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ЧАСТИНА І 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 

 

У 2020 році Державний заклад вищої освіти «Університет 

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

виконання стратегічних завдань розвитку системи післядипломної 

педагогічної освіти з урахуванням Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 рр., Стратегії розвитку Національної академії 

педагогічних наук України на період 2016–2022 рр., Законів України «Про 

освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 1 липня 

2014 р. № 1556-VII, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 

листопада 2015 р. № 848-VIII тощо. Стратегія розвитку Університету 

менеджменту освіти відповідає стратегії розвитку НАПН України на 2016–

2022 рр. 

У складі Університету функціонували три інститути: Центральний 

інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий інститут менеджменту 

та психології, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. 

Загальна кількість працівників Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» станом на 01.01.2021 р. становить 

303 особи (у тому числі 67 осіб у відокремленому структурному підрозділі 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти), з них:  

 206 штатних осіб, зокрема 89  науково-педагогічних працівників 

(14 докторів наук – професорів, 4 доктори наук – доценти, 42 кандидатів наук 

– доцентів, 19 кандидатів наук, 10 старших викладачів без наукового 

ступеня) та інших – 114 осіб; 

 30 осіб, які працюють за сумісництвом, зокрема 21 науково-

педагогічний працівник (12 докторів наук – професорів, 2 доктори наук – 

доценти, 3 кандидати наук – доценти, 4 кандидати наук) та інших – 9 осіб. 

 Загальна кількість посад штатних працівників Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти – 67, із них науково-педагогічних 

працівників – 32, зовнішніх сумісників – 7, внутрішніх сумісників – 8 осіб. 

Кількісно-якісний склад науково-педагогічних працівників: доктори наук – 6, 

кандидати наук – 12, без наукового ступеня – 6 осіб. 

Новим напрямом діяльності Університету стала співпраця з Державною 

службою якості освіти України. Для підвищення кваліфікації керівників шкіл 

з проблем забезпечення внутрішньої системи якості освіти. Навчалося понад 

200 керівників, педагогічних і науково-педагогічних працівників як 

регіональних тренерів та експертів з інституційного аудиту у закладах 

загальної середньої освіти. 

З урахуванням особливостей навчання дорослих розроблена і введена в 

користування веб-платформа «Система управління навчанням дорослих 

(Learning Management System Adult Learning)» – LMS АdL. Вона розміщена 

на сайті «Український відкритий університет післядипломної освіти». 
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Систему неформальної післядипломної освіти «Український відкритий 

університет післядипломної освіти» УВУПО введено в дію з 11.02.2020 р. на 

сайті «Український відкритий університет післядипломної освіти», що 

включає електронне освітнє середовище (наказ від 10.02.2020 р. № 01-01/94) 

Набули поширення інноваційні форми професійного розвитку 

педагогів у міжкурсовий період: вебінари, діджитал-діалоги, Інтернет-

конференції, заходи з онлайн трансляцією, в кожному з яких безпосередньо 

взяли участь понад 5000 учасників, а кількість переглядів сягає більше 7000.  

Як інноваційне освітньо-цифрове середовище використовується 

Освітня платформа БІНПО «Профосвіта» (PORTA – PROF – STUDIA 

https://profosvita.org). Професійна значущість використання освітньої 

платформи як освітньо-цифрового середовища полягає в трансформації її від 

лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і 

міжпредметних компетентностей. 

Уперше в системі професійної (професійно-технічної) освіти двадцять 

п’ять педагогічних працівники Рівненської області пройшли навчання, 

набули нові знання, здобули додаткові фахові компетентності у Школі 

педагогічного коучингу. 

У рамках спеціальностей освітній процес в Університеті проводиться за 

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

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

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

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

підприємством», «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами 

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

У 2020 році була проведена акредитація освітньо-наукової програми: 

«Спеціальна освіта (за нозологіями)» зі спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта» (сертифікат про акредитацію № 481 від 23.07.2020 р.). 

У кінці звітного року загальна чисельність здобувачів вищої освіти 

становить 824 особи (294 особи – денне відділення, 530 осіб – заочне 

відділення). У результаті організації та проведення у 2020 році 1-ої і 2-ої 

хвилі набору здобувачів вищої освіти за відкритими в ДЗВО «Університет 

менеджменту» конкурсними пропозиціями до Університету зараховано 316 

осіб, з яких 274 через Приймальну комісію ДЗВО «Університет 

менеджменту» і 42 особи поновлено та поповнено шляхом переведення з 

інших закладів освіти. 

Позитивною тенденцією у 2020 році можна вважати збільшення на 

23,9% студентського контингенту денної форми навчання (+70 осіб). 

В Університеті сформовано систему наскрізної практичної підготовки 

студентів з першого по останній курс. Відповідно укладено низку 

двосторонніх довгострокових угод про проведення практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

Здійснюється підготовка іноземних громадян до вступу до ЗВО за 

напрямами підготовки: економічний, гуманітарний, медико-біологічний та 

https://profosvita.org/
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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. 

З метою організації та координації життя студентів у ННІМП діє орган 

студентського самоврядування – Студентська Колегія ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». Студентське самоврядування – це право і можливість 

здобувачів вищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх 

прав та інтересів, а також брати участь в управлінні.  

Організація підвищення кваліфікації в Університеті здійснюється за 

такими напрямами: працівники органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 

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

педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка»; працівники методичних служб; спеціалісти 

психологічних служб, викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри 

виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О. 

У 2020 році, на виконання Державного замовлення, на курси 

підвищення кваліфікації в Університеті зараховано 5000 осіб, випущено – 

4977 осіб.  

Основну частину контингенту слухачів курсів підвищення кваліфікації, 

які навчалися у 2020 році, складає напрям «Педагогічні, науково-педагогічні 

працівники та керівники закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» – 93,7% 

(4665 осіб, 198 груп). Підвищення кваліфікації працівників методичних 

служб складає 4,5% (222 особи, 11 груп); спеціалістів психологічних служб – 

1,8% (90 осіб, 5 груп). 

На запити категорії педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої освіти розроблено унікальну короткотермінову (30 год., 1 ЄКТС-

кредит), варіабельну програму підвищення кваліфікації, після успішного 

опанування якої набуваються або вдосконалюються професійні (фахові, 

предметні) компетентності. 

Пріоритетом 2020 року стало опанування цифрових технологій, що 

дозволило здійснювати комунікацію, управління інститутом, кафедрами і 

відділами, забезпечити належну якість освітнього процесу, провести заходи 

науково-методичного спрямування, здійснювати наукові дослідження. Для 

ефективної роботи науково-педагогічних працівників та замовників освітніх 

послуг створено цифрові робочі місця, які забезпечують присутність 

викладачів у режимі реального часу та дають можливість проводити онлайн-

зустрічі, зокрема аудіо-, відео-та вебконференції, а також засновані на 

використанні електронного документообігу, безпаперових цифрових 

технологіях, хмарних технологіях та кіберзахисту. Додатково організовано 
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віртуальні комунікативні майданчик для проведення онлайн-занять із 

застосуванням програм відеокоференцій. 

Загальна чисельність аспірантів наприкінці 2020 р. становить 84 особи, 

з них за державним замовленням навчаються 4 особи (доктори філософії з 

відривом від виробництва). За контрактом в аспірантурі навчаються 80 

докторів філософії, з них 2 особи з відривом від виробництва, 78 осіб – без 

відриву від виробництва. 

На кінець 2020 року в аспірантурі навчаються: за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» – 50 осіб; за спеціальністю 

053 «Психологія» – 28 осіб; за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» – 6 осіб. 

В докторантурі перебуває 1 докторантка за державним замовленням з 

відривом від виробництва за спеціальністю 281 – «Публічне управління та 

адміністрування». 

16.10.2020 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти акредитувало освітньо-наукову програму «Психологія особистісного, 

соціального і організаційного розвитку» (сертифікат № 691). 

За звітний період спеціалізована Вчена рада провела два засідання із 

захисту дисертаційних досліджень. Відбувся захист двох дисертаційних 

досліджень: одне дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика 

управління освітою; одне дисертаційне дослідження – на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. 

Університетом укладено чотири угоди із зарубіжними партнерами. 

Упродовж 2020 року заклад брав участь в організації 10 міжнародних 

заходів. Активно реалізовувалися завдання у межах трьох проектів, зокрема, 

з Проєктним бюро «КультурКонтакт» Австрія, фінським проєктом 

«Навчаємося разом. Підтримка Нової української школи», німецьким 

проектом «Senior Experten Service». 

Закордонне наукове стажування пройшли  11 науково-педагогічних 

працівників та 13 здобувачів вищої освіти. 

У 2020 р. отримала фінансування проєктна заявка «Citizenship 

Education and European Values – Educational Aspect» за програмою Erasmus+ 

Jean Monnet Networks (19 країн, 28 установ, учасники від УМО – 

І. О. Бондаревська та О. І. Бондарчук), але початок проєкту було відкладено 

до січня 2021 р. у зв’язку з COVID-19. 

Основними напрямами наукових досліджень Університету у 2020 р. 

були: Соціальні і гуманітарні науки (3.1. Економічні науки, 3.1.13. Економіка 

підприємства та управліення виробництвом); Якість освіти. Проблеми 

дослідження: Управління розвитком освіти. Удосконалення розвитку 

професійної компетентності педагогічних працівників ПНЗ у системі 

неперервної освіти; Науки про людину (гуманітарний блок) (3.6.2. 

Педагогіка, 3.6.5. Інноваційні технології розвитку освітньої сфери). Вища 



8 

 

освіта. Забезпечення і вдосконалення якості вищої освіти. Психологія 

особистості. Соціальна психологія; 4.6.1.3. Психологія навчання та 

виховання; управління та економіка освіти; Освіта дорослих. Післядипломна 

освіта. Актуальні проблеми: Теорія і методика підготовки фахівців до 

особистісного і професійного самовдосконалення в умовах післядипломної 

освіти. Реформаційні зміни у системі вітчизняної післядипломної освіти в 

контексті європейської інтеграції. Сучасні технології навчання дорослих для 

професійної діяльності.  

У 2020 році виконувалося 9 прикладних наукових досліджень. Всі 

дослідження здійснювалися без цільового державного фінансування у межах 

науково-педагогічної діяльності (завершених наукових досліджень - 2). 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

досліджень:  

Уперше:  

 обґрунтовано методологічні підходи та теоретичні засади 

професійного розвитку сучасного освітнього менеджера, основні напрями 

управління неперервною освітою в умовах децентралізації, науково-

методичні засади підвищення ефективності державно-громадського 

управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації, основні 

чинники та організаційно-педагогічні, методичні умови для розвитку 

психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової компетентностей 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; етапи розвитку soft-skills у науково-

педагогічних працівників в процесі підвищення кваліфікації; 

 розроблено: моделі оцінки рівня конкурентоспроможності 

випускника закладу вищої освіти, механізму реалізації загальної стратегії 

управління економікою – стратегії інноваційного розвитку; розвитку 

професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у 

технічних коледжах; формування інформаційної культури майбутніх 

керівників проєктів (Project Managers); методики дослідження методології та 

практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера; 

визначення освітніх потреб споживачів послуг для забезпечення якості 

підготовки конкурентоспроможних фахівців з використанням засобів 

діагностики (інструментарію) якості надання освітніх послуг закладом 

освіти; використання дизайн-мислення та його інструментарій щодо освіти та 

бізнесу; програми формування толерантності до невизначеності у майбутніх 

психологів; підтримки суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

організацій з урахуванням його психологічних чинників; 

 обґрунтовано та визначено структурні компоненти, критерії 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій; 

критерії та показники визначення готовності до застосування інтернет-

технологій майбутніми керівниками проєктів (Project Managers); 

класифікацію освітніх веб-ресурсів на основі призначення та методики 

застосування в курсовій перепідготовці; 



9 

 

 визначено складники психолого-педагогічної, науково-методичної 

та цифрової компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; рівні та 

критерії оцінки розвитку психолого-педагогічної, науково-методичної та 

цифрової компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Уточнено зміст понять: «професійний розвиток педагогічних, науково-

педагогічних працівників в умовах відкритої освіти»; «модель розвитку 

психолого-педагогічної компетентності», «науково-методична 

компетентність», «мотиваційна компетентність», «інноваційна 

компетентність», «конфліктологічна компетентність», «цифрова 

компетентність», «безперервний професійний розвиток», «булінг» та 

«хейтинг» в шкільному середовищі. 

Удосконалено: концепції модернізації системи державного управління 

в Україні; критерії ефективності діяльності органів влади; технології 

професійного розвитку сучасного освітнього менеджера; модель управління 

системою підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін 

та структурно-функціональну модель психологічної готовності до подолання 

кризових ситуацій та її основних компонентів; програму екофасилітативного 

психологічного супроводу психологічної готовності до подолання кризових 

ситуацій. 

Розроблено і впроваджено науково-методичне забезпечення, зокрема 

цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних 

(предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах 

діджиталізації», що включає Програму підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти та робочі навчальні 

програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», 

«Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. 

Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. 

Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові 

технології в освіті»; електронний курс «Професійний розвиток фахівців в 

умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові 

компетентності і ресурси» та ін. 

Результати науково-дослідної роботи університету 

використовувалися у ході розроблення та подання: державних стандартів 

освіти, навчальних планів, розробки 9 освітніх програм, 27 спецкурсів та 

авторських тематичних курсів, пропозицій до проекту змін до постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки 

кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. № 1341; пропозицій до Плану заходів 

на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року; пропозицій до 

реалізації Концепції розвитку громадянської освіти до 2024 року; пропозицій 

до проєкту Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової 

передвищої освіти;  нових досліджень, зокрема НДР «Трансформація 



10 

 

професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в 

умовах відкритого університету післядипломної освіти». 

Динаміка впровадження результатів наукових досліджень та розробок 

упродовж звітного та року, що передує звітному є позитивною: збільшилась 

як кількість упроваджених результатів, так і широта й різноманітність 

об’єктів упровадження (заклади та установи освіти різного рівня). 

Упродовж 2020 р. в освітній процес закладів вищої та післядипломної 

освіти упроваджувалися результати завершених наукових досліджень, 

здійснювався моніторинг ефективності цього процесу. За звітний рік за 

видами продукції упроваджено наукову, науково-виробничу, навчальну, 

довідкову продукцію тощо.  

Загальна кількість праць, підготовлених в ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» за звітній період  – 603 наукові праці, з них: 

(довідкова продукція – 3, методичні посібники – 5, методичні рекомендації – 

3, монографії (розділи в монографіях – 18, навчальна продукція – 52, 

практичні порадники -1, спецкурси – 11, статті  - 213, тези – 101, публікації у 

виданнях,  що входять до наукометричних баз даних – 46, у наукових 

періодичних виданнях – 55, у наукових фахових виданнях – 89). 

Експериментальна діяльність ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України у 2020 р. відбувалася у межах основних напрямів 

роботи кафедр. Загальна кількість експериментів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» – 9.  

Експерименти здійснювалися на всеукраїнському рівні (шість) за 

наказом МОН України та на рівні структурних підрозділів ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (три).  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» є засновником та 

співзасновником чотирьох наукових періодичних видань, що входять до 

Переліку фахових видань України з галузей педагогічної науки, психології, 

управління освітою, управління підприємством, економічної теорії та історії 

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

«Педагогічні науки», серія «Соціальні та поведінкові науки») фахове 

електронне періодичне видання «Інформаційні технології і засоби навчання»; 

науковий журнал ScienceRise: Pedagogical Education.  

Університет є засновником та співзасновником трьох наукових та 

науково-практичних періодичних видань: збірник наукових праць «Простір 

арт-терапії», електронне науково-практичне видання «Науковий вісник» 

УМО серії «Економіка та управління» та «Педагогіка». 

У світовій системі наукових комунікацій діяльність вчених 

Університету представлено так: профілі в Google Scholar – 124 особи, 

зокрема представлені в системі «Бібліометрика української науки» – 80, 

мають ORCID iD 102 особи. Кількість наукових, науково-педагогічних 

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

бібліометричними портретами) – 88 осіб, наукових, науково-педагогічних 

працівників, індекс Гірша яких у межах 11–19 (згідно із наявними у Google 
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Scholar бібліометричними портретами) – 13 осіб; наукових, науково-

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

Google Scholar бібліометричними портретами) – 6 осіб. 

За звітний період 18 науково-педагогічних працівників Університету 

брали участь у науково-експертній діяльності, 14 осіб входять до складу 

редакційних колегій науково-педагогічних видань, що індексуються у 

наукометричних базах Scopus / Web of Science. 

Рецензентами рукописів статей науково-періодичних видань що 

індексуються у наукометричних базах, які входять до Переліку фахових 

видань України, зарубіжних наукових видань виступають 21 науково-

педагогічний працівник, з них 10 осіб – рецензенти вітчизняних і зарубіжних 

науково-педагогічних видань, що індексуються у наукометричних базах 

Scopus / Web of Science 

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 2020 рік науково-педагогічні й педагогічні працівники 

Університету організували та провели 36 масових наукових заходів, з яких 

4 були внесені до плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 

2020 рік, 32 – позапланові заходи. З 4-х планових заходів проведено 1 

науково-практичну конференцію з міжнародною участю (відповідно до 

Плану Національної академії педагогічних наук України), 1 міжнародну 

науково-практичну інтернет-конференцію та 1 науково-методичний семінар 

(відповідно до Плану роботи Міністерства освіти і науки України), 1 

всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і 

молодих учених (відповідно до Плану роботи МОН України). З 32 

позапланових заходів проведено 6 конференцій (в тому числі 3 

міжнародних), 11 семінарів (в тому числі 2 міжнародних), 3 вебінари, 2 

круглих столи, 2 майстер-класи, 1 педагогічні читання та 7 інших масових 

заходів, з яких 1 міжнародний. До інших масових заходів включено: оpen-

studio з міжнародною участю, всеукраїнський коворкінг, всеукраїнський 

телеміст, освітній івент, діджитал-діалог, студію корпоративного 

тимбілдингу, всеукраїнський науковий форум. 

Упродовж звітного періоду науково-педагогічні працівники ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» взяли участь у 596 науково-

практичних масових заходах, з них 259 – міжнародні: 1 – міжнародний 

конгрес, 16 – симпозіуми, форуми (у тому числі 7 – міжнародних), 326 – 

конференції (з них 191 міжнародна), 86 – наукові семінари (з них 16 – 

міжнародні), 1 – міжнародні педагогічні читання, 32 – круглі столи (у тому 

числі 4 – міжнародні), 30 – виставки (з них 24 – міжнародні), інші види 

заходів – 104 (у тому числі 15 – міжнародні). 

У 2020 році ДЗВО «Університет менеджменту освіти» був учасником 

трьох міжнародних виставок: ХI Міжнародна виставка «Сучасні заклади 
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освіти – 2020», ХІІ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», 

Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2020». 

На 2020 року виділено асигнувань з державного бюджету за КПКВ 

6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і 

спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівня 

акредитації» – 21631,4 тис. грн.  

У свою чергу відокремлений структурний підрозділ Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти за загальним фондом державного 

бюджету (6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних 

кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти») у 2020 році 

профінансовано на загальну суму 7676700 грн. 
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ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Наукова діяльність Університету у 2020 р. здійснювалася  відповідно 

до вимог Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

вищу освіту», «Про освіту»; Стратегії розвитку Національної академії 

педагогічних наук України на період 2016–2022 рр.; «Пріоритетних напрямів 

(тематики) наукових досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок НАПН України на 2018–2022 рр.», схвалених 

загальними зборами НАПН України 17 листопада 2017 р; Наказу МОН 

України 12.03.2019 р. № 338 «Про державну атестацію закладів вищої 

освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 

діяльності», в якому затверджено «Методику оцінювання наукових напрямів 

закладів вищої освіти під час проведення державної атестації закладів вищої 

освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності». 

Тематика наукових досліджень відповідає статутним завданням ДЗВО 

«УМО» та вимогам до організації наукових досліджень у НАПН України. У 

2020 році виконувалося 9 наукових досліджень. Всі дослідження 

здійснювалися без цільового державного фінансування у межах науково-

педагогічної діяльності. Наукові дослідження здійснювали 92 штатних 

науково-педагогічних працівники (14 докторів наук – професорів, 4 доктори 

наук – доценти, 45 кандидатів наук – доцентів, 18 кандидатів наук, 11 

старших викладачів без наукового ступеня) та 21 науково-педагогічний 

працівник, що працюють за сумісництвом (12 докторів наук – професорів, 

2 доктори наук – доценти, 3 кандидати наук – доценти, 4 кандидати наук). Із 

них: 4 дійсних члени Національної академії педагогічних наук України та 

члени Президії НАПН України; 1 член-кореспондент Національної академії 

наук вищої освіти України; 1 член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України; 1 заслужений працівник народної освіти України; 

3 заслужених працівники освіти України; 3 заслужених діячі науки і техніки 

України; 1 заслужений працівник соціальної сфери України. 

 

2.1. Результати виконання Програми спільної діяльності МОН і 

НАПН України 

У 2020 році Університетом менеджменту освіти проводилася 

цілеспрямована системна робота з виконання Програми спільної діяльності 

Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних 

наук України на 2017–2020 рр. 

Результати цілеспрямованої системної роботи з виконання означеної 

Програми є такі. 

На виконання п. 1. «Удосконалення законодавства України у сфері 

освіти»: 

 Науково-педагогічні працівники ДЗВО «УМО» ЦІПО працювали у 

складі робочих груп Міністерства освіти і науки України з розроблення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-19#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-19#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-19#n18
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проєкту Закону України «Про освіту дорослих» (Т. М. Сорочан, докторка 

педагогічних наук, професорка, директорка ЦІПО).  

На виконання п. 2. «Розроблення концептуальних та нормативних 

документів у галузі освіти», 

Науково-педагогічні працівники ДЗВО «УМО» підготували пропозиції: 

 На виконання розпорядження НАПН України від 09.07.2020 № 80-Р, 

щодо проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики розвитку українських е-

інфраструктур до 2023 року та затвердження Плану заходів щодо її 

реалізації». (підготували: М. О. Кириченко, ректор, член-кореспондент 

Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, О. М. Спірін, 

проректор з наукової роботи та цифровізації та І. Г. Отамась, завідувачка 

відділу з наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України).  

 На виконання розпорядження НАПН України 15.07.2020 № 82-Р від, 

щодо проєкту розпорядження  КМУ «Про схвалення Концепції державної 

програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні до 2026 року». 

(підготувала О. А. Острянська, доцент відділу наукової роботи). 

 На виконання розпорядження НАПН України від 31.08.2020 № 109-

Р, щодо громадського обговорення змін до Порядку формування Переліку 

наукових фахових видань України. (підготував О. М. Спірін, проректор з 

наукової роботи та цифровізації). 

На виконання п. 5. «Експериментальна та інноваційна освітня 

діяльність; науково-методичний супровід експериментів 

всеукраїнського рівня»: 

1. Тема «Управління розвитком закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» (2019–2023 рр.; 

Наказу МОН України від 21.05.2019 р. № 693, науковий керівник – 

Л. М. Сергеєва, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка 

кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО ДЗВО «УМО»). 

Експериментальна база: Чернівецьке вище професійне училища 

радіоелектроніки Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг». 

 31 серпня 2020 р. синхронно на засіданні кафедри професійної та 

вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ЦІПО підписано 

Меморандум про взаєморозуміння та взаємодію в організації курсів 

підвищення кваліфікації та прикладних наукових дослідженнях між 

кафедрою ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Навчально-

методичним центром професійно-технічної освіти у Чернівецькій області та 

Чернівецькою обласною організацією ГО «Всеукраїнська асоціація 

працівників професійно-технічної освіти (ВАПП). 

 Проведено засідання логістичної онлайн-студії НМЦ ПТО у 

Чернівецькій області: вебінар методистів, заст. директорів з навч., навч.-

метод. роботи ЗП(ПТ)О з теми: «Управління розвитком креативності 
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педагогічних працівників ЗП(ПТ)О як елемент педагогічної логістики» (у 

межах педагогічного експерименту всеукраїнського рівня, керівник ЕПМ 

директорка НМЦ ПТО С. М. Микитюк; науковий керівник ЕПМ д.п.н., проф. 

Л. М. Сергеєва, наукові консультанти – к.е.н., доц. Н. В. Кінах і 

К. Б. Мірошниченко). 

2. Тема «Формування підприємницької компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі професійної 

підготовки» (2019–2023 рр.; Наказу МОН України від 09.01.2020 р. № 23, 

науковий керівник – Л. М. Сергеєва, докторка педагогічних наук, 

професорка, завідувачка кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО ДЗВО 

«УМО»). 

 Експериментальна база: Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, Дніпровського 

центру професійної освіти, Камянського центру підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів Дніпровського центру професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості України. 

