні з минулим роком. 

У 2018 р. БІНПО випустив 56 осіб. 3 них – 35 особи отримали диплом 

бакалавра, 21 особа – диплом магістра.  

Освітній процес забезпечували 29 науково-педагогічних працівників, з них 

– 18 осіб (62,1%) мають науковий ступінь та звання. 

Особлива увага в Інституті приділяється удосконаленню організації 

освітнього процесу, впровадженню нових технологій і методів, властивих відомим 

вітчизняним та європейським університетам. З метою підвищення ефективності 
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організації освітньої діяльності БІНПО на реалізацію концепції вільного творчого 

навчання, яка передбачає участь студента у формуванні свого індивідуального 

навчального плану, вибір студентом навчальних дисциплін, у 2018 р. впроваджено 

запис на вибіркові дисципліни. 

Не менш важливою і досить успішною є профорієнтаційна робота, що 

проводиться в Інституті та має системний характер із залученням викладачів і 

студентів. Повністю оновлено буклети та презентації спеціальностей; 

здійснюється профорієнтаційна робота у соціальних мережах; проводиться 

постійна робота у закладах освіти м. Білої Церкви Київської області та міст 

України; налагоджено співпрацю з багатьма коледжами. 
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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 працівників Університету 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». Висвітлення результатів діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України в інформаційному науково-освітньому просторі: 

 бібліометричні профілі наукових, науково-педагогічних 

працівників в Google Scholar та їх представлення у системі 

«Бібліометрика української науки»: 

1. Алейнікова Олена Володимирівна, h-index Google Scholar – 5, економіка, 

менеджмент, публічне управління, управління проектами, педагогіка. 

2. Андрос Мирослав Євгенович, старший викладач h-index Google Scholar – 

2, дистанційна освіта, ІКТ, управління закладами освіти. 

3. Антощук Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук h-index 

Google Scholar – 6, відкрита освіта, дистанційне навчання. 

4. Ануфрієва Оксана Леонідівна, h-index Google Scholar – 5, кваліметрія, 

якість освіти, підготовка наукових кадрів. 

5. Базелюк Василь Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, h-index 

Google Scholar –3, управління освітою. 

6. Бережна Галина Віталіївна, h-index Google Scholar – 0. 

7. Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, h-index 

Google Scholar – 13, психологія. 

8. Брусєнцева Ольга Анатоліївна, h-index Google Scholar – 2, економічна 

теорія, міжнародна економіка, регіональна економіка, зовнішня. 

9. Брюховецька Олександра Вікторівна, h-index Google Scholar – 3, 

психологія організацій. 

10. Букорос Тетяна Олександрівна, h-index Google Scholar – 1, суспільні 

науки. 

11. Бурлаєнко Тетяна Іванівна, h-index Google Scholar – 3, менеджмент; ділові 

ігри, економічна компетентність менеджера. 

12. Василюк Алла Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, h-index 

Google Scholar – 11, теорія освітніх реформ, порівняльна педагогіка. 

13. Вініченко Алла Анатоліївна, h-index Google Scholar – 0. 

http://umo.edu.ua/
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14. Гладуш Віктор Антонович, h-index Google Scholar – 3, спеціальна 

педагогіка і психологія. 

15. Гордієнко Наталія Іванівна, старший викладач, h-index Google Scholar – 1, 

психологія. 

16. Горова Олена Олександрівна, доктор психологічних наук, доцент, h-index 

Google Scholar – 1, психологія. 

17. Гусєв Андрій Ігоревич, h-index Google Scholar – 6, психологія. 

18. Гущина Наталія Іванівна, старший викладач h-index Google Scholar – 3, 

педагогіка. 

19. Дивак Володимир Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент h-

index Google Scholar – 7, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

20. Діденко Марина Сергіївна, h-index Google Scholar – 0. 

21. Дубініна Оксана Володимирівна, h-index Google Scholar – 3, інформаційні 

системи та технології. 

22. Євтушенко Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

h-index Google Scholar – 6, педагогіка і психологія. 

23. Єрмоленко Андрій Борисович, кандидат політичних наук, доцент, h-index 

Google Scholar – 3, філософія освіти, теорія поколінь, освітні тренди. 

24. Зінчук Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, h-index 

Google Scholar – 4, педагогіка Educational Administration. 

25. Іванова Валентина Василівна, h-index Google Scholar – 2, економіка. 

26. Івкін Володимир Миколайович, h-index Google Scholar – 3, педагогіка. 

27. Ілляхова Марина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, h-

index Google Scholar – 1, філософія освіти, феноменологія, герменевтика, 

креативні практики. 

28. Інжиєвська Леся Анатоліївна, h-index Google Scholar – 1, психологія, арт-

терапія. 

29. Казакова Світлана Володимирівна, старший викладач, h-index Google 

Scholar – 1, психологія. 

30. Карташов Євген Григорович, h-index Google Scholar – 2, суспільні науки. 

31. Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук h-index Google 

Scholar – 0, інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 

32. Кириченко Микола Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 5, педагогіка. 

33. Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 1, психологія. 

34. Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, h-index 

Google Scholar – 11, педагогіка Educational Administration. 

35. Клокар Олег Олександрович, доктор економічних наук, професор, h-index 

Google Scholar – 6, економіка сільського господарства. 

36. Ковальчук Алла Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, h-index Google 

Scholar – 3, право, національна безпека, економічна безпека, права і свободи 

людини. 

37. Козенко Роман Володимирович, кандидат наук з державного управління, 

старший викладач, h-index Google Scholar – 1, державне управління. 

38. Кондратова Людмила Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент h-
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index Google Scholar – 4, педагогіка, мистецтво, інформаційні технології. 

39. Кравчинська Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, h-index 

Google Scholar – 3, освіта, менеджмент, психологія управління освітою, 

професійний розвиток. 

40. Кримлова Юлія Михайлівна, h-index Google Scholar – 0, клінічна 

психологія, патопсихологія, психологія кризових станів особ.. 

41. Купрієвич Вікторія Олесандрівна, старший викладач, h-index Google 

Scholar – 0, педагогіка Educational Administration. 

42. Левченко Вікторія Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, 

h-index Google Scholar – 1, професійний розвиток. 

43. Лушин Павло Володимирович, h-index Google Scholar – 13, psychology of 

transition, psychological counselling and eco centered facilitation, modern trends in 

education. 

44. Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, h-

indexGoogleScholar – 3, педагогіка Educational Administration. 

45. Ляхоцька Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент h-index 

Google Scholar – 6, наукові дослідження. 

46. Махиня Тетяна Анатоліївна, h-index Google Scholar – 3, управління 

дошкільним навчальним закладом, інформаційно. 

47. Михайлов Анатолій Петрович, h-index Google Scholar – 2, економіка. 

48. Молчанова Алевтина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, h-index Google Scholar – 4, педагогіка. 

49. Морозова Марина Едуардівна, h-index Google Scholar – 3, менеджмент і 

адміністрування. 

50. Москальов Максим Володимирович, кандидат психологічних наук, 

доцент,h-index Google Scholar – 2, психологія. 

51. Москальова Алла Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 3, психологія. 

52. Мурашко Олександр Васильович, h-index Google Scholar – 3, економіка. 

53. Наливайко Галина Володимирівна, h-index Google Scholar – 2, педагогіка. 

54. Наумова Вікторія Юріївна, старший викладач, h-index Google Scholar – 1, 

освіта дорослих, післядипломна освіта. 

55. Нежинська Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент,h-index Google Scholar – 3, психологія. 

56. Озерян Ольга Леонідівна, h-index Google Scholar – 0, управління 

навчальним закладом, інформаційно-аналітична компетенція, ІКТ, mind map. 

57. Олійник Володимир Вікторович, h-index Google Scholar – 2, педагогіка. 

58. Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, заступник 

директора ЦІППО, h-index Google Scholar – 3, галузь науки рубрика Google 

Scholar – педагогіка Educational. 

59. Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, h-index 

Google Scholar – 12, педагогіка, мистецтво, наука, освіта. 

60. Панченко Любов Феліксівна, доктор педагогічних наук, професор, h-

index Google Scholar – 7, аналіз даних, інформаційно комунікаційні технології 

в освіті, інформація. 

61. Пащенко Ольга Василівна, кандидат технічних наук, доцент, h-
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indexGoogleScholar – 2, галузь науки рубрика Google Scholar – педагогіка 

Educational Administration. 

62. Пінчук Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент,h-index 

Google Scholar – 3, психологія. 

63. Постоєва Ольга Георгіївна, h-index Google Scholar – 1, педагогіка. 

64. Приходькіна Наталія Олексіївна, h-index Google Scholar – 3, медіаосвіта, 

медіакультура, освітні технології, гендерний підхід в ос. 

65. Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, h-index 

Google Scholar – 2, професійний розвиток, виховання, позашкільна освіта, 

мистецька освіта. 

66. Пустовалов Іван Вікторович, h-index Google Scholar – 0. 

67. Рожнова Тетяна Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент, h-index 

Google Scholar – 3. 

68. Рябова Зоя Вікторівна, h-index Google Scholar – 10, маркетингове 

управлення в освіті. 

69. Савчук Людмила Миколаївна, h-index Google Scholar – 7, економіка. 

70. Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, h-

index GoogleScholar – 7, педагогіка Educational Administration. 

71. Сидоренко Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 9, освіта дорослих. 

72. Сіданіч Ірина Леонідівна, h-index Google Scholar – 5, педагогіка, духовно 

моральне виховання дітей та молоді. 

73. Скрипник Марина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, h-index 

Google Scholar – 9. 

74. Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, h-

index Google Scholar – 10, педагогіка. 

75. Стасюк Наталія Василівна, h-index Google Scholar – 0. 

76. Супрун В’ячеслав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 2, галузь науки рубрика Google Scholar – державна 

політика в управлінні. 

77. Сухенко Яна Валеріївна, h-index Google Scholar – 2, psychology, education, 

andragogy. 

78. Тимошко Ганна Миколаївна, h-index Google Scholar – 6, організаційна 

культура керівника ЗНЗ. 

79. Фарухшина Марина Шаміліївна, кандидат педагогічних наук, Google 

Scholar – 2, педагогіка, маркетінг освітінх послуг. 

80. Хасіневич Світлана Юріївна, h-index Google Scholar – 0. 

81. Хілько Світлана Олександрівна, h-index Google Scholar – 1, психологія, 

наукова діяльність. 

82. Чаусова Тетяна Володимирівна, h-index Google Scholar – 1, педагогіка. 

83. Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, h-

index Google Scholar – 2, освіта дорослих. 

84. Шевченко Світлана Вікторівна, h-index Google Scholar – 1, психологія, 

наукова діяльність. 

85. Штангей Світлана Василівна, h-index Google Scholar – 0, педагогіка, 

психологія, освіта дорослих. 
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86. Яковець Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, h-index 

Google Scholar – 4, педагогіка. 

 

 наявність цифрових ідентифікаторів вчених (ORCIDiD, Scopus 

Author ID, ResearcherID): 

1. Алейнікова Олена Володимирівна ORCID iD 0000-0002-4876-3563. 

2. Андрос Мирослав Євгенович ORCID iD 0000-0002-6651-1853. 

3. Антощук Світлана Володимирівна ORCID iD 0000-0002-2857-5274, 

ResearcherID R-1071-2018. 

4. Ануфрієва Оксана Леонідівна ORCID iD 0000-0002-8465-1681. 

5. Бондаревська Олена Іванівна ORCID iD 0000-0002-7006-0979. 

6. Бондарчук Олена Іванівна ORCID iD 0000-0003-3920-242X, ResearcherID 

W-1254-2018. 

7. Брусєнцева Ольга Анатоліївна ORCID iD 0000-0002-7877-7392. 

8. Бурлаєнко Тетяна Іванівна ORCID iD 0000-0001-5734-4611. 

9. Василюк Алла Володимирівна ORCID iD 0000-0001-6542-5649, 

ResearcherID Х-1777-2018. 

10. Вініченко Алла Анатоліївна ORCID iD 0000-0003-2641-9769. 

11. Гладуш Віктор Антонович ORCID iD 0000-0002-1721-5767. 

12. Гордієнко Наталія Іванівна ORCID iD 0000-0002-0688-5626. 

13. Горова Олена Олександрівна ORCID iD 0000-0001-9022-3432. 

14. Гусєв Андрій Ігоревич ORCID iD 0000-0002-1790-3295. 

15. Гущина Наталія Іванівна ORCID iD 0000-0003-0864-4188, Scopus Author ID 

DOI: 10.15587/2519-4984.2018.139441. 

16. Дивак Володимир Валерійович ORCID iD 0000-0001-8014-815X. 

17. Діденко Марина Сергіївна ORCID iD 0000-0001-8386-6755. 

18. Єрмоленко Андрій Борисович ORCID iD 0000-0003-3048-7844. 

19. Жуковська Світлана Анатоліївна ORCID iD 0000-0002-4036-2415. 

20. Зінчук Наталія Анатоліївна ORCID iD 0000-0001-9888-0410. 

21. Ілляхова Марина Володимирівна ORCID iD 0000-0003-3150-5100. 

22. Казакова Світлана Володимирівна ORCID iD 0000-0002-2776-3927. 

23. Карамушка Людмила Миколаївна ORCID iD 0000-0003-0622-3419. 

24. Карташов Євген Григорович ORCID iD 0000-0001-6522-5508. 

25. Касьян Сергій Петрович ORCID iD 0000-0001-7310-233X. 

26. Кириченко Микола Олексійович ORCID iD 0000-0003-1756-9140, 

Researcher ID R-1054-2018. 

27. Киричук Валерій Олександрович ORCID iD 0000-0003-0296-421X. 

28. Клокар Наталія Іванівна ORCID iD 0000-0003-2487-7483. 

29. Ковальчук Алла Юріївна ORCID iD 0000-0003-4807-2436. 

30. Козенко Роман Володимирович ORCID iD 0000-0003-0146-6243. 

31. Кравчинська Тетяна Сергіївна ORCID iD 0000-0002-7521-3508. 

32. Купрієвич Вікторія Олександрівна ORCID iD 0000-0002-8196-8309. 

33. Левченко Вікторія Вікторівна ORCID iD 0000-0003-4691-9445. 

34. Лукіна Тетяно Олександрівна  ORCID iD 0000-0002-3802-6666. 

35. Лушин Павло Володимирович ORCID iD 0000-0002-9549-1759. 

36. Лушин Павло Володимирович ORCID iD 0000-0002-9549-1759. 

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-8465-1681
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-0864-4188
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-0296-421X
https://orcid.org/0000-0003-0146-6243?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-3802-6666
https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
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37. Любченко Надія Василівна ORCID iD 0000-0002-4247-340X. 

38. Ляхоцька Лариса Леонідівна ORCID iD 0000-0002-9690-8376, ResearcherID 

R-1641-2018. 

39. Махиня Тетяна Анатоліївна ORCID iD 0000-0003-4065-0465. 

40. Михайлов Анатолій Петрович ORCID iD 0000-0003-3635-3927. 

41. Молчанова Алевтина Олександрівна ORCID iD 0000-0001-9738-7341. 

42. Морозова Марина Едуардівна ORCID iD 0000-0002-9193-1198. 

43. Москальов Максим Володимирович ORCID iD 0000-0002-3213-9635. 

44. Москальова Алла Степанівна ORCID iD 0000-0003-0213-0434. 

45. Мурашко Олександр Васильович ORCID iD /0000-0001-5734-4611. 

46. Наумова Вікторія Юріївна ORCID iD 0000-0002-0114-4749. 

47. Нежинська Олена Олександрівна ORCID iD 0000-0002-0800-356X. 

48. Ніколенко Лідія Тимофіївна ORCID iD 0000-0001-6665-3723. 

49. Олійник Володимир Вікторович ORCID iD 0000-0002-4647-2658. 

50. Оліфіра Лариса Миколаївна ORCID iD 0000-0002-9534-1451. 

51. Отамась Інна Григорівна ORCID iD 0000-0002-3098-2274, ResearcherID Q-

3901-2018. 

52. Отич Олена Миколаївна ORCID iD 0000-0003-2686-2832, Researcher ID R-

1198-2018. 

53. Панченко Любов Феліксівна ORCID iD 0000-0002-9979-0625. 

54. Пащенко Ольга Василівна ORCID iD 0000-0002-6232-6407. 

55. Пінчук Наталія Іванівна ORCID iD 0000-0003-1904-804X, ResearcherID. 

56. Постоєва Ольга Георгіївна ORCID iD 0000-0002-1167-636X. 

57. Приходькіна Наталія Олексіївна ORCID iD 0000-0002-6211-5546. 

58. Прокопенко Олена, антонівна ORCID iD 0000-0002-0304-5058. 

59. Просіна Ольга Володимирівна ORCID iD 0000-0002-1243-6069. 

60. Пустовалов Іван Вікторович  ORCID iD 0000-0001-5897-5079. 

61. Рожнова Тетяна Євгеніївна ORCID iD 0000-0002-3608-8943. 

62. Рябова Зоя Вікторівна ORCID iD 0000-0001-9373-7121. 

63. Савчук Людмила Миколаївна ORCID iD 0000-0002-5346-9457. 

64. Самойленко Олексій Олександрович ORCID iD 0000-0002-6374-4168. 

65. Сергеєва Лариса Миколаївна  ORCID iD 0000-0002-7177-3014. 

66. Сидоренко Віторія Вікторівна ORCID iD 0000-0002-6626-4581. 

67. Сіданіч Ірина Леонідівна, ORCID iD 0000-0002-2992-3808. 

68. Скрипник Марина Іванівна ORCID iD 0000-0003-4760-6723. 

69. Сорочан Тамара Михайлівна ORCID iD 0000-0002-4704-2385. 

70. Супрун Вячеслав Васильович  ORCID iD 0000-0003-3117-5834. 

71. Сухенко Яна Валеріївна ORCID iD 0000-0001-7440-2537. 

72. Тимошко Ганна Миколаївна, ORCID iD 0000-0003-0996-6138. 

73. Фарухшина Марина Шаміліївна ORCID iD 0000-0002-4504-2795. 

74. Хілько Світлана Олександрівна ORCID iD 0000-0002-5043-0303. 

75. Чаусова Тетяна Володимирівна ORCID iD 000-0001-9005-9089. 

76. Швень Ярослава Леоніндівна ORCID iD 0000-0002-9890-1039. 

77. Шевченко Світлана Вікторівна ORCID iD 0000-0002-7940-6593. 

 

https://orcid.org/0000-0002-4247-340X
https://orcid.org/0000-0002-9690-8376
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
https://orcid.org/0000-0002-4647-2658
https://orcid.org/0000-0002-9534-1451
https://orcid.org/0000-0002-6232-6407
https://orcid.org/0000-0002-1167-636X;
https://orcid.org/0000-0001-5897-5079
https://orcid.org/0000-0002-3608-8943
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0003-3117-5834
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Висвітлення результатів діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України в інформаційному науково-освітньому просторі: 

 бібліометричні профілі наукових, науково-педагогічних 

працівників (сумісники) в Google Scholar та їх представлення у системі 

«Бібліометрика української науки»: 

1. Андрущенко Віктор Петрович, h-index Google Scholar – 29, social 

philosophy, philosophy of education, sociology, humanities, philosophy. 

2. Балахтар Валентина Візіторівна, h-index Google Scholar – 3, social work, 

psychology. 

3. Бевз Галина Михайлівна, h-index Google Scholar – 8, психологія, 

соціальна робота, правовий захист дитинства. 

4. Биков Валерій Юхимович, h-index Google Scholar – 32, ІКТ, освіта, ІКТ 

в освіті, open learning, ICT in education. 

5. Бондаревська Ірина Олегівна, h-index Google Scholar – 4, суспільні 

науки. 

6. Волянюк Наталія Юріївна, h-index Google Scholar – 9, психологія праці, 

психологія спорту, інженерна психологія. 

7. Гуржій Андрій Миколайович, h-index Google Scholar – 15, інформатика, 

ІКТ в освіті, информатика, ICT in education, educational research. 

8. Завалевський Юрій Іванович, h-index Google Scholar – 9, педагогіка, 

управлінська діяльність, освітні системи. 

9. Іванова Валентина Василівна, h-index Google Scholar – 6, інформація, ІТ, 

інтелектуальний бізнес, туризм, планування. 

10. Казакова Світлана Володимирівна, h-index Google Scholar – 1, 

психологія. 

11. Карамушка Людмила Миколаївна, h-index Google Scholar – 19, суспільні 

науки. 

12. Кремень Василь Григорович, h-index Google Scholar – 38, філософія, 

соціологія, освіта. 

13. Лукіна Тетяна Олександрівна, h-index Google Scholar – 11, державне 

управління, якість освіти, моніторинг якості освіти, державн.. 

14. Ніколаєнко Станіслав Миколайович, h-index Google Scholar – 14, 

педагогіка; 

15. Панченко Любов Феліксівна, h-index Google Scholar – 7, аналіз даних, 

інформаційно комунікаційні технології в освіті, інформ.; 

16. Просіна Ольга Володимирівна, h-index Google Scholar – 2, управління, 

професійний розвиток, позашкільна освіта, мистецька освіта. 

 

 наявність цифрових ідентифікаторів вчених (сумісники) 

(ORCIDiD, Scopus Author ID, ResearcherID): 

1. Балахтар Валентина Візіторівна ORCID iD 0000-0001-6343-

288,ResearcherID. 

2. Бевз Галина Михайлівна, ORCID iD0000-0003-2487-5429, ResearcherID. 

3. Гуржій Андрій МиколайовичORCID iD 0000-0002-2797-

5831,ResearcherID. 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:philosophy_of_education
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:sociology
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:humanities
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:psychology
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:%D1%96%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:ict_in_education
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:educational_research
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:%D1%96%D1%82
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC


113 

4. Іванова Валентина Василівна ORCID iD 0000-0002-6121-6978, 

ResearcherID. 

5. Казакова Світлана Володимирівна ORCID iD 0000-0002-2776-3927, 

ResearcherID. 

6. Кремень Василь Григорович ORCID iD0000-0001-5459-1318, 

ResearcherID. 

 

9.2. Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю 

 

Упродовж звітного періоду систематично висвітлювалася діяльність 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на шпальтах 

«Педагогічна газета», а також на сайтах УМО та НАПН України. 

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 

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. 

Викладачами Університете у 2018 р. проведено профорієнтаційну роботу 

(зустрічі, розміщення оголошень, роздача рекламних буклетів щодо набору 

студентів на вступ до університету). 

Співробітниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» протягом 

року надано інтерв’ю засобам масової інформації (телебачення, радіо, 

центральні та регіональні друковані ЗМІ, Інтернет-видання):  

Виступи та сюжети на радіо та телебаченні: 

Кафедра університетської освіти і права: 

1. Телепрограма «Нота Бене» – інтерв’ю щодо інституалізації лобізму (ст. 

викл. кафедри Анастасія Зернова). Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=GtU9OcSpiUI&feature=youtu.be&fbclid=IwA

R1PrYHd_anP9DZnBAgOwCf2EOBDqWp3oXgU4k2brHWWicbUD-zNRYn-

DKU 

2. Телеканали «Прямий» «Ток-шоу Споживач» «Як сходити в ресторан і 

вижити?» https://prm.ua/online-programs/tok-shou-spozhivach-vid-13-zhovtnya-

2018-roku/. 

3. «Институализация лоббизма. Лоббизм в Украине и его отличие от 

коррупции»https://www.youtube.com/watch?v=GtU9OcSpiUI&feature=youtu.be

&fbclid=IwAR23EpVQvuFthCqAOFxLrKSRFX4klFbegCA9v48d_kmJhwwW4sc

_RdNolRY. 

Відеотрансляції заходів через мережу Інтернет: 

1. ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференцію «Професійний розвиток фахівців у 

https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
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системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 19 квітня 2018 р., м. Київ 

(кафедра ФОД). У роботі Інтернет-конференції взяли участь 340 

представників різних навчальних закладів і установ України, було подано 224 

заявки, надіслано 146 тез, відеодоповідей, відео-скрайбінгів. Захід має понад 

1500 перепостів у соціальних мережах. Трансляція заходу відбувалась на 

YouTube каналі Віртуальної кафедри андрагогіки (Режим 

доступу:https://www.youtube.com/watch?v=DudbX_0arY8&feature=youtu.be). 

2. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади 

розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової 

української школи» із трансляцією на каналі You Tube, 29 березня 2018 р., 

м. Київ – Рівне (кафедра психології управління). У конференції взяли участь 

різних навчальних закладів і установ освіти, подано 143 заявки, надіслано 70 

матеріалів конференції, відедоповідей тощо. 

3. ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита 

освіта та дистанційне навчання», 27 вересня 2018 р. та науково-практичний 

семінар всеукраїнського рівня «Застосування хмаро орієнтованого 

навчального середовища для формування інформаційно-цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової 

української школи», 17 травня 2018 р. (кафедра відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій) транслювалися через сайт 

«Наукові заходи кафедри ВОСІКТ»: https://sites.google.com/view/vosikt. 

Сторінки кафедр Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти та лабораторій (на громадських засадах) у соціальній 

мережі Facebook: 

1. Філософії і освіти дорослих. – Режим доступу: https://www.facebook.com/ 

groups/1642932192638668/  

2. Психології управління. – Режим доступу: https://www.facebook. 

com/profile.php?id=100017683685970 

3. Університетської освіти і права. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/groups/1869332913310521/ 

4. Відкритих освітніх систем та ВОС ІКТ. – Режим доступу: https://www. 

facebook.com/vosiktumo/?fref=ts 

5. Публічного адміністрування та менеджменту освіти. – Режим доступу: 

https://www. facebook.com?fref=ts. 

6. Лабораторія систем відкритої освіти: https://www.facebook.comB8-

1561028037485014/ 

Участь у роботі професійних громадських об’єднань, у тому числі 

міжнародних: 

1. Українська асоціація організаційних психологів і психологів праці 

(Л. М. Карамушка – Президент, О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук) як член-

засновника Європейської Асоціації психології праці та організаційної 

психології (European Association of Work and Organizational Psychology, 

EAWOP). 

2. Міжнародна асоціація прикладної психології (International Association of 

Applied Psychology  (IAAP) Division 1 (Work and Organizational Psychology) 

(О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка). 

https://www.facebook/
https://www.facebook.com/groups/1869332913310521/
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Кількість надрукованих статей засобах масової інформації: 

Упродовж звітного періоду систематично висвітлювалася діяльність 

Університету менеджменту освіти та кафедри університетської освіти і права 

на шпальтах газети «Освіта і суспільство», на сайті Університету та інших 

установ, а також у соціальній мережі Facebook: 

1. https://www.archyvai.lt/lt/lvna_naujienos/ukrainoje-ivyko-mokslinis-4w1n.html 

(Литовський державний новий архів). 

2. https://www.facebook.com/archyvarotarnyba/. 

3. http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=258 (Український науково-

дослідний інститут архівної справи та документознавства). 

4. http://www.archives.gov.ua/News/2018/2018_05_15_1.php (Центральний 

державний електронний архів України). 

5. http://tsdea.archives.gov.ua/ua/%d. 

6. //nau.edu.ua/ua/news/1/5/organizatsiya-elektronnogo-dokumentoobigu.html 

(Національного авіаційного університету). 

7. http://rivneosvita.org.ua/infotsentr/index.php/33641/ (Освіта Рівненської 

області). 

8. http://kristti.com.ua/15-travnya-kvnz-kor-akademiya-neperervnoy 

(Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»). 