 Організовано щоквартальне проведення онлайн форсайт-сесії 

учасників експериментальної роботи всеукраїнського рівня на базі 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області, Дніпровського центру професійної освіти, 

Камянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів 

Дніпровського центру професійно-технічної освіти Державної служби 

зайнятості України. 

3. Тема «Розвиток лідерської компетентності керівників закладів 

загальної середньої освіти в умовах упровадження Концепції «Нова 

українська школа», яку схвалено на засіданні бюро Відділення вищої освіти 

НАПН України та вченій раді ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

18.03.2020 р., науковий керівник – З. В. Рябова, докторка педагогічних наук, 

професорка). 

Експериментальна  база: Тернопільськйе комунальний методичний 

центр науково-освітніх інновацій та моніторингу. 

На виконання п. 113 «Організація і проведення щорічних 

освітянських виставок»  
1) У рамках 4-6 серпня 2020 року відбулася Одинадцята міжнародна 

виставка «Сучасні заклади освіти» й виставка освіти за кордоном «World 

Edu» у Київському Палаці Спорту. Виставка була перенесена з 12–14 березня 

в зв’язку з встановленням карантину на всій території України з метою 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

На цьогорічній виставці були презентовані інновації ДЗВО «УМО» за 

темою «Відкрита освіта: нові смисли й технології професійного розвитку 

особистості». Сертифікатом доповідача нагороджений ректор університету, 

професор М. О. Кириченко. Провідною ідеєю його виступу була модернізація 

освіти в період становлення цифрового суспільства, що віддзеркалюється в 

створенні відкритих університетів у світі. Такий досвід уже має ДЗВО 
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«УМО», де працює Український відкритий університет післядипломної 

освіти, забезпечуючи неперервний професійний розвиток керівників освіти, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. Відповідні моделі і 

технології, а також перші результати роботи представлені в матеріалах 

університету, що експонувалися на виставці. 

04.08.2020 р. за Програмою XI Міжнародної виставки «Cучасні заклади 

освіти» та виставки освіти за кордоном «World Edu» проведено: 

 дискусійну панель з теми: «Конкурентоздатний фахівець – сучасна 

стратегія закладу професійної (професійно-технічної освіти)» (за 

результатами педагогічного експерименту всеукраїнського рівня). 

Організатор заходу Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей 

(к.п. н. Т. Стойчик), а також кафедра професійної та вищої освіти ЦІПО 

ДЗВО «УМО» (завідувачка кафедри д.п.н., професорка Л. Сергеєва); 

 круглий стіл з теми: «Створення передумов ефективної системи 

освіти та навчання на засадах педагогічної логістики». Організатори заходу 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій 

області (директорка С. Микитюк), а також, кафедра професійної та вищої 

освіти ЦІПО ДЗВО «УМО» (завідувачка кафедри д.п.н., професорка 

Л. Сергеєва). 

2) У рамках 12–14 жовтня 2020 р. відбулася Дванадцята міжнародна 

виставка «Інноватика в сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном 

«World Edu».  

13.10.2020 р. за Програмою Дванадцята міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном «World Edu» 

проведено:  

1. OPEN-STUDIO З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «Психолого-

педагогічний та інформаційно-технічний супровід суб'єктів освітнього 

процесу в умовах пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів швидких реакцій», 

модератор – В. В. Сидоренко, д.пед.н., директорка БІНПО ДЗВО «УМО. 

Доповідачі: Хлобистов Євген Володимирович, академік Національної 

академії економічних наук України, д.е.н., професор Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти; Денисова Анастасія 

Володимирівна, в.о. заступника директора з навчальної роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти; Лукіянчук Алла 

Миколаївна, к.психол.н., учений секретар Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти; Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. 

заступника директора з навчальної роботи Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти; Мірзалієва Ельміра Бексултанівна, докторка 

філософії PhD, професорка, завідувачка кафедри «Інноваційна освіта та 

інформаційні технології» філії Акціонерного Товариства «Національного 

центру Підвищення кваліфікації «Орлеу» Інституту підвищення кваліфікації 

Педагогічних працівників по Жамбильській області, м. Тараз, Республіка 

Казахстан; Тетеринець Тетяна Анатоліївна, к.е.н., доцент Білоруського 
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державного аграрного технічного університету, м. Мінськ, Республіка 

Білорусь. 

2. Круглий стіл «Інноваційна теорія та практика Нової української 

школи: виклики, досягнення та перспективи», модератор – З. В. Рябова, 

д.пед.н., професор, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО 

«УМО». 

Проводять: Любченко Надія Василівна, к.пед.н., доцент кафедри 

менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Оліфіра Лариса Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри менеджменту освіти та 

права ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Гавлітіна Тетяна 

Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту 

освіти, проректор з наукової роботи Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; Колосова Людмила Миколаївна, 

к.пед.н., директор НМЦ м. Вознесенська Миколаївської області. 

3) У рамках 20-21.11.2020 р. віртуальної Міжнароднї виставки 

«Освіта та кар’єра – 2020».  
За результатами Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2020» 

ДЗВО «УМО» удостоєно почесного звання «Лідер післядипломної освіти 

України». 

Золотою медаллю Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2020» 

нагороджено Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО 

«УМО» у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проєктів, 

програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності 

освітнього процесу» (Бібліографія: Розвиток професійних (предметних) 

компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах 

діджиталізації: цифровий програмно-методичний комплекс: В. Сидоренко, 

А. Єрмоленко, А. Денисова, В. Кулішов, О. Ковальчук / за науковою 

редакцією доктора педагогічних наук В. В. Сидоренко. Київ: НМЦФВПО, 

2020. 190 с.). 

Працівників відділу наукової роботи ДЗВО «УМО» нагороджено 

Дипломом «За участь у міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2020». 

20-21.11.2020 р. за Програмою віртуальної Міжнароднї виставки 

«Освіта та кар’єра – 2020» проведено 8 заходів: 

 Науково-практична студія «Методологія та практика професійного 

розвитку сучасного менеджера в закладах середньої освіти». 

 Лекція «Психологічний супровід в кризових ситуаціях: 

екофасилітативний підхід». 

 Круглий стіл «Цифрові трансформації в освіті: виклики і 

можливості». 

 Студія корпоративного тимбілдингу «Особистісний бренд педагога-

професіонала в освіті». 

 Дискусійна панель у форматі печа-куча «Культурна компетентність 

у професійному розвитку особистості». 
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 Науково-методологічний семінар «Підготовка конкуренто-

спроможних фахівців в умовах освітніх змін». 

 Майстер-клас «Проєктне планування». 

 Вебінар «Академічна доброчесність у сучасному науково-

освітньому просторі: правовий, технологічний, морально-етичний аспекти». 

Відповідно до п. 114 «Проведення спільних науково-методичних 

конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів тощо»   
14 травня 2020 р згідно з Планом роботи Міністерства освіти і науки 

України проведено Всеукраїнську науково-практична конференцію 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: 

пріоритетні напрями глобалізаційних змін» ДЗВО «УМО», ННІМП). 

19 листопада 2020 р. згідно з Планом роботи  Національної академії 

педагогічних наук України, проведено методологічний семінар  «Шляхи і 

механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» в 

режимі відео конференції на платформі BigBlueButton, розгорнутій в 

Університеті менеджменту освіти НАПН України. З вітальною промовою 

виступили В. Г. Кремень президент Національної академії педагогічних наук 

України, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН 

і НАПН України, С. М. Шкарлет, т.в.о. Міністра освіти і науки України, 

доктор економічних наук, професор, Ю. М. Гришина голова підкомітету з 

питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки 

та інновацій, доктор юридичних наук, професор. 

Керівник секції за напрямами роботи «Цифрова трансформація 

університетів». «Інноваційна інфраструктура і дослідницькі мережі» 

О. М. Спірін, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «УМО», 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. 

12 листопада 2020 р згідно з Планом роботи ДЗВО «УМО» проведено 

Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Професійний 

розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» 

(I Conference on professional development of specialist sinthe digitized society: 

current trends: scientific and practical conference with international participation) 

(PDSDig-2020). З вітальною промовою виступили П. Ю. Саух, академік-

секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) 

НАПН України, М. О. Кириченко, ректор ДВНЗ «УМО», член-кореспондент 

Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, О. М. Спірін, 

проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «УМО», доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. За 

результатами роботи учасників конференції підготовлено до впровадження 

наукове видання - електронний збірник матеріалів конференції: 

Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: 

сучасні тренди: наук.-практ. конф. з міжнар. участю: матеріали конф. / наук. 

ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 

270 с. 
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Відповідно до п. 115 «Участь у щорічних серпневих конференціях, 

нарадах, розширених колегіях МОН України» науково-педагогічні 

працівники Центрального інституту післядипломної освіти взяли участь у: 

1) Всеукраїнській online е-Педраді «Трансформації в управлінні 

освітнім процесом та адаптації в сфері дистанційної освіти» 19-29.08.2020 р., 

у рамках якої здійснено доповідь «Управління ризиками в проєктній 

діяльності закладів освіти» (З. В. Рябова, завідувачка кафедри менеджменту 

освіти і парва, докторка педагогічних наук, професорка) та модерацію роботи 

секції «Ефективне управління закладами освіти» (Н. М. Гончаренко, 

доцентка кафедри менеджменту освіти і права); 

2) Серпневих online-зустрічах керівників закладів освіти м. Києва з 

питань забезпечення якості освіти 26.08.2020 р., виступ «Управління 

ризиками у процесі забезпечення якості освітньої діяльності закладу 

загальної середньої освіти» (З. В. Рябова, завідувачка кафедри менеджменту 

освіти і права, докторка педагогічних наук, професорка). 

3) Робочій нараді з питань освіти осіб з особливими освітніми 

потребами в умовах карантину 26.08.2020 р., яку проводила Урядова 

уповноважена Т. В. Баранцова за участю Голови Національної Асамблеї 

людей з інвалідністю України, Уповноваженого Президента з прав людей з 

інвалідністю В. М. Сушкевича та фахівців МОН України (З. В. Рябова, 

завідувачка кафедри менеджменту освіти і права, докторка педагогічних 

наук, професорка; Р. В. Козенко, доцент кафедри менеджменту освіти і 

права, кандидат наук з державного управління). 

 

2.3. Прикладні дослідження 

У 2020 році виконувалося 9 прикладних наукових досліджень. 

Всі дослідження здійснювалися без цільового державного фінансування у 

межах науково-педагогічної діяльності: 

 Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(директор – д-р пед. наук, проф. Т. М. Сорочан; д-р пед. наук, проф. 

Л. М. Сергеєва; д-р пед. наук, проф. Л. А. Карташова; д-р психол. наук, проф. 

О. І. Бондарчук; д-р пед. наук, проф. З. В. Рябова) «Трансформація 

професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників 

в умовах відкритого університету післядипломної освіти» 

(РК 0120U104637) (12.2020–12.2025 рр.); 

 кафедра менеджменту освіти та права Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти (відповідальний виконавець – д-р пед. 

наук, проф. З. В. Рябова (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 педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології (д-р пед. наук, проф. 

І. Л. Сіданіч (З. В. Рябова, І. М. Андрощук)) «Підготовка 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad
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конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» 

(РК 0117U002378) (2017–2021 рр.); 

 кафедра психології управління Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти (д-р психол. наук, проф. О. І. Бондарчук) 

«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

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

 Білоцерківський інститут неперервної педагогічної освіти (директор 

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

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти 

у контексті формування та розвитку професійної компетентності» 
(РК 0117U002381) (2017–2021 рр.); 

 кафедра публічного управління і проектного менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (д-р наук з 

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

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи 

управління проєктами» (РК 0119U000543) (2019–2021 рр.); 

 кафедра економіки, підприємства та менеджменту Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології (канд. пед. наук, доцент 

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

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

2020 рр.); 

 кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології (д-р психол. наук, проф. 

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

сучасних умовах» (РК 0117U002377) (2017–2021 рр.); 

 кафедра публічного управління і проектного менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (д-р держ. упр., 

проф. Є. Г. Карташов) «Трансформація публічного управління розвитком 

соціального, економічного, політичного та людського потенціалів 

суспільства і держави» (РК 0120U105398) (11.2020–12.2025 рр.). 

 

2.3.1. Загальна характеристика завершених прикладних наукових 

досліджень за тематикою Університету 

1. Тема «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт 

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

2020 рр.). 

Упродовж звітного року над темою працювали 12 виконавців. 

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

Упродовж 2020 року співробітниками кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту ННІМП проводилася науково-дослідна 

робота за напрямом: Напрям 3. Соціальні і гуманітарні науки, 

3.1. Економічні науки, 3.1.13. Економіка підприємства та управліення 

виробництвом.  
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Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

Уперше розроблено: 

 модель оцінки рівня конкурентоспроможності випускника закладу 

вищої освіти; 

 теоретико-множинну модель системи стратегій та модель механізму 

реалізації загальної стратегії управління економікою – стратегії 

інноваційного розвитку;  

 категорію «дизайн-мислення», методику використання дизайн-

мислення та його інструментарій щодо освіти та бізнесу. 

Удосконалено: 

 проблему підготовки трансформаційного лідера-дослідника;  

 модель торговельних відносин між країнами ЄС;  

 процес планування у стратегічному управлінні розвитком 

підприємства;  

 аспекти системи управління якістю на підприємстві;  

 суть і основні складові компоненти процесу управління цифровими 

інформаційними технологіями;  

 поняття «булінгу» та «хейтингу» в шкільному середовищі;  

 процес забезпечення конкурентоспроможності персоналу, робіт та 

послуг в умовах цифрової економіки. 

Набуло подальшого розвитку: 

 кваліметричний підхід до оцінки рівня конкурентоздатності закладу 

вищої освіти;  

 використання дидактичних ігор і проєктів в міжкультурній освіті;  

 поняття і етапи стратегічного планування;  

 процес вибору конкурентних стратегій у розвитку недержавних 

закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг;  

 поняття та загальна характеристика управлінського консалтингу;  

 процес використання візуалізації як ефективного методу 

підвищення якості освітянських послуг. 

Найвагоміші публікації наукових результатів, досягнутих у процесі 

проведення дослідження: за результатами дослідження у 2020 р. 

опубліковано 56 наукових праць, серед яких: монографії – 2; у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science – 3; статті у 

фахових виданнях, що входять до Переліку фахових видань України – 5; 

статті у зарубіжних виданнях – 1; інші статті – 6; тези – 17; освітньо-

професійні програми – 6. 

Назва підготовленої продукції та найвагоміших публікацій: 

Монографії: 

1. Ivanova V., Ivanov O. Information security management of industrial 

enterprises and its features when using the industrial internet of things. Security 

Management of the ХХІ Century: National and Geopolitical Aspects. ISSUE 2: 
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collective monograph. Еdited by I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o. 2020. 472 р. 

Р. 375–381.  

URL:http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7916/1/monograph%20

Poltava%20winter%202020.pdf 

2. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: 

теорія, методологія, практика: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Іванової. 

Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2020. 231 с. 

Статті у виданнях, які індексуються у Scopus i Web of Science Core 

Collection: 

1. Rymma Mayboroda, Oksana Bodnar, Nataliia Ababilova, Maryna 

Morozova and Tetiana Burlaienko, The role of a foreign language in the context of 

the international standardization of logistics terminology. International Journal of 

Management. Vol. 11, Is. 05, May 2020. Р. 1321–1331. 

URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_I

SSUE_5/IJM_11_05_121.pdf 

2. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Oksana Ivanylova, Liubov Kybalnyk, 

Tetiana Melnyk, Olexandr Serdiuk, Vladimir Zaselskiy. Modelling of Trade 

Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees 

Using Different Measures of Similarity. The Special Edition of International 

Conference on Monitoring, Modeling &Management of Emergent Economy 

(M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 271. P. 167–

186. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper13.pdf 

3. Sergiy A. Kvitka, Valentyna S. Yehorova, Tetiana O. Chepulchenko, 

Mykola M. Taranenko, Ivan S. Bakhov, Elena L. Feshchenko. Development of 

Ukrainian and Global Online Education. TEM JOURNAL «Technology, 

Education, Management, Informatics». 2020. Vol. 9. Is. 4. P. 1640–1646. 

URL: http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1640_1

646.pdf. 

Програми освітньо-професійні: 

1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності)» спеціальності 073 

«Менеджмент» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО 

«Ун-т менедж. освіти», 2020. 16 с. 

2. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спеціальності 073 

«Менеджмент» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО 

«Ун-т менедж. освіти», 2020. 15 с. 

3. Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Ун-т 
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Із метою розповсюдження результатів НДР здійснюється їх 

використання у закладах вищої освіти України, укладено договір про 

співпрацю: Льотна академія Національного авіаційного університету 

(Договір про співробітництво № Д 19-17 від 19.12.2019 р.); Довідка про 

впровадження 20.629 від 02.03.2020 р.; Довідка про впровадження 20.630 від 

02.03.2020 р.). 

Наукові результати за виконанням НДР введено до змісту навчально-

методичного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) освітнього рівня зі 

спеціальностей: 

 073 «Менеджмент» освітньо-професійні програми «Менеджмент», 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)»; 

 057 «Економіка» освітньо-професійні програми «Управління 

персоналом та економіка праці»; 

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-

професійні програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Поширення та використання проміжних результатів дослідження 

підтверджується індексами цитування, а саме: усі члени НДР мають 

профілі в Google Scholar, ORCID iD та ResearcherID, усі представлені у 

системі «Бібліометрика української науки». 

 

2. Тема «Науково-методичні засади підвищення ефективності 

державно-громадського управління неперервною освітою в умовах 

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

У звітному році над темою працювали 11 виконавців. Науковий 

керівник НДР – Н. І. Клокар, д-р пед. наук, проф.; відповідальний виконавець 

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

Упродовж 2020 року співробітниками кафедри менеджменту освіти та 

права ЦІПО проводилася науково-дослідна робота за науковим напрямом: 

Напрям 9. Якість освіти. Проблема дослідження: Управління розвитком 

http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
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освіти. Напрям 3.6. Науки про людину (гуманітарний блок). 3.6.5. Інноваційні 

технології розвитку освітньої сфери. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

 уперше розроблено концепцію, програму та методику дослідження 

методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього 

менеджера; теоретичні засади професійного розвитку сучасного освітнього 

менеджера; 

 обґрунтовано: методологічні підходи до професійного розвитку 

сучасного освітнього менеджера; методичне, кадрове забезпечення 

державно-громадського управління неперервною освітою в Україні, зокрема 

визначено основні напрями управління в умовах децентралізації; науково-

методичні засади підвищення ефективності державно-громадського 

управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в 

Україні; 

 удосконалено технології професійного розвитку сучасного 

освітнього менеджера; 

 набуло подальшого розвитку базові поняття з проблеми методології 

та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера. 

Найвагоміші публікації наукових результатів, досягнутих у процесі 

проведення дослідження: за результатами дослідження у 2020 р. 

опубліковано наукові  праці, серед яких: навчальні посібники – 1; статті у 

колективних монографіях – 2; спецкурси – 26. 

Назва підготовленої продукції та найвагоміших публікацій: 

Навчальний посібник: 

Менеджмент і маркетинг у сучасних освітніх організаціях: колект. 

навч. посіб. / авт. кол.: за ред. З. В. Рябової. Київ: НАПН України, Ун-т 

менедж. освіти, 2021. 273 с. (рукопис) 

Колективні монографії (статті у монографіях):  

1. Надрага В. І. Концептуальні засади соціального захисту населення 

країн європейського союзу в контексті мінімізації соціальних ризиків. 

Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: 

проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: кол. монографія / 

за наук. ред. Р. В. Войтович, К. В. Дубич. Київ, 2020. С. 46–60, 360–374.  

2. Kurylo V., Savchenko S., Karaman O. Citizen competency formation in 

future initial stage teachers within the legal environment of the new 

ukrainianschool Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in 

New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. 

Prague, Oktan Print s.r.o., 2020. Р. 12–20. 

URL: https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-teacher-s-

training-for-work-in-new-ukrainian-school/ 

Спецкурси (URL: Університет менеджменту освіти (umo.edu.ua): 

1. Рябова З. В. Менеджмент знань в управлінні закладом освіти як 

проектно-орієнтованою організацією.  

https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school/
https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school/
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby/materialy
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2. Рябова З. В. Демократія і управління в ЄС.  

3. Рябова З. В. Менеджмент освітньої та педагогічної діяльності в 

закладах освіти.  

4. Козенко Р. В. Управління впровадженням інклюзивної освіти в 

умовах освітньої системи регіону.  

5. Супрун В. В. Проблеми формування та реалізації освітньої політики 

в контексті Закону України «Про освіту».  

6. Супрун В. В. Організаційно-правове забезпечення управління 

професійною (професійно-технічною) та фаховою передвищою.  

7. Супрун В. В. Впровадження міжсекторного партнерства в сучасних 

умовах модернізації освіти.  

8. Оліфіра Л. М. Управління змінами та інноваціями в освітніх 

організаціях.  

9. Оліфіра Л. М. Управління проектами в закладах освіти.  

10. Любченко Н. В. Технології тайм-менеджменту в професійній 

діяльності керівника ЗЗСО.  

11. Любченко Н. В. Самоменеджмент як чинник професійно-

особистісного розвитку сучасного менеджера в освіті.  

12. Любченко Н. В. Кар’єра та кар’єрна стратегія керівника закладу 

ЗСО в контексті реалізації Закону України «Про освіту» та концепції «Нова 

українська школа».  

13. Гончаренко Н. М. Розробка та впровадження освітніх проєктів і 

програм в НУШ, здійснення досліджень у сфері освіти.  

14. Гончаренко Н. М. Управління закладом освіти в умовах 

децентралізації.  

15. Гончаренко Н. М. Проектно-орієнтоване навчання на базі STEAM-

лабораторії як інтеграційна основа STEAM-освіти.  

16. Коврига О. С. Стратегічні напрями державного управління освітою 

в Україні.  

17. Надрага В. В. Соціальні ризики у трудовій сфері.  

18. Гораш К. В., Пікож Т. М. Прогнозування розвитку освітніх систем і 

об’єктів.  

19. Гораш К. В. Методи і засоби прогнозування розвитку освітніх 

систем.  

20. Лукіна Т. О. Наукові засади розробки інструментів для дослідження 

проблем освітньої діяльності закладу.  

21. Клокар Н. І. Розвиток громадянських компетентностей керівників і 

педагогічних працівників закладів освіти.  

22. Клокар Н. І. Супервізія як сучасна форма підтримки професійного 

розвитку педагогічних і управлінських кадрів системи освіти.  

23. Клокар Н. І. Управління впровадженням інклюзивної освіти в 

системі освіти району, міста.  

24. Зінчук Н. А. Бенчмаркінг як інноваційний інструмент освітнього 

менеджменту.  
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25. Рябова З. В., Козенко Р. В. Соціально-педагогічний супровід осіб з 

особливими потребами в умовах ІО.  

26. Козенко Р. В. Організація інклюзивного навчання на основі 

місцевого самоврядування.  

 

2.3.2. Загальна характеристика перехідних прикладних наукових 

досліджень за тематикою Університету 

1. 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 19 виконавців. Науковий 

керівник НДР – В. В. Сидоренко, д-р пед. н., доц. (О. П. Ситніков, канд. іст. 

н., доц.). 

Упродовж 2020 року співробітниками Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти проводилася науково-дослідна робота за 

напрямом: Напрям 9. Якість освіти. Проблема дослідження: Удосконалення 

розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ПНЗ у 

системі неперервної освіти. Напрям 3.6. Науки про людину (гуманітарний 

блок). 3.6.2. Педагогіка. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

Уперше: розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

підготовку педагогічних працівників інноваційні моделі розвитку 

професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; здійснено 

екстраполяцію спроєктованих інноваційних моделей розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, її сутнісних складників, 

елементного складу (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, 

діяльнісно-упроваджувального, управлінського, моніторингово-

результативного, рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації 

педагогів закладів ППО; виявлено основні чинники та організаційно-

педагогічні, методичні умови для розвитку психолого-педагогічної, науково-

методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О; визначено складники психолого-педагогічної, науково-методичної 

та цифрової компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; визначено 

рівні та критерії оцінки розвитку психолого-педагогічної, науково-

методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О; розроблено та експериментально перевірено продуктивність 

діяльності Школи педагогічного коучингу як сучасної моделі для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти. 

Уточнено зміст понять «модель розвитку психолого-педагогічної 

компетентності», «науково-методична компетентність», «мотиваційна 

компетентність», «інноваційна компетентність», «конфліктологічна 
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компетентність», «цифрова компетентність», «ІКТ», «безперервний 

професійний розвиток», «навчання впродовж життя». 

Експериментально доведено дієвість екстрапольованих спроектованих 

інноваційних моделей розвитку професійної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, їх сутнісних складників, елементного складу 

(цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО. 

Подальшого розвитку набули основні принципи та концептуальні 

засади освіти дорослих, основні методичні підходи до розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ. 

Інформація про впровадження результатів та об’єкти впровадження: 

основні методологічні, теоретичні, методичні результати і концептуальні 

положення дослідження обговорювалися на засіданнях кафедр, Вченої ради 

БІНПО та на засіданнях вченої ради ДЗВО «УМО», оприлюднені на науково-

практичних, науково-методичних конференціях, конгресах, проектах, 

семінарах різного рівня, зокрема міжнародного науково-педагогічного 

стажування (м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj Dobrila University of 

Pula, 27.09.2020 по 02.10.2020); міжнародних наукових, науково-практичних 

конференціях: ІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний 

освітній простір: Україна-ЄС» (м. Пула, Республіка Хорватія, 29.09.2020 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне 

забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» 

(м. Біла Церква, 11.11.2020 р.); VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 12.05-18.05.2020 р.); Міжнародна конференція 

«Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року 

запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти України» (2020 р.); VI Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти» (м. Біла Церква, 26.11. 2020 р.); міжнародних виставках: 

Дванадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», Міжнародна 

спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – 2020», усеукраїнських наукових, 

науково-практичних конференціях: Усеукраїнський науково-практичний 

семінар старших майстрів ЗП(ПТ)О «Розвиток інноваційної культури 

педагогів у системі освіти дорослих: історія, теорія, практика» (21.10.2020 р., 

м. Біла Церква), Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі» 

(18.11.2020 р, м. Біла Церква); Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-

трансляцією «Використання хмарних технологій в освітньому процесі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (19.02.2020 р., м. Біла 

Церква); освітній івент «Застосування технологій дистанційного навчання в 

умовах карантинних заходів (БІНПО, 02.04.2020-30.04.2020 р.); регіональні 

наукові заходи: майстер-клас «Використання казкотерапії в якості техніки 
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здоров’язбереження в роботі педагога ЗП(ПТ)О» (03.02.2020 р., 

м. Северодонецьк), круглий стіл «Підвищення якості професійної освіти: 

психологічний аспект» (05.02.2020 р., м. Бородянка), круглий стіл 

«Професійний розвиток та саморозвиток педагога в умовах безперервної 

професійної освіти» (05.02.2020 р., м. Біла Церква), круглий стіл «Розвиток 

професійної ідентичності майбутніх кваліфікованих робітників» 

(20.02.2020 р., м. Біла Церква), круглий стіл «Розвиток професійної 

компетентності педагога засобами медіа освітніх технологій» (02.03.2020 р., 

м. Маріуполь), науково-практичний семінар «Реалізація сучасних освітніх 

практик при підготовці кваліфікованих робітників» (16.04.2020 р., м. Горішні 

Плавні, Полтавська обл.), круглий стіл «Охорона праці майбутніх 

кваліфікованих робітників в умовах європейської інтеграції України» 

(15.04.2020 р., м. Кропивницький), науково-практичний семінар 

«Упровадження сучасних освітніх технологій при підготовці кваліфікованих 

робітників» (23.04.2020 р.), круглий стіл «Інноваційні виховні технології як 

засіб гуманізації освітнього процесу» (24.04.2020 р., м. Херсон), науково-

практичний семінар «Реалізація перспективного педагогічного досвіду в 

професійній підготовці кваліфікованих робітників» (21.05.2020р., м. Одеса), 

круглий стіл «Правові основи навчання неповнолітніх у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» (22.05.2020 р., м. Первомайськ, Миколаївська 

обл.), круглий стіл «Шляхи профілактики та попередження конфліктів в 

освітньому середовищі ЗП(ПТ)О» (04.06.2020 р., м. Кривий Ріг), науково-

практичний семінар «Упровадження інноваційних технологій навчання як 

умова мотивації до професійної діяльності» (04.06.2020 р., м. Ізмаїл), 

майстер-клас «Створення персонального сайту педагога закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти» (09.09.2020 р., м. Дніпро), панельна дискусія 

«Які мотиви домінують у сучасних учнів?» (09.09.2020 р., м. Суми), науково-

практичний семінар: «Розвиток інноваційної культури педагогів у системі 

освіти дорослих: історія, теорія, практика» (21.10.2020 р., м. Черкаси), 

Круглий стіл «Охорона праці в сільському та лісовому господарстві» 

(27.11.2020 р., м. Біла Церква). 

На основі результатів наукового дослідження розроблено і 

впроваджено науково-методичне забезпечення: 

 цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних 

(предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в 

умовах діджиталізації», що включає Програму підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти та робочі 

навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», 

«Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. 

Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. 

Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові 

технології в освіті». Цифровий програмно-методичний комплекс 23 

листопада 2020 р. нагороджено золотою медаллю Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2020» у номінації 
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«Упровадження сучасних засобів навчання, проєктів, програм і технологій 

для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу»; 

 електронний курс «Професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і 

ресурси: електронний курс. / Сидоренко Вікторія. Київ: ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта», 2020. 130 с.» (Золота медаль на Міжнародній виставці 

«Інновації в освіті-2020»); 

 спецкурси: «Мотивація професійної діяльності педагогічного 

працівника» (А. М. Лукіянчук); «Технології розвитку критичного мислення 

педагогів професійної (професійно-технічної)освіти» (А. М. Лукіянчук); 

«Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності в системі 

неперервної професійної освіти» (В. Є. Харагірло), «Основні проблеми 

превентивної педагогіки» (В. Є. Харагірло), «Моніторинг якості освіти в 

контексті взаємодії зі стейкхолдерами» (А. В. Денисова), «Технологія 

проведення вебінарів» (В. В. Грядуща), «Електронні освітні ресурси (ЕОР)» 

(В. В. Грядуща), «Візуалізація освітнього контенту» (В. В. Грядуща), 

«Цифрові технології колективної комунікації» (В. В. Грядуща), «Відкрита 

освіта і дистанційне навчання» (А. В. Денисова, О. В. Сахно), «Освітні 

інновації у позаурочній навчальній діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» (С. С. Шевчук), «Реалізація кейс-технологій у 

професійній підготовці кваліфікованих робітників (С. В. Соболєва); 

«Реалізація квест-технології у професійній підготовці кваліфікованих 

робітників» (В. С. Кулішов), «Технології розвитку технічного мислення учнів 

при професійній підготовці» (І. Є. Сілаєва); «Сучасні технології діагностики 

в автомобільній галузі» (В. І. Семілетко); 

 програми: Сидоренко В. В. Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти «Розвиток 

професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій 

Єрмоленко. Київ: Агроосвіта, 2020. 74 с., Сидоренко В. В. Робоча навчальна 

програма навчального модуля «Менеджмент і лідерство». Київ: Агроосвіта, 

2020. 18 с.; 

 посібники:  

Верченко Н. В. Психологічні засади професійної діяльності. Біла 

Церква: БІНПО, 2020. 62 с.;  

Горошкова Л. А., Хлобистов Є. В. Менеджмент сталого розвитку: 

інновації та виробництво. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 260 с.;  

Коваль Л. Є. Профорієнтаційна робота в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти: навч.-метод. посіб. Біла Церква: БІНПО, 

2020., вид. 2-ге : перероб. і допов. 223 с.;  

Лукіянчук А. М. Психологічні основи професійного становлення та 

розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навч.-метод. 

посіб., вид. 2-ге, перероб. допов. Біла Церква: БІНПО, 2020. 155 с.;  
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Лукіянчук А. М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників. Біла Церква: БІНПО УМО, 2020. 46 с. та інші. 

Основні положення і одержані результати, матеріали монографій, 

навчальних і навчально-методичних посібників можуть бути використані в 

процесі модернізації вітчизняної системи професійної (професійно-

технічної) освіти, зокрема в діяльності закладів післядипломної освіти усіх 

рівнів акредитації, при розробленні проєктів, навчальних планів, програм 

розвитку професійної компетентності, кваліфікаційних вимог до професійної 

діяльності педагогічних працівників, організації їх самостійної та 

індивідуальної роботи, а також стати підґрунтям для проведення теоретичних 

та експериментальних досліджень у галузі теорії і методики професійної 

освіти.  

У 2020 році 2783 особи педагогічних працівників фахової передвищої 

освіти пройшли навчання за авторською короткотерміновою варіабельною 

програмою ПК педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти 

«Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти». Програма підвищення 

кваліфікації для педагогічних працівників закладів фахової передвищої 

освіти є короткотерміновою (30 год., 1 ЄКТС-кредит), після усішного 

опанування програми набуваються або вдосконалюються професійні (фахові, 

предметні) компетентності. Роботодавці і ключові стейкхолдери 

безпосередньо та/або через свої об’єднання були залучені до процесу 

періодичного перегляду програми ПК та інших процедур забезпечення її 

якості як партнери. Програма передбачає досягнення результатів навчання 

(компетентностей), визначених Положенням про організацію освітнього 

процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

(затверджено Вченою радою БіІНПО від 27.11.2019 р. протокол № 4). 

Програму підвищення кваліфікації успішно апробовано в групах слухачів 

КПК закладів фахової передвищої освіти на основі угод про співрацю між 

БІНПО і закладами фахової передвищої освіти. 

Результати дослідження впроваджувались в освітній процес 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Кіровоградської області (довідка № 287 від 

18.11.2020 р.), Рівненської області (довідка № 01-01-/06 – 376, від 

05.11.2020 р.), Полтавської області (довідка № 01/17-459 від 03.11.2020 р.), 

Дніпровського центру професійної освіти (довідка № 119 від 16.11.2020 р.), 

Білоцерківського професійного ліцею (довідка № 01-08/242 від 10.11.2020 р.). 

 

2. Тема «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах 

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

Упродовж звітного року над темою працювали 10 виконавців. 

Науковий керівник НДР – д-р пед. н., доцент І. Л. Сіданіч (З. В. Рябова, д-р 

пед. н., проф.; І. М. Андрощук, д-р пед. н.). 
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Упродовж 2020 року співробітниками кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи  ННІМП проводилася науково-дослідна 

робота за напрямом: Напрям 9. Вища освіта. Забезпечення і вдосконалення 

якості вищої освіти. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

 розроблено методику визначення освітніх потреб споживачів послуг 

для забезпечення якості підготовки конкурентоспроможних фахівців з 

використанням засобів діагностики (інструментарію) якості надання освітніх 

послуг закладом освіти; модель формування конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій у технічних коледжах 

(теоретико-методологічний, змістовно-методологічний, оціночно-

результативний блоки); 

 удосконалено модель управління системою підготовки 

конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін, визначено її зміст на 

основі проведених маркетингово-моніторингових досліджень; 

 здійснено експертний висновок теоретико-експериментального 

дослідження проблеми формування конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій у технічних коледжах; 

 уперше з’ясовано зміст поняття «конкурентоспроможність 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій»; визначено та обґрунтовано 

структурні компоненти, критерії конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій. 

Наукова цінність отриманих результатів полягає в розробленні й 

упровадженні в процес професійної підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій спецкурсу «Планування кар’єри та техніка пошуку 

роботи у сфері ІТ», комплексного тренінгового курсу «Моя професія – моє 

майбутнє», сценарію ділової гри «Прийом на роботу. Співбесіда»; спецкурсу 

«Психолого-педагогічна компетентність викладача» для професійного 

розвитку викладачів технічних коледжів; розробленні діагностичного 

інструментарію для моніторингу конкурентоспроможності студентів (к.п.н., 

доц. Н. Приходькіна). 

 

3. Тема «Особистісний розвиток та психологічна допомога в 

сучасних умовах», РК 0117U002377 (2017–2021 рр.). 

Упродовж звітного року над темою працювали 14 виконавців. 

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

Упродовж 2020 року співробітниками кафедри психології та 

особистісного розвитку ННІМП проводилася науково-дослідна робота за 

напрямом: Напрям 4.6.1.2. Психологія особистості. Соціальна психологія; 

4.6.1.3. Психологія навчання та виховання. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження:  

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad
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 здійснено аналіз результатів емпіричного дослідження рівнів 

сформованості толерантності до невизначеності (ТН) у майбутніх психологів 

в результаті якого констатовано, що переважна більшість досліджуваних 

мають низький і середній рівні сформованості кожного компонента 

(когнітивного, афективного, конативного); 

 виявлено чинники формування толерантності до невизначеності у 

майбутніх психологів: соціально-демографічні (стать, вік) та навчально-

професійні (рівень освіти, курс, форма навчання, наявність стажу трудової 

діяльності, планування працювати за спеціальністю); 

 узагальнено результати емпіричного дослідження рівнів 

сформованості ТН (за авторською моделлю) у майбутніх психологів; 

 розроблено програму формування ТН у майбутніх психологів, 

спрямовану на формування обізнаності та усвідомленості понять 

толерантність до невизначеності і інтолерантність (ТН) до невизначеності 

(ІТН), розуміння сутності ситуацій невизначеності у професійній діяльності 

психологів, позитивне ставлення до ТН, знаходження ефективних шляхів 

вирішення таких ситуацій, рішучість та дієвість в ситуаціях невизначеності; 

 підготовлено методичні рекомендації щодо формування ТН у 

майбутніх психологів; 

 вдосконалено структурно-функціональну модель психологічної 

готовності до подолання кризових ситуацій та її основних компонентів; 

 набули подальшого розвитку визначення основних психологічних 

факторів психологічної готовності до подолання кризових ситуацій життя у 

юнаків; програма екофасилітативного психологічного супроводу 

психологічної готовності.  

 

4. Тема «Економічні, соціальні та інформаційні механізми 

формування та удосконалення системи управління проєктами», 

РК 0119U000543 (2019–2021 рр.). 

Упродовж звітного року над темою працювали 7 виконавців. Науковий 

керівник НДР – О. В. Алейнікова, д-р наук із держ. управл., проф.  

Упродовж 2020 р. співробітниками кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ННІМП проводилася науково-дослідна робота за 

напрямом: Напрям 13. Управління та економіка освіти.  

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

 розроблено: проєктний підхід як технологію поєднання методів 

публічного управління; модель формування інформаційної культури 

майбутніх керівників проєктів (Project Managers); критерії та показники 

визначення готовності до застосування інтернет-технологій майбутніми 

керівниками проєктів (Project Managers); 

 удосконалено: концепції модернізації системи державного 

управління в Україні; критерії ефективності діяльності органів влади; основні 

аспекти впровадження моделей управління проєктами у державному секторі; 
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 набуло подальшого розвитку: сутність ролі державного контролю у 

сфері виконавчої влади за умов децентралізації в системі державного 

управління; застосування моделей зрілості управління проєктами у 

діяльності органів державної влади. 

 

5. Тема «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя 

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

Упродовж звітного року над темою працювали 12 виконавців. 

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

управління ЦІПО, д-р психол. н., проф. 

Упродовж 2020 року співробітниками кафедри психології управління 

проводилася ЦІПО науково-дослідна робота за напрямом: 

Напрям 10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта. Актуальна проблема: 

Теорія і методика підготовки фахівців до особистісного і професійного 

самовдосконалення в умовах післядипломної освіти. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

Теоретично обґрунтовано та розроблено програму підтримки 

суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з урахуванням 

його психологічних чинників.  

Практичним утіленням програми став комплекс спецкурсів, 

підготовлених та апробованих виконавцями НДР відповідно до підтем 

дослідження (див. довідки про впровадження).  

Найвагоміші публікації наукових результатів, досягнутих у процесі 

проведення дослідження:  

Програми: 

1. Програма розвитку дітей дошкільного віку із синдромом Дауна «Діти 

Сонця» /кол. авторів: А. С. Москальова, Я. Я. Чезлова, О. В. Голубєва, 

М. О. Кустош. Вінниця: 2020. 143 с. Гриф МОН України (7,5 / 2 др. арк.) 

Спецкурси: 

1. Бондаревська І. О. Психологія економічної поведінки сучасного 

фахівця: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі 

післядипломної освіти. Київ, 2020. 16 с. https://lib.iitta.gov.ua/719548/ 

2. Бондарчук О. І., Пінчук Н. І. Як попередити та подолати стрес у 

складних умовах сьогодення: спецкурс для слухачів очно-дистан. форми 

навчання в системі післядипломної освіти. Київ 2020 48 с.  

3. Москальова А. С. Балахтар К. С. Розвиток креативності викладача 

іноземної мови як чинник його суб’єктивного благополуччя: спецкурс. Київ: 

Талком, 2020. 74 с.  

 

6. Тема «Трансформація професійного розвитку педагогічних і 

науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету 

післядипломної освіти», РК 0120U104637 (01.12.2020 - 01.12.2025 рр.). 

https://lib.iitta.gov.ua/719548/
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Упродовж звітного року над темою працювали науково-педагогічні 

працівники кафедри філософії освіти дорослих, професійної та вищої освіти, 

кафедри відкритих освітніх систем та комунікаційно-інформаційних систем 

ЦІПО, всього – 40 виконавців. Наукові керівники НДР – Т. М. Сорочан, д-р 

пед. н., проф.; Л. М. Сергеєва, д-р пед. н., проф.; Л. А. Карташова, д-р пед. н., 

проф.;  О. І. Бондарчук, д-р психол. н., проф.; З. В. Рябова, д-р пед. н., проф. 

Упродовж 2020 року співробітниками Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти проводилась науково-дослідна робота за 

одним напрямом: Напрям 10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта. 

Актуальні проблеми: реформаційні зміни у системі вітчизняної 

післядипломної освіти в контексті європейської інтеграції; сучасні 

технології навчання дорослих для професійної діяльності; теорія і методика 

підготовки фахівців до особистісного і професійного самовдосконалення  в 

умовах післядипломної освіти. 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення 

дослідження: 

 обґрунтовано: сучасні наукові підходи (системний, синергетичний, 

андрагогічний, акмеологічний, технологічний, середовищний, суб’єктно-

продуктивний) та принципи професійного розвитку педагогічних і науково-

педагогічних працівників в умовах відкритої освіти (самостійності навчання, 

спільній діяльності, опорі на досвід викладачів, які навчаються, 

індивідуалізації й системності навчання, актуалізації результатів навчальної 

діяльності, розвитку освітніх потреб кожного педагога), визначено етапи 

розвитку soft-skills у науково-педагогічних працівників в процесі підвищення 

кваліфікації (планування, діагностика, реалізація, рефлексія, корекція 

результатів); 

 з’ясовано, що до освітніх веб-ресурсів належать електронні засоби 

навчання, основою застосування яких є інформаційні технології, 

використання яких дає змогу здійснювати опрацювання та використання веб-

ресурсів, (текстових, графічних, звукових, відеоресурсів), зв’язаних між 

собою гіпертекстовими зв’язками і розміщених у веб-просторі комп’ютерних 

мереж (локальних чи глобальних); електронні освітні ресурси – це навчальні 

ресурси, представлені у цифровій формі та включають структуру, зміст теми 

та метадані про них; EОР можуть включати дані, інформацію та програмне 

забезпечення, необхідне для його використання в процесі навчання; 

 обгрунтовано класифікацію освітніх веб-ресурсів на основі 

призначення та методики застосування в курсовій перепідготовці; 

 визначено, що моделювання професійного розвитку викладачів з 

урахуванням індивідуального стилю діяльності дозволяє підвищити 

ефективність їхньої підготовки до реалізації сучасних форм, методів, 

технологій навчання, покращити управління самостійно роботою студентів, 

позитивно вплинути на створення особистісно-розвивального середовища 

закладу вищої освіти в цілому; 
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 визначено основну мету відкритої освіти, яка полягає у підготовці 

фахівців до повноцінної і ефективної участі в суспільному і професійному 

житті. До ознак відкритої освіти належать: якість, випереджувальний 

характер, доступність, гнучкість, креативність. Процес такої освіти є 

відкритим і творчим, з вільниим доступом до інформаційних ресурсів, процес 

передбачає свободу вибору, індивідуалізований підхід тощо. Відкрита освіта 

забезпечує безперервність навчання упродовж усього життя, зміни в 

характері відносин учасників освітньої діяльності, ефективність і доступність 

в отриманні знань; 

 доведено, що формування фахівців інноваційного типу в сучасних 

галузевих університетах потребує синергії зусиль науково-педагогічних 

працівників усіх кафедр. Особливе місце в цьому процесі належить 

викладачам психолого-педагогічних дисциплін, які мають стати справжніми 

агентами змін у реалізації європейських професійних цінностей (соціальної 

відповідальності, людиноцентрованості, толерантності, взаємоповаги, 

міжкультурної взаємодії), розвитку компетентностей ХХІ століття, 

проектування індивідуальних траєкторій навчання студентів, створенні 

технологій партисипативного управління у вищій освіті. Політика закладу 

освіти має бути спрямована на підтримку професійного розвитку таких 

викладачів як запоруку вдосконалення та оновлення власного освітнього 

середовища, гуманізації суспільства в цілому; 

 виявлено, що в Європі функціонують численні організації, які 

інтенсифікують відкриту освіту, зокрема, Європейська комісія розвитку 

відкритої освіти у вересні 2013 р. розпочала проект «Відкриті освітні ресурси 

в Європі» метою якого є розробка можливих сценаріїв розвитку відкритої 

освіти до 2030 р. Цей проект охоплює три сфери: неперервна освіта, вища 

освіта і середня освіта;  

 уточнено: дефініцію «професійний розвиток педагогічних, науково-

педагогічних працівників в умовах відкритої освіти», під якою розуміємо 

процес (діяльність), націлену на розвиток професійної компетентності 

фахівця, який забезпечується постійною трансформацією його професійного 

системного мислення, регульованого суспільними вимогами та 

індивідуальними потребами, тісно пов’язаними з реальною життєдіяльністю і 

навчанням упродовж життя з використанням різних форм і методів відкритої 

освіти, зокрема інформаційних технологій та електронних освітніх ресурсів, 

які уможливлюють виведення освітнього процесу на рівень активної 

соціальної творчості. 

Найвагоміші публікації наукових результатів, досягнутих у процесі 

проведення дослідження:  

Методичні рекомендації:  

Сергеєва Л. М., Олешко П. С., Кінах Н. В., Купрієвич В. О. 

Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів 

підвищення кваліфікації: метод. рек. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 

2020. 60 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720994/ 

https://lib.iitta.gov.ua/720994/
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ІІ.4. Публікації 

 

Загальна кількість праць, підготовлених в ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» за звітній період, – 603 наукові праці, з них (довідкова 

продукція – 3, методичні посібники – 5, методичні рекомендації – 3, 

монографії (розділи в монографіях – 18, навчальна продукція – 52, практичні 

порадники -1, спецкурси – 11, статті  - 213, тези – 101, публікації у виданнях,  

що входять до наукометричних баз даних – 46, у наукових періодичних 

виданнях – 55, у наукових фахових виданнях – 89). 

 

За видами продукції: Надруковано 

в інших виданнях 6 

Довідкова продукція: 3 

довідники 3 

бібліографічні покажчики   

Збірники матеріалів конференцій (тези)  

збірники наукових праць  

збірники нормативних документів  

Концепції  

лекційні курси  

методичні посібники 5 

методичні рекомендації 3 

монографії (розділи в монографіях) 18 

Навчальна продукція: 52 

підручники 1 

навчальні посібники 20 

навчальні програми 31 

навчально-методичні  

робочі зошити  

Наукова продукція:  

Науково-виробнича продукція:  

положення  

посібники  

Практичні порадники 1 

практичні посібники  

спецкурси 11 

Статті: 213 

стратегія  

Тези 101  

у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних 
46 

у збірниках наукових праць  
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у міжнародних виданнях  

у наукових періодичних виданнях 55 

у наукових фахових виданнях 89 

у науково-педагогічній пресі  

Всього наукових праць 603 

 

Загальна кількість праць, підготовлених Центральним інститутом 

післядипломної освіти за звітній період, – 322 наукові праці. Із них: 

монографії – 11, публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of 

science core collection) – 26, фахові видання – 29, матеріали конференцій 

(міжнародних) – 60, матеріали конференцій (всеукраїнських) – 31, тези 

конференцій (міжнародних) – 56, тези конференцій (всеукраїнських) – 34, 

навчально-методичні посібники – 3, підручники – 1, методичні посібники – 4, 

навчальна продукція – 21, програми - 4, спецкурси – 10, нефахові видання – 

32. 

Загальна кількісна публікацій підготовлених за звітний період 

Біцлоцерківським інститутом неперервної професійної освіти складає 132 

наукові праці. Із них: наукова продукція: монографії – 2, публікації в 

наукометричних виданнях (scopus або web of science core collection) – 13, 

фахові видання – 30, матеріали в збірниках наукових праць – 68 (у т.ч. 