Ведуться інформаційно-аналітичні блоги: 

06.03.2018 р. Тримання за гратами під час судового засідання. Які наслідки? 

https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3823335/  

27.04.2018 р. Чи є Україна демократичною державою? 

https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3965743/  

16.05.2018 р. Бути чи не бут жінкам в політиці в Україні? 

https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3971466/ 

Студенти і випускники кафедри психології та особистісного розвитку 

надають психологічну допомогу пораненим у госпіталях та інших медичних 

закладах, працюють із внутрішніми переселенцями, надають консультативну та 

психотерапевтичну допомогу учасникам АТО та членам їхніх сімей, здійснюють 

психологічну підготовку мобілізованих військовослужбовців, психологічний 

супровід сімей загиблих військовослужбовців та героїв Майдану.  

У межах співпраці Університету з Академією педагогічної творчості 

м. Миколаїв викладачі кафедри управління проектами та загальнофахових 

дисциплін долучились до організації ІІІ Міжнародної школи педагогічної 

творчості, започаткованої  проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

Отич О. М. У рамках такої співпраці ННІМП третій рік поспіль організовано 

роботу Науково-методичної студії «Інформаційно-аналітична компетентність 

педагога – шлях до професійного успіху» (керівник студії – доц. кафедри 

управління проектами та 11 загальнофахових дисциплін О. В. Дубініна).  

Результатами такої співпраці є популяризація освітніх послуг ННІМП та 

Університету в цілому.  

У 2018 р. у соціальній мережі Facebook створено сторінку Інституту 

менеджменту, маркетингу та психології з метою популяризації освітніх послуг 

(https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=aymt_homepage_panel). 

https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=aymt_homepage_panel
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Також інформація про діяльність Інституту висвітлюється на сторінці в 

мережі Фейсбук у групі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

(https://www.facebook.com/groups/154880441372941/?ref=bookmarks), 

(адміністратором якої з 2012 року є доцент кафедри управління проектами та 

10 загальнофахових дисциплін О. В. Дубініна. Кафедри Інституту мають свої 

сторінки в мережі Фейсбук та постійно на них розміщують інформацію про власну 

діяльність та діяльність Університету в цілому. 

Інформація про результати науково-дослідної роботи викладачів кафедр 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» представлена в Google 

Академії та висвітлюється через презентацію наукових праць під час 

проведення масових наукових заходів, а також під час виступів з доповідями 

на наукових конференціях, семінарах, виставках тощо, зокрема міжнародного 

рівня.  

Науково-інформаційна діяльність Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти у мережі Інтернет висвітлюється на сайтах 

кафедр http://methodica.inf.ua; http://kafedratnopd.inf.ua; а також в мережі 

facebook. 

З метою створення умов для підвищення кваліфікації педагогів у 

курсовий період та розвитку науково-методичної компетентності у 

міжкурсовий період педагогами кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін розроблено сайт 

http://methodica.inf.ua/index.htm, який містить матеріали постійних науково-

практичних семінарів галузевої спрямованості, електронні видання, методичні 

посібники та рекомендації, що розроблені науковцями кафедри, матеріали 

«методичної скарбнички» БІНПО, дидактичні матеріали курсів підвищення 

кваліфікації. 

У мережі facebook на сторінці кафедри МПО та СГД 

https://www.facebook.com/binpomethodica розміщено більше ніж 20 публікацій. 

З метою висвітлення діяльності і наукових досягнень Інституту, 

проведення  профорієнтаційної  роботи Інститут підтримує  зв’язки і співпрацює 

з: 

 органами виконавчої влади м. Біла Церква, Управлінням освіти і 

науки Білоцерківської міської ради (завідувач відділом СТВ Горлова Г.Г. – 

член Колегії управління); 

 міськими виданнями газет «Гриф», «Майдан Брок», «Громадська 

думка»; 

 ЗОШ, ЗП(ПТ)О, коледжами, технікумом, ліцеями, ВНЗ м. Білої 

Церкви та інших районів та областей. 

З метою ознайомлення громадськості м. Біла Церква про діяльність 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти здійснювалися 

виступи по місцевому радіо – FM.  

 

 

 

9.3. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності установи, 

закладу 

https://www.facebook.com/groups/154880441372941/?ref=bookmarks
http://methodica.inf.ua/
http://kafedratnopd.inf.ua/
http://methodica.inf.ua/index.htm
https://www.facebook.com/binpomethodica
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Зважаючи на положення Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 рр. (далі – Стратегія), велика увага приділяється 

запровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, зокрема 

створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу та системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними 

закладами, інформаційно-технологічного забезпечення моніторингу освіти. 

Ефективність таких систем неможлива без створення відповідних 

засобів опрацювання інформації. 

Враховуючи завдання, визначені Стратегією на 2012–2021 рр., 

Університет менеджменту освіти (далі – Університет) проводить активну 

роботу щодо інформатизації усіх сфер своєї діяльності. 

З метою підвищення ефективності наукових досліджень, створення 

потужної системи зберігання наукової інформації й використання її на всіх 

етапах наукової діяльності, забезпечення організації освітнього процесу 

інформатизація наукової й освітньої діяльності залишається пріоритетним 

напрямом розвитку Університету. Співпрацюючи з Microsoft, Університет 

отримав ліцензії на використання сервісів Office 365, що дає можливість  

слухачам/студентам, науково-педагогічним працівникам та іншим 

співробітникам працювати з електронною поштою, створювати веб-сайти, 

редагувати та зберігати документи в режимі online, запроваджувати 

електронний документообіг, обмінюватися миттєвими повідомленнями та 

проводити веб-конференції, а також спрощувати комунікацію між 

слухачами/студентами, науково-педагогічними працівниками та 

структурними підрозділами Університету. 

В Університеті створюються умови для широкої комп’ютеризації, 

входження до світової інформаційної мережі баз даних і знань, формування в 

майбутньому єдиного інформаційно-інтелектуального поля. 

В УМО 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. Завдяки 

відповідному фінансуванню  у звітному році було придбано 12 сучасних  

ноутбуків. 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 44 ноутбуки. Ступінь зносу ПЕОМ – 64%. В Університеті 

створено керовану локальну комп’ютерну мережу, яку під’єднанo до 

Інтернету. Інтернет-трафік подається трьома оптичними каналами  

потужністю 100 Мбіт/с,  60 Мбіт/с та 30 Мбіт/с. Публічні відкриті зони Wi-Fi 

забезпечують доступ до Інтернету слухачам/студентам, які навчаються у 

І корпусі та у приміщенні бібліотеки.  Для самостійної підготовки тих, хто 

проживає у гуртожитку Університету, надано можливість під’єднання до 
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локальної мережі. Усі комп’ютери під’єднані до Інтернету, що дає можливість 

забезпечити доступ широкого загалу науковців установи, аспірантів, 

докторантів та пошукувачів до електронного банку результатів НДР, 

публікацій, авторських методик, текстів дисертаційних досліджень тощо, 

підвищити ефективність експлуатації оргтехніки (зокрема принтерів), а також 

у належний спосіб використовувати інтернет-ресурси Університету. 

Усі працівники Університету, маючи власні корпоративні електронні 

поштові адреси, обмінюються інформацією в єдиному інформаційному 

просторі Університету, обговорюють актуальні питання, пов’язані з науковою 

проблематикою не тільки через локальну мережу, а й через сервіси Інтернету 

(E-mail, Skype, віртуальні сховища інформації на основі «хмарних технологій» 

на базіOffice 365тощо).  

Упродовж року здійснювалася підтримка роботи у програмному 

комплексі «Єдина державна електронна база з питань освіти» та його постійне 

наповнення для забезпечення вступної кампанії, роботи приймальної комісії, 

подання статистичної звітності тощо. 

В освітньому процесі широко використовується мультимедійний 

супровід занять. Для технічного забезпечення цього процесу в Університеті є 

п’ять спеціалізованих аудиторій та зал засідань, які обладнані стаціонарними 

мультимедійними проекторами, мультимедійними й інтерактивними 

дошками. З метою подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у освітній процес проводиться робота з організації й застосування 

дистанційної форми навчання та розроблення нормативно-правових 

документів цього напряму. Упроваджено відкрите програмне забезпечення 

BigBlueButten для проведення веб-конференцій, online занять, створено та 

налагоджено роботу платформи дистанційного навчання в системі e-Front.  

В Університеті запроваджено інтернет-трансляції наукових, науково-

методичних семінарів, конференцій. З метою поширення інформації про 

Університет серед абітурієнтів та висвітлення його наукової й освітньої 

діяльності встановлено аудіовізуальну панель.  

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 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, збільшуються 

можливості його подальшої  модернізації. Електронна пошта Університету 

менеджменту освіти: rector@umo.edu.ua. Запровадження сервісів Office 365 

розширює можливості працівників Університету щодо представлення 

результатів їхньої діяльності у всесвітній мережі Інтернету. 

http://umo.edu.ua/
mailto:rector@umo.edu.ua
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Наукові співробітники Університету володіють основами комп’ютерної 

техніки, навичками користування Інтернетом. 
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10. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

Діяльність відділу міжнародного співробітництва ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» (УМО) впродовж 2018 року відбувалася за такими 

основними напрямами. 

 

Підписання угод та меморандумів із міжнародними освітніми 

закладами 
Підписано 18 угод та меморандумів із такими зарубіжними 

інституціями, як: 

 Вища лінгвістична школа (м. Ченстохова, Республіка Польща); 

 Університет суспільних  наук  (м. Лодзь, Республіка Польща); 

 Шуменський університет ім. Єпископа Костянтина Преславського 

(м. Шумен, Республіка Болгарія); 

 Міжнародний інститут розвитку інтелекту (м. Бусан, Південна Корея); 

 Гуманітарно-економічна академія (м. Лодзь, Республіка Польща); 

 Вища школа комунікації і управління (м. Познань, Республіка Польща); 

 Інститут розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Республіка 

Польща); 

 Пулський університет ім. Юрая Добріле (м. Пула, Республіка Хорватія); 

 Університет Арада ім. Ауреля Влаїку (м. Арада, Румунія); 

 Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, 

Республіка Польща); 

 Словацький сільськогосподарський університет (м. Нітра, Словацька 

Республіка); 

 Міжнародна молодіжна асоціація  (м. Бусан, Південна Корея); 

 Казахський національний аграрний університет (м. Алмати, Республіка 

Казахстан); 

 Національний коледж освіти ім. Хо Ші Міна (м. Хошимін, 

Соціалістична Республіка В’єтнам); 

 Пампангcький державний аграрний університет (пр. Пампанга, 

Республіка Філіппіни); 

 Вищий педагогічний інститут штату Гомбе  (м. Гомбе, Федеративна 

Республіка Нігерія); 

 Університет ім. Жана Логуньона Гуде (м. Далоа, Республіка Кот-

д'Івуар); 

 Університет професійних технологій (м. Ратмалана, Демократична 

Соціалістична Республіка Шрі-Ланка). 

Організація та участь у міжнародних заходах: 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» впродовж 2018 року виступив 

організатором таких 14 міжнародних заходів. 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (4–

9 березня 2018 р., м. Подгайська, Словацька Республіка, Європейський 

інститут післядипломної освіти). 
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 Зустріч делегації  Міжнародного інституту розвитку інтелекту 

(ІМЕІ)  (Республіка Корея)  з  керівництвом  Університету ДВНЗ «УМО» (3 

квітня 2018 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»). 

 Науково-практичний семінар «Організація електронного 

документообігу в закладах освіти та органах державної влади» за участю 

директора Литовського нового державного архіву Ірени Касцушкевічюте та 

завідувача відділу нагляду за управлінням документами цього архіву Данути 

Контримавічене (15 травня 2018 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»). 

 VI Міжнародний семінар «Політична та економічна самостійність: 

діяльність та освіта громадянського суспільства», який проходив у 

Вармінсько-Мазурському університеті (5 червня 2018 р., м. Ольштин, 

Республіка Польща, Вармінсько-Мазурський університет). 

 Офіційний візит делегації Університету Арада ім. Ауреля Влаїку (м. 

Арада, Румунія) у складі ректора Університету Арада ім. Ауреля Влаїку 

професора Рамони Лілі та директора Європейського інституту ім. Сержа 

Московічі Університету Арада ім. Ауреля Влаїку, професора Лавінії Бетеа, які 

провели лекцію на тему «Полемічні соціальні репрезентації: міжвоєнна 

Румунія у спогадах Сержа Московичі та посткомуністичних ЗМІ» (16–20 

червня 2018 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»). 

 XVII Міжнародна літня школа «Міжкультурна комунікація сторіччя» 

в Університеті Арада ім. Ауреля Влаїку (5–7 липня 2018 р., м. Арад, Румунія, 

Університет Арада ім. Ауреля Влаїку). 

  Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Кращі практики 

з подолання наслідків військових конфліктів. Український та міжнародний 

досвід». Організаторами конференції виступили Українська асоціація 

фахівців з подолання наслідків психотравмувальних подій (ESTSS) за 

підтримки уряду Німеччини та Мальтійської служби допомоги в Україні (7–8 

липня 2018 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України). 

 Офіційний візит делегації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» у 

складі  ректора УМО, члена-кореспондента Академії наук вищої освіти 

України, доктора філософії Миколи Кириченка до Республіки Кореї для участі 

у VI Світовому форумі лідерів освіти – 

2018  на  тему  «Освіта,  що  виховує  характер, – ключ  до  успіху». За 

результатами форуму ДВНЗ «УМО» отримав кришталеву  нагороду 

та  сертифікат учасника VI  Світового форуму лідерів освіти – 2018(12–22 

липня 2018 р., м. Бусан, Південна Корея, Міжнародна молодіжна асоціація). 

 Міжнародна наукова конференція «Інклюзивне середовище освіти 

школярів та студентів», яка проходила в Інституті педагогіки ім. Юрая 

Палеша Католицького університету в Ружомбероку (12 вересня 2018 р., м. 

Ружомберок, Словацька Республіка). 

  ІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: 

виклики сучасності» (Болгарія – Україна), у межах якого відбулася 

Міжнародна літня школа «Управління проектами, що покращують світ» (8–16 

вересня 2018 р., м. Варна, Республіка Болгарія, Варненський вільний 

університет ім. Чорноризця Храбра). 
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 XIII Міжнародна наукова конференція «Між свободою та 

конформізмом – 100-річчя польської педагогіки у відродженій державі», яка 

проходила на базі Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша 

(21–22 вересня 2018 р., м. Ченстохова, Республіка Польща). 

 Зустріч керівництва ДВНЗ «УМО» з представниками педагогічного 

факультету Університету ім. Матея Бела м. Банська Бистриця, Словацька 

Республіка (10–13 жовтня 2018 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН 

України). 

  Міжнародний відкритий психологічний семінар психотерапевта 

Бірджіт Нельсон  (Данія) на тему «Чую голос у собі» (19 жовтня 2018 р., м. 

Київ, ДВНЗ «УМО»). 

 Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та 

інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» та  науково-

методичні студії «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях 

до професійного успіху» (6–12 листопада 2018 р., м. Подгайська, Словацька 

Республіка, Європейський інститут післядипломної освіти). 

Спільна проектна діяльність 

ДВНЗ «УМО» активно реалізовував спільну діяльність у межах двох 

проектів з Проектним бюро «КультурКонтакт» Австрія та українсько-

литовського проекту «Розвиток духовності виховання у глобалізованому 

світі» (керівники проекту: Йонас Кевішас та Олена Отич)». 

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» в 2018 році було проведено 

такі заходи за участю науковців Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти» та  КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради»: 

1) 20–22 лютого 2018 р. (м. Київ). Основна тема тренінгу «Системне 

розуміння лідерства та комунікація»; 

2) 4–6 червня 2018 р. (м. Одеса). Основна тема тренінгу «Розвиток 

відповідальності». 

3) 25 червня 2018 р. (м. Одеса). Семінар на тему «Розвиток 

компетентностей директора Нової української школи» за участю міжнародних 

експертів Олівії де Фонтани та Міхаели Сбурні. У семінарі брали участь 25 

директорів шкіл з різних регіонів України. Експертами від України стали 8 

учасників проекту, зокрема від ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

О. М. Отич, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, 

доктор педагогічних наук, професор, Л. М. Оліфіра, заступник директора 

ЦІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, З. В. Рябова, завідувач кафедри 

педагогіки, управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, 

професор, Т. А. Махиня, доцент кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент. 

4) 16 жовтня 2018 р.(м. Київ) відбувся Всеукраїнський семінар 

«Лідерство і менеджмент змін у шкільній реформі», метою якого було 

обговорення актуальних проблем управління школою в умовах реформування 

освіти та визначення способів їх розв’язання з урахуванням міжнародного 
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досвіду. Організаторами семінару виступили: Міністерство освіти і науки 

України, Проектне бюро «КультурКонтакт» Австрія, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» та Інститут модернізації змісту освіти. 

За результатами українсько-австрійського проекту (2016–2018 рр.), 

учасниками було розроблено посібник  «Нові вимоги до компетенцій 

керівників шкіл в Україні». Автори посібника провели ґрунтовну попередню 

аналітичну й практичну роботу. У посібнику розглядаються теоретичні, 

інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали, розроблені з 

метою допомоги керівникам закладів загальної середньої освіти у розвитку 

компетентностей, затребуваних в умовах реформування школи. 

Проблемні запитання, інформація для роздумів,  практичні завдання, 

вправи, методичні рекомендації та інші матеріали посібника є корисними для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів післядипломної 

освіти під час підвищення кваліфікації керівників шкіл, у процесі організації 

їхньої неформальної та інформальної освіти тощо. Матеріали посібника 

сучасні, мають наукове і практичне значення, творчий характер.  

Упродовж 2018 року активно тривала співпраця в межах українсько-

литовського проекту «Розвиток духовності виховання у глобалізованому 

світі». 21 листопада 2018 р. у Відділенні вищої освіти НАПН України 

(академік-секретар Петро Саух) відбулася чергова зустріч українських 

науковців із литовським ученим Йонасом Кевішасом, присвячена підготовці 

до друку колективної українсько-литовської монографії «Горизонт духовності 

виховання». У зустрічі брали участь академіки Іван Бех, члени-кореспонденти 

НАПН України Петро Саух і Василина Хайруліна, член-кореспондент 

Академії наук вищої освіти України Микола Кириченко, професори Йонас 

Кевішас, Олена Отич, Олена Бондарчук, Ірина Сіданіч, магістр Людмила 

Бринь. 

У монографії зусиллями українських і литовських учених обґрунтовано 

сутність духовності виховання як феноменального життя і як фактора 

розвитку педагогічного процесу в контексті сучасної парадигми освіти. 

Дослідження поглиблює наукове розуміння чинників, умов і механізмів 

становлення особистості суб’єктом одухотворення освітнього середовища, 

збагачує загальну теорію виховання, відкриває можливості для пошуку нових 

шляхів демократизації суспільства. Монографія «Горизонт духовності 

виховання» стане п’ятою у серії монографій, підготовлених у межах 

українсько-литовського проекту «Розвиток духовності виховання у 

глобалізованому світі». 

Проведення робочих зустрічей 

Упродовж 2018 року відбулися три робочі зустрічі з австрійським 

партнером Проектним бюро «КультурКонтакт» та одна міжнародна зустріч у 

межах українсько-литовського проекту «Розвиток духовності виховання у 

глобалізованому світі». 

25 травня  2018 року на базі Університету відбулася зустріч, на якій було 

розглянуто перебіг реалізації проекту «Нові вимоги до компетентностей 

керівників шкіл в Україні», який проходив у 2016–2018 рр. З австрійських 
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представників у зустрічі брали участь Олівія де Фонтана, заступник 

начальника Інституту управління освітою, Гудрун Паїнсі, австрійський 

координатор з питань освіти Проектного бюро «КультурКонтакт». 

25 вересня 2018 року відбулася зустріч представників ДВНЗ «УМО» з 

новим австрійським координатором з питань освіти Проектного бюро 

«КультурКонтакт» Ніною Гаврилів. На зустрічі було обговорено питання 

організації та підготовки до воркшопів, які було проведено 16 жовтня 2018 р. 

в м. Києві в межах всеукраїнського семінару «Лідерство і менеджмент змін у 

шкільній реформі». Воркшопи провели працівники ДВНЗ «УМО» у межах 

реалізації проекту «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в 

Україні». 

20 березня 2018 року відбулася робоча зустріч авторів колективної 

монографії «Горизонт духовності виховання», яка стала п’ятою у 

межах українсько-литовського проекту «Розвиток духовності виховання у 

глобалізованому світі». Модератор заходу –проректор з науково-методичної 

роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

О. М. Отич. Мета монографії «Горизонт духовності виховання» – 

забезпечуючи послідовність щодо змісту попередніх монографій, розкрити 

механізми та представити педагогічно цінний досвід перетворення духовних 

цінностей виховного середовища закладу освіти в процесі спільної діяльності 

вихователя і вихованця на духовні якості їхньої особистості; розробити 

змістове наповнення процесу формування духовності з позицій 

«смисложиттєвих християнських цінностей, які визначають зміст, якість та 

спрямованість людського буття і образ людський у кожному індивіді» 

(Л. П. Буєва, 1996). 

Спільна видавнича діяльність 

Науково-педагогічні працівники ДВНЗ «УМО» входять до редакційних 

колегій, є рецензентами та членами наукової ради у виданнях: 

 Польсько-український вісник № XІХ / за редакцією Казимира 

Редзинського та Дмитра Герцюка. – Ченстохова. – Видавництво Академії ім. 

Яна Длугоша в Ченстохові, 2018.  – 498 с. 

 Освіта дорослих у перспективі змін. Інновації, технології та прогнози: 

колективна монографія / за ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М. М., 2018. – 248 с. 

 Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для 

слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів 

загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за 

спеціалізаціями  «Управління навчальним закладом» та «Управління 

проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; 

за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ 

«Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперерв. освіти», КультурКонтакт 

Австрія. – Київ, 2018. – 76 с. 

 

Міжнародні стажування  

Науково-педагогічні працівники УМО пройшли міжнародні 

стажування: 
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 На базі Литовського державного сучасного архіву – начальник відділу 

науково-організаційної роботи І. Г. Отамась (11–13 червня 2018 р.,  м. Вільнюс, 

Литовська Республіка). 

 На базі Інституту педагогіки ім. Юрая Палеша Католицького 

університету в Ружомбероку – перший проректор – проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи  В. А. Гладуш (12 вересня 2018 р., 

м. Ружомберок, Словацька Республіка). 

 На базі Варненського вільного університету імені Чорноризця 

Храбра  науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»: доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва, доктор 

психологічних наук, професор О. І. Бондарчук, кандидат юридичних наук, 

доцент М. О. Дей, кандидат педагогічних наук, доцент  Н. В. Любченко (8–16 

вересня 2018 р., м. Варна, Республіка Болгарія). 

 На базі Європейського інституту післядипломної освіти– професор 

кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП 

Т. О. Букорос (6–12 листопада 2018 р., м. Подгайська, Словацька Республіка). 
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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 2018 р. до складу Вченої ради входять 26 осіб, зокрема: дійсний член 

НАПН України, керівництво Університету, директори інститутів, директор 

бібліотеки, голова профспілкового комітету, науково-педагогічні працівники, 

з них – 13 докторів наук та 7 кандидатів наук, 2 представники Студентської 

колегії УМО. Голова Вченої ради – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти 

України М. О. Кириченко, учений секретар – кандидат педагогічних наук 

Т. С. Кравчинська. 

У 2018 році було проведено 10 засідань Вченої ради ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»: 

1. Протокол № 1 від 24.01.2018 р. 

2. Протокол № 2 від 14.02.2018 р. 

3. Протокол № 3 від 21.03.2018 р. 

4. Протокол № 4 від 18.04.2018 р. 

5. Протокол № 5 від 16.05.2018 р. 

6. Протокол № 6 від 20.06.2018 р. 

7. Протокол № 7 від 19.09.2018 р. 

8. Протокол № 8 від 17.10.2018 р. 

9. Протокол № 9 від 14.11.2018 р. 

10. Протокол № 10 від 19.12.2018 р. 

Основні питання, розглянуті на засіданнях Вченої ради ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»: 

1. Організаційні: 

 про затвердження плану роботи ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» на 2018 рік; 

 звіт про фінансову діяльність ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» за 2017 рік; 

 про організацію роботи з персоналом у ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про стан та перспективи діяльності наукової бібліотеки з формування 

інформаційного середовища Університету; 

 про організацію роботи відділення підготовки іноземних громадян 

до вступу до вищих освітніх закладів ННІМП ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про внесення змін до Правил прийому до ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» у 2018 році; 

 про результати вступної кампанії 2018 року; 

 про організацію роботи вищого колегіального органу громадського 

самоврядування – Конференції трудового колективу ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

 звіт про роботу УМО в 2018 році. 

2. Про освітню та навчально-методичну діяльність:  
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 про діяльність ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» щодо 

реалізації політики з реформування освіти та упровадження Концепції Нової 

української школи; 

 про організацію освітнього процесу в ННІМП ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» в умовах оновлення освітнього законодавства; 

 про стан організації профорієнтаційної роботи в ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» та заходи з підготовки до вступної кампанії 2018 року; 

 про організацію виховної роботи в ННІМП та БІНПО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»; 

 про організацію та навчально-методичне забезпечення 

дистанційного навчання слухачів ПК у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти; 

 про затвердження програми фахових вступних випробувань для 

магістрів та аспірантів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»; 

 про затвердження навчального плану підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»; 

 про затвердження освітньо-професійних програм ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження Концепції освітньої діяльності спеціальності 016 

«Спеціальна освіта» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» освітнього рівня 

другий (магістерський); 

 про ліцензування перспективних напрямів підготовки здобувачів 

вищої освіти та підвищення кваліфікації, акредитації освітніх програм за 2017 

рік; 

 про затвердження ліцензійної справи зі спеціальності 016 

«Спеціальна освіта» другого (магістерського) рівня з ліцензованим обсягом 40 

осіб ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за 

нозологіями)», спеціальність «Спеціальна освіта» другого (магістерського) 

рівня ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження навчальних планів (денної, заочної форм 

навчання) за спеціалізацією «Спеціальна освіта (за нозологіями)» 

спеціальності «Спеціальна освіта» другого (магістерського) рівня ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 

081 «Право» ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення 

освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації у ЦІППО ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»; 
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 про затвердження навчальних планів аспірантів ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про затвердження графіка проведення сесій аспірантів ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження освітньо-професійних програм підвищення 

кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників галузі 

знань 01 «Освіта» ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження форми диплома здобувачів вищої освіти ДВНЗ 

«УМО» освітніх ступенів бакалавр/магістр та додатка до нього ННІМП та 

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження “Положення про сертифікат учасника заходів та 

порядок його видачі у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»”; 

 про затвердження бланка свідоцтва про закінчення підготовчого 

факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства. 

3. Про наукову діяльність: 

 про організацію наукової роботи в ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»; 

 про експериментальну діяльність ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»; 

 про науково-методичний супровід професійного розвитку 

педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників освіти в системі 

підвищення кваліфікації ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про зарахування та відрахування з аспірантури та докторантури 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про призначення та зміну наукових керівників аспірантів; 

 про затвердження тем дисертаційних досліджень; 

 про атестацію аспірантів та докторантів у ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про оновлення вимог до оформлення наукових статей, що подаються 

до фахових видань ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про затвердження положення про організацію освітнього процесу 

підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні – 

докторів філософії в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; 

 про роботу Спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03; 

 про затвердження порядку визнання Вченою радою Університету 

здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів. 

4. Кадрові: 

 про обрання голови та заступника Вченої ради Університету; 

 про внесення змін до складу Вченої ради ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про рекомендацію призначення Гладуша Віктора Антоновича на 

посаду першого проректора – проректора з науково-педагогічної та навчальної 

роботи; 

 про присвоєння вченого звання «професор» Бевз Галині Михайлівні, 

доктору психологічних наук, доценту, професорові кафедри психології та 



129 

особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України; 

 про присвоєння вченого звання «доцент» Дубініній Оксані 

Володимирівні, кандидату педагогічних наук, доцентові кафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

 про нагородження працівників з нагоди 65-річчя ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про обрання претендентів на заміщення тимчасово зайнятих посад 

науково-педагогічних працівників ННІМП та ЦІППО ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

 про внесення змін до редакційних рад (колегій) видань ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти». 

5. Рекомендації до друку: 

 про рекомендацію до друку монографії І. М. Андрощук «Система 

управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту 

університетів Республіки Польщі»; 

 про рекомендацію до друку монографії Маріоли Міровської 

«Управління освітнім процесом на основі кейс-менеджменту: теорія і 

практика»; 

 про рекомендацію до друку монографії Є. Г. Карташова 

«Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції»; 

 про рекомендацію до друку колективної монографії «Відкрита 

освіта : інноваційні технології та менеджмент» / за наук. ред. М. О. Кириченка, 

Л. М. Сергеєвої; 

 про рекомендацію до друку колективної монографії «Сучасні 

виклики юридичної освіти в університетському просторі» / за ред. 

І. М. Сопілко, М. О. Дей; 

 про рекомендацію до друку навчального посібника Є. Г. Карташова 

«Проектний підхід в публічному управлінні»; 

 про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Якість вищої освіти: теорія і практика» / за заг. ред. А. Василюк, М. Дей; 

 про рекомендацію до друку посібника «Нові вимоги до 

компетентностей керівників шкіл в Україні» для слухачів закладів 

післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої 

освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним 

закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, 

З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, О. де Фонтана; 

НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. 

неперерв. освіти», КультурКонтакт Австрія; 

 про рекомендацію до друку електронного збірника спецкурсів 

«Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах 

формальної і неформальної освіти» (авт. кол., за заг. ред. проф. 

Т. М. Сорочан); 
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 про рекомендацію до друку міжнародного наукового журналу 

«ScienceRise: Pedagogical Education» за 2018 р.№ 1(21), 2(22),3(23),4(24),5(25), 

6(26),7(27); 

 про рекомендацію до друку фахового видання збірник наукових 

праць «Вісник післядипломної освіти» за 2018 р. № 6(35). – Серія «Педагогічні 

науки» та серія «Соціальні та поведінкові науки»; 

 про рекомендацію до друку електронного наукового фахового 

видання «Теорія та методика управління освітою» за 2018 р. № 1(21). 
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12. КАДРИ 

 

Загальна кількість працівників Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти» станом на 01.12.2018 р. становить 

254 особи, з них:  

 216 штатних осіб, зокрема 90 науково-педагогічних працівників 

(11 докторів наук – професорів, 5 докторів наук – доцентів, 1 доктор без 

вченого звання, 45 кандидатів наук – доцентів, 12 кандидатів наук, 17 старших 

викладачів без наукового ступеня) та інших – 126 осіб; 

 38 осіб, які працюють за сумісництвом, зокрема 24 науково-

педагогічних працівники (11 докторів наук – професорів, 1 доктора наук – 

доцент, 3 кандидата наук – доценти, 7 кандидатів наук, 2 старших викладача 

без наукового ступеня) та інших – 14 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.); 

 один заслужений працівник народної освіти України 

(Тимошко Г. М.); 

 чотири заслужених працівники освіти України (Клокар Н. І., 

Олійник В. В., Сорочан Т. М., Супрун В. В.);  

 чотири заслужених діяча 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.). 

а звітний період захищено 1 кандидатську дисертацію: Купрієвич 

Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри публічного 

адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО; 1 докторську дисертацію 

Андрощук Ірина Миколаївна, професор кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування ННІМП за сумісництвом. 

За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність було 

відзначено таких співробітників:  

 Грамотою Верховної Ради України: Лушин П. В., завідувач 

кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП, Сіданіч І. Л., професор 

кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП; 

 медаллю Національної академії педагогічних наук України 

«Володимир Мономах»: Олійник В. В., радник ректора; 

 медаллю Національної академії педагогічних наук України 

«Григорій Сковорода»: Сергеєва Л. М., професор кафедри публічного 

адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО, Отич О. М., проректор з 

науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків;  

 медаллю Національної академії педагогічних наук України 

«Ушинський К. Д.»: Алейнікова О. В., директор ННІМП, Ануфрієва О. Л., 
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завідувач аспірантури, Кириченко М. О., ректор, Сидоренко В. В., завідувач 

кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, Сорочан Т. М., директор ЦІППО;  

 Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук 

України: Брюховецька О. В., професор кафедри психології та особистісного 

розвитку ННІМП, Васильченко Я. Й., начальник редакційно-видавничого 

відділу, Наливайко Г. В., доцент кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплін ННІМП, Савченко В. Ю., директор навчально-

методичного центру організації дистанційного навчання, Станкевич В. Г., 

завідувач відділу  організації навчального процесу та моніторингу;  

 Грамотою Національної академії педагогічних наук України: 

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

комунікаційних технологій ЦІППО, Букорос Т. І., професор кафедри 

управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП, 

Волинець Н. П., методист вищої категорії кафедри філософії і освіти дорослих 

ЦІППО, Гордієнко Н. В., завідувач навчального відділу ЦІППО, Дубініна 

О. В., доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін 

ННІМП, Кравець В. О., начальник відділу організаційної роботи та 

діловодства, Махиня Т. А., професор кафедри педагогіки, управління та 

адміністрування ННІМП, Пікож Т. М., методист вищої категорії кафедри 

публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО, 

Приходькіна Н. О., доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування 

ННІМП, Хаддад Т. Ю., методист вищої категорії навчального відділу ЦІППО; 

 Подякою Національної академії педагогічних наук України: 
Гусєв А. І., доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП, 

Зернова Н. В., завідувач відділу науково-методичного забезпечення та 

координації діяльності закладів ППО, Киричук В. О., доцент кафедри 

психології управління ЦІППО, Купрієвич В. О., старший викладач кафедри 

публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО, Манохіна В. В., 

методист вищої категорії відділення підготовки іноземних громадян до вступу 

у вищі навчальних закладів, Пащенко О. В., доцент кафедри публічного 

адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО, Скрипник М. І., доцент 

кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО;  

 Почесною грамотою Департаменту освіти і науки КМДА: 

Кириченко М. О., ректор; 

 грамотою Департаменту освіти і науки КМДА: 

Алейнікова О. В., директор ННІМП, Бондарчук О. І., завідувач кафедри 

психології управління ЦІППО, Бурлаєнко Т. І., завідувач кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту ННІМП, Гладуш В. А., перший проректор – 

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Касьян С. П., 

завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій ЦІППО, Карташов Є. Г., завідувач кафедри управління проектами 

та загальнофахових дисциплін ННІМП, Киричук В. О., доцент кафедри 

психології управління ЦІППО, Клокар Н. І., завідувач кафедри публічного 

адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО, Лушин П. В., завідувач 

кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП, Москальова А. С., 

професор кафедри психології управління ЦІППО, Олійник В. В., радник 
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ректора, Оліфіра Л. М., заступник директора ЦІППО, Отич О. М., проректор з 

науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, Пікож Т. М., методист 

вищої категорії кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти 

ЦІППО, Сергеєва Л. М., професор кафедри публічного адміністрування та 

менеджменту освіти ЦІППО, Синенко С. І., завідувач відділення підготовки 

іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів, Скрипник М. І., 

доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, Сорочан Т. М., директор 

ЦІППО, Стецюк Д. І., проректор з організаційних питань та адміністративно-

господарської роботи;  

 оголошено Подяку Департаменту освіти і науки КМДА 

Букорос Т. І., професору кафедри управління проектами та загальнофахових 

дисциплін ННІМП, Васильченко Я. Й., начальнику редакційно-видавничого 

відділу, Василюк А. В., професору кафедри університетської освіти і права 

ЦІППО, Любченко Н. В., доценту кафедри публічного адміністрування та 

менеджменту освіти ЦІППО, Ляхоцькій Л. Л., професору кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО, 

Олійнику В. В., заступнику директора з науково-педагогічної та навчальної 

роботи ННІМП, Поліщук Т. І., начальнику відділу роботи з персоналом, 

Розмариці В. Т., методисту вищої категорії відділу науково-методичного 

забезпечення та координації діяльності закладів ППО, Рябовій З. І., завідувачу 

кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП, Сидоренко В. В., 

завідувачу кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, Снісаренко О. С. 

доценту відділу науково-організаційної роботи, Швень Я. Л., доценту кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІППО;  

 почесною відзнакою Університету «За звитяжну працю у сфері 

ППО»: Олійник В. В., радник ректора, Сорочан Т. М., директор ЦІППО, 

Стецюк Д. І., проректор з організаційних питань та адміністративно-

господарської роботи, Оліфіра Л. М., заступник директора ЦІППО, 

Клокар Н. І., завідувач кафедри публічного адміністрування та менеджменту 

освіти ЦІППО, Бондарчук О. І., завідувач кафедри психології управління 

ЦІППО, Любченко Н. В., доцент кафедри публічного адміністрування та 

менеджменту освіти ЦІППО, Тимошко Г. М., професор кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування ННІМП, Скрипник М. І., доцент кафедри 

філософії і освіти дорослих ЦІППО, Розмариця В. Т., методист вищої категорії 

відділу науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів 

ППО, Сябрук Т. І., методист вищої категорії кафедри відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО, Кравець В. О., 

начальник відділу організаційної роботи та діловодства, Макаренко О. Я., 

завідувач господарства адміністративно-господарського відділу, Комарова 

Л. М., завідувач гуртожитку, Ісаєва В. П., двірник адміністративно-

господарського відділу; 

 грамотою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» нагороджено 

82 особи; 

 оголошено Подяку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

77 особам. 
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13. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

За 2018 р. виділено асигнувань з державного бюджету за КПКВ 6551060 

«Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у 

сфері освіти вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівня акредитації» – 

18013,9 тис. грн.  у тому числі у розрізі напрямів використання коштів: 

підготовка науково-педагогічних кадрів – 479,1 тис. грн; 

підвищення кваліфікації – 17534,8 тис. грн. 

Проведено касових видатків – 18013,9 тис. грн., у тому числі:  

заробітна плата – 13766,9 тис. грн.  

нарахування  на оплату праці – 3014,7 тис. грн.  

стипендії – 387,0 тис. грн.  

комунальні послуги та енергоносії – 845,3 тис. грн.   

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету установи – 

15309,0 тис. грн. у тому числі:  

 за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю – 12067,2 тис. грн.; 

 від додаткової (господарської діяльності) – 3008,8 тис. грн.; 

 від оренди майна бюджетних установ – 233,0 тис. грн.; 

Використання власних надходжень за касовими видатками – 

15260,2 тис. грн. у тому числі:  

заробітна плата – 9748,0 тис. грн.  

нарахування  на оплату праці – 2222,8 тис. грн.  

комунальні послуги та енергоносії – 1363,4 тис. грн.   

інші видатки – 1631,3 тис. грн. 

видатки на відрядження – 66,0 тис. грн.  

капітальні видатки – 228,7 тис. грн. 

Матеріальне забезпечення установи: у 2018 р. придбано комп’ютерної 

техніки 20 одиниць на суму 189346,00 грн. 
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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  2016-2022 РОКИ 

 

Індикатори 

розвитку НАПН України 

за 2018 рік 

 

№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження 

1.1 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених 4,95 

1.2 Кількість видань НАПН України, які входять до 

наукометричних баз даних 

1 

1.3 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і 

психологічних технологій, розроблених ученими 

НАПН України 

8 

1.4 Кількість організацій України, у яких відбулося 

фактичне впровадження результатів досліджень і 

розробок, що привело до конкретної інновації 

14 

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 

 

2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України у 

друкованих ЗМІ та мережі Інтернет 

14 

2.4 Відсоток недержавного фінансування  

3. Дослідницький потенціал науковців 

3.1 Середній вік персоналу 51 

3.2 Відсоток штатних наукових працівників за основним 

місцем роботи 

80% 

3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

доктора наук віком до 45 років 

13,3% 

3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

доктора наук віком 45-60 років 

53,8% 

3.5 Відсоток за основним місцем роботи докторів і 

кандидатів наук від кількості штатного за основним 

місцем роботи наукового персоналу  

87% 

3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і 

доктора наук від загальної чисельності наукових 

працівників за основним місцем роботи 

102,22% 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/ 

докторантуру за державним замовленням 

2/- 

3.8 Кількість захищених у звітному році 

аспірантів/докторантів установи, у тому числі 

з  урахуванням випуску минулих років 

7/1 

3.9 Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей, 

за якими захищаються дисертації 

1/2 

3.10 Кількість наукових шкіл 6 

4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві 

та освітньо-науковому просторі 

4.1 Кількість публікацій у зарубіжних виданнях 

(включаючи, матеріали конференцій)  

43 

4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях 

(включаючи, матеріали конференцій) із загальної 

кількості публікацій працівників НАПН України 

9,22% 

4.3 Кількість публікацій англійською та іншими 

іноземними мовами  

36 

4.4 Відсоток публікацій англійською та іншими 

іноземними мовами із загальної кількості публікацій 

працівників НАПН України  

7,72% 

4.5 Кількість публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних 

47 

4.6 Відсоток публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних 

10,08% 

4.7 Кількість видань НАПН України, заснованих та/або 

виданих спільно з зарубіжними партнерами 

1 

4.8 Кількість структурованих докторських програм з 

подвійними дипломами (спільно із зарубіжними 

партнерами) 

 

4.9 Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів 2 

4.10 Кількість учених – членів іноземних академій, 

міжнародних наукових товариств 

1 

4.11 Кількість учених, які беруть участь у міжнародній 

експертній діяльності 

1 

4.12 Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою 

стажування, навчання, підвищення кваліфікації, 

викладацької роботи, проведення наукових досліджень 

14 

4.13 Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь 

як члени редколегій, рецензенти 

1 

4.14 Кількість наукових заходів, організованих спільно із 

зарубіжними партнерами 

14 

4.15 Кількість членів НАН України та національних 

галузевих академій наук серед працівників НАПН 

України за основним місцем роботи 

1 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

4.16 Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і 

техніки, освіти та ін. серед працівників НАПН України 
 

4.17 Кількість отриманих державних стипендій видатним 

діячам науки 

 

4.18 Кількість отриманих іменних стипендій Верховної Ради 

України для найталановитіших молодих учених 

 

4.19 Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих учених 

 

4.20 Кількість отриманих премій Президента України для 

молодих учених 

 

4.21 Кількість отриманих премій Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок 

 

4.22 Кількість отриманих Державних премій України в 

галузі науки і техніки 

 

4.23 Кількість отриманих Державних премій України в 

галузі освіти 

 

5. Упровадження результатів наукових досліджень 

та експериментальних розробок 

5.1 Кількість опублікованої офіційної, наукової, науково-

практичної, навчальної та довідкової продукції 

72 

5.2 Кількість продукції НАПН України з грифом МОН 1 

5.3 Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні 

в електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах 

підвідомчих установ 

73356 

5.4 Кількість експериментальних закладів, установ, 

організацій 

18 

 

 



139 

15. ВИСНОВКИ 

 

У 2018 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-координувальний (координація освітньої, наукової та 

науково-методичної діяльності закладів післядипломної освіти України у межах 

Українського відкритого університету післядипломної освіти. 

Діяльність Університету спрямовувалася на: 

 реалізацію державної політики у галузі післядипломної освіти 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 для 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. 

Тривало наповнення матеріалами Електронної бібліотеки НАПН України. 

Упродовж звітного періоду забезпечено: 

 проведення масових заходів (міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних) відповідно до плану заходів МОНУ, НАПНУ, УМО; 
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 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. 

Унаслідок 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 фактора 

конкурентоспроможності та конкурентоздатності 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 

перетворень та забезпечення умов формування і розвитку громадянського 

суспільства в Україні;  

 виявлено особливості діяльності організацій економічного й соціального 

профілів діяльності освітніх організацій в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні; особливості використання методів математичного 

моделювання та статистичного опрацювання інформації у виборі стратегії 

проектної діяльності; 
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 здійснено системний аналіз наявних 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 їхньої 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 у системі неперервної 

професійної освіти у сучасних умовах. 

Університетом менеджменту освіти проводиться цілеспрямована і системна 

робота з виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки 

України та Національної академії педагогічних наук України на 2017–2020 рр.  

Отже, Університет менеджменту освіти успішно виконав у 2018 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 й післядипломної 

освіти. Університет здійснює освітньо-наукову діяльність на засадах 

інноваційного підходу. 
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2018 р.). Одеса: Принт-мастер, 2018. С. 62–65. 
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Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 72 с. 
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БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 124 с. 

4. Сілаєва І. Є. Інноваційна модель уроку виробничого навчання: навч.-

метод. посіб. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 62 с. 

5. Торба Н. Г. Подолання конфліктної поведінки, як складова розвитку 
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БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 170 с. 

6. Харагірло В. Є. Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної 
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Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 94 с. 
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підготовку фахівців сфери обслуговування: навч.-метод. посіб. Біла 

Церква:БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 139 с. 

8. Скрипник М. І. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на 

дистанційному етапі підвищення кваліфікації: навч.-метод. посіб. для слухачів 

авторських курсів «Практична андрагогіка» (на базі Івано-Франківського 

обл.ін-ту післядипломної пед. освіти); ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ: На 

електронному носієві, 2018. 144 с. 
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дистанційному етапі підвищення кваліфікації: навч.-метод. посіб. для слухачів 

(категорія: викладачі коледжів, технікумів (на базах Державний заклад 

«Київський коледж зв’язку» та коледжу морського і річкового флоту КДАВТ); 

ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ: На електронному носієві, 2018. 78 с. 

URL: https://ru.padlet.com/marina_scripnik/rbeu01skvaom 

10. Скрипник М. І. Професія – викладач: практикум із дидактики вищої 

школи: електрон. навч.-метод. посіб.; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ: На 

електронному носієві, 2018. 231 с. 

URL: https://issuu.com/ukr66/docs/9790f1544b4ac7  

11. Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Частина 3. 

Методологічні вимоги до наукової роботи: інтерпретації & глоси: робочий 

зошит із дисципліни вільного вибору навч. плану I курсу підготовки аспірантів 

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

науки». Київ: ЦІППО, 2018. 23 с.  

12. Скрипник М. І. Технологія чого зі слів»): доказ через експеримент: 

Робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів II 
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ  ЕКСПЕРИМЕНТИ: 

Результати  експериментальної  роботи  всеукраїнського  рівня  (керівник – Отич О. М.) 

Назви  

структурних 

підрозділів 

Тема  

експеримен- 

тальної роботи, 

термін  

проведення  

експерименту 

Науковий  

керівник  

(П.І.Б., 

посада, наук. 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Рівень експерименту* 
Заклади,  

установи,  

організації, 

на базі яких  

проводиться  

експеримент 

Отримані 

результати 

етапу 

експерименту 

Результати 

загальні 
Всеукраїнський 

(за рішенням 

МОН України) 

Акаде-

мічний  

(за рішен-

ням 

Президії 

НАПН 

України) 

Підві-

домчої 

уста-

нови 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лабораторія 

управління 

післядиплом-

ною 

педагогічною 

освітою 

«Педагогічна 

майстерність 

вчителя як чинник 

професійного 

самовизначення 

учнів інноваційного 

навчального 

закладу «Школа – 

коледж»» 

 

Термін –  

2014 – 2018 рр. 

Науковий 

керівник: 

Отич  

Олена 

Миколаївна, 

проректор 

з науково-

методичної 

роботи та 

міжнародних 

зв’язків ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

НАПН 

України, 

доктор  

пед. наук, 

професор 

Наказ МОН 

України  

від 24.04.2014 

№ 512 «Про 

проведення 

дослідно-

експеримен-

тальної роботи 

на базі 

Миколаївської 

спеціалізованої 

школи  

I–III ступенів 

мистецтв  

і прикладних 

ремесел, експе-

риментального 

навчального 

закладу 

всеукраїнського 

рівня «Академія 

дитячої 

творчості» та 

Миколаївського 

муніципального 

  Миколаївська 

спеціалізо-

вана школа  

I–III ступенів 

мистецтв і 

прикладних 

ремесел, 

експеримен-

тальний 

навчальний 

заклад 

всеукраїнсь-

кого рівня 

«Академія 

дитячої 

творчості» 

Миколаївсь-

кої міської 

ради Мико-

лаївської 

області та 

Миколаїв-

ський муніци-

пальний 

Узагальнювальний етап: 

1) опрацьовано концепцію 

інноваційного навчального 

закладу «школа – коледж»; 

2) розроблено навчальний 

план закладу нового типу 

та узгоджено з норматив-

но-правовою базою; 

3) відкориговано структуру 

методичної роботи та 

управлінського 

забезпечення навчально-

виховного комплексу 

«школа – коледж»; 

4) розроблено модель 

керівництва закладу нового 

типу 

Відпрацьовано 

наступні 

інновації:  

1) модель 

організаційно-

педагогічних 

умов художньо-

естетичної 

діяльності 

спеціалізованої 

школи худож-

ньо-естетичного 

профілю; 

2) модель 

управління нав-

чальним комп-

лексом «Школа – 

коледж»  з 

урахуванням 

специфіки його  

діяльності; 

3) інноваційні 

управлінські 

технології;  
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академічного 

коледжу» 

академічний 

коледж 

4) модель 

інноваційного 

навчального 

закладу – нав-

чально-вихов-

ного комплексу 

«МСШ – «Акаде-

мія дитячої 

творчості»;  

5) система 

пошуку й відбо-

ру здібної та 

творчо обдаро-

ваної учнівської 

молоді; 

6) система проф-

орієнтаційної ро-

боти, спрямована 

на свідоме про-

фесійне само-

визначення учнів 

Лабораторія 

управління 

післядиплом-

ною 

педагогічною 

освітою 

«Професійний 

саморозвиток 

учителів 

мистецьких 

дисциплін у  Центрі 

педагогічної 

майстерності» 

 

Термін – 

2014 – 2018 рр. 

Науковий 

керівник: 

Отич  

Олена 

Миколаївна, 
проректор  

з науково-

методичної 

роботи та 

міжнародних 

зв’язків ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

НАПН 

Наказ МОН 

України  

від 14.11.2014 

№ 1324 «Про 

проведення 

дослідно-

експеримен-

тальної роботи 

на базі 

Малобіло- 

зерської 

спеціалізованої 

естетичної 

школи-

інтернату  

  Малобіло-

зерська 

спеціалізо-

вана 

естетична 

школа-

інтернат  

II–III ступенів 

«Дивосвіт» 

Запорізької 

обласної ради 

Узагальнювальний етап: 

1) проведено спостережен-

ня за рівнями сформова-

ності професійного само-

розвитку та підвищення 

педагогічної майстерності 

вчителів школи-інтернату; 

здійснено поточний 

моніторинг рівня якості 

знань учнів та їхньої 

готовності до успішного 

навчання за художньо-

естетичним профілем; 

2) здійснено моніторинг 

рівня сформованості 

Упроваджено 

Концепцію 

професійного 

саморозвитку та 

програми само-

розвитку педаго-

гічної майстер-

ності вчителів 

спеціалізованих 

навчальних 

закладів худож-

ньо-естетичного 

профілю у 

діяльність 

Центру 
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України, 

доктор  

пед. наук, 

професор 

II – III ступенів 

«Дивосвіт» 

Запорізької 

обласної ради» 

здатності до професійного 

саморозвитку вчителів, 

рівня розвитку педагогіч-

ної майстерності; 

3) упроваджено новітні 

інформаційно-комунікацій-

ні технології, що дало 

можливість педагогічному 

колективу поширювати 

власний досвід професій-

ного саморозвитку на 

дистанційній платформі 

Moodle; 

4) доповнено і розширено 

освітньо-інформаційний 

простір школи-інтернату, 

який дає змогу освітньому 

закладу налагоджувати 

спілкування, взаємообмін 

та поширення досвіду 

діяльності Центру педаго-

гічної майстерності через 

мережу Інтернету в межах 

України та зарубіжжя; 

5) апробовано, здійснено 

коригування комплексу 

методів роботи з учителя-

ми щодо професійного 

саморозвитку та підвищен-

ня педагогічної майстер-

ності, а саме:  

– методи професійного 

самовдосконалення: метод 

«портфоліо», метод 

проектів; 

педагогічної 

майстерності та 

навчально-

виховну роботу 

школи-інтернату. 

Доповнено і 

розширено 

індивідуальні 

програми 

саморозвитку 

вчителів школи-

інтернату.  

Відпрацьовано 

такі інновації: 

1) модель 

організаційно-

педагогічних 

умов художньо-

естетичної 

діяльності спе-

ціалізованої 

школи худож-

ньо-естетичного 

профілю;  

2) модель 

управління 

спеціалізованою 

школою худож-

ньо-естетичного 

профілю з 

урахуванням 

специфіки її 

діяльності;  

3) інноваційні 

управлінські 

технології;  
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– методи педагогічного 

стимулювання: метод 

«здорової конкуренції», 

метод диспуту, метод 

порівняння та зіставлення, 

метод узагальнення;  

– методи підвищення 

педагогічної майстерності: 

метод дискусії, метод 

тренінгу, ділової гри, гру-

пові методи, аналітичний 

метод, методи спостере-

ження, обговорення, опиту-

вання, порівняння, метод 

поширення та узагальнення 

педагогічного досвіду вчи-

телів та педагогів-майстрів, 

порівняльний та порівняль-

но-історичний методи, 

метод узагальнення, 

системно-структурний 

метод, метод моделювання, 

метод оцінювання, кон-

тент-аналіз, методи експе-

риментального досліджен-

ня, методи статистичного 

опрацювання результатів 

тощо; 

6) укладено угоди про спів-

робітництво зі спеціалізо-

ваними школами 

м. Миколаєва, м. Полтави, 

м. Мелітополя, зі школами 

Франції, Польщі. 

Педагоги закладу брали 

участь у міжнародному  

4) система 

пошуку й 

відбору здібної 

та творчо 

обдарованої 

учнівської 

молоді;  

5)  система проф-

орієнтаційної 

роботи, спрямо-

вана на свідоме 

професійне 

самовизначення 

учнів. 

Апробовано 

модель 

професійного 

саморозвитку 

вчителів 

спеціалізованих 

навчальних 

закладів 

художньо-

естетичного 

профілю, 

внесено 

корективи та 

доповнення до 

структурно-

функціональної 

моделі. 