матеріали закордонних конференцій – 4, матеріали міжнародних конференцій 

– 31, матеріали всеукраїнських конференцій – 22, матеріали регіональних 

конференцій – 5, збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо – 6 ); 

виробничо-практична продукція: збірники програм – 1, методичні 

рекомендації – 1, практичні порадники – 1; навчальна продукція: програми – 

4, навчально-методичні посібники – 10, спецкурси – 2. 

Загальна кількісна публікацій підготовлених за звітний період 

Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології складає 186 

наукових праць. Із них: наукова продукція: монографії – 5, наукових статей: 

68 у т. ч. публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science 

core collection) – 15, фахові видання – 30, інші – 23; матеріали в збірниках 

наукових праць (тези) – 60 (у т.ч. (у збірниках, що індексуються у scopus або 

web of science core collection) – 1; матеріали міжнародних конференцій – 27 у 

т.ч. матеріали закордонних конференцій – 5; матеріали всеукраїнських 

конференцій – 26: інших – 6); виробничо-практична продукція: методичні 

рекомендації – 2; навчальна продукція: навчальні програми – 13, навчально-

методичні посібники – 3, мануал – 1; інше (силабуси – 5); довідкова 

продукція: довідник-путівник майбутнього магістра для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня – 3; інше (терміни до Енциклопедії 

освіти – 31). 
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ІІ.5. Найвагоміші результати наукових досліджень та/або 

діяльності установи 

 

Тема «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

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

Розроблено Освітню платформу «ПРОФОСВІТА» 

(https://profosvita.org), як інноваційне навчально-цифрове середовище для 

безперервного професійного розвитку фахівців через формальну, 

неформальну і інформальну освіту. Навчально-цифрове середовище сприяє 

мотивації до навчання впродовж життя, самостійності, допомагає краще 

розуміти та засвоювати зміст навчання. У таких умовах можна проводити 

підвищення кваліфікації для різних категорій слухачів, здійснювати навчання 

студентів, організовувати наукові конференції, стажування та обмін досвідом 

між фахівцями. Освітньо-цифрове середовище включає засоби навчання, 

розроблені та впроваджені на основі інтерактивних та цифрових технологій. 

Пріоритетний рівень освіти: професійна (професійно-технічна) освіта. 

Розроблено «Методичну скарбничку» БІНПО (http://ipo-

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

новітніх виробничих технологій та сучасних освітніх практик. Пріоритетний 

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

упровадження: інформаційно-методичний ресурс використовується для 

обміну закордонним педагогічним досвідом та визначення напрямів 

інноваційної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Розроблено Віртуальну школу педагогічного коучингу на базі НМЦ 

ПТО Рівненської області. Слухачі віртуальної школи педагогічного коучингу 

у січні-березні 2020 р. виконували самостійний проект «Проектування 

власної траєкторії професійного розвитку». У процесі формувального 

експерименту було забезпечено взаємозв’язок між курсами підвищення 

кваліфікації в рамках Віртуальної школи педагогічного коучингу та 

методичною роботою педагогічного працівника ЗП(ПТ)О, що передбачає 

оновлення змісту курсів підвищення кваліфікації, проведення науково-

методичних заходів на різних рівнях системи методичної роботи регіону 

тощо. Пріоритетний рівень освіти: професійна (професійно-технічна) 

освіта. Соціальний ефект упровадження: всі слухачі школи у березні 2020 р. 

успішно закінчили навчання та отримали сертифікати. 

У БІНПО впроваджено систему послідовних і систематичних заходів з 

моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О, що здійснюються з метою забезпечення якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, виявлення та відстеження тенденцій у 

розвитку якості освіти в Інституті, встановлення відповідності фактичних 

результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання ступеня, 

напряму і причин відхилень від цілей, оцінювання задоволеності замовників 

https://profosvita.org/
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
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освітніх послуг та ключових стейкхолдерів, досягнення конкурентних 

переваг на ринку освітніх послуг. Зазначені показники відображено у 

щорічних планах моніторингових досліджень та аналітичних звітах. 

Пріоритетний рівень освіти: професійна (професійно-технічна) освіта. 

Підготовлено посібники:  

Верченко Н. В. Психологічні засади професійної діяльності. Біла 

Церква: БІНПО, 2020. 62 с.;  

Горошкова Л. А., Хлобистов Є. В. Менеджмент сталого розвитку: 

інновації та виробництво. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 260 с.;  

Коваль Л. Є. Профорієнтаційна робота в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти: навч.-метод. посіб. Біла Церква: БІНПО, 

2020., вид. 2-ге : перероб. і допов. 223 с.;  

Лукіянчук А. М. Психологічні основи професійного становлення та 

розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навч.-метод. 

посіб., вид. 2-ге, перероб. допов. Біла Церква: БІНПО, 2020. 155 с.;  

Лукіянчук А. М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників. Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. 46 с. та інші. 

Тема «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя 

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

теоретично обґрунтовано та розроблено програму підтримки суб’єктивного 

благополуччя персоналу освітніх організацій з урахуванням його 

психологічних чинників. Практичним утіленням програми став комплекс 

спецкурсів, підготовлених та апробованих виконавцями НДР відповідно до 

підтем дослідження (див. довідки про впровадження). Елементи програми 

презентовано в окремих спецкурсах і наукових статтях, зокрема: 

1) Бондарчук О. І., Пінчук Н. І. Як попередити та подолати стрес у складних 

умовах сьогодення: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми 

навчання в системі післядипломної освіти. Університет менеджменту освіти 

НАПН України. Київ, 2020. 48 с.; 2) Москальова А. С., Балахтар К. С. 

Креативність педагогічних працівників як чинник їхнього суб’єктивного 

благополуччя: спецкурс. Київ: Талком. 2020. 86 с.; 3) Москальов М. В. 

Психологічні особливості підприємливості молодих педагогів як основа їх 

суб’єктивного благополуччя. Scientific Journal «Virtus». 2020. № 40. С. 57–59. 

URL : http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf.  

Отримано Гриф МОН України на програму: Програма розвитку дітей 

дошкільного віку із синдромом Дауна «Діти Сонця» / кол. авт.в: 

А. С. Москальова, Я. Я. Чезлова, О. В. Голубєва, М. О. Кустош. Вінниця: 

2020. 143 с. Гриф МОН України (7,5 / 2 др. арк.) 

Результати апробації цих та інших розробок виконавців НДР свідчать 

про значний соціальний ефект: підвищення якості психологічної підготовки 

керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів з різних регіонів 

України в умовах післядипломної освіти. 

Тема «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та 

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

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal40.pdf
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результати дослідження були висвітлені під час науково-методичних 

конференцій, семінарів, а також у колективній монографії:  

Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: 

теорія, методологія, практика: колективна монографія за заг. ред. д.е.н., 

професора В. В. Іванової. – Суми: ПФ «Видав. “Університетська книга”», 

2020. 231 с. 

Тема «Економічні, соціальні та інформаційні механізми 

формування та удосконалення системи управління проєктами», 

РК 0119U000543, 2019–2021 рр.: результати дослідження опубліковано в 

навчальному посібнику:  

Основи публічного управління та антикорупційна діяльність: навч. 

посіб. / Є. Г. Карташов, А. П. Миколаєць, А. В. Антонов, І. О. Драган, 

Н. В. Дацій, Ю. В. Шлапак; за заг. ред. Є. Г. Карташова, А. П. Миколайця. 

Київ: Освіта України, 2020. 304 с.  

Тема «Науково-методичні засади підвищення ефективності 

державно-громадського управління неперервною освітою в умовах 

суспільної трансформації в Україні», РК 0116U007183, 2016 – 2020 рр.: 

підготовлено навчальний посібник: Менеджмент і маркетинг у сучасних 

освітніх організаціях: кол. навч. посіб. / авт. кол.: за ред. З. В. Рябової. Київ: 

НАПН України, Ун-т менедж. освіти, 2021. 273 с. (рукопис) 

Статті у колективних монографіях: 1) Надрага В. І. Концептуальні 

засади соціального захисту населення країн європейського союзу в контексті 

мінімізації соціальних ризиків. Публічне управління у сфері зайнятості в 

Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, 

результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. 

Р. В. Войтович та К. В. Дубич. Київ, 2020. С. 46–60, 360–374; 2) Kurylo V., 

Savchenko S., Karaman O. Citizen competency formation in future initial stage 

teachers within the legal environment of the new ukrainianschool Theory and 

Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: 

monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, Oktan Print s.r.o., 

2020. Р. 12–20. URL: https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-

teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school/ 

Тема «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних 

умовах», РК 0117U002377, 2017–2021 рр.: підготовлено «Мануал до 

атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів зі 

спеціальності 053 «Психологія»» / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко, С. О. Хілько, 

С. В. Шевченко. Київ, 2020. 92 с. 

Тема «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах 

освітніх змін», РК 0117U002378 (2017–2021 рр.): розроблено й упроваджено 

в процес професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій спецкурс «Планування кар’єри та техніка пошуку роботи у сфері 

ІТ», комплексний тренінговий курс «Моя професія – моє майбутнє», сценарій 

ділової гри «Прийом на роботу. Співбесіда»; спецкурс «Психолого-

педагогічна компетентність викладача» для професійного розвитку 

https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school/
https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school/
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викладачів технічних коледжів; розроблено діагностичний інструментарій 

для моніторингу конкурентоспроможності студентів. 

Науково-педагогічні  працівники активно залучають до наукової 

діяльності здобувачів вищої освіти, які ознайомлюються з науковими 

результатами виконання науково-творчими колективами кафедр тем НДР. 

Також за результатами наукових досліджень були підготовлені виступи 

здобувачів вищої освіти на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: 

Пріорітетні напрями глобалізацій них змін», 18 травня 2020 р. м. Київ та 

опубліковані тези виступів у збірниках: 

«Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених (м. Київ, 18 трав. 2020 р.). Київ: Навчально-науковий 

ін-т менедж. та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. 602 с. 

Електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp 

«Наукові досягнення молоді: особливості та перспективи»: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених (м. Тернопіль, 19 черв. 2020 р.). 

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/19.06.2020  

http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/19.06.2020
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ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Експериментальна діяльність ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України у 2020 р. відбувалася у межах основних напрямів 

роботи кафедр. Загальна кількість експериментів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» – 9.  

Експерименти здійснювалися на всеукраїнському рівні (шість) за 

наказом МОН України та на рівні структурних підрозділів ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (три).  

Проблематика Всеукраїнських експериментів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (усього шість):  

1. Формування підприємницької компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі професійної підготовки 

(січень 2020 – грудень 2023 рр., наказ МОН України № 23 від 09.01.2020 р., 

наук. керівник: Л. М. Сергеєва, д-р пед. н., проф.). 

2. Управління розвитком закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на засадах педагогічної логістики (червень 2019-грудень 

2022 р., наказ МОН України № 693 від 21.05.2019 р., наук. керівник: 

Л. М. Сергеєва, д-р пед. н., проф.). 

3. Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею як 

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

2023 р., наказ МОН № 834 від 01.08.2018 р., наук. керівник: 

Л. Г. Кондратова, канд. пед. н., доц.). 

4. Система наступності в розвитку професійної мобільності 

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

жовтень 2024 р., наказ МОН № 1459 від 27 грудня 2018 р., наук. керівник: 

Л. Г. Кондратова, канд. пед. н., доц.). 

5. Підготовка керівних педагогічних та науково-педагогічних кадрів 

до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна 

(травень 2017 р. – червень 2021 р., наказ МОН України № 763 від 

31.05.2017 р., наук. керівник: В. В. Олійник, д-р пед. н., проф., дійсний член 

НАПН України). 

6. Управління проектами особистісного розвиту учнів у освітньому 

середовищі об'єднаних територіальних громад (2019-2023 рр.; наказ МОН 

України № 387 від 21.03.2019 р., наук. керівник: В. О. Киричук, канд. пед. н., 

доц.). 

Проблематика експериментів ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України на рівні структурного підрозділу підвідомчої 

установи (усього три): 

1. Підготовка науково-методичного супроводу для 

експериментальної апробації інноваційних моделей підвищення 

кваліфікації (2019–2020 рр., наук. керівник: В. В. Сидоренко, д-р пед. н., 

проф.). 
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2. Експеримент у межах НДР «Психологічні чинники суб’єктивного 

благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017–2021 рр., 

РК 0117U006772; наук. керівник: О. І. Бондарчук, д. психол. н., проф.). 

3. Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей 

педагогічних працівників в умовах Нової української школи (2019–2022 рр., 

наук. керівник: Л. М. Карамушка, д. психол. н., проф.).  

ІІІ.1. Кількісна характеристика (таблиця ІІІ.1) 

1.1. Кількість експериментів: 

Усього – 9 (Олійник В. В – 1 всеукраїнський, Кондратова Л. Г. – 

2 всеукраїнських, Сергеєва Л. М. – 2 всеукраїнських, Киричук В. В. – 

1 всеукраїнський, Сидоренко В. В. – 1 рівня структурного підрозділу 

підвідомчої установи, Бондарчук О. І. – 1 рівня структурного підрозділу 

підвідомчої установи, Карамушка Л. М. – 1 рівня структурного підрозділу 

підвідомчої установи). 

За складниками та рівнями освіти (кількість експериментів): 

 початкова освіта: 1 (Киричук В. В. – 1 всеукраїнський); 

 базова середня освіта: 1 (Киричук В. В. – 1 всеукраїнський); 

 профільна середня освіта: 2 (Кондратова Л. Г. – 1 всеукраїнський, 

Киричук В. В. – 1 всеукраїнський); 

 професійна (професійно-технічна) освіта: 3 (Сергеєва Л. М. – 

2 всеукраїнських, Сидоренко В. В. – 1 рівня структурного підрозділу 

підвідомчої установи); 

 фахова передвища освіта: 1 (Кондратова Л. Г. – 1 всеукраїнський); 

 освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта: 4 (Олійник В. В 

– 1 всеукраїнський, Киричук В. В. – 1 всеукраїнський, Бондарчук О. І. – 1 рівня 

структурного підрозділу підвідомчої установи, Карамушка Л. М. – 1 рівня 

структурного підрозділу підвідомчої установи). 

Відповідно до пріоритетних напрямів (тематики) наукових 

досліджень1, актуальних проблем: 

1) напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова 

передвища освіта. Актуальна проблема: Особливості розроблення і 

застосування педагогічних технологій у професійній підготовці фахівців 

різних галузей, спеціальностей. Професійний й особистісний розвиток 

майбутніх фахівців. Актуальна проблема: Становлення і розвиток 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в Україні. 

2) напрям 13. Управління та економіка освіти. Актуальна проблема: 

Інноваційний та інформаційний менеджмент в управлінській діяльності. Роль 

лідерства та управлінських команд в забезпеченні діяльності 

конкурентоспроможного закладу освіти. 

                                                 
1 Відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України, затверджених постановою 

загальних зборів НАПН України від 17 листопада 2017 р. № 1-1/2-8. 
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3) напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта. 

Актуальна проблема: Теорія і методика інтеграції змісту загальної середньої 

та професійної освіти. 

4) напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище. 

Актуальна проблема: Проєктування освітньо-розвивальних середовищ. 

5) напрям 10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта. Актуальна 

проблема: Теорія і методика підготовки фахівців до особистісного і 

професійного самовдосконалення в умовах післядипломної освіти. 

Актуальна проблема: Сучасні технології навчання дорослих для професійної 

діяльності. 

6) напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна 

психологія. Актуальна проблема: Психологічні основи розвитку організацій, 

персоналу. Актуальна проблема: Науково-психологічний супровід 

педагогічних інновацій в освіті. 

За рівнями експерименту (кількість експериментів): 

 всеукраїнського рівня –  6 (Олійник В. В – 1, Кондратова Л. Г. – 2, 

Сергеєва Л. М. – 2, Киричук В. В. – 1); 

 рівня структурного підрозділу підвідомчої установи – 3 

(Сидоренко В. В. – 1, Бондарчук О. І. – 1, Карамушка Л. М. – 1). 

1.2. Кількість експериментальних закладів освіти, установ, 

організацій:  

 усього: 14; 

 назви закладів освіти, установ, організацій: 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро;  

ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук Полтавської обл.; 

ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну», м. Суми;  

«Регіональний центр професійно-технічної освіти», м. Зіньків;  

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;  

НМП ПТО Рівненської області; 

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки; 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький 

професійний ліцей сфери послуг»; 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області; 

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»; 

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької 

області;  

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

 з них за наказом МОН України: 7; 



49 

 

 назви закладів освіти, установ, організацій: 

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки; 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький 

професійний ліцей сфери послуг»; 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області; 

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»; 

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької 

області;  

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

ІІІ.2. Загальна характеристика експериментів подається відповідно 

до їх пріоритетності з урахуванням рівнів освіти та рівнів експерименту 

(таблиця ІІІ.2).  

2.1.1. РІВЕНЬ ОСВІТИ: Професійна (професійно-технічна) освіта –

 3 експерименти (Сергеєва Л. М. – 2 всеукраїнських, Сидоренко В. В. – 

1 рівня структурного підрозділу).  

2.1.1.1. Експерименти всеукраїнського рівня – 2 (Сергеєва Л.М. – 2): 

2.1.1.1.1. – пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень1: 

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта. 

Актуальна проблема: Особливості розроблення і застосування педагогічних 

технологій у професійній підготовці фахівців різних галузей, спеціальностей. 

Професійний й особистісний розвиток майбутніх фахівців. 

 тема експерименту: «Формування підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у 

процесі професійної підготовки»; 

 терміни проведення: січень 2020 – грудень 2023 рр., наказ МОН 

України № 23 від 09.01.2020 р.; 

 відомості про наукових керівників: Сергеєва Лариса Миколаївна, 

завідувач кафедри професійної та вищої освіти, доктор педагогічних наук, 

професор; науковий консультант: канд. економ. наук, доцент кафедри 

В.Я. Паздрій; 

 інформація про інновації, що відпрацьовуються: у процесі 

дослідження Навчально-методичним центром ПТО у Дніпропетровській 

області розробляються моделі формування підприємницької компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг в розрізі: 

 розробки навчально-методичного та освітнього контенту; 

 підготовки педагогічних працівників до впровадження інновацій; 

 результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: напрацьовано оціночні засоби для 

визначення рівня знань та вмінь підприємницької діяльності серед здобувачів 

освіти, підготовлено пакет навчально-методичного матеріалу для педагогів 
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(рекомендації з проведення анкетування по оцінці рівня володіння 

здобувачами освіти основ підприємницької діяльності; з організації 

додаткових знань з основ підприємницької діяльності), розроблено спецкурс 

«Основи підприємницької діяльності» для здобувачів освіти ЗП(ПТ)О 

учасників експерименту та введено його в робочі навчальні плани для 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О учасників експерименту; 

 висновки про виявлені проблеми: на підставі результатів 

теоретичного аналізу законодавчих і нормативно-правових документів, 

наукових праць, моніторингових досліджень сучасного стану професійної 

(професійно-технічної) освіти виокремлено низку суперечностей: між 

необхідністю формування в майбутніх кваліфікованих робітників готовності 

до підприємницької діяльності й недостатньою зорієнтованістю на це 

педагогічних технологій; між сучасними вимогами до формування 

компетентності з основ підприємництва у здобувачів освіти ЗП(ПТ)О та 

відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення цього 

процесу; 

 шляхи їх вирішення засобом інновацій: напрацювання моделей 

формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників сфери послуг засобами впровадження тренінгових форм навчання 

та оновленого освітнього контенту; 

 зміни після запропонованих нововведень: очікуються позитивні 

зміни в підходах до навчання і як наслідок в рівні підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності для упровадження 

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

2.1.1.1.2. – пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень1: 

13. Управління та економіка освіти. Актуальна проблема: Інноваційний та 

інформаційний менеджмент в управлінській діяльності. Роль лідерства та 

управлінських команд в забезпеченні діяльності конкурентоспроможного 

закладу освіти. 

 тема експерименту: «Управління розвитком закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної 

логістики»; 

 терміни проведення: червень 2019-грудень 2022 р., наказ МОН 

України № 693 від 21.05.2019 р.; експериментальна база – 1: Чернівецьке 

вище професійне училище радіоелектроніки; 2: Державний професійно-

технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери 

послуг»;  3: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області; 

 відомості про наукових керівників: Сергеєва Лариса Миколаївна, 

зав. кафедри професійної та вищої освіти, д-р пед. н., проф.; науковий 

консультант: канд. екон. н., доцент кафедри Н. В. Кінах; 

 інформація про інновації, що відпрацьовуються: експериментальна 

перевірка педагогічних умов ефективності системи управління розвитком 

закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики. Розробка 
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методики проектування освітньо-логістичних систем управління розвитком 

ЗП(ПТ)О; вироблення та застосування організаційно-управлінських 

механізмів педагогічної логістики ЗПО; упровадження в освітній процес 

логістичної моделі управління розвитком закладу професійної освіти; 

створення освітньо-логістичних бізнес-інкубаторів на базі ЗП(ПТ)О 

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки, ДПТНЗ 

«Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»; розроблення логістичної 

моделі управління розвитком ЗП(ПТ)О; розробка спецкурсу «Педагогічна 

логістика в системі управління розвитком закладу професійної освіти» для 

системи підвищення кваліфікації керівників ЗП(ПТ)О; 

 результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: теоретичне і практичне оволодіння 

педагогічними колективами технологіями аналізу  ідей освітньої логістики та  

їх використанням у системі організації освітньої діяльності, управлінні 

розвитком  закладів професійної (професійно-технічної) освіти. За 

результатами комплексної діагностики створено банк даних інноваційного та 

інформаційного менеджменту в управління розвитком ЗП(ПТ)О, розроблено 

Положення  про логістичну онлайн студію (ЛОС), Положення про науково-

методичний віртуальний хаб (НМВХ), розроблено свідоцтво досягнень у 

системі формувального оцінювання з окремих професій, створено вкладки на 

сайтах закладів-учасників. Реалізація планів та завдань експерименту 

сприяла вирішенню проблем оновлення наявної моделі управління розвитком 

ЗП(ПТ)О, цілеспрямованому створенню нових, інноваційних форм, методів, 

засобів діяльності за допомогою прогнозованої логістичної моделі в 

управлінні розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а 

саме: а) підвищився рівень згуртування управлінських команд в забезпеченні 

діяльності конкурентоспроможного закладу освіти  в середньому на 16%; 

б) зросла організаційна та корпоративна культура закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти; в) підвищилася роль управлінських команд в 

забезпеченні діяльності конкурентоспроможного закладу освіти.  

 висновки про виявлені проблеми: до основних проблем серед 

учасників освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти можна віднести такі: 1) на рівні здобувачів освіти: а) недостатнє 

оволодіння технікою організації і співорганізації освітніх функцій (позицій) і 

процесів з точки зору підвищення ефективності освітньої діяльності в 

цілому; б) недостатній механізм виявлення чинників, що визначають: 

мотивацію випускників у виборі професій та ЗП(ПТ)О, уважне ставлення 

роботодавців до ЗП(ПТ)О, визначення підходів до оцінювання та аналізу 

конкурентоспроможності ЗП(ПТ)О; 2) на рівні педагогічних працівників: 

недостатня поінформованість щодо сервісної логістики як концепції 

управління людськими потоками, а саме управління потоками тих, хто 

навчає, та тих, хто навчається; принципів оптимізації процесів у освітніх 

системах та структурах; 3) на рівні організації: а) відсутність апробованих 

шляхів переходу від відомих механізмів управління (планування і контролю) 
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до створення та запровадження в процес управлінського циклу, що визначає 

ефективність функціонування системи управління навчальною роботою, 

структурно-функціональних зв'язків між суб'єктом і об'єктом управління; 

методів організації освітнього процесу, що включають всі суб'єкти 

управління  та інтеграцію усіх логістичних потоків; б) необхідність 

вирішення проблем управління інформаційними потоками у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти на основі принципів логістики 

(особливо «just in time») і принципу простоти реальних систем тощо; 

 шляхи їх вирішення засобом інновацій: підтвердження доцільності 

та затребуваності подальших розвідок щодо впровадження концепцій 

педагогічної логістики в освітній процес ЗП(ПТ)О, що відкривають 

перспективи для подальших теоретичних і методичних досліджень 

численних засобів та умов оптимізації й ефективності розвитку професійної 

освіти.  Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку змісту та 

методик запровадження системи педагогічної логістики на різних рівнях 

розвитку професійної освіти; 

 зміни після запропонованих нововведень: очікуються позитивні 

зміни у підвищенні рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників у сфері експертного оцінювання системи управління ЗП(ПТ)О у 

колі звичних для їхньої професійної діяльності питань; формування сучасних 

практичних логістичних концепцій, щодо виявлення чинників, що 

визначають: мотивацію випускників у виборі професій та ЗП(ПТ)О, уважне 

ставлення роботодавців до ЗП(ПТ)О, визначення підходів до оцінювання та 

аналізу конкурентоспроможності ЗП(ПТ)О; розробка практичних 

рекомендацій щодо схвалення управлінських рішень на засадах 

інформаційної логістики в процесі реалізації стратегії ЗП(ПТ)О та управління 

розвитку на засадах педагогічної логістики. 

2.1.1.2. Експерименти рівня структурного підрозділу – 1 
(Сидоренко В. В. – 1): 

2.1.1.2.1. – пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень1:  

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища 

освіта. Актуальна проблема: Становлення і розвиток професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в Україні; 

 тема експерименту: «Підготовка науково-методичного 

супроводу для експериментальної апробації інноваційних моделей 

підвищення кваліфікації»; 

 терміни проведення: 2019-2020 рр.; 

 відомості про наукових керівників: Сидоренко Вікторія 

Вікторівна, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, д-р пед. н.; 

А. Б. Єрмоленко – канд. політ. н., доц., зав. каф. методики професійної освіти 

і соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО; О. В. Сахно – канд. с/г. н., доц., 

зав. каф. технологій навчання, охорони праці та дизайну, В. Є. Харагірло – 

в.о. зав. каф. педагогіки, психології та менеджменту; 
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 інформація про інновації, що відпрацьовуються: корегування 

змістовних і процесуальних компонентів процесу підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників за інноваційними моделями. 

 результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: здійснено екстраполяцію 

спроєктованих сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей, їх сутнісних 

складників, елементного складу (цільового, аксіологічного, 

акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 

моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему підвищення 

кваліфікації педагогів закладів ППО; дібрано технології науково-

методичного супроводу реалізації сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти в контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей у 

предметно-методичному, професійно-кваліфікаційному, соціальному, 

експертному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, моніторин-

говому, психолого-мотиваційному, консалтинговому, коучинговому тощо 

напрямах; створено інформаційно-методичний ресурс для обміну 

закордонним педагогічним досвідом та визначення напрямів інноваційної 

діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти: «методична 

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

skarbnichka), містить матеріали новітніх виробничих технологій та сучасних 

освітніх практик; набула подальшого розвитку варіативна модель 

підвищення кваліфікації – віртуальна школа педагогічного коучингу на базі 

НМЦ ПТО Рівненської області. У 2019 році для організації самостійного 

етапу слухачів віртуальної школи педагогічного коучингу розроблено 

робочий зошит слухача віртуальної школи «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності»; впроваджено систему послідовних і систематичних 

заходів з моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, що здійснюються з метою забезпечення якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, виявлення та відстеження 

тенденцій у розвитку якості освіти в Інституті, встановлення відповідності 

фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання 

ступеня, напряму і причин відхилень від цілей, оцінювання задоволеності 

замовників освітніх послуг та ключових стейкхолдерів, досягнення 

конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Зазначені показники 

відображено у щорічних планах моніторингових досліджень та аналітичних 

звітах. 

 

2.1.2. РІВЕНЬ ОСВІТИ: Профільна середня освіта – 1 

(Кондратова Л. Г. – 1 всеукраїнський): 

2.1.2.1. Експерименти всеукраїнського рівня – 1(Кондратова Л. Г. – 

1): 

http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
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2.1.2.1.1. – пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень1: 

7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта. Актуальна 

проблема: Теорія і методика інтеграції змісту загальної середньої та 

професійної освіти; 

 тема експерименту: «Формування інтегрованого освітнього 

середовища ліцею як фактор різнобічного розвитку особистості учня»; 

 терміни проведення: червень 2018 р. – червень 2023 р., наказ МОН 

№ 834 від 01.08.2018 р.; експериментальна база – 2: Запорізький класичний 

ліцей Запорізької міської ради Запорізької області; Центральний інститут 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України; 

 відомості про наукових керівників: Кондратова Людмила 

Григорівна, канд. пед. н., доц., доц. кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту 

післядипломної освіти; 

 інформація про інновації, що відпрацьовуються: впровадження 

інноваційного змісту освіти та формування інноваційного освітнього 

середовища в закладі освіти, яке сприяє різнобічному розвитку особистості 

кожного учня: впровадження інтеграції в освітній процес (інтеграція 

мистецтва з іншими навчальними дисциплінами), впровадження 

інноваційних педагогічних технологій (STEAM-технології, проєктні 

технології, інтегровані технології) в освітній процес; створення науково-

методичного супроводу інтегрованого навчання; використання новітніх 

технологій для реалізації творчих здібностей учнів; формування у школярів 

комплексу ключових комптентностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності; 

 результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: впродовж 2020 року було розроблено та 

теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування інтегрованого 

освітнього середовища ліцею як фактору різнобічного розвитку особистості 

учнів, розроблено діагностичний інструментарій, технологічні карти 

дослідження. Протягом 2020 року було розроблено та здійснено апробацію 

навчально-методичного та управлінського забезпечення освітнього процесу 

експериментального закладу освіти. На основі підібраного діагностичного 

інструментарію було проведено поточне діагностування різнобічного 

розвитку особистостей учнів ліцею, а також здійснено моніторинг 

педагогічної компетентності вчителів закладу освіти з проблеми 

дослідження. Із метою здійснення апробації методик і технологій навчання 

на основі інтеграції та елементів STEAM-освіти в освітній діяльності ліцею 

було проведено науково-методичні семінари для педагогічного колективу 

щодо використання методик інтегрованого навчання та елементів STEAM-

освіти в освітньому процесі. Педагогічним колективом було напрацьовано 

банк індивідуальних програм щодо методів та форм впровадження інтеграції 

з мистецтвом на уроках з різних дисциплін. Педагогічним колективом було 
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організовано три ґрунтовних STEAM-проєкти для учнів початкової, 

середньої та старшої школи. Проводиться підготовка до загального звіту в 

ІМЗО за результатами проведення ІІ концептуально-діагностичного етапу 

(грудень 2019 р. – листопад 2021 р.); 

 висновки про виявлені проблеми: у ході звітного періоду виявились 

проблеми в період уведення карантину (березень – грудень 2020 року) щодо 

реалізації планів експерименту та було здійснено переведення дослідно-

експериментальної роботи в дистанційний режим; 

 шляхи їх вирішення засобом інновацій: всі дослідження 

проводились в режимі онлайн та офлайн в освітньому середовищі GSuite for 

Education  на основі інструментів для відео-зв’язку Google Meet та на основі 

Google Classroom; 

 зміни після запропонованих нововведень: на основі запропонованих 

нововведень було проведено термінову підготовку педагогічного колективу 

та учнівського колективу до організації освітнього процесу в дистанційному 

та змішаному навчанні в освітньому середовищі GSuite for Education. Всі 

заплановані заходи проводились у дистанційному режимі. З питання 

впровадження в освітній процес інтегрованого навчання та елементів 

STEAM-освіти було проведено науково-методичні семінари та навчання в 

режимі онлайн із учителями ліцею, вчителі пройшли підготовку на базі 

Академії цифрового розвитку з питань використання Google додатків в 

освітньому процесі. Колектив ліцею взяв участь у Всеукраїнському конкурсі 

«YouthMedia Lab» задля організації діяльності медіа-студії ліцею. 

 

2.1.3. РІВЕНЬ ОСВІТИ:  Фахова передвища освіта – 1 

(Кондратова Л. Г. – 1 всеукраїнський):  

2.1.3.1. Експерименти всеукраїнського рівня– 1(Кондратова Л. Г. –1): 

2.1.3.1.1. – пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень1: 

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища 

освіта. Актуальна проблема: Професійний й особистісний розвиток 

майбутніх фахівців. 

 тема експерименту: «Система наступності в розвитку 

професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей – 

коледж»»; 

 терміни проведення: грудень 2018 р. – жовтень 2024 р., наказ МОН 

№ 1459 від 27 грудня 2018 р.; експериментальна база – 1: Комунальний 

вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський 

гуманітарно-педагогічний коледж»; 2: Центральний інститут післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

 відомості про наукових керівників: Кондратова Людмила 

Григорівна, канд. пед. н., доц., доц. кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту 

післядипломної освіти; 
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 інформація про інновації, що відпрацьовуються: розробка і 

впровадження системи наступності в розвитку професійної мобільності 

майбутніх педагогів; впровадження цільової комплексної програми розвитку 

педагогічного коледжу як вищого навчального закладу комплексу: ліцей-

коледж-ВНЗ в межах Київської області; формування інноваційного 

середовища в освітньому процесі шляхом упровадження вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, комплексу новітніх технологій навчання для розвитку 

професійної мобільності майбутніх педагогів; 

 результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: впродовж 2020 року було розроблено та 

теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування системи наступності 

в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів в умовах коледжу, 

розроблено діагностичний інструментарій, технологічні карти дослідження. 

Також було розроблено та апробовано навчально-методичне та управлінське 

забезпечення освітнього процесу експериментального закладу освіти. На 

основі діагностичного інструментарію було здійснено поточне 

діагностування рівня сформованості професійної мобільності майбутніх 

педагогів серед студентів педагогічного коледжу та здійснено моніторинг 

педагогічної компетентності викладачів з проблеми дослідження. Протягом 

року було проведено науково-методичні заходи, курсову перепідготовку 

викладацького складу з напряму «Упровадження STEAM-освіти в освітній 

процес» та проведено апробацію методик STEAM-технологій в освітньому 

процесі коледжу з метою формування системи наступності й професійної 

мобільності майбутніх педагогів. Проводиться підготовка до загального звіту 

в ІМЗО за результатами проведення ІІ концептуально-діагностичного етапу 

(листопад 2019 р. – березень 2021 р.); 

 висновки про виявлені проблеми: в ході звітного періоду виявились 

проблеми в період уведення карантину (березень – грудень 2020 р.) щодо 

реалізації планів експерименту та було здійснено переведення дослідно-

експериментальної роботи в дистанційний режим; 

 шляхи їх вирішення засобом інновацій: всі дослідження 

проводились у режимі онлайн та офлайн в освітньому середовищі GSuite for 

Education на основі інструментів для відео-зв’язку Google Meet та на основі 

Google Classroom; 

 зміни після запропонованих нововведень: на основі 

запропонованих нововведень було проведено підготовку педагогічного 

колективу до організації освітнього процесу в дистанційному та змішаному 

навчанні в освітньому середовищі GSuite for Education; з питання 

впровадження STEAM-освіти в освітній процес гуманітарно-педагогічного 

коледжу після проведення ґрунтової науково-методичної підготовки 

викладачів коледжу на семінарах та тематичних курсах підвищення 

кваліфікації  при ЦІПО ДЗВО «УМО» було впроваджено елементи STEAM-

освіти, а саме проведення інтегрованих занять із використанням STEAM-
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технологій та використання мобільних додатків, продовжилось проведення 

двох студентських проєктів зі STEAM-освіти та інклюзивної освіти. 

 

2.1.4. РІВЕНЬ ОСВІТИ: Початкова освіта; базова середня освіта; 

профільна середня освіта; освіта дорослих, у тому числі післядипломна 

освіта – 1: (Киричук В. В. – 1 всеукраїнський експеримент охоплює 4 рівні 

освіти): 

2.1.4.1. Експерименти всеукраїнського рівня – 1 (Киричук В. В. – 1): 

2.1.4.1.1. – пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень1: 

3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище. Актуальна проблема: 

Проєктування освітньо-розвивальних середовищ. 

10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта. Актуальна проблема: 

Теорія і методика підготовки фахівців до особистісного і професійного 

самовдосконалення в умовах післядипломної освіти. 

 тема експерименту: «Управління проектами особистісного 

розвиту учнів у освітньому середовищі об'єднаних територіальних 

громад»; 

 терміни проведення: 2019-2023 рр., наказ МОН України № 387 від 

21.03.2019 р.; 

 відомості про наукових керівників: Киричук Валерій 

Олександрович, доц. кафедри психології управління ДЗВО «УМО», 

канд. пед. наук, доц.; 

 інформація про інновації, що відпрацьовуються: створення 

інноваційної цілісної системи управління проєктами особистісного розвитку 

у освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад засобами 

інформаційних технологій (хмарного сервісу «Універсал-4 онлайн». 

Гуманізація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 

об’єднаних територіальних громад на основі визначення і врахування при 

його проектуванні потреб, інтересів і запитів суб’єктів освітнього процесу, 

сприяння учням у самопізнанні, визначенні й реалізації їх потенційних 

можливостей саморозвитку, збереженні психічного й психологічного 

здоров’я тощо; 

 результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: теоретичне і практичне оволодіння 

педагогічними колективами технологією аналізу результатів комплексної 

діагностики, отримання умінь і навичок проведення аналізу результатів 

опитування учасників освітнього середовища та конструювання за 

допомогою хмарного сервісу задач особистісного розвитку в класних 

колективах. За результатами комплексної діагностики створено проектно-

модульні плани реалізації проектів як закладами, так і класними керівниками. 

Реалізація цих планів сприяла вирішенню проблем особистісного розвитку 

учнів, а саме: підвищився рівень згуртування в класних колективах в 

середньому на 18%; зросла соціальна активність учнів у громадсько-корисній 

та фізично-оздоровчих групах видів діяльності; знизився рівень тривожності 
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та екстремальності в учнів в порівнянням з першим діагностичним зрізом; 

 висновки про виявлені проблеми: до основних проблем серед 

учасників освітнього середовища закладів середньої освіти, що знаходяться в 

об’єднаних територіальних громадах протягом двох етапів експерименту, 

можна віднести такі: 1) на рівні учнів: мала кількість неофіційних лідерів в 

класних колективах; низький рівень згуртованості дітей та інтеграції класних 

керівників учнями класів; 2) на рівні батьків: недостатня взаємодія 

педагогічних працівників із батьками дітей шкільного віку; відсутність 

бажання деяких батьків брати участь у опитуванні при проведенні 

комплексної діагностики учасників освітнього середовища; 3) на рівні 

педагогічних працівників: практично відсутність фінансування для мотивації 

педагогічних працівників; 4) на рівні організації: перебої та іноді відсутність 

інтернету в учасників освітнього процесу вдома, що утруднює супровід 

учасників експерименту, враховуючи карантині заходи в країні; відсутність 

посади системного адміністратора хмарного сервісу в закладі освіти тощо;  

 шляхи їх вирішення засобом інновацій: удосконалення технології 

психолого-педагогічного супроводу проєктування особистісного розвитку 

учнів, зокрема, через створення відеоінструкцій для користувачів сервісу 

«Універсал онлайн» а саме: класних керівників, вчителів-переметників, 

працівників психологічної служби та розміщення їх на сайті сервісу; 

проведення семінарів з батьками учнів в онлайн-режимі з залученням 

практичних психологів; 

 зміни після запропонованих нововведень: очікуються позитивні 

зміни в рівні психолого-педагогічної компетентності учасників освітнього 

процесу щодо управління проєктами особистісного розвитку учнів в 

освітньому середовищі об'єднаних територіальних громад засобами 

інформаційних технологій (хмарного сервісу «універсал-4 онлайн» і як 

наслідок, позитивні зміни в особистісному розвитку дітей 

експериментальних закладів. 

 

2.1.5. РІВЕНЬ ОСВІТИ: освіта дорослих, у тому числі 

післядипломна освіта – 3 (Олійник В. В. – 1 всеукраїнський, Бондарчук О. І. 

– 1 рівня структурного підрозділу, Карамушка Л. М. – 1 рівня структурного 

підрозділу): 

2.1.5.1. Експерименти всеукраїнського рівня – 1 (Олійник В. В. – 1): 

2.1.5.1.1. – пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень1: 

10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта. Актуальна проблема: 

Сучасні технології навчання дорослих для професійної діяльності. 

 тема експерименту: «Підготовка керівних педагогічних та 

науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями 

компанії Microsoft Україна»; 

 терміни проведення: травень 2017 р. – червень 2021 р., наказ МОН 

України № 763 від 31.05.2017 р.; експериментальна база – 2: ДЗВО 
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«Університет менеджменту освіти» НАПН України; Луганський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти; 

 відомості про наукових керівників: Олійник Віктор Васильович, 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; 

 інформація про інновації, що відпрацьовуються: умови 

інноваційного розвитку системи підготовки керівних, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників до роботи за інноваційними освітніми 

технологіями; комплекс методів та інноваційних технологій навчання 

дорослих за технологіями компанії Microsoft, що сприятимуть підвищенню 

професійної майстерності, ерудиції та загальної культури керівних, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, розвитку їх ініціативи і 

творчості, активізації роботи щодо впровадження в педагогічну практику 

інноваційних технологій компанії Microsoft та кращого педагогічного 

досвіду; 

 результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: запровадження умов інноваційного 

розвитку системи підготовки керівних, педагогічних та науково-педагогічних 

працівників до роботи за інноваційними освітніми технологіями; 

запровадження комплексу методів та інноваційних технологій навчання 

дорослих за технологіями компанії Microsoft, що сприятимуть підвищенню 

професійної майстерності, ерудиції та загальної культури керівних, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, розвитку їх ініціативи і 

творчості, активізації роботи щодо впровадження в педагогічну практику 

інноваційних технологій компанії Microsoft та кращого педагогічного 

досвіду; визначення ефективності системи підготовки керівних, педагогічних 

та науково-педагогічних працівників відповідно до програм компанії 

Microsoft в умовах модернізації галузі освіти; підготовка звіту про результати 

III (формувального) етапу експерименту. 

 

2.1.5.2. Експерименти рівня структурного підрозділу – 2 
(Бондарчук О.І. – 1, Карамушка Л. М. – 1): 

2.1.5.2.1. – пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень1:  

10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта. Актуальна проблема: 

Теорія і методика підготовки фахівців до особистісного і професійного 

самовдосконалення в умовах післядипломної освіти.  

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія. 

Актуальна проблема: Психологічні основи розвитку організацій, персоналу; 

 тема експерименту: експеримент у межах НДР «Психологічні 

чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» 

(РК 0117U006772, 2017-2021 рр.); 

 терміни проведення: 2019–2023 рр.; 

 відомості про наукових керівників: Бондарчук Олена Іванівна, 

д. психол. н., проф.; 
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 інформація про інновації, що відпрацьовуються: теоретичне 

обґрунтування, розроблення й апробація програми психологічної підтримки 

суб’єктивного благополуччя особистості освітян як основи їх психологічного 

здоров’я й фахового зростання; 

 результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: систематизовано психологічні чинники 

суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій; теоретично 

обґрунтовано й розроблено програму підтримки суб’єктивного благополуччя 

персоналу освітніх організацій з урахуванням його психологічних чинників; 

 висновки про виявлені проблеми: констатовано недостатній рівень 

суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій, зумовлений 

рядом зовнішніх (психологічна безпека освітнього середовища та ін.) і 

внутрішніх (ціннісні орієнтації, емоційна зрілість, самоефективність та ін.); 

та ін.) чинників; 

 шляхи їх вирішення засобом інновацій: апробація програми 

психологічної підтримки суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

організацій з урахуванням його психологічних чинників; 

 зміни після запропонованих нововведень: очікується підвищення 

рівня суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій як 

ключового індикатора психологічного здоров’я освітян. 

 

2.1.5.2.2. – пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень1:  

10. Освіта дорослих. Післядипломна освіта. Актуальна проблема: 

Теорія і методика підготовки фахівців до особистісного і професійного 

самовдосконалення в умовах післядипломної освіти.  

18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія. 

Актуальна проблема: Науково-психологічний супровід педагогічних інновацій 

в освіті; 

 тема експерименту: «Психологічні засади розвитку соціальних 

компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української 

школи»; 

 терміни проведення: 2019–2022 рр., наказ № 525 управління освіти 

і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 20.12.2019 р.; 

 відомості про наукових керівників: Карамушка Лариса 

Миколаївна, д. психол. н., проф.; 

 інформація про інновації, що відпрацьовуються: теоретичне 

обґрунтування, розроблення та апробація моделі й психолого-організаційної 

технології розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в 

умовах Нової української школи; 

 результати експерименту, отримані впродовж звітного року 

відповідно до етапу експерименту: підготовка комплексу діагностичних 

методик щодо дослідження рівнів і чинників сформованості соціальних 

компетентностей педагогічних працівників та їх готовності до їх розвитку в 

умовах Нової української школи; 
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 висновки про виявлені проблеми: установлено недостатній рівень 

сформованості соціальних компетентностей педагогічних працівників та їх 

готовності до їх розвитку в умовах Нової української школи; 

 шляхи їх вирішення засобом інновацій: теоретичне обґрунтування, 

розроблення та апробація моделі й психолого-організаційної технології 

розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах 

Нової української школи; 

 зміни після запропонованих нововведень: очікується підвищення 

рівня соціальної компетентності педагогічних працівників як однієї з 

ключових компетентностей вчителя Нової української школи. 
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IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Моніторинг упровадження результатів наукових досліджень у 2020 р. 

здійснено на основі «Положення про впровадження результатів наукових 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок 

Національною академією педагогічних наук України», затвердженого 

постановою Президії НАПН України від 03 квітня 2019 р., протокол № 1-

2/4-101 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 інформації про стан 

упровадження продукції. У процесі моніторингу упровадження результатів 

науково-дослідної роботи проведено оцінювання його ефективності з метою 

вдосконалення і прогнозування подальших досліджень. 

Упровадження результатів НДР у 2020 р. відбувалося на базі таких 

двох об’єктів, як ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та електронна 

бібліотека НАПН України.  

Цільову групу споживачів наукової продукції склали педагогічні / 

науково-педагогічні працівники закладів післядипломної освіти, закладів 

вищої освіти, керівники освітніх організацій різного рівня, андрагоги, 

практичні психологи системи освіти, наукові бібліотеки та підвідомчі 

установи НАПН України. 

Отримані результати наукових досліджень оприлюднено для 

використання в електронній бібліотеці НАПН України (режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua), на сторінці кафедр у рубриці «Е-бібліотека кафедри» 

(наприклад, URL: http://umo.edu.ua/biblioteka-kafedri-n), репозитарії 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук України (Наукова бібліотека. 

Репозитарій. http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary). 

 

IV.1. Кількість упроваджених результатів наукових досліджень, 

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

продукції: 

Упровадження результатів наукових досліджень  відбувалось шляхом 

оприлюднення, розповсюдження і використання різних видів продукції, 

серед яких: 

 навчальна продукція – 7: 

1. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної 

освіти: підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол.: С. П. Касьян, 

http://umo.edu.ua/biblioteka-kafedri-n
http://umo.edu.ua/scientific-library
http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary
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Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко; ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2019. 

196 с. 

2. Державне та регіональне управління: підручник / Є. Г. Карташов, 

В. В. Євдокимов, І. О. Драган, О. І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. 

Київ: Освіта України, 2019. 248 с. 

3. Педагогічний консалтинг: навч. посіб. / Т. А. Борова, З. В. Рябова, 

Г. Ю. Кравченко, О. О. Почуєва. Луцьк: Терен, 2019. 324 с. 

4. Психодіагностика в освітньому процесі: навч. посіб. для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації системи післядипломної освіти / 

А. С. Москальова, М. В. Москальов; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. 

Київ: ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», 2019. 290 с. 

5. Якість вищої освіти: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / кол. авт.: 

А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк (та ін.); за наук. ред. А. Василюк, М. Дей; 

НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. Освіти». Київ; Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М. М., 2019. 176 с. 

6. Савчук Л. М. Менеджмент: навч.-метод. посіб. у структурно-

логічних схемах; НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ: ДЗВО 

«Ун-т менедж. освіти», 2019. 68 с. 

7. Інжиєвська Л. А., Ковальчук О. П. Арт-терапевтичний тренінг: навч.-

метод. посіб. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 184 с. 

 виробничо-практична продукція – 6: 

1. Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична 

реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України 

/ В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. Лещенко, 

С. Г. Литвинова, В. І. Луговий, В. В. Олійник, О. М. Спірін, М. П. Шишкіна / 

наук. ред. В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. Житомир: ЖДУ 

ім. І. Франка, 2019. 214 с. ISBN 978-966-485-251-4. 

2. Шевчук С. С. Практичний порадник до підготовки підсумкових 

випускних робіт для майстрів виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 2-е вид. Біла Церква: БІНПО УМО, 2019. 58 с. 

3. Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-

теоретичної підготовки) / В. Є. Харагірло, А. М. Лукіянчук. Біла Церква: 

БІНПО УМО, 2019. 81 с. 

4. Сілаєва І. Є. Практичний порадник до підготовки підсумкових 

випускних робіт (для викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти). Біла Церква: БІНПО ДЗВО 

«УМО» НАПН України, 2019. 60 с. 

5. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Методики 

дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: 

метод. посіб. Кам’янець-Подільський: ПП «Аксіома», 2019. 80 с. 
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6. Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, 

інтерактивно, корисно: програма та метод. рек. / ред.-уклад.: О. В. Аніщенко, 

М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, В. І. Потапова. Київ: ТОВ «Прометей», 2019. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України у 2020 р. впроваджено 

такі види виробничо-практичної продукції: збірники матеріалів конференцій 

– 2, електронний збірник авторських науково-методичних розробок – 1, 

робоча навчальна програма – 5, практичний порадник до виконання 

підсумкових випускних робіт – 3, робочий зошит – 1. 

Наукові результати послугували підґрунтям для удосконалення 

електронного науково-методичного супроводу навчальних модулів за всіма 

формами підвищення кваліфікації шляхом оновлення змісту та застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій, відбулося оновлення змісту та 

підготовки робочих навчальних програм для всіх форм підвищення 

кваліфікації. 

Упродовж 2020 року систематично поповнювалась «Методична 

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

skarbnichka), яка містить матеріали новітніх виробничих технологій та 

сучасних освітніх практик, зокрема – матеріали наукових досліджень 

науково-дослідної роботи, виробничо-практичну продукцію. 

Упровадження результатів дослідження реалізовувалось також у межах 

функціонування віртуальної школи педагогічного коучингу (створення 

відбулося в листопаді 2017 р.). Об’єктом впровадження є НМП ПТО 

Рівненської області.  

У Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» у 2020 р. впроваджено навчальну 

продукцію: звітний рік – 57 упроваджених результатів наукових досліджень; 

рік, що передує звітному – 28 упроваджених результатів. 

На сайтих кафедр розпочали свою роботу віртуальні науково-

методичні  кабінети, які дали змогу проводити оперативне консультування 

слухачів у режимі он-лайн, науково-методичні заходи викладачів кафедр за 

запитами слухачів.  

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» у 2020 р. на кафедрах здійснювалося 

упровадження результатів науково-дослідних тем, зокрема, впроваджено: 

- виробничо-практичну продукцію – 3: збірник матеріалів 

«ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та 

інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів»; матеріали 

круглого столу «ЗНУ – Україна – Європа: можливості і перспективи 

інтеграції в єдиний освітній простір»; матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і 

молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін». 

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

 навчальну продукцію – 13, зокрема: 

http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://umo.edu.ua/institutes/imp
http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp


65 

 

1. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність: навч. 

посіб. / Є. Г. Карташов, А. П. Миколаєць, А. В. Антонов, І. О. Драган, 

Н. В. Дацій, Ю. В. Шлапак, за заг. ред. Є. Г. Карташова, А. П. Миколайця. 

Київ: Освіта України, 2020. 304 с. 

2. Робочі програми навчальних дисциплін та силабуси до них 

упроваджено в освітній процес здобувачів вищої освіти – 5. 

URL: http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2. 

3. Мануал до атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського та 

магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія» / П. В. Лушин, 

Я. В. Сухенко, С. О. Хілько, С. В. Шевченко Київ, 2020. 92 с. 

URL: https://lib.iitta.gov.ua/719295. 

4. Спецкурс «Основи творчого проєктування», що визначає 

педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва засобами творчої проєктної діяльності 

(Т. Махиня). 

 наукову продукцію – 4. 

Упровадження результатів наукових досліджень за темою НДР 

«Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах»: у 

рамках дослідження названої теми була підготовлена дисертаційна робота 

Сухенко Я. В. «Психологічні закономірності проєктування педагогічним 

працівником індивідуальної освітньої траєкторії» на здобуття наукового 

ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна 

та вікова психологія. Результати наукових досліджень упроваджувалися у 

Приватному вищому навчальному закладі «Український гуманітарний 

інститут» (довідка № 69 від 22.07.2020 р.); Волинському інституті 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 346/02-13 від 19.06.2020 р.); 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського (довідка № 103-10/424 від 15.06.2020 р.); Харківському 

національному університеті імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-375 від 

10.06.2020 р.); Луганському національному університеті імені Траса 

Шевченка (довідка від № 1/450 від 01.06.2020 р.); Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова (довідка № 09-03-01-779 від 29.05.2020 р.); 

Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського (довідка № 92 від 29.05.2020 р.); Закарпатському 

інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01-08/251 від 

16.06.2020 р.); Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту 

освіти». 

Упровадження результатів наукових досліджень за темою НДР 

«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» 

здійснювалося на кафедрі теорії та методик викладання природничо-

математичних дисциплін та технологій Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 600 від 12.11.2020 р.); 

Класичного приватного університету (довідка № 238 від 30.04.2020 р.); 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти». 

http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2
https://lib.iitta.gov.ua/719295
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Було здійснене експертне рецензування дисертаційних досліджень:  

1. «Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з 

громадськістю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» 

(Рябець І. В.). 

2. «Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в 

Україні». 

3. «Професійна підготовка майбутніх бакалаврів з правознавства із 

застосуванням контекстного навчання». 

4. «Формування професійної компетентності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва засобами творчої проектної діяльності» 

(С. В. Давидової). 

Рецензовано навчальний посібник «Теорія і методика викладання в 

сучасній вищій школі» (автори – Г. П. Євсєєва, д.н. з держ. упр., професор, 

Г. І. Лисенко – к.і.н., доцент, Придніпровська державна академія будівництва 

та архітектури), спрямований на розгляд теоретичних і практичних аспектів 

процесу викладання в сучасній вищій школі, аналіз взаємодії традиційних та 

інноваційних підходів в сучасній теорії навчання, а також визначення суті і 

складових сучасної парадигми української вищої школи. 

Здійснено упровадження в процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій спецкурсу «Планування кар’єри та 

техніка пошуку роботи у сфері ІТ», комплексного тренінгового курсу «Моя 

професія – моє майбутнє», сценарію ділової гри «Прийом на роботу. 

Співбесіда»; спецкурсу «Психолого-педагогічна компетентність викладача» 

для професійного розвитку викладачів технічних коледжів; діагностичного 

інструментарію для моніторингу конкурентоспроможності студентів 

(Н. Приходькіна). 

Упровадження результатів наукових досліджень за темою НДР 

«Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та 

вдосконалення системи управління проєктами» відбувалось шляхом 

оприлюднення, розповсюдження і використання різних видів праць, серед 

яких: «Основи публічного управління та антикорупційна діяльність»: навч. 

посіб. / Є. Г  Карташов, А. П. Миколаєць, А. В. Антонов, І. О. Драган, 

Н. В. Дацій, Ю. В. Шлапак; за заг. ред. Є. Г. Карташова, А. П. Миколайця. 

Київ: Освіта України, 2020. 304 с. 

 

IV.2. Загальна характеристика використання наукових результатів 

під час підготовки: 

 державних стандартів освіти, навчальних планів: 

Результати НДР кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО були 

використані під час розробки таких  освітніх програм (9): 

 Освітня програма «Модульна програма підвищення кваліфікації 

керівників Нової української школи» (авторський колектив під науковим 

керівництвом Н. І. Клокар, д. пед. н., професорки), яка схвалена вченої радою 

УМО (протокол № 7 від 19 вересня 2018 р.). Освітня програма розрахована 
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на 150 годин (5 кредитів EКTS). На її основі було розроблено типову освітню 

програму організації та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних 

кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції 

«Нова українська школа». Програму було затверджено наказом МОН 

України від 13 грудня 2018 року (лінк: https://goo-gl.su/jQvVF7). Також, було 

розроблено освітньо-професійні програми тематичних курсів підвищення 

кваліфікації тренерів та керівників ЗЗСО з питань реалізації Концепції «Нова 

українська школа». Зокрема:  

 Освітні програми «Підготовка регіональних тренерів для навчання 

керівників НУШ» та «Підготовка керівних кадрів закладів загальної 

середньої освіти до впровадження Концепції «Нова українська школа». 

Програми схвалено вченої радою УМО й розраховані на 150 годин (5 

кредитів EКTS); 

 Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівників 

закладів ЗСО (розробники: Н. В. Любченко, к. пед. н., доцентка, Н. А. Зінчук, 

к. пед. н., доцентка), 150 годин (5 кредитів EКTS); 

 Освітні програми ПК педагогічних, науково-педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» для 

категорії слухачів «Керівники закладів загальної середньої освіти 

(регіональні тренери/експерти з проблем інституційного аудиту та розбудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти)», а саме: «Створення та 

розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. інституційний 

аудит» та «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти» (авторського колективу: Н. І. Клокар, д. пед. н., 

професорка, Т. М. Сорочан, д. пед. н., професорка, З. В. Рябова, д. пед. н., 

професорка, Н. В. Любченко, к. пед. н., доцентка, А. В. Бондар, Ю. В. Вергун, 

Г. В. Єльникова, д. пед. н., професорка). Освітні програми передбачають 150 

годин (5 кредитів EСTS); 

 Освітні програми для КПК державних службовців: дві загальні 

професійні (сертифікатні) програми на 60 годин (2 кредити ЄКТС) кожна. Це 

такі програми: Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» та «Професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за темою: 

«Інституційний аудит та розбудова системи забезпечення якості освіти». У 

2020 році програми КПК державних службовців було оновлено відповідно до 

наказів НАДС. На сьогодні це: загальна професійна (сертифікатна) програма 

ПК «Публічне управління розвитком системи освіти» (укладачі З. В. Рябова, 

д. пед. н., професорка, Т. О. Лукіна, д. н. з держ. упр., професорка, 

Н. В. Любченко, к. пед. н., доцентка) та спеціальна професійна 

(сертифікатна) програма ПК «Інституційний аудит та розбудова системи 
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забезпечення якості освіти» (укладачі Т. М. Сорочан, д. пед. н., професорка, 

З. В. Рябова, д. пед. н., професорка, Т. О. Лукіна, д. н. з держ. упр., 

професорка, Л. М. Оліфіра, к. пед. н., доцентка, А. В. Бондар, Ю. В. Вергун, 

Г. В. Єльникова, д. пед. н., професорка). Освітні програми передбачають 60 

годин (2 кредити EСTS). Програми затверджено: вченою радою ЦІПО від 9 

червня 2020 р., протокол № 4, вченою радою ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» від 25 червня 2020 р., протокол № 7 та погоджено 

НАДС від 4.11.2020 р. 

 Загальна короткострокова програма ПК державних службовців, 

посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадових осіб 

місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої 

категорії посад, з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю 

(укладачі З. В. Рябова, д. пед. н., професорка, Р. В. Козенко, к. н. з держ. упр., 

Т. В. Баранцова, урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю, аспірантка 

кафедри МОП); 

Відповідно до результатів НДР в освітньому процесі активно 

запроваджувалися спецкурси та авторські тематичні курси (27), а саме: 

«Менеджмент знань в управлінні закладом освіти як проектно-орієнтованою 

організацією» (проф. З. В. Рябова); «Демократія і управління в ЄС» (проф. 

З. В. Рябова); «Організація інклюзивного навчання на основі місцевого 

самоврядування» (доц. Р. В. Козенко); «Управління впровадженням 

інклюзивної освіти в умовах освітньої системи регіону» (доц. Р. В. Козенко); 

«Проблеми формування та реалізації освітньої політики в контексті Закону 

України «Про освіту» (проф. В. В. Супрун); «Організаційно-правове 

забезпечення управління професійною (професійно-технічною) та фаховою 

передвищою освітою» (проф. В. В. Супрун); «Впровадження міжсекторного 

партнерства в сучасних умовах модернізації освіти» (проф. В. В. Супрун); 

«Управління змінами та інноваціями в освітніх організаціях» (доц. 

Л. М. Оліфіра); «Управління проектами в закладах освіти» (доц. 

Л. М. Оліфіра); «Технології тайм-менеджменту в професійній діяльності 

керівника ЗЗСО» (доц. Н. В. Любченко); «Самоменеджмент як чинник 

професійно-особистісного розвитку сучасного менеджера в освіті» (доц. 

Н. В. Любченко); «Кар’єра та кар’єрна стратегія керівника закладу ЗСО в 

контексті реалізації Закону України «Про освіту» та концепції «Нова 

українська школа» (доц. Н. В. Любченко); «Розробка та впровадження 

освітніх проєктів і програм в НУШ, здійснення досліджень у сфері освіти» 

(доц. Н. М. Гончаренко); «Управління закладом освіти в умовах 

децентралізації» (доц. Н. М. Гончаренко); «Проектно-орієнтоване навчання 

на базі STEAM-лабораторії як інтеграційна основа STEAM-освіти» (доц. 

Н. М. Гончаренко); «Стратегічні напрями державного управління освітою в 

Україні» (доц. О. С. Коврига); «Соціальні ризики у трудовій сфері» (проф. 

В. В. Надрага); «Прогнозування розвитку освітніх систем і об’єктів» (доц. 

К. В. Гораш, ст.викл. Т. М. Пікож); «Методи і засоби прогнозування розвитку 

освітніх систем» (доц. К. В. Гораш); «Наукові засади розробки інструментів 
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для дослідження проблем освітньої діяльності закладу» (проф. Т. О. Лукіна); 

«Розвиток громадянських компетентностей керівників і педагогічних 

працівників закладів освіти» (проф. Н. І. Клокар); «Супервізія як сучасна 

форма підтримки професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів 

системи освіти» (проф. Н. І. Клокар); «Управління впровадженням 

інклюзивної освіти в системі освіти району, міста» (проф. Н. І. Клокар); 

«Бенчмаркінг як інноваційний інструмент освітнього менеджменту» (доц. 

Н. А. Зінчук); «Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими 

потребами в умовах ІО» (проф. З. В. Рябова, доц. Р. В. Козенко); 

«Менеджмент освітньої та педагогічної діяльності в закладах освіти» (проф. 

З. В. Рябова). 

Результати НДР кафедри психології управління ЦІПО широко 

використовувалися при складанні навчальних планів, по-перше, у частині 

оновлення й розширення тематики навчальних занять. Так, у 2020 р. 

відповідно до результатів НДР в освітньому процесі викладались спецкурси: 

«Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення» 

(проф. О. І. Бондарчук), «Психологічне забезпечення розвитку 

конкурентоздатності персоналу освітніх організацій» (доц. І. В. Пустовалов) 

та ін., читались лекції: «Психологічне забезпечення управління закладом 

професійної (професійно-технічної) освіти: виклики сьогодення» 

(проф. О. І. Бондарчук) та ін.; проводились семінарські заняття у форматі 

тренінгів: «Психологічні засади розвитку підприємницької активності 

персоналу закладів професійної (професійно-технічної) освіти» 

(проф. О. І. Бондарчук), «Розвиток соціальної компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти» 

(проф. Л. М. Карамушка), «Психологічні особливості розвитку особистісного 

потенціалу педагогічних працівників закладів освіти» 

(проф. А. С. Москальова) та ін.; тематичних дискусій: «Суб’єктивне 

благополуччя як індикатор психологічної безпеки освітнього середовища» 

(проф. О. О. Горова) тощо. По-друге, у звітному році було проведено 

авторські тематичні курси за результатами виконання підтем НДР викладачів 

кафедри психології управління, зокрема: «Психолого-педагогічні засади 

проектного управління діяльністю закладу освіти засобами комп’ютерних 

технологій» (доц. В. О. Киричук), «Коучингові технології у діяльності 

фахівців системи освіти» (доц. Н. І. Пінчук) тощо. 

Результати НДР кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО 

використовувались у ході формулювання та подання: 

1) пропозицій до проекту змін до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження національної рамки кваліфікацій» від 23 

листопада 2011 р. № 1341; 

2) пропозицій до Плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на 

період до 2027 року; 
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3) пропозицій до реалізації Концепції розвитку громадянської освіти до 

2024 року; 

4) пропозицій до проєкту Положення про дуальну форму здобуття 

вищої та фахової передвищої освіти;  

5) рекомендацій міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших 

науково-практичних заходів – Рекомендації IV міжнародної науково-

практичної конференції «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: 

виклики, досвід, стратегії, перспективи», 7 квітня 2020 р. Київ-Ірпінь; 

Рекомендації до Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих вчених «Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 18 травня 

2020 р.). Київ: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2020. 602 с. Електрон. опт. диск. 

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

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові досягнення молоді: 

особливості та перспективи»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Тернопіль, 19 

червня 2020 року). 

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/19.06.2020 

6) нових досліджень, розпочатих згідно з рекомендаціями завершених 

фундаментальних досліджень – тема НДР «Трансформація професійного 

розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах 

відкритого університету післядипломної освіти» (РК 0120U104637, 2020-

2025 рр.). 

Динаміка впровадження результатів наукових досліджень та розробок 

упродовж звітного та року, що передує звітному є позитивною: збільшилась 

як кількість упроваджених результатів, так і широта й різноманітність 

об’єктів упровадження (заклади та установи освіти різного рівня): 

У 2020 році розпочато упровадження результатів науково-дослідної 

теми «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-

педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної 

освіти» (РК 0120U104637, 2020-2025 рр.). 

 

IV.3. Узагальнена інформація про впровадження результатів 

наукових досліджень (друковані видання) (кількість об’єктів 

упровадження результатів наукових досліджень, зокрема: органів 

державної влади та місцевого самоврядування, закладів освіти, установ, 

підприємств, організацій, у тому числі підвідомчих установ НАПН України): 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» серед об’єктів упровадження 

результатів наукових  досліджень – 1 НМЦ, 5 ДНЗ, а саме: 

1. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Рівненській області (віртуальна школа педагогічного коучингу); 

http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/19.06.2020
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2. ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро; 

3. ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук Полтавської обл.; 

4. ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну», м. Суми; 

5. «Регіональний центр професійно-технічної освіти», м. Зіньків 

Полтавської обл.; 

6. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень – 

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 

як замовники освітніх послуг. А саме, враховано освітні запити і коригування 

змістової складової освітнього процесу розроблено робочі навчальні 

програми вибіркових спецкурсів, проводиться робота, яка спрямована на 

розвиток науково-методичної компетентності слухачів та готовності до 

реалізації інноваційних підходів при професійній підготовці здобувачів 

освіти.  

Здійснено цілісний науковий аналіз проблеми розвитку науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентності в умовах 

професійної (професійно-технічної) освіти, розроблено, експериментально 

перевірено і впроваджено в підготовку педагогічних працівників сучасні 

моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей, упроваджено науково-методичний супровід та 

навчально-методичне забезпечення в систему курсової і післякурсової 

підготовки педагога. 

Розроблено та експериментально перевірено продуктивність діяльності 

Школи педагогічного коучингу як сучасної моделі для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіт. Результати діяльності Школи педагогічного коучингу 

презентовано на Президії Національної академії педагогічних наук України 

(17.12.2020 року) у межах доповіді «Про наукову та науково-методичну 

діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в умовах 

децентралізації управління освітою». 

Науково-методичну систему розвитку науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей упроваджено в післядипломну 

освіту шляхом організації диференційованого акмеологічного освітнього 

простору, запровадження технології науково-методичного супроводу, 

акметехнологічного навчально-методичного забезпечення. В умовах 

розробленого науково-методичного забезпечення в післядипломну освіту 

розвиток науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей відбувається шляхом взаємозв’язку курсового і 

міжкурсового періодів як єдиного міжатестаційного циклу, запровадження 

перспективних індивідуально-диференційованих форм підвищення 

кваліфікації, форм професійного розвитку в міжкурсовий період 

(мотиваційно-планувальна, самоосвітня, дослідницько-пошукова, практично-
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експериментальна, методична тощо), компетентнісно орієнтованих 

метатехнологій (інтерактивні, тренінґові, акмеологічні, ігротехнології). 

На презентативній локації LMS «Профосвіта» функціонує постійно 

діюча рубрика «У фокусі моніторингу», також на сайті БІНПО питанням 

моніторингу присвячено рубрику «Моніторинг якості». До проведення 

моніторингових досліджень якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

П(ПТ)О залучались НМЦ ПТО у Волинській, Закарпатській, Донецькій, 

Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, 

Херсонській, Харківській областях та НМК у м. Київ, керівники і педагогічні 

працівники ЗП(ПТ)О тощо. 

Для збору первинної інформації при моніторингових дослідженнях 

використовували низку методів, зокрема експертне опитування, інтерв’ю, 

анкетування, тестування, спостереження; аналіз документів, оцінні засоби 

рівня досягнення результатів навчання на курсах підвищення кваліфікації 

тощо. 

У межах внутрішнього моніторингу якості на базі Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти щорічно проводяться 

репрезентативні моніторингові дослідження й оцінювання рівня 

задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, які спрямовуються на отримання 

даних про кількісно-якісні показники задоволеності різних категорій 

слухачів та аналіз їхньої динаміки. 

Упродовж листопада-грудня в рубриці «У фокусі моніторингу» 

проведено Всеукраїнське опитування «Виявлення потреб і запитів у нових 

кваліфікаціях у сфері енергоефективності і енергозбереження» в рамках 

компоненту «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» проєкту 

«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні» (2020–2025). Опитування передбачало 

виявлення потреб і запитів у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності 

і енергозбереження. В опитуванні взяло участь 573 респондентів, із них: 89, 

9% – представники закладів ПТО, 5,9% – ЗВО, 17% – заклади післядипломної 

освіти, 1,9% – загальноосвітні навчальні заклади, 1,2% (7 підприємств) – 

роботодавці. 

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» серед об’єктів упровадження 

результатів наукових досліджень – 12 ЗВО, а саме: 

1. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (довідка № 600 від 12.11.2020 р.); 

2. Класичний приватний університет (довідка № 238 від 30.04.2020 р.); 

3. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»; 

4. Льотна академія Національного авіаційного університету (договір 

про співробітництво № Д19-17 від 19.12.2019 р.; довідка про впровадження 

20.629 від 02.03.2020; довідка про впровадження 20.630 від 02.03.2020 р.); 
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5. Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний 

інститут» (довідка № 69 від 22.07 2020 р.); 

6. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (довідка 

№ 346/02-13 від 19.06.2020 р.); 

7. Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського (довідка № 103-10/424 від 15.06.2020 р.); 

8. Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди 

(довідка № 01/10-375 від 10.06.2020 р.); 

9. Луганський національний університет імені Траса Шевченка (довідка 

від № 1/450 від 01.06.2020 р.); 

10. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (довідка 

№ 09-03-01-779 від 29.05.2020 р.); 

11. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського (довідка № 92 від 29.05.2020 р.); 

12. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (довідка 

№ 01-08/251 від 16.06.2020 р.).  

Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень – 

науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти. 

Наукові результати за виконанням НДР введенні до змісту навчально-

методичного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) освітнього рівнів зі 

спеціальностей: 

 073 «Менеджмент» ‒ освітньо-професійні програми «Менеджмент», 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)»; 

 057 «Економіка» ‒ освітньо-професійні програми «Управління 

персоналом та економіка праці»; 

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-

професійні програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Поширення та використання проміжних результатів дослідження 

підтверджується індексами цитування, а саме: усі члени НДР мають профілі 

в Google Scholar, ORCID iD та ResearcherID, усі представлені у системі 

«Бібліометрика української науки». 

У Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»: 

1) на кафедрі менеджменту освіти та права: 

Об’єкти впровадження результатів наукових досліджень:  

 заклади ЗЗСО ‒ 3: Бучанський навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4» Бучанської міської ради Київської області (довідка 

№ 332 від 28.12.2019 р.); Богодухівська гімназія № 1 Богодухівської районної 

ради Харківської області (довідка № 01-22/171 від 30.10.2019 р.); ДЗ 

«Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій 

та моніторингу»; 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo
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 відділи освіти ‒ 1: Відділ освіти молоді та спорту Чаплинської 

селищної ради Херсонської області (довідка № 846/01-23 від 30.12.2019 р.). 

Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень: 

керівники закладів освіти, педагогічні / науково-педагогічні працівники ІПО, 

державні службовці категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого 

самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад. 

Динаміка впровадження результатів наукових досліджень та розробок 

упродовж звітного та року, що передує звітному є позитивною: збільшилась 

як кількість упроваджених результатів, так і широта й різноманітність 

об’єктів упровадження. 