Апробація 

моделі виявила 

подальші шляхи 

вдосконалення 

діяльності 
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освітньому проекті «Open 

Education» на запрошення 

директора навчального 

комплексу Sainte Marthe-

Chavagnes Веронік Деспор 

(Франція, м. Ангулем); 

7) проведено Міжнародний 

фестиваль обдарованої 

молоді «КерамДиво-2018»– 

конкурс-огляд дитячої та 

юнацької творчості серед 

талановитих вихованців 

загальноосвітніх навчаль-

них закладів, коледжів, 

ліцеїв, гімназій, 

позашкільних установ,  

що випробують себе  

у мистецтві художньої 

кераміки та живописі; 

8) проведено міжнародний 

мистецький пленер 

«Дивосвіт – 2018» на тему 

«Мистецтво, що об’єднує» 

з метою збереження 

культурного надбання 

українського гончарного 

мистецтва на теренах 

України та зарубіжжя 

Центру 

педагогічної 

майстерності 
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Результати  експериментальної  роботи  всеукраїнського  рівня  (керівник – Олійник В. В.) 

Назви  

структурних 

підрозділів 

Тема  

експеримен- 

тальної роботи, 

термін  

проведення  

експерименту 

Науковий  

керівник  

(П.І.Б., 

посада, наук. 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Рівень експерименту* 
Заклади,  

установи,  

організації, 

на базі яких  

проводиться  

експеримент 

Отримані 

результати 

етапу 

експерименту 

Результати 

загальні 
Всеукраїнський 

(за рішенням 

МОН України) 

Акаде-

мічний  

(за рішен-

ням 

Президії 

НАПН 

України) 

Підві-

домчої 

уста-

нови 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра 

відкритих 

освітніх 

систем та 

інформаційно-

комунікацій-

них технологій 

ЦІППО 

«Підготовка 

керівних, 

педагогічних  

та науково-

педагогічних 

кадрів  

до роботи за 

інноваційними 

технологіями 

компанії 

Microsoft 

Україна» 

 

Термін –  

травень 2017 р. – 

червень 2021 р. 

Науковий 

керівник: 

Завалев-

ський  

Юрій 

Іванович, 

перший 

заступник 

директора 

Державної 

наукової 

установи 

«Інститут 

модернізації 

змісту 

освіти», 

доктор  

пед. наук, 

професор. 

 

Керівник: 

Олійник 

Віктор 

Васильович, 

Наказ МОН 

України  

від 31.05.2017 

№ 763 «Про 

проведення 

всеукраїнського 

експерименту  

за темою 

«Підготовка 

керівних, 

педагогічних 

та науково-

педагогічних 

кадрів  

до роботи за 

інноваційними 

технологіями 

компанії 

Microsoft 

Україна» 

  Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук України 

та Луганський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Перший етап 

(травень 2017 р. – 

січень 2018 р.): 

1) визначено 

стратегічні 

орієнтири 

експерименту; 

2) визначено та 

узгоджено 

нормативно-пра-

вове забезпечення 

експерименту; 

3) вивчено та 

проаналізовано 

педагогічний 

досвід, психолого-

педагогічну літе-

ратуру з проблеми 

дослідження; 

4) сформовано 

склад творчих 

робочих груп 

щодо організації 

Триває другий етап 

(лютий 2018 р. – 

квітень 2019 р.): 

1) розроблено 

концептуальні 

засади, здійснено 

підбір методик і 

технологій дослід-

ження, моніторинг 

експерименту, 

науково-методичне 

забезпечення 

експерименту; 

2) здійснюється 

науково-практичне 

забезпечення 

навчання дорослих 

(здійснено підбір 

комплексу методів 

та інноваційних 

технологій навчання 

дорослих); 
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радник 

ректора ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

НАПН 

України, 

академік, 

доктор  

пед. наук, 

професор, 

дійсний член 

НАПН 

України 

та проведення 

експерименту; 

5) налагоджено 

спільну діяльність 

з науковими уста-

новами України, 

науково-методич-

ними центрами, 

ГС «Всеукраїнська 

академія іннова-

ційного розвитку 

освіти», представ-

никами компанії 

Microsoft Україна; 

6) проведено 

комплексну 

діагностику рівня 

готовності учас-

ників навчального 

процесу до роботи 

в експерименті; 

7) підготовлено 

звіт про резуль-

тати першого 

(організаційно-

підготовчого) 

етапу експери-

менту 

3) організовано за-

безпечення постій-

ного цілеспрямова-

ного підвищення 

професійної компе-

тентності колективів 

закладів (установ) 

освіти шляхом вико-

ристання різнома-

нітних форм роботи 

(конференції, семі-

нари тощо; поши-

рення інноваційних 

форм: дистанційне 

навчання, вебінари 

компанії Microsoft, 

участь в освітніх 

проектах); 

4) розроблено систе-

ми підготовки керів-

них, педагогічних та 

науково-педагогіч-

них працівників до 

роботи за інновацій-

ними освітніми 

технологіями; 

5) розроблено психо-

лого-педагогічний 

інструментарій; 

6) визначено особ-

ливості управління 

інноваційним про-

цесом підвищення 

фахової кваліфікації 

в умовах модерніза-

ції галузі освіти; 
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7) розроблено та 

науково обґрунтова-

но умови інновацій-

ного розвитку систе-

ми підготовки керів-

них, педагогічних і 

науково-педагогіч-

них працівників до 

роботи за інновацій-

ними освітніми 

технологіями; 

8) розроблено, апро-

бовано та упровад-

жено затверджені в 

Міністерстві освіти і 

науки України прог-

рами спецкурсів; 

9) розроблено прог-

рами комплексної 

діагностики готов-

ності керівних, педа-

гогічних та науково-

педагогічних праців-

ників до роботи за 

інноваційними освіт-

німи технологіями 

 

Результати  експериментальної  роботи  всеукраїнського  рівня  (керівник – Кондратова Л. Г.) 

Назви  

структурних 

підрозділів 

Тема  

експеримен- 

тальної роботи, 

термін  

проведення  

експерименту 

Науковий  

керівник  

(П.І.Б., 

посада, наук. 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Рівень експерименту* 
Заклади,  

установи,  

організації, 

на базі яких  

проводиться  

експеримент 

Отримані 

результати 

етапу 

експерименту 

Результати 

загальні 
Всеукраїнський 

(за рішенням 

МОН України) 

Акаде-

мічний  

(за рішен-

ням 

Президії 

НАПН 

України) 

Підві-

домчої 

уста-

нови 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра 

відкритих 

освітніх 

систем та 

інформаційно-

комунікацій-

них технологій 

ЦІППО 

 

«Розвиток 

педагогічної 

майстерності 

вчителів 

мистецьких 

дисциплін  

в інноваційному 

освітньому 

середовищі 

гімназії»  

 

Термін –  

2014 – 2019 рр. 

Науковий 

керівник: 

Кондратова 

Людмила 

Григорівна, 
кандидат пед. 

наук, доцент, 

доцент 

кафедри 

відкритих 

освітніх 

систем та 

інформацій-

но-комуніка-

ційних 

технологій 

 

Наказ МОН  

від 14.11.2014 

№ 1319 «Про 

проведення 

дослідно-експе-

риментальної 

роботи на базі 

Мелітополь-

ської гімназії 

№ 9 Меліто-

польської 

міської ради 

Запорізької 

області» 

  Мелітополь-

ська гімназія 

№ 9 Меліто-

польської 

міської ради 

Запорізької 

області 

Завершено 

третій (форму-

вальний) етап: 

1) розроблено 

програми курсів 

на вибір: музич-

ний, образотвор-

чий, хореогра-

фічний та ху-

дожньо-естетич-

ний напрями – 

14  програм; 

2) проведено 

«Методичний 

веб-квест» для 

керівників пред-

метних кафедр 

та творчих груп 

(http:// 

rezanovam.blogsp

ot.com), що дав 

змогу поширити 

досвід роботи 

вчителів з мере-

жевими сервіса-

ми, мережевими 

спільнотами;  

3) проведено 25–

26 квітня 2018 р. 

Всеукраїнську 

електронну нау-

ково-практичну 

конференцію 

«Інноваційні 

Розроблено та 

упроваджено в 

діяльність закладу: 

1) комплексну програму 

розвитку гімназії як 

освітнього закладу з 

формуванням груп 

художньо-естетичного 

профілю; 

2) програму діяльності 

Центру педагогічної 

майстерності вчителів 

мистецьких дисциплін. 

Учителі мистецьких 

дисциплін провели 

серію відкритих уроків, 

виховних заходів для 

вчителів району, міста 

та області. Досягненням 

третього (формувально-

го) етапу експерименту 

в діяльності Центру ста-

ло створення рекомен-

дацій щодо викладання 

мистецьких дисциплін 

на засадах Нової 

української школи, а 

також упорядкування 

банку інноваційних 

мистецьких технологій 

у процесі викладання 

музичного та образо-

творчого мистецтва, 

художньої культури, в 
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підходи до роз-

витку педаго-

гічної майстер-

ності вчителів 

мистецьких 

дисциплін». 

Збірник статей 

Всеукраїнської 

електронної нау-

ково-практичної 

конференції 

«Інноваційні під-

ходи до розвитку 

педагогічної 

майстерності 

вчителів мисте-

цьких дисцип-

лін». – Меліто-

поль:  «Колор-

Принт», 2018. – 

286 с. ISBN 978-

966-2123-73-9.  

Сайт конферен-

ції https:// 

sites.google.com/

view/naukconfere

nce2018; 

4) співпраця з 

Британською 

радою в Україні; 

- участь у 

майстер-класі 

«Найбільший 

урок у світі» для 

вчителів, органі-

процесі гурткової 

діяльності; 

3) розроблено й апробо-

вано структурно-функ-

ціональну модель роз-

витку педагогічної 

майстерності вчителів 

мистецьких дисциплін у 

гімназії як освітньому 

закладі з формуванням 

груп художньо-естетич-

ного профілю. Модель 

складається з декількох 

взаємопов’язаних моду-

лів (які визначають 

змістову складову педа-

гогічної майстерності, 

виокремлюють техноло-

гію розвитку педагогіч-

ної майстерності, педа-

гогічний інструмента-

рій) та визначає пріо-

ритетні напрями діяль-

ності педагогічного 

колективу, спрямовані 

на розвиток педагогіч-

ної майстерності вчите-

лів гімназії, а також 

узагальнює професійні 

здобутки кожного з 

учителів. Модель 

розвитку педагогічної 

майстерності було 

апробовано через серію 

методичних заходів, 

коригування яких 



198 

зованому Дитя-

чим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) 

– квітень 2018; 

- участь у реалі-

зації освітнього 

проекту «Мо-

дель ООН в 

Україні» (моде-

лювання тема-

тичних засідань 

Генеральної 

асамблеї ООН 

«Молодь проти 

тероризму», 

«Демократія – це 

дискусія», 

«Глобальні 

проблеми світу»; 

- партнерські 

стосунки з Пар-

дубицькою гім-

назією Моцарта 

у Республіці 

Чехії; онлайн-

листування з ди-

ректором серед-

нього училища 

«ПейоЯворов» 

Слівен;  

- участь у фольк-

лорному фести-

валі «Дружба без 

кордонів» у 

м. Слівен 

(Болгарія); 

виконувала методична 

рада гімназії. Роботу з 

апробації моделі пред-

ставлено на блозі мето-

дичного кабінету гімна-

зії (http:// metodkabinet9. 

blogspot. com); 

4) розбудовано іннова-

ційно-інформаційне 

середовище гімназії, яке 

сприяло розвитку педа-

гогічної майстерності 

вчителів мистецьких 

дисциплін у  Центрі 

педагогічної майстер-

ності. Продуктом діяль-

ності щодо упровад-

ження інновацій є нау-

ковий звіт, ярмарок 

педагогічних інновацій, 

створення е-середовища 

на платформі MOODLE, 

створення науково-ме-

тодичного посібника 

«Медіакультура як еле-

мент навчально-вихов-

ного процесу школи», 

організація і проведення 

тижня медіакультури, 

конкурс соціальних ві-

деороликів; теоретичні 

семінари «Етапи впро-

вадження веб-квестів у 

навчально-виховній та 

позакласній роботі гім-
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5) взаємини з 

Пардубицькою 

гімназією Мо-

царта (Чехія) 

розвиваються 

завдяки організа-

ції спільних за-

ходів: проведен-

ню відеоспілку-

вання з директо-

ром Пардубиць-

кої гімназії 

паном Мареком 

Виборни; 

6) проведено 

курси підвищен-

ня кваліфікації 

управлінців 

освітніх закладів 

м. Мелітополя за 

програмою 

«Упровадження 

ком’пютерно-

інформаційних 

технологій в 

управління та 

навчально-ви-

ховний процес», 

куратор-тьютор– 

Кондратова Л.Г., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедри 

відкритих освіт-

ніх систем та 

ІКТ ЦІППО  

назії» тощо. Розбудова-

но складові інновацій-

но-інформаційного се-

редовища за напрямами 

«Хмарні сервіси в 

освіті», а також досвід 

організації дистанцій-

ного навчання на плат-

формі MOODLE; 

5) розширилися можли-

вості діяльності між-

шкільного об’єднання 

м. Мелітополя з упро-

вадження інноваційних 

форм участі обдарова-

них учнів,  дітей  із 

особливими  потребами 

у різноманітних формах 

спілкування з мис-

тецтвом. У межах Ново-

мелітопольського окру-

гу «Перспектива» про-

ведено підготовчу робо-

ту педколективу до 

впровадження профіль-

ного навчання. Резуль-

тат – розроблення стату-

ту ліцею, що є закладом 

загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня і має 

таку структуру: струк-

турний підрозділ ІІ сту-

пеня, який забезпечує 

базову середню освіту;  

структурний підрозділ 
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ІІІ ступеня, який забез-

печує повну загальну 

профільну освіту 

Кафедра 

відкритих 

освітніх 

систем та 

інформаційно-

комунікацій-

них технологій 

ЦІППО 

 

«Формування 

інтегрованого 

освітнього 

середовища 

ліцею як фактор 

різнобічного 

розвитку 

особистості 

учня» 

 

Термін –  

червень 2018 р. – 

червень 2023 р. 

Науковий 

керівник: 

Кондратова 

Людмила 

Григорівна, 
кандидат пед. 

наук, доцент, 

доцент 

кафедри 

відкритих 

освітніх 

систем та 

інформацій-

но-комуніка-

ційних 

технологій 

 

Наказ МОН 

України  

від 01.08.2018 

№ 834 «Про 

проведення  

експерименту 

всеукраїнського 

рівня на тему 

«Формування 

інтегрованого 

освітнього 

середовища 

ліцею як фактор 

різнобічного 

розвитку 

особистості 

учня» у червні 

2018 року – 

червні 2023 

року» 

  Запорізький 

класичний 

ліцей 

Запорізької 

міської ради 

Запорізької 

області та 

Центральний 

інститут 

післядип-

ломної 

педагогічної 

освіти 

Державного 

вищого 

навчального 

закладу 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук України 

Перший 

(організаційно-

підготовчий) 

етап: 

1) проведено 

діагностичну 

діяльність – під-

готовлено анке-

ти для вивчення 

готовності вчи-

телів до здійс-

нення експери-

ментальної 

діяльності; 

2) сформовано 

творчі групи за 

темою експери-

ментального 

дослідження; 

3) проведено 

тренінг «Органі-

зація STEAM-

освіти в умовах 

ліцею»; Нав-

чальний тренінг 

з колективом 

ліцею надав 

можливість 

ознайомити з 

темою та метою 

експерименту, 

створено освітнє 

1) Здійснено аналіз 

наукової та психолого-

педагогічної літератури 

за темою дослідження; 

2) розпочато вивчення 

та аналіз вітчизняного й 

зарубіжного педагогіч-

ного досвіду з проблеми 

експерименту; 

3) здійснюється норма-

тивно-правове забезпе-

чення експерименту: 

ухвалюються відповідні 

рішення педагогічною 

радою, розробляються 

програми, ведеться під-

готовка науково-теоре-

тичного обґрунтування 

проблеми дослідження, 

визначення та уточнен-

ня функціональних 

обов’язків членів педа-

гогічного колективу та 

батьків учнів, представ-

ників місцевої громади 

щодо вирішення завдань 

експерименту; 

4) розпочато роботу з 

визначення й обґрунту-

вання педагогічних 

умов для розвитку і 

навчання дітей на 

основі інтегрованого 
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середовище на 

Google-classroom 

навчання та елементів 

STEAM-освіти 

 

 

 

 

 

Результати  експериментальної  роботи  всеукраїнського  рівня  (керівник – Сергеєва Л. М.) 

Назви  

структурних 

підрозділів 

Тема  

експеримен- 

тальної роботи, 

термін  

проведення  

експерименту 

Науковий  

керівник  

(П.І.Б., 

посада, наук. 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Рівень експерименту* 

Заклади, 

установи, 

організації, 

на базі яких 

проводиться 

експеримент 

Отримані 

результати 

етапу 

експерименту 

Результати 

загальні 
Всеукраїнський 

(за рішенням 

МОН України) 

Акаде-

мічний  

(за 

рішен-

ням 

Президії 

НАПН 

України) 

Підві-

домчої 

уста-

нови 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра 

публічного 

адміністру-

вання  

і менедж-

менту освіти  

ЦІППО 

«Педагогічні 

умови 

формування 

конкуренто-

здатності 

фахівців 

гірничого 

профілю  

в професійних 

навчальних 

закладах» 

 

Термін – 

2016 – 2019 рр. 

Науковий 

керівник:  

Сергеєва  

Лариса  

Миколаївна, 

професор 

кафедри 

публічного 

адміністру-

вання та 

менеджменту 

освіти ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

НАПН 

України, 

доктор  

Наказ МОН 

України  

від 13.06.2016  

№ 665 «Про 

проведення 

експерименту 

всеукраїнського 

рівня на базі 

Криворізького 

професійного 

гірничо-

технологічного 

ліцею» 

  Криворізь-

кий професій-

ний гірничо-

техноло-

гічний ліцей 

Досвід експериментальної 

роботи навчального 

закладу висвітлювався на 

заходах різних рівнів:  

– науково-практичному 

форумі «Єдиний інформа-

ційний освітній простір: 

перешкоди, реалії, страте-

гії» з представниками 

навчальних закладів 

Криворіжжя (21.02.2018); 

– Всеукраїнській інтернет-

конференції «Впроваджен-

ня елементів дуальної фор-

ми навчання у підготовці 

робітничих кадрів у закла-

дах професійної освіти 

України» (23.02.2018);  

У межах про-

ведення другого 

(формувального) 

етапу: 

1) створено 

збірники завдань 

з професійної 

підготовки (ви-

хідний контроль) 

професій експе-

риментальних та 

контрольних 

груп; 

2) створено ма-

кет «Технологія 

проведення 

горизонтальних 
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пед. наук, 

професор 

– засіданні круглого столу 

на тему «Сучасні погляди 

на підготовку конкуренто-

здатних фахівців у закла-

дах професійної освіти» в 

рамках роботи виставки 

«Сучасні заклади освіти – 

2018» (15.03.2018); 

– семінарі з питання 

оновлення змісту техноло-

гічної та професійної 

освіти (16.03.2018); 

– всеукраїнському науково-

практичному web-форумі 

«Розбудова єдиного інфор-

маційного простору україн-

ської освіти – вимога часу» 

за напрямом роботи «Віт-

чизняний і зарубіжний 

досвід фундаментальних і 

прикладних досліджень 

розвитку дуальної освіти в 

умовах єдиного відкритого 

інформаційного освітнього 

простору» (22.03.2018); 

– Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«Підготовка конкуренто-

здатних фахівців: виклики 

сучасності»  

(25–26.04.2018);  

– засіданні круглого столу 

«Впровадження елементів 

дуального навчання в 

профтехосвіті Дніпропет-

виробок із засто-

суванням висо-

копродуктивної 

шведської тех-

ніки фірми 

«AtlasCopco» в 

умовах шахт 

ПАТ «Криворі-

зький залізоруд-

ний комбінат»» 

(керівник – Не-

помнящий Д. Д., 

викладач профе-

сійно-теоретич-

ної підготовки); 

3) апробовано та 

впроваджуються 

елементи дуаль-

ної форми нав-

чання у профе-

сійну підготовку 

кваліфікованих 

робітників за 

професіями 

«Машиніст теп-

ловоза. Слюсар з 

ремонту рухомо-

го складу», «Ма-

шиніст екскава-

тора. Електро-

газозварник. 

Електрослюсар 

(слюсар) черго-

вий та з ремонту 

устаткування»; 
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ровщини. Досвід Німеч-

чини» в межах українсько-

німецького проекту парт-

нерства з розвитку соціаль-

ного діалогу, що реалі-

зується Федерацією 

організації роботодавців 

Дніпропетровщини та 

німецької організації 

роботодавців NORD-

METALL (19.04.2018); 

– засіданні Школи 

впровадження нових 

виробничих технологій на 

базі збагачувальної фабри-

ки ПРАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат» (27.04.2018); 

– у програмі «Тема дня» 

Криворізького телерадіо-

об’єднання (11.05.2018); 

– на телеканалі «Перший 

міський» (11.05.2018);  

– на презентації регіональ-

ного рівня системи щодо 

підготовки конкуренто-

здатних фахівців у Криво-

різькому професійному 

гірничо-технологічному 

ліцеї з елементами впро-

вадження дуальної форми 

навчання у співпраці з ПАТ 

«Кривбасзалізрудком» 

(20.06.2018); 

– Всеукраїнській серпневій 

конференції «Нова 

4) підготовлено 

навчальний по-

сібник «Історія 

розвитку гірни-

чопрохідницької 

техніки» (Сиро-

тюк В. Г., Стой-

чик Т. І., Непом-

нящий Д. Д., 

Янюк Т. С.); 

5) створено ма-

кет  залізнично-

го шляху з авто-

матизованою 

системою звуко-

вих та світлових 

сигналів (керів-

ник – Веселова 

Т. Б., викладач 

загальноосвіт-

ньої підготовки); 

6) створено ма-

кет «Видобуток 

залізної руди з 

блоку 140–142 

гор. 1220 м, шах-

ти “Жовтнева” 

ПАТ “Криворізь-

кий залізоруд-

ний комбінат” за 

допомогою ма-

шини ПДМ EST-

3D фірми Atlas-

Copco (Швеція), 

(керівник – Не-

помнящий Д. Д., 
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українська школа – старт 

реформи, участь громад» 

(21.08.2018) 

викладач профе-

сійно-теоретич-

ної підготовки)»; 

7) 14.09.2018 р. 

відкрито й забез-

печено діяль-

ність новоство-

реного проф-

орієнтаційного 

центру закладу 

професійної 

освіти на базі 

Криворізької за-

гальноосвітньої 

школи № 125 

Кафедра 

публічного 

адмініст-

рування 

і менедж-

менту освіти  

ЦІППО 

«Технологія 

забезпечення 

доступності 

освітнього 

простору 

професійно-

технічного 

навчального 

закладу для учнів 

з порушеннями 

слуху» 

 

Термін – 

2016 – 2018 рр. 

Науковий 

керівник:  

Сергеєва  

Лариса  

Миколаївна, 

професор 

кафедри 

публічного 

адміністру-

вання та 

менеджменту 

освіти ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

НАПН 

України, 

доктор  

пед. наук, 

професор 

Наказ МОН 

України 

від 25.05.2016 

№ 565 «Про 

проведення 

експерименту 

всеукраїнського 

рівня на базі 

Державного 

навчального 

закладу 

«Одеський центр 

професійно-

технічної освіти» 

  Державний 

навчальний 

заклад 

«Одеський 

центр 

професійно-

технічної 

освіти» 

ДНЗ «Одеський центр 

професійно-технічної 

освіти» (далі – ЦПТО): 

1) проведено вихідний 

контроль знань з предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки в групах за про-

фесіями «Монтажник сані-

тарно-технічних систем і 

устаткування» та «Лицю-

вальник-плиточник»; 

2) проведено повторний 

моніторинг за показниками: 

розвиток організаційної 

культури; розвиток освіт-

ньої політики на рівні зак-

ладу (внутрішні нормативні 

документи); запровадження 

інклюзивної практики в 

навчальних групах; 

За підсумками 

ІІІ (узагальню-

вального) етапу: 

1) обґрунтовано 

критерії і показ-

ники визначення 

рівня доступнос-

ті освітнього 

простору закла-

ду професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

(далі – ЗПТО) 

для учнів із 

порушеннями 

слуху;  

2) визначено 

організаційно-

педагогічні умо-

ви забезпечення 
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3) заклад освіти брав участь 

у ІІ Всеукраїнській веб-кон-

ференції «Теорія і практика 

дистанційного навчання у 

професійній освіті»; 

4) участь ЦПТО у ІХ Між-

народній виставці «Сучасні 

заклади освіти» і VІІ Між-

народній виставці освіти за 

кордоном «WorldEdu» (15–

17.03. 2018). Колектив ДНЗ 

«Одеський центр професій-

но-технічної освіти» отри-

мав золоту медаль ІХ Між-

народної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2018» у но-

мінації «Інноваційні підхо-

ди до розбудови інклюзив-

ної освіти – як умова 

розвитку соціальної компе-

тентності дітей і молоді з 

особливими потребами»; 

5) 15.03.2018 р. проведено 

круглий стіл «Інновації у 

забезпеченні доступності 

освітнього простору ЗПО 

для учнів із порушеннями 

слуху» за участю науковців 

НАПН України, ДВНЗ 

«УМО», МОН України; 

6) участь ЦПТО у роботі 

круглого столу «Професій-

на підготовка учнів з особ-

ливими потребами: реалії та 

перспективи», який прово-

ефективної парт-

нерської взаємо-

дії педагогів та 

перекладачів 

жестової мови 

ЗПТО; 

3) розроблено 

структурно-

функціональну 

модель форму-

вання професій-

них компетент-

ностей учнів із 

порушеннями 

слуху в умовах 

інклюзивного 

навчання в 

ЗПТО за профе-

сіями «Лицю-

вальник-плиточ-

ник» та «Мон-

тажник санітар-

но-технічних 

систем і устатку-

вання»; 

4) здійснено 

контрольне діаг-

ностування рівня 

сформованості 

професійних 

умінь у випуск-

них групах 

ЦПТО; 

5) проаналізова-

но результати 
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дився 15.03.2018 р. за прог-

рамою ІХ Міжнародної 

виставки «Сучасні заклади 

освіти – 2018» НМЦ ПТО у 

Сумській області; 

7) 16.03.2018 р. взяли 

участь у науково-практич-

ному семінарі департаменту 

професійної освіти МОН 

України, ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти»  

на тему «Співпраця з робо-

тодавцями щодо формуван-

ня професійної компетент-

ності та впровадження еле-

ментів дуальної системи», 

який проводився  за програ-

мою ІХ Міжнародної вис-

тавки «Сучасні заклади 

освіти – 2018»; 

8) 17.05.2018 р. дружина 

Президента України Мари-

на Порошенко та голова 

обласної державної адмі-

ністрації Максим Степанов 

відвідали ЦПТО, гості зуст-

рілися з учнями інклюзив-

них груп, ознайомилися з 

фрагментами уроків вироб-

ничого навчання (в групах 

учнів з порушенями слуху) 

з використанням сервісу 

Classroom через сучасні гад-

жети. Сергеєва Л.М., д. пед. 

наук, професор ДВНЗ 

констатувально-

го діагностуван-

ня і узагальнюю-

чого етапів 

експерименту; 

6) сформовано 

професійну мо-

більність шля-

хом розвитку 

комунікаційних 

компетентнос-

тей; 

7) проведено 

практичні занят-

тя для педагогіч-

них працівників 

з питань застосу-

вання методів 

дистанційно-мо-

дульного нав-

чання учнів із 

порушеннями 

слуху засобами 

сервісу Class-

room G Suite; 

8)  Сергеєвою 

Л. М., доктором 

пед. наук, про-

фесором ДВНЗ 

«УМО» проведе-

но навчальний 

практикум із під-

ручникотворен-

ня з метою муль-

типлікації ре-
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«УМО» розповіла про особ-

ливості методики навчання 

дітей з порушеннями слуху 

і мовлення в умовах, ство-

рених для них у ЦПТО; 

9) 21–22.04.2018 р. педагоги 

ЦПТО брали участь у тре-

нінгу, в межах якого можна 

було вивчити базові навич-

ки жестової мови в Impact-

HubAmbassadors за під-

тримки FutureLeaders 

Exchange Program і U.S. 

DepartmentofState; 

10) 09.10.2018 р. ЦПТО 

брав участь у ІV Міжнарод-

ній науково-практичній 

конференції «Корекційно-

реабілітаційна діяльність: 

стратегії розвитку в націо-

нальному та світовому ви-

мірі», співорганізатором 

якої був ДВНЗ «Універси-

тет менеджменту освіти» 

зультатів експе-

риментальної 

роботи, видання 

монографії, ме-

тодичних реко-

мендацій тощо. 

За період уза-

гальнювального 

етапу учасника-

ми творчої групи 

ДНЗ «Одеський 

центр професій-

но-технічної 

освіти» було 

опубліковано 

10 статей, у яких 

висвітлено пи-

тання інклюзив-

ного навчання 

 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТИ  РЕГІОНАЛЬНОГО  РІВНЯ: 

Результати  експериментальної  роботи  регіонального  рівня  (керівник – Бондарчук О. І.) 
Назви  Тема  Науковий  Рівень експерименту* Заклади,  Отримані Результати 
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структурних 

підрозділів 

експеримен- 

тальної роботи, 

термін  

проведення  

експерименту 

керівник  

(П.І.Б., 

посада, наук. 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Все-

україн-

ський 

(за 

рішен-

ням 

МОН 

України) 

Акаде-

мічний  

(за 

рішен-

ням 

Прези-

дії 

НАПН 

Украї-

ни) 

Підві 

домчої 

установи 

установи,  

організації, 

на базі яких  

проводиться  

експеримент 

результати 

етапу 

експерименту 

загальні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра 

психології 

управління 

ЦІППО 

 

Лабораторія 

психології 

професіона-

лізму 

«Психологічні 

засади розвитку 

професіоналізму 

педагогічних 

працівників  

в умовах 

післядипломної 

педагогічної 

освіти»  

 

Термін –  

2016 – 2019 рр. 

Науковий 

керівник:  

Бондарчук 

Олена 

Іванівна, 

завідувач 

кафедри 

психології 

управління 

ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

НАПН 

України, 

доктор 

психол. наук, 

професор 

  Наказ 

управління 

освіти і науки 

Рівненської 

облдержад-

міністрації 

від 08.07.2016 

№ 375 «Про 

проведення 

дослідно-

експеримен-

тальної роботи 

з теми «Психо-

логічні засади 

розвитку про-

фесіоналізму 

педагогічних 

працівників  

в умовах 

післядип-

ломної 

педагогічної 

освіти» 

Протокол № 3 

Вченої ради 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту 

освіти»; Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти; 

Здолбунівський 

районний 

методичний кабінет 

Здолбунівської 

районної ради; 

Костопільський 

районний 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Костопільської 

райдержад-

міністрації; 

Здолбунівська 

гімназія 

Здолбунівської 

районної ради; 

Білашівський НВК: 

ЗОШ І–ІІІ ст., 

ДНЗ Здолбунівської 

районної ради; 

Відпрацьовано основні 

напрями сприяння розвит-

ку професіоналізму педаго-

гічних працівників в умо-

вах післядипломної педаго-

гічної освіти; розроблено 

зміст відповідних методич-

них рекомендацій. 

Друкована продукція: 

2 збірники  матеріалів 

конференції; 1 спецкурс, 

17 статей, зокрема 9 у між-

народних виданнях 

загальним обсягом 24,1 

друк. арк., 23 матеріали і 

тези конференцій 

загальним обсягом 3,5 

друк. арк., з них 3 – за 

кордоном. 

Усього – 27,6 друк. арк. 

Підготовлено до друку: 

1 монографію (11 др. арк.), 

1 розділ у монографії (0,65 

друк. арк.), 3 посібники 

(27,7 друк. арк.), 

Розроблено 

науково 

обґрунтова-

ний зміст 

підвищення 

кваліфікації 

керівників 

освітніх 

організацій 

з розвитку 

професіона-

лізму освітян 

в умовах 

післядип-

ломної освіти 
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УМО від 

17.04.2013 

Дерманський НВК 

ЗОШ І ст. – 

гімназія»;  

Костопільський 

район: Костопільська 

ЗОШ № 3І–ІІІ ст., 

Звіздівська ЗОШ 

І–ІІІ ст. 

4 спецкурси (4 др. арк.), 

8 статей (4,25 друк. арк.). 

Усього – 47,6 друк. арк. 

 

 

 

 

 

 

 

Результати  експериментальної  роботи  регіонального  рівня  (керівник – Лушин П.В.) 

Назви  

структурних 

підрозділів 

Тема  

експеримен- 

тальної роботи, 

термін  

проведення  

експерименту 

Науковий  

керівник  

(П.І.Б., 

посада, наук. 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Рівень експерименту* 

Заклади,  

установи,  

організації, 

на базі яких  

проводиться  

експеримент 

Отримані 

результати 

етапу 

експерименту 

Результати 

загальні 

Все-

україн-

ський 

(за 

рішен-

ням 

МОН 

України) 

Акаде-

мічний 

(за рішен-

ням 

Президії 

НАПН 

України) 

Підвідомчої 

установи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра 

психології та 

особистісного 

розвитку 

 

«Особистісний 

розвиток  

та психологічна 

допомога  

в сучасних 

умовах» 

 

Термін –  

лютий 2017 –  

грудень 2021 рр. 

Науковий 

керівник: 

Лушин  

Павло 

Володими-

рович, 
завідувач 

кафедри 

психології та 

особистісного 

  Рішення вченої 

ради ННІМП 

ДВНЗ «УМО» 

№1-7/4-89  

від 02.12.2016; 

Наказ департа-

менту освіти і 

науки Полтавсь-

кої обласної 

1) Полтавсь-

кий обласний 

інститут піс-

лядипломної 

педагогічної 

освіти ім. 

М.В. Остро-

градського; 

2) Міський 

методичний 

Рефлексивно-узагальню-

вальний етап  

(червень 2018 р. - 

жовтень 2018 р.): 

1) оброблення, система-

тизація й узагальнення 

результатів, одержаних 

у ході теоретичного 

аналізу, констатуваль-

ного й формувального 

На ІІ 

проміжному 

аналітичному 

етапі (січень 

2018 – гру-

день 2018 р.) 

здійснено: 

1) вирішення 

теоретичних 

питань, які 
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розвитку 

ННІМП 

ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти», 

доктор 

психол. наук, 

професор 

державної адмі-

ністрації № 140 

від 13.04.2017 

«Про проведен-

ня дослідно-

експерименталь-

ної діяльності 

регіонального 

рівня «Психоло-

гічний супровід 

індивідуальної 

освітньої 

траєкторії 

педагогічного 

працівника у 

післядипломній 

освіті» 

кабінет від-

ділу освіти 

Горішньо-

плавнівської 

міської ради 

Полтавської 

області; 

3) Районний 

методичний 

кабінет від-

ділу освіти, 

сім’ї, молоді 

та спорту 

Решетилів-

ської рай-

держадмі-

ністрації; 

4) Районний 

методичний 

кабінет кому-

нальної орга-

нізації «Ме-

тодичний 

сервісний 

центр з 

обслугову-

вання закла-

дів освіти 

Полтавського 

району»; 

5) Районний 

методичний 

кабінет від-

ділу освіти 

молоді та 

спорту 

етапів дослідно-експе-

риментальної роботи; 

2) висвітлення 

результатів з проблеми 

дослідно-експеримен-

тальної роботи; 

3) здійснення колектив-

ної рефлексії експери-

менту в професійній 

спільноті за результа-

тами впровадження 

психоандрагогічної 

моделі супроводу 

індивідуальної освітньої 

траєкторії педагогічного 

працівника; 

4) вироблення загальних 

рекомендацій щодо 

принципів, механізмів, 

інструментів реалізації 

індивідуальних освітніх 

траєкторій для педаго-

гічних працівників; 

5) коригування 

матеріалів, оцінювання 

рівня підтвердження 

гіпотези, виконання 

поставленої мети і зав-

дань, формулювання 

загальних висновків 

дослідно-експеримен-

тальної роботи. 

входять у 

загальну 

проблему 

дослідження; 

2) вивчення 

практичних 

аспектів за 

напрямами 

дослідження, 

узагальнення 

досвіду 

теоретичних 

та 

практичних 

напрацювань 

з реалізації 

мети 

дослідження; 

3)  складено й 

оформлено 

проміжний 

звіт по 

другому 

етапу. 
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Карлівської 

райдержад-

міністрації. 
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ЕКСПЕРИМЕНТИ  ЛОКАЛЬНОГО  РІВНЯ: 

Результати  експериментальної  роботи  локального  рівня  (керівник – Ляхоцька Л. Л.) 

Назви  

структурних 

підрозділів 

Тема  

експеримен-

тальної роботи, 

термін  

проведення  

експерименту 

Науковий  

керівник  

(П.І.Б., 

посада, наук. 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Рівень експерименту* 
Заклади,  

установи,  

організації, 

на базі яких  

проводиться  

експеримент 

Отримані 

результати 

етапу 

експери-

менту 

Результати 

загальні 

Все-

україн-

ський 

(за рішен-

ням 

МОН 

України) 

Акаде-

мічний 

(за рішен-

ням 

Президії 

НАПН 

України) 

Підвідом-

чої 

установи 

(локаль-

ний) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра 

відкритих 

освітніх 

систем та 

інформаційно-

комунікацій-

них технологій 

ЦІППО 

«Упровадження 

технологій 

змішаного 

навчання  

в систему 

відкритої 

післядипломної 

освіти» 

 

Термін –  

2017 – 2018 рр. 

Науковий 

керівник:  

Ляхоцька  

Лариса 

Леонідівна, 

професор 

кафедри 

відкритих 

освітніх 

систем та 

інформа 

ційно-комуні-

каційних 

технологій 

ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

НАПН 

України, 

канд. пед. 

наук, доцент 

  Рішення 

вченої 

ради 

ЦІППО, 

протокол 

№ 7 від 

05.12.2017: 

розглянуто 

та схвале-

но Програ-

му дослід-

но-експе-

рименталь-

ної роботи 

«Впровад-

ження тех-

нологій 

змішаного 

навчання  

в систему 

відкритої 

післядип-

ломної 

1) Центральний 

інститут після-

дипломної педа-

гогічної освіти 

ДВНЗ «Універ-

ситет менедж-

менту освіти»; 

2) Височанська 

загальноосвітня 

школа І–ІІІ сту-

пенів Борзнян-

ської районної 

ради Чернігів-

ської області; 

3) Відділ освіти 

Борзнянської 

районної дер-

жавної адмініст-

рації Чернігівсь-

кої області;  

4) Комарівська 

ЗОШ І–ІІІ ступе-

нів Борзнянської 

районної ради  

Розроблено 

та підготов-

лено для 

впроваджен-

ня в прак-

тичну діяль-

ність закла-

дів ППО 

теоретико-

методичну 

базу іннова-

ційного 

проекту 

«Впровад-

ження в 

освітній 

процес 

ЦІППО 

структури, 

форм і 

технологій 

підвищення 

кваліфікації 

слухачів в 

Експериментально 

перевірено та апробо-

вано в умовах реаль-

ного (планового) 

освітнього процесу 

Центрального інсти-

туту післядипломної 

педагогічної освіти 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

інноваційну модель 

підвищення кваліфіка-

ції керівних і педаго-

гічних кадрів освіти 

через упровадження 

технологій змішаного 

навчання у віртуаль-

ному освітньому 

середовищі Microsoft 

365. 

Підготовлено звіт  

про результати 

експерименту. 
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освіти» 

2018 р. 

Чернігівської 

області; 

5) Гімназія імені 

Панте-леймона 

Куліша м. Борз-

ни Борзнянської 

районної ради 

Чернігівської 

області; 

6) Борзнянська 

ЗОШ І–ІІІ ступе-

нів імені Хрис-

тини Алчевської 

Борзнянської 

районної ради 

Чернігівської 

області 

єдиному 

інформацій-

ному сере-

довищі на 

основі 

Office 365 

при 

змішаному 

навчанні» 

Інноваційна складова: 

розроблено технологію 

змішаного навчання 

при підвищенні квалі-

фікації керівних і педа-

гогічних кадрів закла-

дів освіти з викорис-

танням хмароорієнто-

ваного середовища 

Microsoft Office 365. 

Соціальний ефект: 

підвищення ефектив-

ності підготовки 

керівних, педагогічних 

і науково-педагогічних 

кадрів для забезпечен-

ня більш вищого рівня 

відкритого доступу до 

якісної освіти 
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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 

З 1 січня 2019 року не передплатне видання 

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) 
Не фахове 

Галузь науки Педагогіка 

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 

Кириченко Микола Олексійович, доктор філософії, член-

кореспондент Академії наук вищої освіти України, ректор ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», ORCID https://orcid.org/0000-

0003-1756-9140 (м. Київ, 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», ORCID http://orcid.org/ 0000-

0003-2686-2832 (м. Київ, Україна); 

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту 

освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7177-3014 (м. Київ, Україна) 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, країна 

Отамась Інна Григорівна, кандидат історичних наук, завідувач 

відділу науково-організаційної роботи ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-3098-2274 

(м. Київ, Україна) 

Загальна кількість членів редакційної колегії, 

з них іноземних членів (країни іноземних 

членів) 

40 (двадцять дев’ять осіб), із них 5 (п’ять) 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 – 

https://orcid.org/0000-0003-1756-9140
https://orcid.org/0000-0003-1756-9140
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-3098-2274
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 проблеми загальної і професійної освіти. Представлено 

результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, 

теоретичних і методичних аспектів навчання та виховання, 

формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, 

підвищення якості освіти 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера розповсюдження Бібліотеки України, Книжкова палата України 

Мова (мови) видання Українська, англійська, польська 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації: серія, номер свідоцтва, 

дата реєстрації (для друкованих періодичних видань) 

Серія «Педагогічні науки»: серія КВ № 22072-11972ПР від 22 

квітня 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 

ID 47812 

Головний редактор: прізвище, ім’я по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор,дійсний член НАПН України, заслужений працівник 

освіти України, ORCID https://orcid.org/0000-0002-2576-0722 

(м. Київ, Україна) 

Заступники головного редактора: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, 

перший проректор – проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1721-5767 (м. Київ, Україна); 

Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», ORCID http://orcid.org/ 0000-

0003-2686-2832 (м. Київ, 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», ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-8465-1681 (м. Київ, 

Україна) 

Загальна кількість членів редакційної колегії, з 

них іноземних членів (країни іноземних членів) 

26 (двадцять шість осіб) із них 10 (десять осіб) іноземні члени 

(Республіка Білорусь, Республіка Польща, США, Грецька 

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 (Польща); Akademic 

Resource Index (Академічна база даних, яка індексує і забезпечує 

відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових 

документів та науково-дослідних конференцій) (2017 рік) – 

проіндексовано (Японія); infobaseindex – знаходиться на 

опрацюванні (Індія); SJIF (Scientific Journal Impact Factor) – 

включений до бази даних головного журналу (Марокко); CiteFactor 

(індексація каталогів міжнародних наукових журналів) – позитивно 

оцінений (Поточний індексований рівень – 20000+ Міжнародні 

дослідні журнали) та отримано логотип 

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 
1 випуск, об’єднаних нема 

Загальний тираж видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 
300 примірників 

Додаткові відомості  

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0002-1721-5767
https://orcid.org/0000-0002-8465-1681
http://umo.edu.ua/serija-pedaghoghichni-nauki
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) 

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 проблеми сучасної психологічної науки та практики, 

зокрема, особливу увагу приділено питанням психологічних 

особливостей післядипломної освіти. Представлено результати 

дослідження психологічних аспектів становлення й розвитку 

особистості у різних сферах життєдіяльності, зокрема в освітньому 

процесі 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера розповсюдження Бібліотеки України, Книжкова палата України 

Мова (мови) видання Українська, англійська, польська 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації: серія, номер свідоцтва, дата реєстрації 

(для друкованих періодичних видань) 

Серія «Соціальні та поведінкові науки»: серія КВ № 22085-11985Р 

від 16 травня 2016 р. 

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 грудня 2016 року № 1604 (додаток 9) 

Серія «Соціальні та поведінкові науки» 

Міжнародний стандартний номер періодичного 

друкованого та/або електронного видання (ISSN/еISSN) 

ISSN 2522-9931 

ID 48023 

Головний редактор: прізвище, ім’я по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, установа/заклад, країна 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор,дійсний член НАПН України, заслужений працівник 

освіти України, ORCID https://orcid.org/0000-0002-2576-0722 

(м. Київ, Україна) 

Заступники головного редактора: прізвище, ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна 

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології управління Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-3920-242X 

(м. Київ, Україна); 

Лушин Павло Володимирович, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», ORCID https://orcid.org/0000-0002-9549-1759 

(м. Київ, Україна) 

Відповідальний секретар: прізвище, ім’я по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посада, установа/заклад, 

країна 

Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», ORCID https://orcid.org/0000-0002-9890-1039 

(м. Київ, Україна) 

Загальна кількість членів редакційної колегії, з них 

іноземних членів (країни іноземних членів) 

28 (двадцять вісім осіб) із них 10 (десять осіб) іноземні члени 

(Республіка Польща, Словацька Республіка, Румунія, Республіка 

Болгарія; Республіка Індонезія, Республіка Сербія) 

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 (Польща); Akademic 

Resource Index (Академічна база даних, яка індексує і забезпечує 

відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових 

документів та науково-дослідних конференцій) (2017 рік) – 

проіндексовано (Японія); infobaseindex – знаходиться на 

опрацюванні (Індія); SJIF (Scientific Journal Impact Factor) – 

включений до бази даних головного журналу (Марокко); CiteFactor 

(індексація каталогів міжнародних наукових журналів) – позитивно 

оцінений (Поточний індексований рівень – 20000+ Міжнародні 

дослідні журнали) та отримано логотип 

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 
1 випуск, об’єднаних немає 

Загальний тираж видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 
300 примірників 

Додаткові відомості  

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
https://orcid.org/0000-0002-9890-1039
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vispdoso
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) 

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, Книжкова Палата України 

Мова (мови) видання Українська, англійська, польська 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації: серія, номер свідоцтва, 

дата реєстрації (для друкованих періодичних 

видань) 

Серія «Управління та адміністрування»: серія КВ № 22086-11986Р 

від 16 травня 2016 р. 

Фахова реєстрація у ДАК України: дата і номер 

наказу МОН, галузь знань (галузь науки) 

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі наук з 
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IndexCopernicus – знаходиться на опрацюванні (Польща); Akademic 
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Загальний тираж видання у звітному році (для 

друкованих періодичних видань) 
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Додаткові відомості  
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Наукові періодичні видання, 

засновником або співзасновником яких є Університет 

«Простір арт-терапії» 

(назва видання) 

збірник наукових статей  

(вид (тип) видання) 

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 
 

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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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 

управління освітою, педагогіка, психологія, 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) 

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі 

педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства 

освіти і науки України від 29.09.2014 р. № 1081 

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 

Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри публічного адміністрування та менеджменту 

освіти ЦІППО 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, 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 

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

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&S

21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ttmuo 2012 р. 

Видання індексується Google 
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors

=&as_publication=Theory+and+methods+&hl=uk 2014 

Наявність у статей DOI – 

Контактні дані редакції: поштова та електронна 

адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 

((063)230-67-17, 044-484-01-98 
o_dybinina@ukr.net 

Кількість випусків у звітному році, з них 

об’єднаних випусків 
1 один 

Загальний тираж видання у звітному 

році (для друкованих періодичних видань) 

- 

Додаткові відомості - 
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Таблиця V.2. 

 

Інформація про наукові періодичні видання установи/закладу,  

які включені до наукометричних баз даних 
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Bulletin of Postgraduate education: 

collection of scientific papers (Series 

«Educational sciences») 
  

знаходяться на 

опрацюванні 
Проіндексовано 

 

Bulletin of Postgraduate education: 

collection of scientific papers (Series 

«Social and behavioral sciences») 
  

знаходяться на 

опрацюванні 
Проіндексовано 

 

Bulletin of Postgraduate education: 

collection of scientific (Series 

«Management and administration») 
  

знаходяться на 

опрацюванні 
Проіндексовано 
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Таблиця VІ.1.  

Організація та проведення науково-практичних масових заходів (одиниць) 

Університет менеджменту освіти 

 

Організація та 
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масових заходів 
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Масові заходи, 

включені до 

Плану НАПН 

України 

   

2 

 

- 

 

1 

 

- 

         

3 

 

Масові заходи, 

включені до 

Плану МОН 

України 

   

3 

 

- 

           

3 

 

Масові заходи, 

включені до 

Плану ДВНЗ 

УМО  НАПН 

України 

 

2 

 

2 

 

11 

 

2 

 

13 
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- 
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Таблиця VІ.2.  

Участь у науково-практичних масових заходах (одиниць) 
 

Назви 

структурних 

підрозділів 

Види масових заходів 

форуми конференції 
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педагогічні 
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 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 

ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

 

10 

 

2 

 

94 

 

55 

 

24 

 

5 

 

3 

 

- 

 

18 

 

1 

 

6 

 

6 

 

54 

 

5 

 

209 

 

74 

 

Усього 

 

10 

 

2 

 

94 

 

55 

 

24 

 

5 

 

3 

 

- 

 

18 

 

1 

 

6 

 

6 

 

54 

 

5 

 

209 

 

74 
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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
ям

 

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
ям

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
ям

 

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
ям

 

н
а 

у
м

о
в
ах

  

к
о
н

тр
ак

ту
 

у
сь

о
го

 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 д
о
 

за
х
и

ст
у
 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

р
о
б

о
ти

 (
%

) 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 д
о
 

за
х
и

ст
у
 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

р
о
б

о
ти

 (
%

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
011 – Освітні, 

педагогічні науки 
2 2 - 2 1 1 - 100 - - - - - - - - - 1 - 1 - 

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 

1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Усього 3 3 - 3 2 1 - 50 - - - - - - - - - 1 - 1 - 
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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
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о

 з
ах

и
ст

у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

зо
к
р
ем

а 
за

 

д
ер

ж
ав

н
и

м
 

за
м

о
в
л
ен

н
ям

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
011 – Освітні, 

педагогічні науки 
2 2 - 30 1 29 32 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 

053 – Психологія - - - 17 4 13 17 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 
281 – Публічне 

управління та 

адміністрування 
- - - 14 - 14 14 - - - - - - - - - - - 2а - - 2а - 1 - 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 – теорія та 

історія професійної 

освіти 
3 - 3 3 - 3 6 - - - 3 - 1 3 33,3 - - - - - - - - - - 

13.00.06 – теорія та 

методика 

управління освітою 
- - - 7 - 7 7 - - - - - - - - - - - 1+1а - 1 1+1а 100 1 - 

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 
2 2 - 2 - 2 4 1 - 1 - - - 1 100 - - - - - - - - - - 

Усього 7 4 3 75 5 70 82 1 - 1 3 - 1 4 50 - - - 1+3а - - 1+3а  100 7 - 

а – надана /поновлена післяоформлення перерви у навчанні 
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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 першого півріччя)) 

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 – Освітні. Педагогічні науки 12 9 1 1 - 15+1а - 15+1а 16+1а 3 3 - 43 1 42 46 - 

053 – Психологія 3 7 - - - 6 - 6 6 - - - 21 4 17 21 - 

281– Публічне управління та 

адміністрування 
2 1 - - - - - - - - - - 11 - 11 11 - 

13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 – теорія та історія 

професійної освіти 
4 - 1а - 1а - - - 1а 1 - 1 3 - 3 4 - 

13.00.06  – теорія та методика 

управління освітою 
2 1 - - - - - - - - - - 4 - 4 4 - 

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 - - - - - - - 1 1 - 2 - 2 3 - 

Усього 25 20 1а - 1а 21+1а - 21+1а 22+2а 5 4 1 86 5 81 91 - 
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Таблиця VII.1.4. 

Працевлаштування аспірантів та докторантів установи, 

які навчалися за державним замовленням (осіб) 
 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Аспіранти/Докторанти Працевлаштування 

Н
е 

п
р
ац

ю
ю

ть
 

у
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о
м

 в
ід

 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у
 в

ід
 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а 

у підвідомчих 

установах 

НАПН України 

у навчальних 

закладах 

інших установах, 

організаціях 

у
сь

о
го

 

д
ер

ж
ав

н
і 

ін
ш

о
ї 

ф
о
р
м

и
 

в
л
ас

н
о
ст

і 

д
ер

ж
ав

н
і 

ін
ш

о
ї 

ф
о
р
м

и
 

в
л
ас

н
о
ст

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аспіранти 

13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти 
3 - 3 1 1 - 1 - 3 - 

13.00.06 – теорія та методика 

управління освітою 
- - - - - - - - - - 

19.00.05 – соціальна психологія - - - - - - - - - - 

19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія 
1 1 - 1 - - - - 1 - 

Усього 4 1 3 2 1 - 1 - 4 - 

Докторанти 

011 – Освітні. Педагогічні науки 1 1 - 1 - - - - 1  

19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія 
1 1 - - 1 - - - 1 - 

Усього 2 2 - 1 1 - - - 2 - 
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Таблиця VII.2.1.  

Робота спеціалізованої вченої ради установи 

 

Д26.455.03  (2018рік) 
(шифр спеціалізованої вченої ради) 

 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Кількість 

проведених 

засідань* 

Захищено дисертацій 

усього 

у тому числі  

докторських** 
кандидатс

ьких 

1 2 3 4 5 

13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою» 
3 3 1 2 

13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» 
2 2 - 2 

Усього 5 5 1 4 

 
* Кількість проведених засідань і розглянутих дисертацій вказується у відповідності з підпунктом 4.1. 

пункту 4 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059. 

** У листопаді 2015 року введено новий перелік галузей знань та наукових спеціальностей, процедуру 

захисту яких остаточно законодавчо не затверджено, тому захист вперше здійсненого випуску докторанта 

за новим Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук відбувся 

за діючим законодавством. 
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Таблиця VII.2.2. 