2) на кафедрі  психології управління: 

Об’єкти впровадження результатів наукових досліджень:  

 заклади ЗЗСО ‒ 7: Зазимське навчально-виховне об’єднання 

Броварського району Київської області (довідка про впровадження від 

23.12.2020 р. № 213); Літківське навчально-виховне об’єднання 

ім. М. П. Стельмаха Броварського району Київської області (довідка про 

впровадження від 23.12.2020 р. № 299); Погребське навчально-виховне 

об’єднання Броварського району Київської області (довідка про 

впровадження від 23.12.2020 р. № 01-23/67); Пухівська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів Броварського району Київської області (довідка про 

впровадження від 23.12.2020 р. № 213); Рожнівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області 

(довідка про впровадження від 23.12.2020 р. № 970); «Маковищанська 

гімназія» Макарівського району Київської області (довідка про впровадження 

від 15.12.2020 р. № 112); Комунальний заклад «Дніпровська середня 

загальноосвітня багатопрофільна школа І–ІІІ ступенів» Верхньодніпровської 

районної ради Дніпропетровської області (довідка про впровадження від 

23.11.2020 р. № 237); 

 ІРЦ ‒ 3: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Хорольської районної ради Полтавської області (довідка про впровадження 

від 04.12.2020 р. № 01-20/84); Комунальна установа «Старобільськиий 

інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської районної ради Луганської 

області (довідка про впровадження від 09.12.2020 р. № 63); Комунальна 

установа «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Голосїівського району м. Києва 

(довідка про впровадження від 09.12.2020 р. № 64); 

 ЗФПО ‒ 2: КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж 

ім. Т. Г. Шевченка» (довідка про впровадження від 10.12.2020 р. № 247); 

ВСП «Політехнічний фаховий коледж» Криворізького національного 

університету (довідка про впровадження від 15.12.2020 р. № 560); 

 ЗВО ‒ 4: Криворізький державний педагогічний університет 

(довідки про впровадження від 06.03.2020 № 20-152, від 17.06.2020 р. № 09/1-

306/3); Одеська державна академія технічного регулювання та якості (довідка 

про впровадження від 15.12.2020 р. № 375); Уманський педагогічний 
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університет імені Павла Тичини (довідка про впровадження від 10.12.2020 р. 

№№ 230, 231); Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького (довідка про впровадження від 15.12.2020 р. №№ 280/04, 

281/04). 

Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень: 

керівники освітніх організацій різного рівня, педагогічні / науково-

педагогічні працівники ЗВО і ІПО, андрагоги, практичні психологи системи 

освіти. 

Динаміка впровадження результатів наукових досліджень та розробок 

упродовж звітного та року, що передує звітному є позитивною: збільшилась 

як кількість упроваджених результатів, так і широта й різноманітність 

об’єктів упровадження (заклади та установи освіти різного рівня). 

 

IV.4. Узагальнена інформація про впровадження результатів 

наукових досліджень (електронні видання) (кількість розміщених у 

репозитарію Електронної бібліотеки НАПН України результатів наукових 

досліджень та розробок; динаміка завантажень результатів наукових 

досліджень та розробок упродовж звітного та року, що передує звітному; 

кількість завантажень результатів наукових досліджень та розробок з 

інших Інтернет-ресурсів): 

Кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО: 

 кількість розміщених у репозитарії Електронної бібліотеки НАПН 

України результатів наукових досліджень та розробок: загалом – 37; 

 динаміка завантажень результатів наукових досліджень та розробок 

упродовж звітного та року, що передує звітному – позитивна; 

 кількість завантажень результатів наукових досліджень та розробок 

з інших Інтернет-ресурсів. 

 поширення та використання проміжних результатів дослідження 

підтверджується індексами цитування, а саме: усі члени НДР мають профілі 

в Google Scholar, ORCID iD та ResearcherID, усі представлені у системі 

«Бібліометрика української науки». 

Кафедра психології управління ЦІПО: 

 кількість розміщених у репозитарію Електронної бібліотеки НАПН 

України результатів наукових досліджень та розробок: загалом – 59, у 

звітному році – 10; 

 динаміка завантажень результатів наукових досліджень та розробок 

упродовж звітного та року, що передує звітному – позитивна, кількість 

завантажень у звітному році (5253) порівняно з минулим (4193) зросла на 

1027 завантажень (за даними статистики ЕБ НАПН України); 

 кількість завантажень результатів наукових досліджень та розробок 

з інших Інтернет-ресурсів. 

Кафедра професійної та вищої освіти ЦІПО: 

 кількість розміщених у репозитарію Електронної бібліотеки НАПН 

України результатів наукових досліджень та розробок у 2020 р.:  
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 загалом – 204, у звітному році – 52; 

 за темою НДР (2017–2019) РК № 0117U002379 «Наукові засади 

управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства 

України» 1 упроваджений результат у рік, що передує звітному: («Якість 

вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник / [за наук. 

ред. А. Василюк, М. Дей; кол. авторів: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк та 

ін.)]; НАПН України, Університет менеджменту освіти. Київ; Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. 176 с. (https://lib.iitta.gov.ua/717657/) – 212 

скачувань у 2019 р. та 934 скачування у 2020 р. (+722). 

Всього за темою НДР (2017–2019) РК № 0117U002379 «Наукові засади 

управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства 

України» внесено ресурсів – 46, скачувань – 3685 (всього) та 2880 (у 2020 р.). 

Порівняно з 2019 р (2066 скачувань) кількість завантажень зросла на 1619 (за 

даними статистики ЕБ НАПН України); 

 1 упроваджений результат у рік, що передує звітному: («Якість 

вищої освіти: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за наук. ред. 

А. Василюк, М. Дей; кол. авт.: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк [та ін.]; 

НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ; Ніжин: Видавець ПП 

Лисенко М. М., 2019. 176 с. (https://lib.iitta.gov.ua/717657/). 

за темою НДР (2020-2025 рр.) РК 0120U104637 «Трансформація 

професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в 

умовах відкритого університету післядипломної освіти» розміщено 52 

розробки, завантажень – 6057 (у 2020 р.).  

 кількість завантажень результатів наукових досліджень та розробок 

з інших Інтернет-ресурсів: розміщено 9 розробок у Researchgate, скачено – 

134; Scopus завантажень – 2, скачувань – 20. 

 

IV.5. Приклад успішної історії впровадження результатів наукових 

досліджень та розробок. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» упровадження результатів дослідження 

реалізовується у межах функціонування віртуальної школи педагогічного 

коучингу (створено у листопаді 2017 року). Об’єктом упровадження є НМЦ 

ПТО Рівенської області. У межах внутрішнього моніторингу якості на базі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (БІНПО) щорічно 

проводяться репрезентативні моніторингові дослідження й оцінювання рівня 

задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, які спрямовуються на отримання 

даних про кількісно-якісні показники задоволеності різних категорій 

слухачів та аналіз їхньої динаміки. Аналіз показників зовнішньої оцінки 

НМЦ ПТО у Волинській, Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, 

Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, 

Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській 

https://lib.iitta.gov.ua/717657/
https://lib.iitta.gov.ua/717657/
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областях та НМК у м. Київ, керівники і педагогічні працівники ЗП(ПТ)О 

тощо. 

При проведенні зовнішнього моніторингу для оцінювання та вивчення 

динаміки представлено десять показників якості освітньої діяльності та 

якості підвищення кваліфікації слухачів: набуття/вдосконалення 

компетентностей слухачами відповідно до вимог стейкхолдерів; якість 

організації освітнього процесу; рівень використання ІКТ в освітньому 

процесі; практикоорієнтованість змісту підвищення кваліфікації; якість 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу курсів підвищення 

кваліфікації слухачів; загальна якість викладання на курсах підвищення 

кваліфікації; ступінь задоволення запитів і потреб слухачів стосовно новітніх 

виробничих технологій; відповідність змісту навчання професійним 

потребам слухачів; наявність комфортних психологічних умов під час 

освітнього процесу; рівень упровадження результатів навчання в практику 

професійної діяльності. Кількісні абсолютні та відносні показники надають 

можливість для здійснення їх оперативного коригування та підвищення рівня 

задоволеності основних замовників (отримувачів) освітніх послуг. 

Упровадження результатів інноваційних моделей підвищення кваліфікації 

триває. 

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» у 2020 році проводився внутрішній та 

зовнішній моніторинг якості надання освітніх послуг, оцінювання рівня 

задоволеності здобувачів вищої освіти, анкета випускника, анкета «викладач 

очима здобувача вищої освіти», анкета роботодавців  (інфоргафіка 

відповідей ) URL: http://umo.edu.ua/anketi-zvorotnogho-zvjazku-zi-

stejkkholderami-nnimp2. 

В опитуванні брали участь: 128 здобувачів вищої освіти 

(http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/

rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%

82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B

2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf), 45 студентів-випускників ДЗВО «УМО» 

(http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/

rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%

82%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B

A%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.pdf), керівники 11 закладів освіти 

(стейкхолдери) 

(http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/

rez_anket_unz/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90%20%

D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%90%D0

%92%D0%A6%D0%86%D0%92_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%

BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_06_05_20%20(1).pdf).  

Опитування передбачало виявлення зацікавленості: навчання в ДЗВО 

«УМО»; щодо створення умов для розвитку наукових інтересів у здобувачів 

вищої освіти; щодо створення умов в ДЗВО «УМО» для розвитку творчої 

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/anketi-zvorotnogho-zvjazku-zi-stejkkholderami-nnimp2
http://umo.edu.ua/anketi-zvorotnogho-zvjazku-zi-stejkkholderami-nnimp2
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%92%D0%A6%D0%86%D0%92_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_06_05_20%20(1).pdf)
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%92%D0%A6%D0%86%D0%92_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_06_05_20%20(1).pdf)
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%92%D0%A6%D0%86%D0%92_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_06_05_20%20(1).pdf)
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%92%D0%A6%D0%86%D0%92_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_06_05_20%20(1).pdf)
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%92%D0%A6%D0%86%D0%92_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_06_05_20%20(1).pdf)


78 

 

особистості здобувачів вищої освіти; щодо задоволеності організацією 

освітнього процесу; рівня задоволеності викладанням навчальних дисциплін; 

змістом педагогічної та науково-дослідної практик та інше. Деякі результати 

опитування представлено у скріншотах, більш детальна інформація 

представлена на сайті: 

URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch

_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C

%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%

D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf: 

Показники оцінювання якості надання освітніх послуг надають 

можливість для здійснення їх оперативного коригування та підвищення рівня 

задоволеності як здобувачів вищої освіти так і стейкхолдерів. 

Також науково-педагогічними працівників ННІМП здійснювалось 

керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, як 

результат наукових досліджень були підготовлені виступи здобувачів вищої 

освіти на Всеукраїнській науково-практичній конференцій здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: Пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін», 18 травня 2020 р. м. Київ та опубліковані тези 

виступів у збірниках: 

«Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених (м. Київ, 18 травня 2020 р.). К.: Навчально-науковий 

інститут менеджменту та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. 

602 с. Електрон. опт. диск. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp 

«Наукові досягнення молоді: особливості та перспективи»: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених (м. Тернопіль, 19 червня 2020 року). 

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/19.06.2020  

У Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» прикладом успішної історії 

впровадження результатів наукових досліджень і розробок кафедри 

менеджменту освіти та права є впровадження результатів під час реалізації 

наукового дослідження «Розвиток лідерської компетентності керівників 

закладів загальної середньої освіти в умовах упровадження Концепції «Нова 

українська школа» (2019–2021 рр.), що відбувається на базі ДЗ 

«Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій 

та моніторингу». Провідною метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних засад та розроблення технології розвитку лідерської 

компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах 

упровадження Концепції «Нова українська школа». Завданнями наукового 

дослідження є: обґрунтувати сутність та визначити структуру лідерської 

компетентності керівників Нової української школи; виявити залежність між 

рівнем розвитку лідерської компетентності керівників Нової української 

школи, професійної компетентності учителів НУШ та інтегральної 

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/rez_anket_unz/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B01.pdf
http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/19.06.2020
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компетентності учнів НУШ; на основі розроблених критеріїв і показників 

розвитку лідерської компетентності керівників закладів загальної середньої 

освіти здійснити педагогічну діагностику рівнів її розвитку і створити 

профілі компетентності лідерства керівників Нової української школи; 

розробити та експериментально перевірити технологію розвитку лідерської 

компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах 

реалізації Концепції «Нова українська школа»; створити методичні 

рекомендації з педагогічної діагностики рівнів розвитку лідерської 

компетентності керівника Нової української школи; упровадити технологію 

розвитку лідерської компетентності керівника Нової української школи у 

закладах загальної середньої освіти Тернополя. 

У ході реалізації зазначеного проєкту було проведено: підлокацію 

«Проєктний менеджмент в закладі освіти» у рамках роботи інтеграційної 

методичної інфраструктури «Дистанційне освітнє трансфер-містечко 

інноваційних можливостей-2020» (D#04 T’mistechko-2020) (20 травня 

2020 р., м. Тернопіль); підлокацію в освітньому трансфер-містечку 

інноваційних можливостей-2020 «Самооцінювання як аналітичний 

інструмент внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (D#04 

T’mistechko-2020) (22 жовтня 2020 р., м. Тернопіль). 

Другою успішною практикою є те, що у межах виконання НДР 

підготовлено та проведено попередні захисти дисертаційних досліджень на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – 3 роботи 

(І. Братищенко, А. Літкевич, О. Михасюк) – роботи подано у спеціалізовану 

вчену раду; на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління – 3 роботи (В. Колеснікова, В. Циган та Л. Марусіна). Наразі 

триває підготовка й інших дисертаційних досліджень на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії (PhD). 

Третя успішна практика – це створені та успішно проведені науково-

практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку 

менеджера освіти». На сьогодні було успішно організовано й проведено дві 

студії в межах: ХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 

2020» (13 жовтня 2020 р.) та в межах віртуальної виставки «Освіта та 

кар’єра-2020» (20 листопада 2020 р.) за участю НПП кафедри МОП, НПП 

УМО, закладів ППО, керівників закладів загальної середньої, вищої та 

післядипломної освіти, керівників і працівників органів управління освітою. 

За проведення зазначеного заходу всі учасники отримали сертифікати та 

дипломи. 

Отже, описані успішні практики підтверджують достатньо високу 

ефективність наукових досліджень та практичних розробок. 

Прикладом успішної історії впровадження результатів наукових 

досліджень і розробок кафедри психології управління є реалізація системи 

управління проєктуванням особистісного розвитку учнів засобами 

комп’ютерних технологій (Універсал-4 онлайн) в освітньому процесі 

Опорного закладу «Засульський ліцей» Засульської сільської ради 
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Полтавська області. Суть розробки: на основі системного аналізу результатів 

комплексної діагностики учасників освітнього середовища (учнів, педагогів, 

батьків, медичних працівників), що проводиться в онлайн-режимі, 

здійснюється цілепокладання освітніх проєктів, для цього конструюються 

завдання для закладу на виявлені проблеми і задачі особистісного розвитку 

учнів. Далі моделюється сюжетна лінія цільових і проблемних проєктів на 

реалізацію цих завдань. На реалізацію проєктів здійснюється педагогічним 

колективом планування змісту модулів та визначаються конкретні учасники, 

виконавців та дати реалізації. У результаті в трьохвимірній проєкції за 

напрямками роботи та підрозділами закладу отримуємо цілеспрямовані та 

системні плани реалізації проєктів як для закладу в цілому, так і для всіх 

педагогічних працівників. 

Основні завдання розробок, що впроваджені та реалізовані в закладі: 

1. Створено цілісну особистісно-розвивальну модель організації 

освітнього процесу закладу, спрямовану на особистісний та соціальний 

розвиток учнів та збереження фізичного та психосоціального здоров’я. 

2. Упроваджено в практику роботи закладу психолого-педагогічні 

технології цілісної особистісно-розвивальної системи та створено модель 

визначення педагогічно доцільної структури та складових освітнього 

середовища даного закладу з використанням Інтернет сервісів. 

3. Організовано дистанційно методичну та технічну підтримку 

педагогічних працівників закладу та психолого-педагогічний супровід учнів і 

батьків дистанційно в онлайн-режимі з використання Інтернет ресурсів. 

Результати моніторингу особистісного розвитку учнів «Засульський 

ліцей Засульської сільської ради Полтавська області» підтверджують 

позитивну динаміку особистісного розвитку учнів протягом періоду 

впровадження розробки, а саме у: 1) соціальному розвитку учнів 

підвищується інтеграція класних керівників в учнівських колективах, в 

середньому на 43%, здійснюється стимулювання життєвої активності 

вихованців за основними групами видів діяльності, особливо: в соціально-

комунікативній – на 74%, в навчально-пізнавальній – на 43%, в громадсько-

корисній – на 41%, в національно-громадянській – на 20% тощо; 

2) особистісному розвитку – значно зменшується кількість наступних 

категорій учнів в класних колективах: ізольованих – на 56%, відторгнених – 

на 68%. Підвищується соціальний статус учнів у класних колективах на 32%; 

3) психосоціальному розвитку – знижується тривожність на 34%, 

імпульсивність на 27%, схильність до нечесної поведінки на 43%, 

агресивність на 27%, невпевненість на 26%, замкненість на 13%, 

асоціальність на 23%; 4) духовному розвитку відмічаються позитивні зміни, 

особливо з питань формування ціннісних пріоритетів учнів: «Я і здоров’я» на 

34%, «Я і навчання» на 29%, «Я і праця» на 16%, «Я і громадські доручення» 

на 12%, «Я і Україна» на 14%, «Я і моральні цінності» на 21%.  
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Отже, результати моніторингу розвитку учнів підтверджують 

достатньо високу ефективність наукових досліджень та практичних 

розробок. 
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V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 

Університет менеджменту освіти є засновником та співзасновником 

низки наукових періодичних видань, серед яких: 

 збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове 

видання що індексується: Infobaseindex; SJIF (Impact Factor); Akademic 

resource Index; CiteFactor; Google Scholar; Національна бібліотека 

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

 «Педагогічні науки» – виходив щоквартально впродовж звітного 

періоду; внесений до переліку наукових фахових видань у галузі 

педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України від 28 грудня 2019 року № 1643 (додаток 4). Серія «Педагогічні 

науки» Освіта/Педагогіка: 01; код спец.: 011, 012, 013, 014, 015, 016 

(Категорія «Б»); 

 «Соціальні та поведінкові науки» – впродовж ІІІ–ІV кварталів 2019 

року серію «Соціальні та поведінкові науки» було об’єднано з серією 

«Управління та адміністрування» та видано єдиним збірником під назвою 

«Соціальні та поведінкові науки»: 05; код спец.: 051, 053 Шифр галузі: 07; 

код спец.: 073; Шифр галузі: 28; код спец.: 281. Внесений до переліку 

наукових фахових видань у галузі психологічних наук рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 

року № 409 (додаток 1) (психологічні 053) (Категорія «Б»); Внесений до 

переліку наукових фахових видань у галузі наук з державного управління 

рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 02 

липня 2020 року № 886 (додаток 4) (державне управління 281) (Категорія 

«Б»); готуються документи для подачі до МОН України на отримання 

категорії за шифрами спеціальностей (економіка 051), (менеджмент 073). 

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

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук 

рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 02 

липня 2020 року № 886 (додаток 4) (Категорія «Б»); 

 «Інформаційні технології і засоби навчання» (співзасновники), 

наукометричне електронне фахове (Web of Sciense). Внесений до переліку 

наукових фахових видань у галузі педагогічних наук рішенням Атестаційної 

колегії Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2018 року № 1412 

(педагогічні науки) (Категорія «А»); 

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

вийшов двічі; 

 Науковий вісник УМО: електронне науково-практичне видання, 

Серія «Економіка та управління»; 

 Науковий вісник УМО: електронне науково-практичне видання, 

Серія «Педагогіка». 
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Також впродовж року було проведено модернізацію веб-сайту видання 

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

поведінкові науки»).  

Упродовж 2020 року під час пандемії COVID-19 працівниками відділу 

було онлайн вичитано, відредаговано та опубліковано чотири випуски 

збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» за серіями. 

Відредаговано звіти, рекомендації, монографії, положення для сайту 

Університету.  

Працівники редакційно-видавничого відділу постійно підвищують 

свою кваліфікацію, володіють основами комп’ютерної техніки, навичками 

користування Інтернетом. 
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VI. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 

 

За 2020 рік науково-педагогічні й педагогічні працівники Університету 

організували та провели 36 масових наукових заходів, з яких 4 були внесені 

до плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2020 рік, 32 – 

позапланові заходи. 

З 4-х планових заходів проведено 1 науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю (відповідно до Плану Національної академії 

педагогічних наук України), 1 міжнародну науково-практичну інтернет-

конференцію та 1 науково-методичний семінар (відповідно до Плану роботи 

Міністерства освіти і науки України), 1 всеукраїнську науково-практичну 

конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених (відповідно до Плану 

роботи МОН України).  

З 32 позапланових заходів проведено 6 конференцій (зокрема 3 

міжнародних), 11 семінарів (зокрема 2 міжнародних), 3 вебінари, 2 круглих 

столи, 2 майстер-класи, 1 педагогічні читання та 7 інших масових заходів, з 

яких 1 міжнародний. До інших масових заходів включено: оpen-studio з 

міжнародною участю, всеукраїнський коворкінг, всеукраїнський телеміст, 

освітній івент, діджитал-діалог, студію корпоративного тимбілдингу, 

всеукраїнський науковий форум. 

Інформація про кількість організованих та проведених науково-

практичних масових заходів міститься в таблиці VІ.1. 

 

VІ.1. Заходи, внесені до плану роботи Національної академії  

педагогічних наук України  

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний 

розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (I 

Conference on professional development of specialists in the digitized society: 

current trends: scientific and practical conference with international participation) 

(PDSDig-2020) (м. Київ, 12 листопада 2020 р., ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», ЦІПО, ННІМП, БІНПО). 

Захід відбувся замість запланованої на 8 жовтня 2020 р. Міжнародної 

науково-практичної конференції з онлайн-трансляцією «Сучасні тренди 

професійного розвитку фахівців в умовах цифрового суспільства» та 

запланованої на 8 квітня 2020 р. Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції «Трансформація професійного розвитку фахівців: 

відкрита освіта у цифровому суспільстві». 

Конференцію проведено ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

спільно з Національною академією педагогічних наук України, Державною 

науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» та Гуманітарно-

природничим університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохова (м. Ченстохова, 

Республіка Польща) на онлайн-платформі Університету менеджменту освіти 

(https://bbb.umo.edu.ua/). 

https://bbb.umo.edu.ua/
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Мета конференції: об’єднати зусилля науковців, практиків, державних і 

громадських діячів щодо вирішення актуальних проблем використання 

інноваційних освітніх технологій у підготовці та професійному розвитку 

фахівців в умовах цифровізації суспільства, ефективного використання 

можливостей відкритої освіти із урахуванням сучасних трендів навчання й 

розвитку особистості ХХІ-го століття. 

На пленарному та п'яти секційних засіданнях близько100 учасників – 

науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників, керівників 

закладів загальної середньої, вищої освіти, докторантів, аспірантів, 

здобувачів вищої освіти обговорили наступні питання: 

1. Управління професійним розвитком фахівців у цифровому просторі 

формальної і неформальної освіти: 

 Методологічні засади управління безперервним професійним 

розвитком фахівців в умовах відкритої післядипломної освіти та 

дистанційного навчання. 

 Вітчизняний і зарубіжний досвід професійного розвитку фахівців у 

формальній і неформальній відкритій післядипломній освіті. 

 Менеджмент якості професійного розвитку фахівців у цифровому 

просторі формальної і неформальної освіти. 

 Інновації в організації професійного розвитку фахівців у цифровому 

просторі формальної і неформальної освіти. 

2. Підготовка і професійний розвиток фахівців у цифровому двійнику 

закладу освіти: 

 Сучасні технології організації навчання на відстані. 

 Цифрова компетентність педагога: засоби формування та розвитку. 

 Веб-інструментарій організації та підтримки дистанційного 

навчання.  

 Цифровий близнюк закладу освіти як рішення інноваційних освітніх 

проблем. 

 Цифрове представлення функціоналу закладу освіти.  

 Програмне забезпечення управління навчанням – основа 

формування цифрового близнюка закладу освіти. 

3. Психологічна безпека учасників освітнього процесу у цифровому 

освітньому середовищі: 

 Інформаційно-психологічна безпека особистості; виклики 

сьогодення. 

 Психологічний аспект взаємодії у цифровому освітньому 

середовищі. 

 Чинники психологічної безпеки учасників освітнього процесу у 

цифровому освітньому середовищі. 

 Підготовка учасників освітнього процесу до створення та підтримки 

психологічно безпечного цифрового освітнього середовища. 
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4. Підготовка управлінців соціально-політичного профілю в умовах 

цифровізації суспільства: гуманістичний аспект: 

 Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг: методологія, 

теорія, практика. 

 Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних 

умовах. 

 Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін: 

формування системи управління проєктами та публічного управління і 

адміністрування на сучасному етапі державотворення; спеціальна освіта, 

інклюзивне навчання: проблеми та перспективи; сучасні тенденції 

управління закладами освіти. 

5. Розвиток Soft Skills педагогів закладів професійної, фахової 

передвищої та вищої освіти в умовах діджиталізації: 

 SoftSkills як освітній тренд і необхідний складник професійного 

розвитку інноваційного педагога закладів професійної, фахової передвищої 

та вищої освіти. 