Робота спеціалізованої вченої ради установи за науковими спеціальностями 

Д26.455.03__ установи за науковими спеціальностями  
(шифр спеціалізованої вченої ради) 

 

Шифр і назва  

наукових спеціальностей 

Захист дисертацій Кількість переатестацій Кількість 

дисертацій 

українською 

мовою 

Кількість 

авторефератів 

українською 

мовою 

Кількість 

дисертацій, що 

знаходяться на 

розгляді в раді 

з позитивним 

рішенням 

з негативним 

рішенням 
усього 

з позитивним 

рішенням 

з негативним 

рішенням 

Докторські 

13.00.06 «Теорія та 

методика управління 

освітою» 

1 - 1 - - 1 1 1 

13.00.04 «Теорія і 

методика професійної 

освіти» 

- - - - - - - - 

Усього         

Кандидатські 

13.00.06 «Теорія та 

методика управління 

освітою» 

2 - 2 - - 2 2 1 

13.00.04 «Теорія і 

методика професійної 

освіти» 

2 - 2 - - 2 2 4 

Усього 5 - 5 - - 5 5 7 
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Таблиця VII.2.3  

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації спеціалізованою вченою радою 

Д 26.455.03_ (одиниць) 
(шифр спеціалізованої вченої ради) 

Шифр і назва 

наукових 

спеціальностей 

Дисертації, захищені: 

Усього 

докторантами / 

аспірантами 

(з випуску звітного року) 
співробітникамиІнституту 

працівниками 

іншихустанов 

НАПН 

України 

працівниками 

вищих 

навчальних 

закладів 

працівниками 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

працівниками 

інших установ за 

державним 

замовленням 

на умовах 

контракту 

Докторські 

13.00.06 «Теорія та 

методика 

управління освітою» 

1 - - 1 1  - -  

13.00.04 «Теорія і 

методика 

професійної освіти» 

- - - - - - -  

Усього         

Кандидатські 

13.00.06 «Теорія та 

методика 

управління освітою» 

- 2 - 2 2 2 -  

13.00.04 «Теорія і 

методика 

професійної освіти» 

2 - 1 1 1 1 -  

Усього 3 2 1 4 4 3   
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Таблиця VІІІ.3. 

Підготовка фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб у 2018 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 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 

формою 

навчання 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

д
ен

н
а 

за
о
ч

н
а 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Бакалавр 

0301 Соціально -

політичні науки 

6.030102 Психологія 83 41 42 28 8 20 0 0 0 8 2 6 1 0 1 48 31 17 

6.030103 Практична 

психологія 
20 0 20 12 0 12 0 0 0 1 0 1 1 0 1 8 0 8 

0101 Педагогічна 

освіта 
6.010104 Професійна 

освіта (Дизайн) 
11 

 

0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

053 Психологія 142 57 85 11 0 11 69 35 34 17 9 8 35 2 33 218 85 133 

051 Економіка 13 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 15 0 15 

01 Освіта  
015 Професійна 

освіта (Дизайн) 
11 4 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 12 5 7 

0305 Економіка та 

підприємництво  

6.030505 Управління 

персоналом та 

економіка праці 
74 43 31 16 9 7 0 0 0 5 3 2 0 0 0 53 31 22 

0306 Менеджмент 

та адміністрування 

6.0306601 

Менеджмент 
70 18 52 23 9 14 0 0 0 2 1 1 1 0 1 46 8 38 

07 Управління та 

адміністрування  

073 Менеджмент 86 56 30 0 0 0 12 5 7 8 2 6 14 2 12 104 61 43 
076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 
0 0 0 0 0 0 36 31 5 0 0 0 0 0 0 36 31 5 

Усього (бакалавр) 510 219 291 101 26 75 117 71 46 43 17 26 57 5 52 540 252 288 

Магістр 

05 Соціальні та 

поведінкові науки  

053 Психологія 181 0 181 77 0 77 44 0 44 8 0 8 3 0 3 143 0 143 

051 Економіка 19 0 19 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
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07 Управління та 

адміністрування  

073 Менеджмент 

(Адміністративний 

менеджмент) 
9 0 9 4 0 4 7 0 7 1 0 1 1 0 1 12 0 12 

073 Менеджмент 

(Менеджмент 

організацій і 

адміністрування) 

47 0 47 30 0 30 22 2 20 1 0 1 0 0 0 38 2 36 

073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом) 

115 0 115 38 0 38 75 0 75 2 0 2 2 0 2 152 0 152 

073 Менеджмент 

(Управління 

проектами) 
30 0 30 14 0 14 22 0 22 0 0 0 0 0 0 38 0 38 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 
0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13 

01 Освіта  

011 Науки про освіту 

(Педагогіка вищої 

школи) 
11 0 11 12   0 12 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 

011 Науки про освіту 

(Християнська 

педагогіка у вищій 

школі) 

21 0 21 20   0 20 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

(Педагогіка вищої 

школи)  

11 0 11 0 0 0 10 0 10 2 0 2 0 0 0 19 0 19 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

(Інклюзивна освіта 
47 0 47 0 0 0 21 0 21 5 0 5 0 0 0 63 0 63 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

(Християнська 

педагогіка у вищій 

школі) 

45 0 45 0 0 0 26 0 26 6 0 6 0 0 0 65 0 65 

016 Спеціальна 

освіта  
0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25 

07 Управління та 

адміністрування  

074 Публічне 

управління та 

адміністрування 

(Державна служба) 

6 0 6 5 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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28 Публічне 

управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  
8 0 8 0 0 0 16 0 16 1 0 1 0 0 0 23 0 23 

081 Право  Право  0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Усього (магістр) 550 0 550 209 0 209 285 2 283 30 0 30 9 0 9 605 2 603 

Усього 1060 219 841 310 26 284 402 73 329 73 17 56 66 5 61 1145 254 891 



233 

Таблиця VІІІ.4. 

 

Підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) в 2018 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 

(м. Київ) 

Підвищення кваліфікації 

працівників методичних служб 

оч.-дист. 210 129 101 101 0 

оч.-дист. 210 127 135 135 0 

оч.-дист 210 126 142 142 0 

Підвищення кваліфікації 

спеціалістів психологічних 

служб 

оч.-дист. 210 127 13 13 0 

оч.-дист. 210 126 55 55 0 

 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-

педагогічних працівників галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка 

оч.-дист.  210 129 282 282 0 

оч.-дист 210 127 362 361 1 

оч.-дист 210 126 1059 1057 2 

дист.-очна 210 120 251 251 0 

оч.-дист. 180 107 18 18 0 

оч.-дист. 150 98 12 12 0 

оч.-дист. 150 94 22 22 0 

очна 150 11 548 548 0 

Усього ЦІППО(м. Київ):  3000 2997 3 

За кошти державного бюджету 

БІНПО  

(м. Біла 

Церква) 

Підвищення кваліфікації 

працівників галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка 

оч.-дист. 210 121 33 33 0 

оч.-дист. 150 82 871 869 2 

заочна. 210 121 30 30 0 

заочна. 150 82 1066 1066 0 

Усього БІНПО (Біла Церква): 2000 1998 2 

Разом: 5000 4995 5 

За кошти фізичних та юридичних осіб 

 
Підвищення кваліфікації 

працівників методичних служб 

дист. 120 28 36 36 0 

очна. 150 11 3 3 0 

ЦІППО оч.-дист. 210 125 1 1 0 
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(м. Київ) Підвищення кваліфікації 

спеціалістів психологічних служб 
дист. 120 28 

14 14 0 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних 

працівників галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка 

дист. 120 28 281 281 0 

очна. 150 11 88 88 0 

Усього ЦІППО(м. Київ):  423 423 0 

БІНПО  

(м. Біла 

Церква) 

Підвищення кваліфікації 

працівників галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка 

очна. 105 11 13 13 0 

очна. 150 17 200 200 0 

очна. 180 21 11 11 0 

очна. 210 23 29 29 0 

оч.-дист. 150 82 70 70 0 

заочна. 150 82 167 167 0 

Усього БІНПО (м. Біла Церква): 490 490 0 

Разом: 913 913 0 
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Таблиця ХІІ.1. 

Кількісний і якісний склад наукових працівників установи 
 

Посади 

Усього 

наукових 

праців-

ників* 

із них 

суміс-

ники 

за віковими категоріями 
докторів наук кандидатів наук 

без наукового 

ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

до 35 

років 

35-50 

років 

50-60 

років 

60-70 

років 

понад 

70 ро-

ків 

Директор - - - - - - - - - - - - - 

Заступники 

директора 
- - - - - - - - - - - - - 

Учений секретар - - - - - - - - - - - - - 

Завідувачі 

структурних 

підрозділів 

(лабораторій, 

відділів) 

- - - - - - - - - - - - - 

Головні наукові 

співробітники 
- - - - - - - - - - - - - 

Провідні наукові 

співробітники 
- - - - - - - - - - - - - 

Старші наукові 

співробітники 
- - - - - - - - - - - - - 

Наукові 

співробітники 
- - - - - - - - - - - - - 

Молодші наукові 

співробітники 
- - - - - - - - - - - - - 

Докторанти 1 - - 1 - - - 1  1 - - - 

Усього 1 - - 1 - - - 1  1 - - - 

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт. од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз.
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Таблиця ХІІ.2. 

Дані про професійні кваліфікації наукових працівників установи 
(станом на 1 січня 2019 року) 

 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників 

За вченими званнями Почесні звання 

академік* 
член-

кореспондент* 
професор доцент 

старший 

науковий 

співробітник 

заслужений 

діяч, 

працівник 

тощо 

лауреат 

Державної 

премії 

Директор  - - - - - - - - 

Заступники директора  - - - - - - - - 

Учений секретар - - - - - - - - 

Завідувачі структурних 

підрозділів (лабораторій, 

відділів) 

- 

- - - - - - - 

Головні наукові 

співробітники 
- 

- - - - - - - 

Провідні наукові 

співробітники 
- 

- - - - - - - 

Старші наукові 

співробітники 
- 

- - - - - - - 

Наукові співробітники - - - - - - - - 

Молодші наукові 

співробітники 
- 

- - - - - - - 

Докторанти 1 - - - - - - - 

Усього 1 - - - - - - - 

 
* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник 
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Таблиця ХІІ.3. 

Кількісний і якісний склад науково-педагогічних і педагогічних працівників установи 
(станом на 1 січня 2019 року) 

 

Посади 

Усього 

науково-

педагогіч

них і 

педаго-

гічних 

праців-

ників* 

із них 

суміс- 

ники 

за віковими категоріями 
докторів наук кандидатів наук 

без наукового 

ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

до 35 

років 

35-50 

років 

50-60 

років 

60-70 

років 

понад 

70 ро-

ків 

Ректор (директор) 3 2 2 1 1 - - - - 1 1 1 - 

Проректори 

(заступники 

директора) 
4 2 2 2 2 - - - - 1 2 1 - 

Учений секретар 2 - - 2 2 - - - 1 1 - - - 

Завідувачі кафедр 

(відділів) 
15 7 7 4 4 4 4 - 1 5 7 1 1 

Професори 27 19 6 8 6 - - 15 - 6 6 10 5 

Доценти 47 - - 47 39 - - 8 - 25 12 8 2 

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 
24 - - 5 4 19 17 3 5 11 7 1 - 

Усього науково-

педагогічних 

працівників 
116 30 17 67 56 19 17 26 6 48 32 22 8 

Педагогічні 

працівники 
43 - - 4 4 39 33 6 13 16 8 6 - 

Усього 159 30 17 71 60 58 50 32 19 64 40 28 8 
 

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт. од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз.
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Таблиця ХІІ.4. 

 

Дані про професійні кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників установи 
(станом на 1 січня 2019 року) 

 

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 (директор) 3 - 1 (АНВОУ) - 3 - 1 - 

Проректори 

(заступники 

директора) 
4 - - - 

4 

- 

- 

- 

Учений секретар 2 - - - - - - - 

Завідувачі кафедр 

(відділів) 
15 - - 

4 
4 - 

1 
- 

Професори 27 4 (НАПНУ) - 15 12 - 7 - 

Доценти 47 - - - 32 3 - - 

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 
24 - - - 1 - 1 - 

Усього науково-

педагогічних 

працівників 
116 4 (НАПНУ) 1 (АНВОУ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19 55 3 9 - 

Педагогічні 

працівники 
43 - - - 1 - - - 

Усього 159 4 (НАПНУ) 1 (АНВОУ) 19 57 3 10 - 

 

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник
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Таблиця ХІІ.5. 

 

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників установи 
(станом на 1 січня року наступного за звітним) 

 

Посади 

Усього 

педагогічних 

працівників* 

із них 

суміс-

ники 

за віковими категоріями 
докторів наук кандидатів наук без наукового ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

до 35 

років 

35-50 

років 

50-60 

років 

60-70 

років 

понад 

70 ро-

ків 

Директор 1 - - - - 1 1 - - 1 - - - 

Заступники 

директора 
1 - - - - 1 1 - - - 1 - - 

Завідувачі 

майстерень 
- - - - - - - - - - - - - 

Майстри 

виробничого 

навчання 
- - - - - - - - - - - - - 

Викладачі 

(старші 

викладачі, 

викладачі) 

22 - - 4 3 18 16 3 5 11 5 1 - 

Вихователі - - - - - - - - - - - - - 

Методисти 33 - - - - 33 27 6 12 12 3 6 - 

Практичні 

психологи 
- - - - - - - - - - - - - 

Усього 57 - - 4 3 53 45 9 17 24 9 7 - 

 

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт. од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз.  
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Таблиця ХІІ.6. 

 

Дані про професійні кваліфікації педагогічних працівників установи 
(станом на 1 січня 2019 року) 

 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників 

За вченими званнями 

Мають 

педагогічні 

звання 

Почесні звання 

академік* 
член-

кореспондент* 
професор доцент 

старший 

науковий 

співробітник 

заслужений 

діяч, 

працівник 

тощо 

лауреат 

Державної 

премії 

Директор 1 - - - - - - - - 

Заступники 

директора 
1 - - - - - - - - 

Завідувачі 

майстерень 
- - - - - - - - - 

Майстри 

виробничого 

навчання 
- - - - - - - - - 

Викладачі  

(старші 

викладачі, 

викладачі) 

22 - - - - - - 1 - 

Вихователі - - - - - - - - - 

Методисти 33 - - - - - - - - 

Практичні 

психологи 
- - - - - - - - - 

Усього 57 - - - - - - - - 

 

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник  
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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 114 90 24 

з них мають профілі в GoogleScholar, осіб 102 86 16 

з них представлені у системі «Бібліометрика української науки», осіб 78 75 16 

з них мають ORCIDiD, осіб 83 77 6 

з них мають ScopusAuthor ID, осіб 1 1 0 

з них мають ResearcherID, осіб 14 8 6 

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які мають профілі в GoogleScholar, 

відсотків 

 95,5 66,6 

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які представлені у системі 

«Бібліометрика української науки», відсотків 

 83,3 66,6 

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які мають ORCID iD, відсотків  85,5 25 

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які мають ScopusAuthor ID, відсотків  1,1 0 

Частка наукових, науково-педагогічних працівників, які мають ResearcherID, відсотків  8,8 25 

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, індекс Гірша яких ≤ 10 (згідно наявних 

у GoogleScholarбібліометричних портретів), осіб 

91 82 9 

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, індекс Гірша яких у межах 11–19 

(згідно наявних у GoogleScholarбібліометричних портретів), осіб 

8 4 4 

Кількість наукових, науково-педагогічних працівників, індекс Гірша яких ≥ 20 (згідно наявних 

у GoogleScholarбібліометричних портретів), осіб 

3 0 3 
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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» 

12 9 385 351 

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» 

67 48 15765 14156 

EMU (2017-2021) SR № 0117U002381 Improvement of 

modern models of professional development of teachers of 

vocational education in the context of formation and 

development of professional competence 

 «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної компетентності» 

9 9 144 144 

EMU (2017-2021) SR № 0117U006772 Phycological 

Factors of the Subjectivity Well-being of the Educational 

Organisatons' Personnel 

 «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя 

персоналу освітніх організацій» 

10 10 1199 1199 

EMU (2016-2020) SR № 0116U003480 Management of 

competitiveness of personnel works and services: theory, 

methodology, practice 

 «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт 

та послуг: теорія, методологія, практика» 

9 9 294 294 

EMU (2017-2019) РК № 0117U002379 The scientific basic 

of quality management of higher education in the context 

of the current legislation of Ukraine 

 «Наукові засади управління якістю вищої освіти в 

контексті чинного законодавства України» 

17 17 134 134 

EMU (2016-2020) RC № 0116U007183 Scientific and 

methodical groups of improvement of state and public 

administration of continuous education in conditions of 

social transformation in Ukraine 

 «Науково-методичні засади підвищення ефективності 

державно-громадського управління неперервною освітою 

в умовах суспільної трансформації в Україні» 

1 1 10 10 

EMU (2016-2018) ДР № 0116U004868 Theoretical and 

methodological basis for the use of learning technologies in 

the open-graduate education 
 «Теоретичні та методичні основи застосування технологій 

навчання в системі відкритої післядипломної освіти» 

3 3 32 32 

EMU (2017-2021) SR № 0117U002378 Training of 

competitive professionals in conditions of education 

changes 

 «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах 

освітніх змін» 

1 1 54 54 

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 324 128 47353 32104 

Усього 453 235 65370 48478 

Структурні підрозділи, які припинили діяльність до початку звітного року 
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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» 

2 1 575 348 

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 0 463 145 

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 3436 985 

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 0 756 188 

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 3220 970 

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 3188 1074 

 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 2856 1400 

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 13126 6355 

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» 

14 8 962 454 

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 6619 2363 
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EMU (2012-2014) SR № 0112U002317 Personality-oriented 

principles of psychological training of future psychologists 

in the system of postgraduate education 
«Особистісноорієнтовані засади психологічної підготовки 

майбутніх психологів у системі післядипломної освіти» 

33 0 12520 4583 

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» 

15 2 1760 691 

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» 

2 1 46 43 

Науково-дослідний інститут 62 2 12057 5279 

Усього 226 14 61584 24878 

Разом усього 679 249 126954 73356 
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Перелік тем дисертаційних досліджень,  

ЗАХИЩЕНИХ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ УЧЕНІЙ РАДІ  Д26.255.03 

Державного навчального  закладу 

«Університет менеджменту освіти» 

 

На здобуття наукового ступеня доктора наук 

 

12.00.06 – теорія і методика управління освітою 

 

1. Андрощук І. М.  Система управління професійним розвитком викладачів 

кафедр менеджменту університетів Республіки Польща / ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. – доктор пед. наук, професор, 

В. В. Олійник. 

 

 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук 

13.00.06 – теорія і методика управління освітою 

(011 – освітні, педагогічні науки) 

1. Ковалюк О. М. Управління діяльністю керівників дошкільних 

навчальних закладів на засадах здоров’язбережувальних технологій / 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. –к. пед. наук, 

Т. Є. Рожнова. 

2. Ситар І. В. Розвиток теорії та технології наукового управління 

загальноосвітніми навчальними закладами в Україні / «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. –доктор пед. наук,  професор, 

В. І. Маслов. 

 

 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

(011 – освітні, педагогічні науки) 

1. Купрієвич В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення 

керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення 

кваліфікації / «Університет менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. –

доктор наук з держ. управ., професор, Т. О. Лукіна. 

2. Тарасюк І. В. Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в 

професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина 

ХХ – початок ХХІ століття) / «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України; наук. кер. –доктор пед. наук,  професор, Л. М. Сергеєва. 
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ЧАСТИНА ІІ. 

Анотований перелік продукції, готової до впровадження 

(приклади оформлення анотованого переліку продукції) 

 

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ  

 

Видання 

 

Концепції 

Концептуальні засади розвитку українського відкритого 

університету післядипломної освіти (проект)  

(Олійник В. В.) 

Концепцію розроблено з метою встановлення стратегічних цілей і 

завдань розвитку Українського відкритого університету післядипломної 

освіти (УВУПО), а також визначення способів їх реалізації. Концепція 

спрямовано на приведення змісту післядипломної освіти у відповідність до 

європейських освітніх стандартів, модернізацію освітньої інфраструктури, 

розроблення навчально-методичного забезпечення діяльності закладів 

післядипломної освіти, впровадження інноваційних підходів до неперервного 

розвитку особистості фахівця на засадах взаємодії формальної, неформальної 

та інформаційної освіти. 

Олійник В., Касьян С., Ляхоцька Л. Концептуальні засади розвитку 

українського відкритого університету післядипломної освіти (проект) / 

НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. 10 с. 

URL: http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya/proekt-konceptualjnikh-zasad-

rozvitku-ukrajinsjkogho-vidkritogho-universitetu-pisljadiplomnoji-osviti 

 

Монографії 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: 

адміністративно-правовий аспект 

(Ковальчук А. Ю.) 

Монографію присвячено проблемі забезпечення фінансово-економічної 

безпеки. У праці послідовно викладаються теоретико-методологічні засади 

осягнення проблематики визначення стану безпеки, його ознак і стандартів, 

визначаються основні заходи забезпечення фінансово-економічної безпеки 

України. Запропоновано різні наукові і практичні підходи щодо розв’язання 

проблеми адміністративно-правового забезпечення фінансово-економічної 

безпеки. Особлива увага звертається на необхідність активізації участі 

громадян у забезпеченні фінансово-економічної безпеки. Підкреслено 

системну єдність складових механізму забезпечення безпеки як обов’язкову 

умову ефективності діяльності. 

Ковальчук А. Ю. Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: 

адміністративно-правовий аспект: монографія / А. Ю. Ковальчук– Київ, 2018. 

– 400 с. 
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Співпрацядержавнихорганівзгромадськістюупроцесізабезпеченняф

інансово-економічноїбезпекиУкраїни. Забезпечення цивільної безпеки в 

Україні: сучасний стан і перспективи 

(Ковальчук А. Ю.) 

У монографії висвітлено різні аспекти забезпечення цивільної безпеки в 

Україні. Сучасна українська держава орієнтується на нові принципи діяльності 

органів виконавчої влади, а відповідно й нові підходи до завдань, функцій 

державних органів, їх структури. Постало питання про налагодження взаємин 

між службовцями органів виконавчої влади та громадянами. Роль держави та 

її інститутів має зростати як щодо регулювання, так і щодо управління 

суспільними процесами з позиції арбітра. Звідси взаємини з громадянами 

держава повинна будувати виходячи зі своєї основної функції – повного і 

всебічного забезпечення прав і свобод людини.  

Ковальчук А. Ю. Співпраця державних органів з громадськістю у 

процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Забезпечення 

цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: монографія / 

А. Ю. Ковальчук / за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь. – Черкаси: ЧІПБ 

ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. – 428 с. (С. 217–227). 

 

Modern requirements and opportunities for postgraduate education in 

Ukraine in the context of adult education development / Association agreement: 

from partnership to cooperation  

(Andrey Yermolenko) 

Тhe possibility of using the achievements of generations of research theory in 

the context of optimizing education in Ukraine. This approach will minimize the 

value conflict of generations optimize prediction in educational systems. Changes 

are taking place at the global and national levels led to the transformation of 

requirements to graduate as an educational 180 institution, and to the teacher. 

Features of the individual, depending on the period of its formation very 

significantly affect the realization of its potential and response to the surrounding 

reality. At the moment of prediction and determination of policy prospects and 

projects, using intersectional research achievements Theory generations is 

important. However, note that this is only one of the points of educational projects 

and cannot be viewed as a selfcontained means of overcoming all the problems in 

education. 

Andrey Yermolenko. Modern requirements and opportunities for 

postgraduate education in Ukraine in the context of adult education development / 

Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); 

edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics 

Communication & Publishing, 2018. – 276 p. 

 

Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент 

(Антошук С. А., Василюк А. Ю., Касьян С. П., Кириченко М. О., 

Кравчинська Т. С., Ляхоцька Л. Л. , Олійник В. В., Оліфіра Л. М., 

Сидоренко В. В., Скрипник М. І.) 

Василюк А. Модель відкритої освіти: «знання під діяльність» Відкрита 
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освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за наук. ред. 

М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т обдарованої дитини, 2018. 440 с. 

С. 51–62. 

Касьян С., Ляхоцька Л., Антощук C. Електронна кафедра: технології та 

інструменти розвитку // Відкрита освіта: інноваційні технології та 

менеджмент: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. 

Київ: Ін-т обдарованої дитини, 2018. 440 с. С. 312–322. Кириченко М. О. 

Методологічні основи формування ідеології інформаційного суспільства XXI 

століття // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. 

монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т 

обдарованої дитини, 2018. 440 с. С. 22–31. ISBN 978-966-2633-93-1. 

 Кравчинська Т. С. Реалізація принципів педагогіки партнерства в 

умовах упровадження концепції «Нова українська школа» // Відкрита освіта: 

інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за наук. ред. 

М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т обдарованої дитини, 2018. 440 с. 

С. 265–276. 

 Олійник В. В. Роль та місце відкритої освіти в інформаційному 

суспільстві // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. 

монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т 

обдарованої дитини, 2018. 440 с. С. 31–44. 

 Оліфіра Л. М. Диверсифікація неперервного підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних працівників в умовах відкритої післядипломної освіти 

// Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за 

наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т обдарованої дитини, 

2018. 440 с. С. 157–170. (1,1 др. арк.) 

 Сидоренко В. В. Розвиток акмепрофесіогенезу педагога Нової 

української школи в суспільстві, яке навчається // Відкрита освіта: інноваційні 

технології та менеджмент: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, 

Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т обдарованої дитини, 2018. 440 с. С. 102–129. 

 Скрипник М. І. Сучасні парадигмальні координати дослідження 

відкритої післядипломної освіти // Відкрита освіта: інноваційні технології та 

інноваційний менеджмент: кол. монографія; за наук. ред. М. О. Кириченка, 

Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т обдарованої дитини, 2018. 440 с. С. 170–184. (1,75 

др. арк.). 

Наукове видання з нагоди ювілейної дати від дня народження видатного 

вченого, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН 

України В. В. Олійника підготовлено ученими, науковцями й дослідниками – 

членами його наукової школи. Автори розкривають сучасні наукові підходи, 

тенденції, напрями, умови та технології поширення принципів відкритої 

освіти. Ідеться про відкриття усіх аспектів освітнього процесу, про 

об’єктивність якості освіти для суспільства, роботодавців, здобувачів освіти, 

оскільки сучасність потребує об’єднання фахівців різних галузей знань для 

здійснення значних змін у русі відкритої освіти. 

Видання адресовано науковцям, докторантам, аспірантам, магістрантам, 

працівникам освітніх закладів та установ. 

Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. 
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монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т 

обдарованої дитини, 2018. 440 с. 

 

Информационно-инновационная культура как новый конструкт 

Industry 4.0   

(Кириченко М. О.) 

Основним ціннісним виміром якості сучасної післядипломної освіти має 

стати професійний розвиток педагога з високим рівнем інформованості, 

вмотивованості до власного розвитку й постійної самоосвіти, громадянської 

активності та відповідальності, мобільності, гнучкості, здатності творчо 

мислити, ефективно реалізовувати державну освітню політику. Ідеологія 

інформаційного суспільства позиціонує інтереси соціальних груп, зокрема, їх 

цінності, ідеали, норми, правила, настанови розвитку цього виду соціуму, 

відображає цілеінтенціональну організаційну діяльність щодо екстраполяції у 

соціальну й індивідуальну свідомість норм і цінностей інформаційної 

культури, призначених для розвитку соціальних, політичних, духовних 

процесів у державі. Ідеологія інформаційного суспільства  виявляє певні 

аспекти та проблеми інформаційного соціуму, спрямовані на подолання 

догматично сфальсифікованих і вдаваних соціально-екзистенційних форм 

існування людини у віртуальному світі. 

Видання адресоване науковцям, докторантам, аспірантам, магістрантам, 

працівникам освітніх закладів та установ. 

Кириченко М. О. Информационно-инновационная культура как новый 

конструкт Industry 4.0 // Nowoczesne Zarządzanie: logistyka, ekonomia, 

edukacja, administracja. Польща, Ополє. 2018. C. 27–34. ISBN 978-83-946762-0-

6. 

 

Здоров’язбережувальний контент формування професійного іміджу 

педагогічних працівників у вітчизняному освітньому просторі 

(Кириченко М., Горяна Л.) 

Соціально-економічний розвиток України в новому тисячолітті 

об’єктивно пов’язаний з якісними змінами в освітньо-культурній сфері життя 

нашого суспільства, піднесенням її на рівень вимог часу. Освіта є основою 

відтворення інтелектуального та духовного потенціалу народу, потужним 

засобом виведення вітчизняної науки, техніки і культури на рівень світових 

зразків, національного відродження, становлення державності, утвердження 

принципів демократизації в суспільстві. 

Колективна монографія розкриває різноманітні аспекти професійного 

успіху в контексті сталого розвитку, зокрема, в освіті, економіці, екології. 

Видання адресовано науковцям, докторантам, аспірантам, магістрантам, 

працівникам освітніх закладів та установ. 

Кириченко М., Горяна Л. Здоров’язбережувальний контент формування 

професійного іміджу педагогічних працівників у вітчизняному освітньому 

просторі // Професійний успіх у контексті сталого розвитку: освіта, 

економіка, екологія: кол. монографія. Київ, 2018. С. 123–169. 
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Модернізація технології навчання в умовах реформи 

університетської освіти: колективна монографія  

(Самойленко О. О.)  

У монографії розглядаються теоретичні, методичні та організаційно-

технічні основи модернізації технології навчання в умовах реформи 

університетської освіти. Проаналізовано перспективи впровадження єдиного 

інформаційного простору в освітній процес та технологічні характеристики 

систем управління навчанням. Розкрито особливості реформування системи 

вищої освіти України, основні аспекти оновлення нормативно-правової бази. 

Досліджено світові тенденції розвитку інформатизації освіти та її стан як 

вирішальний фактор реформування. Окреслено сутність,  

 розглянуто історичний аспект упровадження та розвитку масових відкритих 

дистанційних курсів. Представлено педагогічну класифікацію та досліджено 

відеолекцію як складову навчального процесу у масовому відкритому 

дистанційному курсі. Розкрито тенденції розвитку відкритої освіти, її сутність 

та пріоритетні завдання. Проаналізовано структуру освітньої системи 

Німеччини у порівнянні з системою освіти України. Запропоновано елементи 

удосконалення та впровадження хмарних технологій у навчальний процес 

закладу вищої освіти: досвід практичної реалізації. У монографії розкрито 

також питання щодо поєднання очної та дистанційної форм навчання, 

дидактичні аспекти впровадження мультимедійних технологій в 

університетську освіту. Запропоновано практику впровадження 

інформаційно-освітнього середовища в університетську освіту та педагогічні 

особливості використання технологій 3D-моделювання. Надано аналіз 

англомовної підготовки викладачів до стажування за кордоном в умовах 

компетентнісно орієнтованого комп’ютерного середовища. Окреслено 

основні аспекти модернізації вищої освіти, проаналізовано світовий досвід, 

окреслено особливості впровадження дуальної системи освіти у вищу школу. 

ISBN 978-966-289-147-5 

Самойленко О. О. Модернізація технології навчання в умовах реформи 

університетської освіти: колективна монографія / за заг. ред. 

О. М. Самойленко, І. В. Бацуровської. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 456 с. (1,0 

др. арк.) 

 

Розвиток педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах формальної і 

неформальної післядипломної освіти // Теорія та методика професійно-

педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти 

(Сидоренко В. В.) 

Колективна монографія висвітлює результати проведеного наукового 

дослідження на тему «Акмеологічні засади професійно-педагогічної 

підготовки освітянських кадрів», відповідно до чого було розроблено цілісну 

багатогранну концепцію її акмеологізації на різних етапах педагогічної освіти 

в єдності фундаментальних та прикладних аспектів.  

Монографію адресовано науковцям і викладачам, аспірантам і 

студентам магістратури, управлінським структурам і громадським 

інституціям. 
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Сидоренко В. В. Розвиток педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах 

формальної і неформальної післядипломної освіти // Теорія та методика 

професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні 

аспекти: монографія; керів. авт. кол. Н. В. Гузій; Мін-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2018. 516 с. С. 177–257. 

 

Освіта дорослих як складова наукової школи академіка Віктора 

Олійника 

(Клокар Н. І.)  

Наукове видання з нагоди ювілейної дати від дня народження видатного 

вченого, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН 

України В. В. Олійника, підготовлено вченими, науковцями і дослідниками – 

членами його наукової школи. Автори розкривають сучасні наукові підходи, 

тенденції, напрями, умови та технології поширення принципів відкритої 

освіти. Ідеться про відкриття усіх аспектів освітнього процесу, про 

об’єктивність якості освіти для суспільства, роботодавців, здобувачів освіти, 

оскільки сучасність потребує об’єднання фахівців різних галузей знань для 

здійснення значних змін у русі відкритої освіти.  

Видання адресовано науковцям, докторам, аспірантам, магістрантам 

працівникам новітніх закладів та установ. 

Клокар Н. І. Освіта дорослих як складова наукової школи академіка 

Віктора Олійника // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: 

кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т. 

обдарованої дитини, 2018. 440 с.С. 15–22. 

 

Психологія професійної толерантності керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів  

(Брюховецька О. В.) 

У монографії обґрунтовано авторську концепцію щодо формування 

професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 

розроблено модель професійної толерантності керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, визначено чинники сформованості професійної 

толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, розкрито 

організаційно-психологічні умови формування професійної толерантності 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 

Побудовано моделі формування професійної толерантності в процесі 

професійної підготовки (здобуття вищої освіти) і післядипломної освіти 

(підвищення кваліфікації) керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 

охарактеризовано особливості організаційно-психологічного супроводу 

формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів на всіх етапах підготовки. 

Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів, керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів, організаційних психологів, а також на 

всіх, хто цікавиться сучасним станом розроблення проблеми формування 

професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Брюховецька О. В. Психологія професійної толерантності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів: монографія. Київ: Вид-во Інтерсервіс, 

2018. 360 с. 

 

Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент  

(Кириченко М. О., Сергеєва Л. М., Брюховецька О. В.) 

Наукове видання з нагоди дня народження видатного вченого, доктора 

педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України В. В. Олійника, 

підготовлено ученими, науковцями й дослідниками – членами його наукової 

школи. Автори розкривають сучасні наукові підходи, тенденції, напрями та 

технології поширення принципів відкритої освіти. Ідеться про відкриття усіх 

аспектів освітнього процесу, про об’єктивність якості освіти для суспільства, 

роботодавців, здобувачів освіти, оскільки сучасність потребує об’єднання 

фахівців різних галузей знань для здійснення значних змін у русі відкритої 

освіти.  

Видання адресовано науковцям, докторантам, аспірантам, магістрантам, 

працівникам освітніх закладів та установ. 

Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. 

монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ: Ін-т 

обдарованої дитини, 2018. 440 с. 

 

Арт-терапевтичний тренінг: конспект лекцій та робочий зошит для 

самостійної роботи з дисципліни  

(Кириченко М. О., Сергеєва Л. М., Брюховецька О. В.) 

У навчально-методичному виданні подано основні дефініції, предмет і 

завдання арт-терапевтичного тренінгу. Наведено теоретичні відомості щодо 

арт-терапевтичного тренінгу, розкрито специфіку арт-терапії як засобу 

психотерапевтичної допомоги. Матеріал, поданий у формі конспекту лекцій та 

робочого зошита, призначений для самостійної роботи та особистісного 

саморозвитку. Рекомендовано студентам психологічних і педагогічних 

спеціальностей, може стати в пригоді викладачам, вчителям, практичним 

психологам, усім, хто цікавиться проблемами арт-терапії, психологам які 

працюють з учасниками бойових дій та їхнім родинами. 

Арт-терапевтичний тренінг: конспект лекцій та робочий зошит для 

самостійної роботи з дисципліни / автор-уклад. Л. А. Інжиєвська. – 2-ге вид., 

допов. Київ: Пед. думка, 2018. 184 с. Бібліограф. С. 179–183. 

 

Розвиток управління проектами економічного та соціального 

спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій 

(Алейнікова О. В., Букорос Т. А., Дубініна О. В. та ін.) 

У монографії розкрито особливості застосування інноваційних типів 

управлінських структур у стратегії розвитку проектно-орієнтованих систем. 

Удосконалено механізми досягнення результатів стратегічних завдань 

управління проектами і програмами через встановлення балансу в системі 

цілей організації. Проаналізовано програми розвитку портфелів проектів та їх 

управлінських команд завдяки врахуванню причинно-наслідкових зв’язків у 
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структурі організації як окремої системи та через призму методології 

проектного управління. Акцентовано увагу на особливостях інноваційної 

стратегії демократичних перетворень та забезпечення умов формування і 

розвитку громадянського суспільства в Україні. Розглянуто мовленнєвий 

вплив управління на сучасний соціум у контексті суспільно-політичних змін в 

Україні та використання математичного моделювання в процесі впровадження 

комп’ютерних технологій в управління проектами. 

Розвиток управління проектами економічного та соціального 

спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій / О. В. Алейнікова, 

Т. А. Букорос, О. В. Дубініна [та ін.]; за ред. О. В. Алейнікової. Київ: Ін-т 

обдарованої дитини НАПН України, 2018. 282 с. 

 

Децентралізація реформа України у контексті європейської 

інтеграції: монографія 

(КарташовЄ. Г.)  

У монографії представлено еволюцію підходів до розуміння 

децентралізаційних процесів у сучасному світі, охарактеризовано їх 

особливості в країнах – членах Євросоюзу, а також вплив на адміністративно-

територіальний устрій держав і діяльність наднаціональних органів. 

Доведено, що децентралізація означає не лише передачу органам 

місцевого самоврядування більших повноважень і функцій, а й збільшення їх 

відповідальності за надання якісних послуг населенню, сприяння 

економічному розвиткові громади, поліпшенню добробуту мешканців, що 

актуалізує проблему підвищення їхньої адміністративної здатності 

переходити до моделей самостійного управління проектами. 

Проаналізовано правові засади, проміжні результати та перспективи 

децентралізаційної реформи в Україні, зокрема щодо впровадження 

проектного менеджменту в діяльність органів місцевого самоврядування. 

Виявлено та охарактеризовано основні перешкоди на шляху поглиблення 

децентралізації, обґрунтовано рекомендації щодо їх подолання. 

Карташов Є. Г. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті 

Європейської інтеграції: монографія. Київ: Освіта України, 2018. 150 с. 

 

ВИРОБНИЧО ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 

Методичні рекомендації 

Організація проведення вебінарів: методичні рекомендації для 

самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації  

(КраснийС. І.) 

У методичних рекомендаціях описано основні принципи використання 

інноваційного методу спілкування і навчання – проведення вебінарів. У ньому 

описуються особливості використання платформ мережі Інтернету для 

проведення онлайн засідань, розкриваються можливості програмних засобів, 

описуються їх переваги та недоліки, налаштування та методика проведення. 

Методичні рекомендації призначені для виконання  самостійної роботи 

викладачів професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого 
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навчання професійних навчальних закладів, а також усіх, хто навчається 

дистанційно. 

Красний С. І. Організація проведення вебінарів: метод. рек. для 

самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації. Біла Церква: 

БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 83 с. 

 

Розвиток критичного мислення учнів: методичні рекомендації  

(Лукіянчук А. М.) 

Методичні рекомендації до навчального модуля 3 «Соціально-

психологічна компетентність педагогічних працівників», вибіркового курсу 

до ЗМ 3.3.4. «Розвиток критичного мислення учнів», на який заплановано 8 

годин самостійної роботи слухача курсів підвищення кваліфікації. 

Методичні рекомендації складаються з трьох основних розділів. 

Перший з них містить загальні рекомендації до вивчення змістового модуля, 

де наводяться поради слухачам щодо раціонального вибору змісту роботи над 

кожною частиною та подано загальний план вивчення навчального елементу. 

У другому та третьому розділах наведено рекомендації щодо засвоєння 

матеріалу вибіркового курсу та питання для самоперевірки, а також основні 

терміни, поняття і рекомендована література. 

Призначені для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

Лукіянчук А. М. Розвиток критичного мислення учнів: метод. рек. Біла 

Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 73 с. 

 

Умови праці в галузі: методичні рекомендації до теми  

(Даценко А. С.) 

Методичні рекомендації містять питання, які виносяться на самостійне 

вивчення, питання для самоперевірки, список рекомендованої літератури. 

Рекомендовано для слухачів курсів підвищення кваліфікації освітньо-

кваліфікаційного рівня «майстер виробничого навчання закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти», «викладач професійно-теоретичної підготовки 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти» очно-дистанційної та 

заочної форм навчання. 

Даценко А. С. Умови праці в галузі: метод. рек. до теми. – Біла Церква: 

БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 49 с. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ 

 

Засоби навчання 

 

Мультимедійні комплекси 

Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології 

(Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень, та ін.) 

За реалізації Концепції «Нова українська школа» видозмінюється 

соціальна й професійна місія педагога в контексті європейського 
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професіоналізму збереженням кращих ментальних українських 

характеристик. Суспільство знань бачить педагога нової формації 

компетентним, умотивованим, кваліфікованим, який має академічну свободу 

й розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобуває 

інформацію, організовує людиноцентрований освітній процес, перебуває в 

авангарді суспільних та освітніх перетворень. Професійний розвиток 

сучасного фахівця передбачає його безперервний саморозвиток і 

самореалізацію як актуальні соціально-культурні пріоритети і смисли. 

Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції присвячено 

актуальним питанням безперервного професійного розвитку сучасного 

педагога, методиста, менеджера, освітнього лідера нової формації впродовж 

життя, який самостійно моделює й зреалізовує індивідуальну освітню 

траєкторію в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, 

визначає параметри процесу навчання (зміст, тривалість, форми, методи, 

програми навчання, засоби тощо), здійснює цілепокладання й конструктивне 

коригування в принципово нових вітчизняних культурно-освітніх умовах. 

Частину І присвячена безперервному професійному розвиткові фахівців 

в епоху змін, зокрема, проблемам освіти дорослих як соціокультурного 

феномену, професійному розвиткові педагога Нової української школи, 

науково-методичним засадам професійного розвитку в умовах формальної і 

неформальної освіти, розвитку цифрової компетентності фахівців як ключової 

в системі підвищення кваліфікації, психологічному супроводу професійного 

розвитку фахівців тощо. 

У частині ІІ розкрито концептуальні засади управлінської діяльності 

фахівця, зокрема, розвиток кадрового потенціалу системи освіти в умовах 

суспільних трансформацій; професійний розвиток керівних кадрів в умовах 

реформування професійної (професійно-технічної) освіти; формування 

менеджерів інноваційних освітніх проектів в умовах сучасних фінансово-

економічних відносин; упровадження інклюзивної освіти в умовах освітньої 

системи області/району/міста; управління системою професійного розвитку 

менеджерів освіти ОТГ в умовах децентралізації влади. 

Для теоретиків і практиків освіти дорослих, працівників закладів вищої 

освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи загальної середньої 

освіти, методичних служб усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями 

модернізації вітчизняної формальної та неформальної освіти дорослих. 

Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. інтернет-конф. (18 квіт. 2018 р. 

м. Київ) у 2-х ч.: Ч. 1; наук. ред., упоряд.: В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. Київ: 

Агроосвіта, 2018. 282 с. 

Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, технології: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. інтернет-конф. (18 квіт. 2018 р. 

м. Київ) у 2-х ч.: Ч. 2; наук. ред., упоряд.: В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. Київ: 

Агроосвіта, 2018. 146 с. 
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Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах 

формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів 

(Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень, та ін.) 

Суспільство знань, виробничими ресурсами якого є знання, інтелект, 

компетентності, ціннісні орієнтири, бачить педагога нової формації 

компетентним, умотивованим, кваліфікованим, який має академічну свободу 

й розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобуває 

інформацію, організовує дитиноцентрований процес із максимальним 

наближенням навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, 

здібностей, можливостей, потреб, запитів, настанов і життєвих планів. 

Для вирішення актуальних питань професійного розвитку педагога 

Нової української школи відповідно до соціально-економічних та освітніх 

викликів, гнучкого поєднання і реалізації принципів соціального партнерства, 

що забезпечують академічну свободу та право педагогічних працівників на 

підготовку й підвищення кваліфікації в умовах формальної, неформальної, 

інформальної освіти тощо, науково-педагогічні працівники кафедри філософії 

і освіти дорослих ЦІППО розробили збірник спецкурсів для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. У збірнику висвітлено переважно такі 

аспекти: проблеми концептуальних засад Нової української школи; педагог у 

просторі освітніх можливостей; особливості професійної діяльності Педагога 

та підвищення його кваліфікації; культура управління Новою українською 

школою. 

Для науковців, працівників вищих навчальних закладів, організаторів 

післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та 

установ системи загальної середньої освіти, методичних служб усіх рівнів, а 

також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної системи 

післядипломної педагогічної освіти. 

Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах 

формальної і неформальної освіти: електрон. зб. спецкурсів: автор. кол. / заг. 

ред. Т. М. Сорочан; упоряд. В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. Київ: Агроосвіта, 

2018. 320 с. (13,3 др.арк.) 

 

Нова українська школа: виклики для професійного розвитку 

педагогічних працівників 

(Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, та ін.) 

Оновлення української школи, задеклароване Концепцією Нової 

української школи, викладачі кафедри філософії і освіти дорослих мають 

намір втілювати енергійно й цілеспрямовано. Важливо, щоб ідеї науковців 

мали практичне втілення і спрямовувалися на кожного педагогічного 

працівника, який має відчути персональну відповідальність за освітні зміни в 

Україні. Для створення простору професійного спілкування вдруге кафедрою 

організовується круглий стіл з онлайн-трансляцією не лише як місця 

оприлюднення результатів теоретичних досліджень, а й джерела інформації 

про актуальні події практиків з освітнього життя. Водночас ініціатори 

круглого столу пропонують низку друкованих і відеовидань для освітньої як 
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спільноти, серед яких: збірник спецкурсів із проблеми, спецвипуск журналу 

«Методист», відеопрезентації на платформі Віртуальної кафедри андрагогіки 

(ppo.mk.ua. Розділ_ Конференція). Організатори уважно й обережно 

систематизували в пропонованій програмі заявлені теми виступів для 

дискусій, полеміки, ґрунтовних відгуків. Ідеться не про відсторонене 

існування матеріалів, об’єднаних в одній програмі, а про публічний дискурс 

задля досягнення спільної мети: створення сучасної культури педагогічного 

мислення завдяки формуванню критичної спільноти освітян, а також 

дослідників та інтелектуалів у різних царинах гуманітарної діяльності, усіх 

небайдужих до розбудови Нової української школи. 

Для теоретиків і практиків освіти дорослих, працівників вищих 

навчальних закладів, організаторів післядипломної педагогічної освіти, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи загальної середньої 

освіти, методичних служб усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями 

модернізації вітчизняної формальної та неформальної освіти дорослих. 

Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних 

працівників: програма круглого столу з онлайн-трансляцією.(22 лют. 2018 р.); 

Центральний ін-т післядипл. Пед. освіти ДВНЗ «Ун-т менедж освіти», м. 

Київ ⁄ за ред. В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. Київ: Агроосвіта, 2018. 56 с. 

 

Електронні засоби навчального призначення 

Професія – викладач: практикум із дидактики вищої школи: 

Електронний навчально-методичний посібник 

(Скрипник М. І.) 

Пропонований посібник є логічним продовженням авторського 

посібника «Професія – викладач: практикум із дидактики вищої школи». У 

цьому виданні подано робочі навчальні програми спецкурсів, де позиційовано 

та окреслено практичні аспекти професійної діяльності викладача ЗВО, 

зокрема: Інтерактивні технології навчання у вищій школі; Методологія 

педагогічного дослідження та практичної андрагогіки; Професія – викладач: 

практикум із дидактики вищої школи. Навігацією в організації інформальної 

освіти викладача на дистанційному етапі слугують подані в додатках 

посібника корисні сайти для науково-педагогічних працівників; корисні сайти 

для пошуку міжнародних програм, грантів, конкурсів.  

Для педагогічних, науково-педагогічних працівників, організаторів 

післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Скрипник М. І. Професія – викладач: практикум із дидактики вищої 

школи: електрон. навч-метод посіб. ⁄ М. І. Скрипник; ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти». – Київ: На електронному носієві, 2018. 231 с. Режим доступу: 

https://issuu.com/ukr66/docs/9790f1544b4ac7 (10, 0 др. арк.). 

 

Навчальні посібники 

Керівнику професійного навчального закладу 

(Сергеєва Л. М.)  

У навчальному посібнику подано технології, процеси і механізми 
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управління закладом професійної освіти в умовах конкуренції та розвитку 

ринку освітніх послуг, наведено основи маркетингової діяльності керівника 

закладу, розкрито праксіологічні засади ефективної управлінської діяльності. 

Навчальний посібник стане у пригоді керівникам закладів професійної освіти. 

УДК 377.091.113(072) 

Сергеєва Л. М. Керівнику професійного навчального закладу. Київ. Вид. 

група Шкільний світ. 2018. 112 с. 

 

Проектний підхід в публічному управлінні: навчальний посібник 

(КарташовЄ. Г.) 

У навчальному посібнику розглянуто місце проектного підходу в 

публічному управлінні в соціально-економічних системах.  

Досліджено концептуальні засади формування проектного підходу до 

публічного управління. Охарактеризовано перешкоди реалізації проектного 

підходу в публічному управлінні України. Досліджено проектний менеджмент 

в публічному управлінні територіальним розвитком. Розглянуто процес 

реалізації проектного підходу в публічному управлінні на місцевому рівні. 

Наведено методику відбору та фінансування проектів соціально-економічного 

розвитку на місцевому рівні. Розкрито процес формування професійної 

готовності державних службовців до управління соціальними проектами. 

Досліджено теорії та складові проектних ризиків у публічному управлінні. 

Проектний підхід в публічному управлінні: навч. посіб. / Є. Г. Карташов. 

Київ: Освіта України, 2018. 302 с. 

 

Навчально-методичні посібники 

Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі 

підвищення кваліфікації 

(Скрипник М. І.) 

Пропонований посібник є логічним продовженням авторських 

посібників «Практична андрагогіка в післядипломній педагогічній освіті». У 

цьому виданні подано робочі навчальні програми спецкурсів та тем 

авторських курсів «Практична андрагогіка» (на базі Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти). У форматі 

спецкурсів позиційовано та окреслено практичні аспекти професійної 

діяльності андрагога, зокрема: як підвищувати кваліфікацію педагогів в 

умовах освітніх змін; як реалізувати актуалітети Нової української школи; як 

розробити дорожню карту модернізації підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; як організувати й провести  експериментальну роботу в регіоні; 

як підготувати педагога до діалогу із сучасною дитиною тощо. Навігацією в 

організації інформальної освіти андрагога слугують подані в додатках 

посібника  діагностичні методики, серед яких: діагностичний інструментарій 

у професійній діяльності методиста; інструментарій для експрес-діагностики 

реалізації андрагогічних принципів, критеріїв організації навчального процесу 

на курсах підвищення кваліфікації; тест «Визначення стилю пізнання» (The 

Learning Style Inventory – LSI). 
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Для педагогічних, науково-педагогічних працівників системи 

післядипломної освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Скрипник М. І. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на 

дистанційному етапі підвищення кваліфікації: навч.-метод. посіб. для 

слухачів авторських курсів «Практична андрагогіка» (на базі Івано-

Франківського обл. ін-ту післядипломної пед. освіти); ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти». Київ: На електронному носієві, 2018. 144 с. (6,8 др. арк.). 

URL: https://ru.padlet.com/marina_scripnik/bovpslwdx80l. 

 

Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі 

підвищення кваліфікації 

(Скрипник М. І.) 

Пропонований посібник є логічним продовженням авторських 

посібників «Практична андрагогіка в післядипломній педагогічній освіті». У 

цьому виданні подано робочі навчальні програми спецкурсів та тем 

авторських курсів «Практична андрагогіка» (на базі Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти). У форматі 

спецкурсів позиційовано та окреслено практичні аспекти професійної 

діяльності андрагога, зокрема: як підвищувати кваліфікацію педагогів в 

умовах освітніх змін; як реалізувати актуалітети Нової української школи; як 

розробити дорожню карту модернізації підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; як організувати й провести експериментальну роботу в регіоні; 

як підготувати педагога до діалогу із сучасною дитиною тощо. Навігацією в 

організації інформальної освіти андрагога слугують подані в додатках 

посібника діагностичні методики, серед яких: діагностичний інструментарій у 

професійній діяльності методиста; інструментарій для експрес-діагностики 

реалізації андрагогічних принципів, критеріїв організації навчального процесу 

на курсах підвищення кваліфікації; тест «Визначення стилю пізнання» (The 

Learning Style Inventory – LSI). 

Для педагогічних, науково-педагогічних працівників системи 

післядипломної освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Скрипник М. І. Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на 

дистанційному етапі підвищення кваліфікації: навч.-метод. посіб. для 

слухачів (категорія: викладачі коледжів, технікумів (на базах Державний 

заклад «Київський коледж зв’язку» та коледжу морського і річкового флоту 

КДАВТ); ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ: На електронному носієві, 2018. 

78 с. (3,7 др. арк.). URL: https://ru.padlet.com/marina_scripnik/rbeu01skvaom 

 

Мистецтво самопрезентації  

(Скрипник М. І.) 

Розкрито особливості розроблення програми дослідно-

експериментальної роботи в освітньому середовищі; пропоновано алгоритм 

узагальнення результатів такої роботи. 

https://ru.padlet.com/marina_scripnik/bovpslwdx80l
https://ru.padlet.com/marina_scripnik/rbeu01skvaom
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Скрипник М. І. Мистецтво самопрезентації / Н. Харченко, Н. Шпиг, 

М. Скрипник., Т. Куниця. – Київ: Шкільний світ, 2018. 120 с. С. 26–47. 

 

Толока позашкільників: методичний путівник  

(Просіна О. В.) 

У навчально-методичному посібнику «Толока позашкільників» 

обґрунтовано як альтернативну модель професійного розвитку керівників та 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти в Новій українській 

школі, що уможливлює реалізацію основної мети позашкільної освіти — 

гармонійний розвиток особистості, її інтересів, здібностей, підтримку 

талановитої молоді, задоволення потреб у професійному самовизначенні, 

здобуття додаткової освіти. Деталізовано етапи підготовки проекту та його 

реалізації, розроблено різноманітні навчально-методичні матеріали для освіти 

дорослих (тренінгові вправи, анкети, ігри, андрагогічні методи, прийоми, 

технології). 

Вибрано форму подачі навчального матеріалу — методичний путівник, 

що слугує дороговказом і своєрідним компасом для пошуку й реалізації 

інноваційних підходів, методів, прийомів, технологій в системі освіти 

дорослих. 

Методичний путівник може бути цікавим різним категоріям освітян, які 

займаються організацією навчання дорослих упродовж усього життя. 

Для андрагогів, організаторів післядипломної педагогічної освіти, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників 

позашкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи 

загальної середньої освіти, методичних служб усіх рівнів, а також усіх, хто 

цікавиться питаннями модернізації вітчизняної формальної, неформальної та 

інформальної освіти дорослих. 

Просіна О. В. Толока позашкільників: методичний путівник: навч.-

метод. посіб.; за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан, В. В. Сидоренко. Київ: СПД 

Резников В. С., 2018. 76 с. 

 

Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні  

Системне розуміння лідерства та комунікація 

(Сидоренко В. В., Кравчинська Т. С., Нежинська Т. С.) 

Керівництво командою та теорії лідерства 

(Оліфіра Л. М., Любченко Н. В.) 

Посібник для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, 

керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за 

спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління 

проектами». 

У посібнику вміщено теоретичні, інформаційно-аналітичні та 

навчально-методичні матеріали, розроблені учасниками українсько-

австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в 

Україні» (2016–2018) з метою допомоги керівникам закладів загальної 

середньої освіти у розвитку компетентностей, затребуваних в умовах 

реформування школи. Проблемні запитання, інформація для роздумів, 
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практичні завдання, вправи, методичні рекомендації та інші матеріали 

посібника можуть бути використані педагогічними і науково-педагогічними 

працівниками закладів післядипломної освіти в процесі підвищення 

кваліфікації керівників шкіл і організації їхньої неформальної та інформальної 

освіти, а також викладачами закладів вищої освіти під час проведення 

інтерактивних занять і тренінгів з магістрами спеціальностей «Управління 

навчальним закладом, «Управління проектами» тощо. 

Для керівників і працівників закладів загальної середньої, вищої та 

післядипломної освіти, освітніх установ та організацій, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, студентів закладів вищої освіти, державних 

службовців, наукових працівників, усіх, хто зацікавлений у приведенні 

компетентностей керівників закладів загальної середньої освіти України у 

відповідність до вимог нової української школи. 

Сидоренко В. В., Кравчинська Т. С., Нежинська Т. С. Системне 

розуміння лідерства та комунікація. Нові вимоги до компетентностей 

керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної пед. 

освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти 

за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління 

проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та 

ін.; за заг. ред. О. М. Отич, О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ 

«Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперерв. освіти», 

КультурКонтакт Австрія. Київ. 2018. С. 48–62. 

 

Воркшопи. Укравлінська діяльність  

(Швень Я. Л.) 

Трансформаційні освітні процеси вимагають появи сучасних технологій 

освіти дорослих. Задля конкурентоздатності фахівців та з метою створення 

умов для їхнього професійного розвитку і розвитку професійної 

самосвідомості, поєднання і реалізації принципів соціальної взаємодії у 

посібнику «Воркшопи. Управлінська діяльність» обґрунтовано теоретичні і 

соціально-психологічні особливості проведення воркшопу в освіті дорослих. 

У виданні обґрунтовано концептуальні ідеї використання елементів 

інноваційних технологій – технологій воркшопу – в системі освіти дорослих і 

психологічні умови для ефективної реалізації у процесі підготовки фахівців; 

закцентовано увагу на необхідності психологічного супроводу освіти 

дорослих в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти; 

обґрунтовано сучасні підходи до використання форм, методів, прийомів 

воркшопу, актуалізовано поняття про науковий дискурс та інтерактивну 

міжособистісну взаємодію. 

Видання структуровано за трьома розділами. У першому розділі 

розкрито теоретичні відомості про воркшоп як інноваційну форму освіти 

дорослих, другий представлено як формат запитання-відповіді на проблемні 

питання щодо психологічних особливостей проведення воркшопу, а третій 

розділ представляє авторські програми воркшопів для педагогів. 

Посібник адресовано педагогічним працівникам, науковцям, 

працівникам закладів вищої освіти, організаторам післядипломної 



262 

педагогічної освіти, працівникам закладів загальної середньої освіти та 

установ системи загальної середньої освіти, працівникам методичної служби, 

а також усім, хто працює з дорослими. 

Швень Ярослава. Воркшопи. Управлінська діяльність / Ярослава Швень. 

Київ: Шкільний світ. 112 с. (4,6 др. арк.). 

 

Робота викладача в системі управління навчанням eFront  

(Касьян С. П.) 

У посібнику наведено практичні прийоми роботи викладача для 

забезпечення підвищення кваліфікації слухачів на дистанційному етапі з 

використанням системи управління навчанням eFront. 

Описано основні етапи забезпечення самостійної роботи слухача на 

дистанційному етапі підвищення кваліфікації, методику роботи і технічні 

особливості проведення різних видів навчальних занять, запланованих на 

дистанційний етап підвищення кваліфікації, та структуру методичного і 

дидактичного забезпечення освітнього процесу підвищення кваліфікації 

керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників з використанням 

системи управління навчальними ресурсами eFront. 

Касьян С. П. Робота викладача в системі управління навчанням eFront / 

С. П.  Касьян. Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. 45 с. 

 

Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного 

навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний 

посібник  

(Касьян С. П., Олійник В. В., Ляхоцька Л. Л.) 

Посібник є результатом етапу наукової роботи кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України на тему «Теоретичні та 

методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему 

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

впровадження змішаних технологій навчання в систему освіти сприяє 

підвищенню освітнього рівня закладів освіти, то доцільно приділяти увагу 

цьому питанню на курсах підвищення кваліфікації у закладах післядипломної 

освіти взагалі, післядипломної педагогічної освіти зокрема. Змішані технології 

навчання є важливим доповненням до традиційних способів підвищення 

кваліфікації, які допомагають слухачам курсів, особливо на етапі керованої 

самостійної роботи (дистанційної форми), що потребує  відповідної організації 

і дидактичного забезпечення. 

Для керівників, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти 

закладів післядипломної освіти,  слухачів курсів підвищення кваліфікації та 

аспірантів. 

Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного 

навчання в системі відкритої післядипломної освіти: метод. посіб. / за заг. 

ред. С. П. Касьяна, В. В. Олійника, Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти». Київ, 2018. 310 с. 
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Науково-методичні основи застосування технологій навчання в 

системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник 

(Ляхоцька Л. Л., Бондаренко Л. В., Юзбашева Г. С., 

Герасименко І. В.) 

Посібник є результатом другого етапу науково-дослідної роботи на тему 

«Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі 

відкрито післядипломної освіти» (2016–2018 рр.) РК 0116U004868. Авторами 

розкрито місію сучасної післядипломної освіти перед викликами глобалізації, 

вимогами концепції Нової української школи. Оскільки застосування 

технологій навчання в системі освіти сприяє підвищенню освітнього рівня  

професійних фахівців закладів освіти, на думку авторів, доцільно приділяти 

увагу цьому питанню на курсах підвищення кваліфікації у закладах 

післядипломної освіти взагалі, післядипломної педагогічної освіти зокрема. 

Застосування інноваційних технологій навчання (інфографіки, ментальних 

карт, скретчноутінгу, скрайбінгу, хмарних технологій, віртуального 

освітнього середовища тощо) є важливим доповненням до традиційних 

способів підвищення кваліфікації професійних фахівців і сприяє їхньому 

якісному навчанню за індивідуальною траєкторією, що потребує від 

викладачів закладів післядипломної освіти відповідної організації 

дистанційного освітнього процесу і його електронного дидактичного 

забезпечення.  

Для керівників, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти 

закладів післядипломної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації та 

аспірантів. 

Авторські статті: 

Ляхоцька Л. Передмова / Л. Ляхоцька // Науково-методичні основи 

застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти: 

метод. посіб. / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева та ін. [за заг. 

ред. Л. Л. Ляхоцької (голов. ред.), Л. В. Бондаренко, І. В. Герасименко]. Київ, 

2018. 162 с. C.6–12. 

Ляхоцька Л. Освіта і цифрове суспільство // Науково-методичні основи 

застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти: 

метод. посіб. за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (голов. ред.), Л. В. Бондаренко, 

І. В. Герасименко. Київ, 2018. 162 с. С. 12–19. 

Ляхоцька Л. Хмарні технології в післядипломній освіті / Л. Ляхоцька // 

Науково-методичні основи застосування технологій навчання в системі 

відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / Л. Л. Ляхоцька, 

Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева та ін. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (голов. 

ред.), Л. В. Бондаренко, І. В. Герасименко]. Київ, 2018. 162 с. С. 34-50. 

Ляхоцька Л. Статус педагога в умовах реформування освіти / 

Л. Ляхоцька // Науково-методичні основи застосування технологій навчання в 

системі відкритої післядипломної освіти: метод. посіб. / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. 

Бондаренко, Г. С. Юзбашева та ін. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (голов. ред.), Л. 

В. Бондаренко, І. В. Герасименко]. Київ, 2018. 162 с. С.51-59. 

Ляхоцька Л. Післямова / Л. Ляхоцька // Науково-методичні основи 

застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти: 
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методичний посібник / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева та 

ін. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (голов. ред.), Л. В. Бондаренко, 

І. В. Герасименко]. – Київ, 2018. 162 с. С.149-151. 

Ляхоцька Л. Глосарій / Л. Ляхоцька // Науково-методичні основи 

застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти: 

методичний посібник / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева та 

ін. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (голов. ред.), Л. В. Бондаренко, 

І. В. Герасименко]. Київ, 2018. – 162 с. С 154-156. 

Ляхоцька Л. Бібліографічний список / Л. Ляхоцька // Науково-методичні 

основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної 

освіти: методичний посібник / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, 

Г. С. Юзбашева та ін. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (голов. ред.), 

Л. В. Бондаренко, І. В. Герасименко]. – Київ, 2018. 162 с. С.157-161. 

Науково-методичні основи застосування технологій навчання в системі 

відкритої післядипломної освіти: метод. посіб. / Л. Л. Ляхоцька, 

Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева та ін. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (голов. 

ред.), Л. В. Бондаренко, І. В. Герасименко]. Київ, 2018. 162 с. 

 

Дистанційна технологія навчання в післядипломній педагогічній 

освіті 

(Ляхоцька Л. Л.) 

У навчальному посібнику «Дистанційна технологія навчання в 

післядипломній педагогічній освіті», підготовленого в межах НДР 

«Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі 

відкритої післядипломної освіти» (держ. реєстрац. № 0116U004868), (2016–

2018), розкрито місію сучасної післядипломної педагогічної освіти перед 

викликами глобалізації, вимогами концепції Нової української школи, 

визначено організаційно-методичні умови та описано технологію 

методичного й дидактичного забезпечення дистанційного навчання в системі 

підвищення кваліфікації керівників закладів освіти. Видання розраховане для 

використання в практичній та науковій діяльності керівниками та викладачами 

закладів післядипломної педагогічної освіти, працівниками органів 

управління освітою, методичних служб з питань інформаційно-

комунікаційних технологій та дистанційного навчання, слухачами курсів 

підвищення кваліфікації, аспірантами, докторантами, тими, кому небайдужа 

проблема, порушена авторкою. 

Ляхоцька Л. Л. Дистанційна технологія навчання в післядипломній 

педагогічній освіті: навч. посіб.; НАПН України, ДВНЗ «Ун-тет менедж. 

освіти». Київ: Міленіум, 2018. 384 с. 

 

Адаптація законодавства України з охорони праці до європейських 

норм: методичний посібник зі спецкурсу 

(Даценко А. С.) 

Методичний посібник містить теми, які виносяться на самостійне 

вивчення, питання для самоперевірки, список рекомендованої літератури. 
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Рекомендовано для слухачів курсів підвищення кваліфікації освітньо-

кваліфікаційних рівнів «майстер виробничого навчання закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти», «викладач професійно-теоретичної підготовки 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти» очно-дистанційної та 

заочної форм навчання, які проходять підвищення кваліфікації. 

Даценко А. С. Адаптація законодавства України з охорони праці до 

європейських норм: методичний посібник зі спецкурсу. Біла Церква: БІНПО 

ДВНЗ «УМО», 2018. 129 с. 

 

Організація роботи на платформі PRUFFME за дистанційною 

формою навчання: навчально-методичний посібник  

(Коваль Л. Є.) 

Навчально-методичний посібник є продовженням серії методичних 

розробок, спрямованих на висвітлення науково-практичних аспектів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

У посібнику розкривається сутність дистанційного навчання та 

надається загальна інформація щодо роботи з організації навчання на 

платформі PRUFFME. Запропонована також поетапну схему роботи на 

платформі як для ведучого вебінару, так і для його учасників – слухачів курсів. 

Приділено увагу питанням створення відеоряду, тестування тощо. 

Навчально-методичний посібник буде корисним викладачам, які 

здійснюють навчання за дистанційними технологіями, а також педагогам, 

слухачам курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання, 

майстрам виробничого навчання, викладачам професійно-теоретичної 

підготовки, психологам, методистам, керівникам професійних навчальних 

закладів, вивчення та впровадження матеріалів посібника сприятиме їхньому 

професійному розвиткові. 

Коваль Л. Є. Організація роботи на платформі PRUFFME за 

дистанційною формою навчання: навч.-метод. посіб.; уклад. Л. Є. Коваль. 

Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 72 с. 
 

Застосування квест-технології у професійно-теоретичній підготовці 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(КулішовВ. С.) 

Навчально-методичний посібник розроблено на допомогу педагогам 

професійної школи у контексті усвідомлення сутності, змісту та способів 

застосування квест (веб-квест)=технології у професійно-теоретичній 

підготовці учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

У посібнику висвітлено історію виникнення, класифікацію, сутність та 

особливості організації освітнього процесу з використанням квест (веб-

квест)=технології. Автором представлено критерії оцінювання проходження 

освітнього квесту (веб-квесту) та описано досвід упровадження цієї технології 

навчання у вітчизняних закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

У додатках подано методичні розробки уроків професійно-теоретичної 

підготовки з елементами квесту та веб-квесту. 
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Матеріали видання стануть у пригоді педагогам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, які опановують програму змістового модуля 

«Технології навчання професії» у курсовий та міжкурсовий періоди 

підвищення кваліфікації за очно-дистанційною та заочною формами навчання. 

Кулішов В. С. Застосування квест-технології у професійно-

теоретичній підготовці учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти: навч.-метод. посіб. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 81 с. 
 

Соціальний супровід сім’ї  

(Літвін Ю. О.) 

Навчально-методичний посібник містить матеріали, які допоможуть 

студентам спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та 

«Практична психологія» під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного 

курсу. Видання містить теоретичний матеріал до лекцій та додатки для 

виконання практичних завдань. 

Рекомендований для студентів та викладачів вищих навчальних 

закладів.  

Літвін Ю. О. Соціальний супровід сім’ї: навч.-метод. посіб. Біла 

Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 124 с. 

 

Інноваційна модель уроку виробничого навчання 

(Сілаєва І. Є.) 

Навчально-методичний посібник розроблено дидактичне забезпечення 

самостійної роботи спеціального курсу «Інноваційна модель уроку 

виробничого навчання» для підвищення кваліфікації старших майстрів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Посібник містить 

інформацію щодо концептуальних засад організації професійно-практичної 

підготовки за інноваційною моделлю, методики проведення уроків 

виробничого навчання із застосуванням інноваційних технологій. 

Представлено матеріали щодо оцінювання ефективності інноваційних уроків 

виробничого навчання. 

Навчально-методичний посібник буде корисним для старших майстрів 

та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Сілаєва І. Є. Інноваційна модель уроку виробничого навчання: навч.-

метод. посіб. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 62 с. 

 

 

Подолання конфліктної поведінки, як складова розвитку 

толерантних форм взаємовідносин в системі «педагог – учень»  

(Торба Н. Г.) 

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні положення 

та аспекти конфліктологічної освіти в сучасному навчальному закладі, 

висвітлюється толерантність як ціннісна й поведінкова складова особистості, 

розглядається проблема виховання толерантності в сучасному навчальному 

закладі.  
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Матеріал посібника допоможе педагогам практикам сформулювати 

уявлення про важливість толерантних форм взаємин у системі педагог – учень, 

як важливої складової підвищення ефективності освітнього процесу. 

Навчально-методичний посібник може використовуватися слухачами курсів 

підвищення кваліфікації для вивчення спецкурсу «Конфлікти та методи їх 

вирішення». Посібник також розрахований на педагогічних працівників 

професійно-технічних закладів, які не мають спеціальної психолого-

педагогічної освіти, практичних психологів, батьків. 

Торба Н. Г. Подолання конфліктної поведінки, як складова розвитку 

толерантних форм взаємовідносин в системі «педагог-учень». Біла Церква: 

БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 170 с. 

 

Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського  

(Харагірло В. Є.) 
На сучасному етапі розвитку української держави активізація людського 

фактора є однією з умов подальшого суспільного прогресу. Тому і перед 

закладами освіти, і перед сім’єю, і перед суспільством постає завдання 

виховання гуманної людини, яка у своїй діяльності рахуватиметься з 

інтересами інших людей, поважатиме особистість кожної людини. Виконання 

цього завдання тісно пов’язане з формуванням гуманістичних цінностей 

особистості учнів. 

Невичерпним джерелом для розв’язання зазначеної проблеми є 

педагогічний досвід вітчизняного гуманіста Василя Олександровича 

Сухомлинського, творча спадщина якого має велике теоретичне і практичне 

значення. Упровадженню педагогічної спадщини видатного педагога і 

присвячено навчально-методичний посібник, розрахований на педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Навчально-

методичний посібник  розроблено до навчального модуля: Гуманізація 

виховного процесу в освітньому закладі. 

Харагірло В. Є. Гуманізація освітнього процесу в контексті 

педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: навч.-метод. посіб.– 2-ге вид., 

доп. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 94 с. 

 

 

Реалізація сучасних освітніх практик у професійну підготовку 

фахівців сфери обслуговування 

(Шевчук С. С.) 

Навчально-методичний посібник розроблено на допомогу педагогам 

професійної школи (викладачам загальнотехнічних і спеціальних дисциплін,  

майстрам виробничого навчання, старшим майстрам, методистам закладів 

професійної освіти) у процесі формування їхніх професійних знань, умінь і 

навичок з питань планування, організації та здійснення інноваційної 

навчально-організаційної і методичної діяльності у процесі опанування 

навчальних елементів програм змістових модулів «Сучасні технології 

навчання професії», «Інноваційна діяльність педагога професійної школи», 
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«Методика впровадження сучасних освітніх практик», робочої програми 

навчального нормативного модуля 4 «Організаційно-методичні засади 

професійного навчання у професійних (професійно-технічних) навчальних 

закладах».  

У матеріалах посібника розкриваються аспекти розвитку професійної 

освіти в Україні у контексті євроінтеграційних освітніх процесів, сутність 

інновацій та їх реалізація у навчально-організаційній діяльності педагогічних 

працівників завдяки опануванню ними методики впровадження у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти сучасних освітніх практик на 

основі компетентнісного підходу. 

Матеріали навчально-методичного посібника, актуальні для педагогів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які готують фахівців для 

сфери обслуговування, містять цікаву і корисну інформацію для аудиторної та 

самостійної роботи, внесені до програми курсового підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників закладів професійної освіти за очною, очно-

дистанційною та заочною формами на базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО». 

Шевчук С. С. Реалізація сучасних освітніх практик у професійну 

підготовку фахівців сфери обслуговування: навч.-метод. посіб. Біла Церква: 

БІНПО ДВНЗ «УМО», 2018. 139 с. 

 

Спецкурси 

Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови 

створення 

(Бондарчук О. І. ) 

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню сутності та 

показників психологічно безпечного освітнього середовища, методів його 

дослідження та умов створення. Розробка містить навчально-тематичний 

план, програмний зміст, інформаційні матеріали для спецкурсу, а також 

завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список 

використаної та рекомендованої літератури. 

Призначено керівним та педагогічним працівникам освітніх організацій, 

викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, практичним 

психологам, а також усім, хто цікавиться проблемами створення психологічно 

безпечного освітнього середовища. 

Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища: сутність 

та умови створення: спецкурс для слухачів очно-дистан. форми навчання в 

системі після диплом. пед. освіти. Київ, 2018. 24 с. (1 др. арк.). 

 

Основи коучингу в управлінні персоналом 

(Нежинська О. О., Тименко В. М.) 

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню особливостей 

застосування коучингу в управлінні персоналом. Розробка містить навчально-

тематичний план, програмний зміст, інформаційні матеріали для спецкурсу, а 

також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список 

використаної та рекомендованої літератури. 
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Упровадження спецкурсу сприятиме підвищенню якості психологічної 

підготовки управлінців у системі післядипломної освіти. 

Для викладачів інститутів ППО, керівників освітніх організацій, які 

займаються самоосвітою, а також для всіх, хто цікавиться проблемами 

психологічної готовності управлінських кадрів до професійної діяльності. 

Нежинська О. О. Основи коучингу в управлінні персоналом : спецкурс 

для слухачів очно-дистанційної форми навч. в сист. післяд. пед. освіти / 

О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти». Київ, 2018. 48 с. 

 

Матеріали до навчального курсу 

Введение в ЭкоПсихоИммунологию: материалы к учебному курсу  

(Лушин П. В.) 

Данное учебное пособие является первым в инновационном 

направлении научно-практических изысканий «ЭкоПсихоИммунология». 

Конкретные случаи оказания психологической помощи психологом-

экофасилитатором являются свидетельством не столько преодоления 

страдания, сколько укрепления социального психоиммунитета личности, 

групп, сообществ. Автор презентует психологическую помощь как а) элемент 

социального конструирования, б) способ своеобразной иммунизации от 

застойных процессов в саморазвитии личности, в) учебный «прививочный 

материал» для подготовки и повышения квалификации в области психологии 

и психологической помощи. Учебное пособие состоит из реальных 

психологических онлайн сессий, проведенных доктором психологических 

наук, профессором П. В. Лушиным в письменной форме, а также из так 

называемых им оригинальных «Экофасилитативных сказок» или 

своеобразных «прививок», которые позволяют в живой эвристической форме 

овладевать основами инновационного направления психологической помощи 

«экофасилитация». 

«Введение в ЭкоПсихоИммунологию» рассчитано на студентов-

психологов, аспирантов, исследователей психотерапии, а также на всех, кто 

интересуется вопросами психологического саморазвития и 

посттравматического роста. 

Лушин П. В. Введение в ЭкоПсихоИммунологию : материалы к учебному 

курсу / П. В. Лушин. Киев, 2018. 96 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 5).– 5 друк. 

арк. 

 

Навчальні програми 

Робоча навчальна програма дистанційного спецкурсу «STEM-

ШКОЛА» 

(Гущина Н. І.) 

Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку 

природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEM-

орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-

технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про 
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можливості їхньої кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої 

мотивації щодо вивчення дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта. 

Дистанційне навчання у літній STEM-школі сприятиме розвиткові 

професійної компетентності педагогів, студентів та їхньої обізнаності з питань 

STEM-освіти, слухачі зможуть отримати практичні поради щодо 

запровадження інноваційних підходів STEM для підвищення якості, 

ефективності навчально-виховного процесу. Зокрема, ітиметься про 

впровадження STEM-підходів під час вивчення предметів природничо-

математичного циклу, у дошкільній та початковій освіті, використання 

проектно-дослідної діяльності тощо. Представлені технології необхідні для 

реалізації дидактичних принципів Нової української школи та формування у 

школярів ключових компетентностей, необхідних у ХХІ столітті. 

Слухачі отримають авторські методичні матеріали, методичні 

рекомендації, приклади програм, уроків зі STEM-елементами, інтегрованих 

STEM-проектів.  

Усі матеріали розміщено на порталі «Якість освіти» у розділі «Wеb-

STEM-школа» за посиланням http://yakistosviti.com.ua/uk/web-stem-shkola-

2017 

Передбачено зворотний зв’язок: учасники зможуть ставити спікерам 

запитання, оцінювати їхні матеріали, спілкуватися між собою, поширювати 

досвід.  

Для перевірки засвоєння знань і набутих компетентностей спецкурсу 

передбачено підсумкове тестування. 

Спецкурс розраховано на 15 годин, із яких 5 годин – лекції, 5 годин – 

практичні заняття, 4 години – самостійна робота слухача, 1 година – тематична 

дискусія. 

Гущина Н. І. Робоча навчальна програма дистанційного спецкурсу 

«STEM-ШКОЛА». Київ: НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. 4 

с. 

 

Робочі зошити 

Творча майстерня молодого науковця. Частина 3. Методологічні 

вимоги до наукової роботи: інтерпретації & глоси 

(Скрипник М. І.) 

Існують фундаментальні відправні точки наукового пошуку, які 

зумовлюють усю архітектоніку дослідження, визначають рівень готовності 

вченого до продуктивного дослідження. У цьому випуску робочого зошита 

аспірантам пропоновано у форматі інтерпретації та глос розв’язати серйозну 

методологічну задачу: формулюються проблеми, викристалізовується назва, 

обґрунтовується вступ та завдання наукової роботи. Важливо, що цю роботу з 

дисципліни аспіранти мають можливість здійснювати системно, адже цей 

випуск є логічним продовженням започаткованих у перших двох випусках 

авторських завдань, які ґрунтуються на ідеї американського психолога Дж. 

Гілфорда про розвиток конвергентного (необхідного для знаходження єдиного 

правильного рішення задачі) та дивергентного (завдяки якому виникають 

оригінальні рішення) мислення. 
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Для підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», науково-педагогічних 

працівників, андрагогів системи післядипломної педагогічної освіти, 

науковців, організаторів післядипломної педагогічної освіти. 

Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Методологічні 

вимоги до наукової роботи: інтерпретації &глоси : робочий зошит із 

дисципліни вільного вибору навчального плану I курсу підготовки аспірантів 

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

науки» ⁄ М. І. Скрипник. Київ: ЦІППО ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 

2018.Частина 3. 23 с. 

 

Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Частина 

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

Скрипник М. І.  

Третя частина робочого зошита з дисципліни «Технологія організації 

дослідно-експериментальної роботи» є логічним продовженням 

започаткованої в попередніх двох частинах ідеї розроблення авторських 

завдань, спрямованих на розвиток конвергентного (необхідного для 

знаходження єдиного правильного рішення задачі) та дивергентного (завдяки 

якому виникають оригінальні рішення) мислення (відповідно (за Дж. 

Гілфордом). Відповідно до проведеного автором опитування аспірантів щодо 

наявних труднощів в організації дослідно-експериментальної роботи 

розроблено завдання для цього випуску. З’ясовано, що аспіранти потребують 

допомоги щодо розроблення авторського освітнього курсу із проблематики 

дослідження. Це спонукало до створення і введення до цієї частини робочого 

зошита тренінгового заняття з означеної теми. Допомогою у розв’язанні 

завдань є авторська Е-презентація. 

Для підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», науково-педагогічних 

працівників, андрагогів системи післядипломної педагогічної освіти, 

науковців, організаторів післядипломної педагогічної освіти. 

Скрипник М. І. Технологія організації дослідно-експериментальної 

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

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

аспірантів II курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» ⁄ 

М. І. Скрипник. Київ: ЦІППО ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. Частина 3. 

28 с. 

 

Електронні засоби загального призначення 

Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в 

умовах реалізації Концепції Нової української школи 

Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 

29 березня 2018 р.) 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції 

«Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах 
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реалізації Концепції Нової української школи», проведеної спільно ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України та Рівненським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти 29 березня 2018 року. 

Електронне видання призначено керівникам, педагогічним працівникам, 

психологам, викладачам вищих навчальних закладів, зокрема, закладів 

післядипломної педагогічної освіти, а також усім тим, хто цікавиться 

психолого-педагогічними проблемами розвитку професіоналізму освітян в 

умовах реалізації Концепції Нової української школи, власним професійно-

особистісним розвитком загалом і в умовах післядипломної освіти. 

Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах 

реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. інтернет-

конф. (м. Київ – Рівне, 29 берез. 2018 р.) – Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж освіти»; 

Рівне: РОІППО, 2018. 130 с. Режим доступу –http://umo.edu.ua/konferenciji 

 

http://umo.edu.ua/konferenciji