 SoftSkillsі/чи HardSkills педагога закладів професійної, фахової 

передвищої та вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства. 

 Моделі SoftSkills педагога закладів професійної, фахової 

передвищої та вищої освіти: компетенції, цінності, «поведінкові індикатори», 

результати. 

 Як працювати над розвитком SoftSkills педагога закладів 

професійної, фахової передвищої та вищої освіти у системі безперервної 

освіти? 

 Розроблення професійних профілів педагогів закладів професійної, 

фахової передвищої та вищої освіти на компетентнісній основі з урахуванням 

суспільних та освітніх викликів, вимог ринку праці. 

 Моніторинг якості підготовки педагога закладів професійної, 

фахової передвищої та вищої освіти в контексті взаємодії із роботодавцями 

та ключовими стейкхолдерами. 

Результативність заходу: плідне науково-освітнє й соціальне 

партнерство представників різних галузей; обговорення й вирішення 

актуальних проблем розвитку післядипломної освіти; формулювання 

пропозицій до законодавства у галузі освіти дорослих; розгляд шляхів 

налагодження й зміцнення дієвої співпраці між науковцями і практиками; 

об’єднання зусиль науковців, практиків, державних і громадських діячів 

щодо вирішення актуальних проблем використання інноваційних освітніх 

технологій у підготовці та професійному розвитку фахівців в умовах 

цифровізації суспільства, ефективного використання можливостей відкритої 

освіти із урахуванням сучасних трендів навчання й розвитку особистості 

ХХІ-го століття; мотивація до проведення досліджень із актуальних проблем 

професійного розвитку фахівців в умовах цифрового суспільства, 

використання можливостей відкритої освіти з  урахуванням сучасних трендів 

навчання й розвитку особистості ХХІ-го століття, актуалізація проведення 
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міждисциплінарних досліджень у галузі освіти, навчання та професійної 

підготовки. 

За результатами роботи учасників конференції підготовлено наукове 

видання – електронний збірник матеріалів конференції: Професійний 

розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: наук.-

практ. конф. з міжнар. участю: матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, 

О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 270 с. 

 

VІ.2. Заходи, внесені до плану роботи Міністерства освіти і науки 

України 

 

1. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі 

безперервної освіти» (м. Київ, м. Біла Церква, 26 листопада 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

У заході взяли участь 23 доктори наук, 29 кандидатів наук, науково-

педагогічні й педагогічні працівники з 9 країн світу: Білорусі, Грузії, 

Казахстану, Китаю, Естонії, Польщі, США, Франції, України. Було 

зареєстровано 445 учасників із закладів освіти І–ІV рівнів акредитації, 

закладів фахової, професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-

методичних центрів професійно-технічної освіти областей України. Під час 

заходу працювало 270 точок підключення. 

На пленарному засіданні виступила директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Сидоренко Вікторія Вікторівна із доповіддю «Розвиток Soft 

Skills педагога в умовах безперервної освіти». 

Учасників конференції привітали закордонні партнери: професор 

Аньхойського педагогічного університету У Шихун (м. Аньхой КНР); 

доцент, кандидат економічних наук Білоруського державного університету 

Чиж Дмитро Анатолійович (м. Мінськ); к.п.н., асс. професора, 

в.о. заступника директора з навчально-методичної роботи ФАО «НЦПК 

«Өрлеу» ІПК ПП Жамбільської області Тойганбекова Шинар Малімбаївна 

(Республіка Казахстан); випускниця БІНПО, практичний психолог, майстер 

Кейтерінгової компанії Торговіцька Єльвіра (США); директор Тбіліського 

центру з підготовки й перепідготовки водіїв автотранспорту Таборидзе 

Олександр Гурамович (м. Тбілісі, Грузія). 

Під час пленарного засідання виступили: Сарабєєв Володимир 

Леонідович, доктор біологічних наук, професор Поморської академії 

м. Слупськ (Польша), випускник Університету Сорбона (Франція), який у 

доповіді «Грант для досвідчених вчених від національної агенції академічних 

обмінів Польщі» окреслив грантові інструменти Євросоюзу для підтримки 

міжнародної мобільності науковців; Смирнова Ірина Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної 

роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська 
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морська академія»; Хлобистов Євген Володимирович, академік АЕН 

України, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», доктор економічних наук, Лауреат 

державної премії України в галузі науки і техніки, із доповіддю: «Подолання 

диспропорцій фінансування освітніх послуг в реалізації цілей сталого 

розвитку освітнього процесу у закладах вищої освіти»; Прокопенко Ольга 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор-дослідник 

Талліннського технічного університету (Естонія) із доповіддю на тему: 

«Безперервна освіта для сталого розвитку». 

За програмою конференції виступили постійні партнери 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, представники 

професійної (професійно-технічної) освіти: Парфенюк Зоя Іванівна, 

директорка Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Волинській області; Гончаров Едуард В’ячеславович, директор Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області; 

Юденкова Олена Петрівна, к.п.н., директорка ДНЗ «Міжрегіональне вище 

професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій».  

Професійні дискусії були спрямовані на вирішення актуальних питань 

інтеграції сучасних інноваційних технологій навчання в систему 

безперервної освіти; відбувся обмін сучасним психолого-педагогічним 

досвідом навчання, самовиховання та саморозвитку особистості, а також 

підвищення професійної психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників тощо. 

У межах заходу було започатковано студентську секцію: 

«Міждисциплінарні дослідження проблем сталого розвитку: особливості та 

тенденції», у роботі якої взяли участь аспіранти та студенти Дунайського 

інституту Національного університету «Одеська морська академія», 

Донецького державного університету управління, Класичного приватного 

університету м. Запоріжжя, Національного університету «Києво-

Могилянська академія», Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти, Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та 

міжнародного бізнесу, Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

До оргкомітету конференції надійшло 92 доповіді від вітчизняних та 

зарубіжних закладів освіти та наукових установ. 

 

2. Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Формування 

системи професійних кваліфікацій і створення єдиного освітнього 

середовища професійної (професійно-технічної) освіти» (м. Київ, 

22 жовтня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Проведення Міжнародної конференції перенесено на 2021 рік, тому що 

питання формування системи професійних кваліфікацій та створення єдиного 

освітнього середовища професійної (професійно-технічної) освіти мають 
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бути унормовані Законом України «Про професійну освіту», текст якого 

подано у встановленому порядку до Верховної Ради України та буде 

прийнято у 2021 році. 

 

3. Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби 

системи освіти щодо психологічного забезпечення реалізації Концепції 

«Нова українська школа» (до програми реалізації спільної діяльності МОН 

України і НАПН України у частині реалізації Концепції Нової української 

школи) (м. Київ, 3 листопада 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», ЦІПО). 

Захід проведено ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у співпраці з 

Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» на 

онлайн-платформі Університету менеджменту освіти за посиланням 

https://bbb.umo.edu.ua/b/g3h-e9w-gej. 

Модерувала семінар Мельничук Вікторія Олексіївна, завідувачка 

сектору соціально-педагогічної роботи відділу наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи 

ІМЗО. Цільова аудиторія семінару: науковці, практичні психологи, соціальні 

педагоги, педагогічні працівники, керівники обласних навчально-методичних 

центрів/кабінетів/лабораторій психологічної служби (103 особи з 25 областей 

України). 

На семінарі були обговорені питання: 

 особливості взаємодії фахівців психологічної служби закладу освіти 

з учасниками освітнього процесу в умовах реалізації концепції «Нова 

українська школа»; 

 психологічна безпека учасників освітнього процесу як умова 

реалізації Концепції «Нова українська школа»; 

 особливості реагування та фіксації випадків насильства над 

дитиною; 

 складові соціальних компетентностей освітнього персоналу і 

психологічні технології їх розвитку. 

 профілактика перфекціонізму вчителів в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа». 

За програмою семінару виступили: Дубовик Олена Анатоліївна, 

заступниця директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; 

Флярковська Ольга Василівна, начальниця наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидатка педагогічних наук 

(«Особливості діяльності фахівців психологічної служби закладу освіти з 

учасниками освітнього процесу»); Бондарчук Олена Іванівна, завідувачка 

кафедри психологічного управління ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», докторка психологічних наук, професорка («Психологічна безпека 

учасників освітнього процесу як умова реалізації Концепції «Нова українська 

школа»); Козлова Анна Георгіївна, психологиня у сфері розслідування 

https://bbb.umo.edu.ua/b/g3h-e9w-gej
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злочинів проти дітей, судова експертка Державного науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України, проєктна керівниця 

видавництва «Шкільний світ» («Схема реагування та фіксації випадків 

насильства над дитиною»); Карамушка Людмила Миколаївна, заступниця 

директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. докторка 

психологічних наук, професорка, дійсна членкиня НАПН України 

(«Соціальні компетентності педагогічних працівників: сутність, види, 

технологія розвитку»); Вайнола Рената Хейкіївна, завідувачка кафедри 

соціальної педагогіки Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, докторка педагогічних наук, професорка 

(«Особливості взаємодії соціального педагога з класними керівниками 

закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа») та інші наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники закладів та установ освіти. 

У межах заходу відбулася дискусія щодо пріоритетних напрямів 

роботи психологічної служби у системі освіти України, під час якої учасники 

мали можливість задати запитання до спікерок, висловити свої побажання, 

пропозиції тощо.  

За результатами семінару заплановано розроблення Методичних 

рекомендацій щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в 

умовах реалізації концепції «Нова українська школа» (травень 2021 р.). 

 

VІ.3. Заходи, внесені до плану проведення  

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій 

здобувачів вищої освіти Міністерства освіти і науки України  

 

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти 

і молодих учених «Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін» (м. Київ, 14 травня 2020 р., ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», ННІМП). 

Захід організовано Навчально-науковим інститутом менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно 

з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» з метою презентації 

здобувачами вищої освіти результатів наукових досліджень та обміну 

практичним досвідом у галузях знань. 

Співорганізатор заходу – Рада молодих вчених НАПН України за 

участі докторантки Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України, кандидата психологічних наук Ірини Губеладзе. 

Головними діючими особами науково-практичного заходу були 

студенти та аспіранти, представники Ради молодих вчених ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (голова – Інна Марчук), а також 

представники Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(голова – Єлізавета Чепенко). 
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Щорічно у конференції беруть участь молоді науковці, які 

напрацьовують безцінний науковий досвід і мають своє, сучасне бачення 

проблем та пропонують оригінальні рішення.  

Програма всеукраїнської науково-практичної конференції включала 

засідання семи секцій. У їх роботі взяли участь понад 310 осіб: доктори та 

кандидати наук, наукові співробітники, викладачі, аспіранти, здобувачі вищої 

освіти із різних регіонів України.  

Із вітальними словами на офіційному відкритті конференції виступили 

ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент 

Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, 

професор кафедри філософії і освіти дорослих Кириченко Микола 

Олексійович та директор ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

доктор наук з державного управління, професор Алейнікова Олена 

Володимирівна. 

Учасники конференції заслухали й обговорили широкий спектр 

теоретичних, методологічних та організаційно-управлінських проблем: 

підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін; 

формування професійної компетентності майбутніх керівників закладів 

освіти  у процесі фахової підготовки; особистісний розвиток та психологічна 

допомога в сучасних умовах; формування системи управління проєктами та 

публічного управління і адміністрування на сучасному етапі 

державотворення; відображення проблеми глобалізаційних змін у наукових 

дослідженнях молодих учених Університету. 

На пленарному засіданні доповідачі та учасники педагогічного діалогу 

обговорили актуальні теоретичні й практичні напрями: особливості 

управління міжнародними молодіжними проєктами; принципи, види та 

методи фандрайзингу; стратегія розвитку закладу освіти як проектно-

орієнтованої організації; комунікації громадської організації як інструмент 

вирішення соціальних проблем; управління персоналом як складова 

менеджменту організацій; шляхи забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства; волонтерство та інклюзивна освіта як успішний освітній та 

соціальний проєкт; впровадження освітньої робототехніки у закладах 

загальної середньої освіти; формування індивідуального стилю особистості 

на основі елементів екофасилітації; розвиток позитивного іміджу сучасного 

закладу освіти; шляхи вдосконалення управління позиціонуванням закладу 

фахової передвищої освіти на ринку освітніх послуг тощо. 

Учасники конференції усвідомлюють виклики сучасних 

глобалізаційних змін та необхідність їх вирішення. Поряд з утвердженням 

значення наукових знань і впровадження сучасних інформаційних технологій 

в організацію освітнього процесу  позиціонується  прагнення до  академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти та академічного персоналу. 

Робота науково-практичної конференції дала поштовх до подальших 

наукових досліджень. Колектив Навчально-наукового інституту 
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менеджменту та психології планує наступного року провести захід на 

міжнародному рівні.  

 

 

 

 

 

VІ.4. Позапланові наукові масові заходи 

Конференції 

Міжнародні науково-практичні конференції 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-

ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства» (м. Біла Церква, 11 листопада 2020 р., ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», БІНПО). 

Конференцію організовано Білоцерківським інститутом неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» спільно з 

Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України, Національним 

університетом біоресурсів і природокористування, Інститутом 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університетом 

прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), Вроцлавським 

природничим університетом (Республіка Польща). 

Пленарне засідання конференції розпочала Іщенко Тетяна Дем’янівна, 

канд. пед. наук, професор, директор Державної установи «Науково-

методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», яка розповіла про 

стан сучасного цифрового освітнього середовища, а також окреслила 

проблеми та перспективи його розвитку. У пленарному засіданні брав участь 

заступник міністра освіти і науки України Селецький Артур Миколайович, у 

доповіді якого було визначено основні вектори розвитку цифрових 

технологій в освіті. 

За програмою засідання виступили: Мацик Юрій Йосипович – 

директор директорату розвитку цифрової інфраструктури Міністерства 

цифрової трансформації України, Олександр Васильович Якименко – перший 

заступник голови Державної служби якості освіти України, Мірзалієва 

Ельміра – завідувачка кафедри «Інноваційна освіта та інформаційні 

технології», доктор філософії PhD, професор філії АТ «Національний центр 

підвищення кваліфікації «Орлеу» Інституту підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників по Жамбильській області, м. Тараз, Республіка 

Казахстан, Морзе Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри комп'ютерних наук і математики Київського університету ім. Бориса 

Грінченка та інші учасники заходу. 

Сидоренко Вікторія Вікторівна, директорка Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти презентувала інноваційне освітньо-цифрове 
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середовище для безперервного професійного розвитку фахівців в умовах 

цифрової трансформації LMS «ПРОФОСВІТА».  

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти продовжив 

роботу конференції у межах секції «Розвиток цифрової компетентності 

педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: 

цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою» 

(модератори – Сидоренко Вікторія Вікторівна та Сахно Олександр 

Володимирович). На захід було зареєстровано понад 270 учасників закладів 

вищої освіти з різних областей України. 

Спікери конференції презентували широке коло доповідей. Доцент 

Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Жук Михайло Васильович у доповіді розкрив напрями 

цифрових трансформацій та освітні виклики поколінь "Z" та "A"; доцент 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО Грядуща 

Віра Володимирівна представила доповідь на тему «Візуалізація освітнього 

контенту в умовах дистанційної освіти»; професор кафедри педагогічної 

майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського Білик Надія 

Іванівна розкрила аспекти адаптивно-педагогічного управління 

проєктуванням електронного освітнього контенту шкіл новаторства; 

директор ТОВ «Заклад загальної середньої освіти "Міжнародна школа 

М’Андрик"» Харітоненко Леся Анатоліївна презентувала досвід з організації 

комунікації онлайн: заняття без меж та кордонів; начальник навчально-

методичного відділення Житомирського навчального центру підготовки 

поліцейських Казьмерчук Анастасія Вікторівна визначила реалії та 

перспективи онлайн-освіти; директор Коледжу Університету Короля Данила 

Варварук Інна Василівна схарактеризувала «коронований» дистанційний 

простір у закладах фахової передвищої освіти, його нові виклики та переваги. 

Ґрунтовними та багатоаспектними були виступи, які об’єднала єдина 

сучасна тема – діджиталізація. Особливою тезою, яка проходила 

лейтмотивом доповідей, стала проблема організації діяльності освітнього 

закладу в умовах карантину, спричиненого коронавірусом. Розвиток 

цифрових і професійних компетентностей педагогів та учнів, інструментарій 

для організації дистанційного навчання, цифрова освіта – це лише частка тих 

проблем, які порушили учасники конференції.  

Інформацію про захід розміщено на сайті ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії 

освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (м. Київ, 

23 жовтня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ННІМП). 

Онлайн-конференцію проведено на базі платформи відеоконференцій 

Zoom науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки, 
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адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології. 

На пленарному засіданні конференції виступили: Алейнікова Олена 

Володимирівна, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор наук з 

державного управління, професор; Кляйн Володимир, доктор габілітований, 

доцент, директор інституту Юрая Палеша в Левочі; Филипович Людмила 

Олександрівна, завідувач Відділу філософії та історії релігії Відділення 

релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, доктор 

філософських наук, професор; Козловський Ігор Валентинович, старший 

науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії 

ім. Г. С. Сковороди НАНУ, президент Центру релігієзнавчих досліджень та 

міжнародних відносин, радник міністра культури, молоді і спорту, член 

Експертної ради з питань свободи совісті та релігійних організацій, кандидат 

історичних наук, доцент; Кушнєрова Ольга, асистент директора 

Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія», 

координатор тренінгів для освітян «Характер як основа»; Сіданіч Ірина 

Леонідівна, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи ННІМП, доктор педагогічних наук, доцент. 

За програмою конференції відбулося засідання 4 секцій, зокрема: роль 

та місце закладів вищої духовної освіти в системі вищої державної освіти; 

кафедра педагогіки, адміністрування та соціальної роботи як «Школа 

синергії освіти і духовності»; формування духовних цінностей здобувачів 

освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту; 

використання сучасних освітніх технологій у процесі розвитку освіти і 

духовності. 

За результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Школа 

синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» було 

ухвалено резолюцію. Учасники заходу запропонували: 

 створити ініціативну групу «Школа синергії освіти і духовності» з 

метою подальшої координації спільних зусиль для всебічного та сталого 

розвитку українського суспільства на цінностях християнської аксіології, 

української самобутності та цивілізаційної спадщини світу; 

 Державному закладу вищої освіти «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України стати науковою платформою для реалізації 

стратегічних завдань Школи; 

 Католицькому університету в Ружомберку, Інституту Юрая Палеша 

в Левочі (Словацька Республіка), Університету гуманітарних і природничих 

наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), Всеукраїнському 

інституту розвитку інтелекту (Південна Корея) та іншим зарубіжним 

організаціям стати міжнародними партнерами з метою створення умов для 

обміну корисним досвідом, закордонного стажування членів ініціативної 

групи; 
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 відділенню релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди 

НАН України та іншим науковим установам Національної академії наук та 

Національної академії педагогічних наук, а також профільним міністерствам 

стати науковими партнерами Школи у процесі розроблення та реалізації 

програм, спрямованих на духовний розвиток особистості; 

 громадській раді з питань співпраці з церквами та релігійними 

організаціями при МОН України стати правовим партнером Школи; 

 закладам вищої духовної освіти стати експертними партнерами у 

процесі підготовки та реалізації програм діяльності Школи; 

 релігійним організаціям, об’єднанням і громадам стати головними 

амбасадорами у суспільстві для широкого впровадження передових ідей 

духовності й освіти з метою актуалізації особистісного та національного 

поступу; 

 громадській організації «Возлюби», Центру релігієзнавчих 

досліджень та міжнародних відносин, іншим неурядовим організаціям, 

фондам, громадським ініціативам та окремим громадянам стати ресурсними 

партнерами для забезпечення діяльності Школи. 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Школа 

синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» висловили 

переконання щодо того, що цей захід стане першим у ряді подій, які 

сприятимуть активізації процесу діалогу між науковою та релігійною 

спільнотами для встановлення історичної справедливості про синергію 

освіти й духовності, спільний благодатний вплив на розвиток особистості і 

суспільства загалом. 

Усі учасники заходу отримали сертифікати. 

 

3. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 18 грудня 

2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ННІМП). 

Конференцію організовано Навчально-науковим інститутом 

менеджменту та психології та Центральним інститутом післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» спільно з лабораторією 

організаційної та соціальної психології Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України за участю Українського філіалу 

Міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут 

розвитку інтелекту» (Республіка Корея), Університету ім. Яна Длугоша в 

м. Ченстохова (Республіка Польща) та Факультету освіти Інституту Матея 

Бела (Словацька Республіка). 

У роботі конференції брали участь понад 200 осіб: науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти, закладів післядипломної педагогічної 

освіти, керівники освітніх організацій та закладів освіти, психологи-

практики, науковці, педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, 

аспіранти, докторанти, здобувачі. 
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За програмою конференції працювали робочі секції конференції: 

Секція 1: Психологічний супровід освіти дорослих: виклики 

сьогодення. 

Секція 2: Парадокси підготовки спеціаліста в епоху змін. 

Секція 3: Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, 

забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу, організаційного 

розвитку та розвитку організаційної культури. 

Секція 4: Підготовка фахівців соціально-політичного профілю: 

гуманістичний аспект. 

Основні питання, які обговорювалися: 

 Психологічний супровід освіти дорослих: виклики сьогодення. 

 Парадокси підготовки спеціаліста в епоху змін.  

 Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, 

забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу, організаційного 

розвитку та розвитку організаційної культури. 

 Підготовка фахівців соціально-політичного профілю: гуманістичний 

аспект. 

У межах конференції проведено майстер-клас: «Стабілізація системи 

особистості, що розвивається: практика надання допомоги в період пандемії 

COVID-19» (керівник – Лушин Павло Володимирович, завідувач кафедри 

психології та особистісного розвитку ННІМП, доктор психологічних наук, 

професор). 

За результатами проведення заходу підготовлено електронний збірник 

матеріалів конференції, який планується оприлюднити на сайті Університету 

і розмістити в електронній бібліотеці НАПН України, а також упровадити в 

освітній процес закладів вищої освіти, зокрема післядипломної освіти в усіх 

регіонах України. 

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні 

засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників 

в умовах Нової української школи» (м. Рівне, 22–23 жовтня 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

Конференцію проведено в онлайн-режимі на базі Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти спільно з Інститутом 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та Вербською ЗОШ І–ІІІ 

ступенів Дубенської районної ради Рівненської області. 

Наукова тематика конференції охоплювала важливі психологічні 

аспекти формування та розвитку соціальних компетентностей особистості в 

сучасному освітньому просторі. У перший день конференції відбулися 

тематичні дискусії відповідно до напрямів: психологічні засади 

компетентнісної освіти, спрямованої на успішну самореалізацію особистості 

в суспільстві; структура соціальної компетентності особистості та сутнісне 
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наповнення її компонентів; моделювання процесу розвитку соціальних 

компетентностей педагогічних працівників для потреб Нової української 

школи.  

Комплексну методику дослідження соціальних компетентностей 

педагога та підходи до збереження психологічного здоров’я особистості 

запропонувала науковий керівник проєкту Карамушка Людмила Миколаївна, 

професор кафедри психології управління ЦІПО, доктор психологічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач 

лабораторії організаційної та соціальної психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України. Із особливостями соціально-педагогічної компетентності педагогів 

ознайомила Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри психології 

управління ЦІПО, доктор психологічних наук, професор. Роль соціальної 

роботи закладу освіти в сучасному медійному просторі розкрила Рябова Зоя 

Вікторівна, завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, доктор 

педагогічних наук, професор. 

Учасники конференції акцентували увагу на пошуку інтегральної 

характеристики соціальної компетентності вчителя з урахуванням важливості 

соціально-педагогічного й інклюзивного спрямування освіти, подолання 

етностереотипів та формування толерантності, ціннісно-смислової орієнтації 

здобувачів освіти, а також урахування особливостей дистанційного навчання 

та психологічного супроводу вчителя в організації навчання, виховання 

розвитку і соціалізації особистості учня в новій українській школі. 

На другий день відбулася презентація майстер-класів, обговорювалися 

питання щодо актуальності проблеми формування соціальних 

компетентностей учителя, вплив на їх розвиток загальних тенденцій і 

перспектив компетентнісної освіти в умовах упровадження Концепції 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та 

Державного стандарту початкової загальної, базової середньої освіти на 

прикладі діяльності педагогів Вербської ЗОШ І–ІІІ ступенів Дубенської 

районної ради Рівненської області. 

У роботі конференції брали участь понад шістдесят учасників – 

науковців, викладачів, методистів, керівників закладів освіти, аспірантів, 

магістрантів та педагогів України, які розкрили проблему формування 

соціальної компетентності особистості та забезпечення реалізації 

інноваційно-дослідницького проєкту регіонального рівня з розвитку 

соціальної компетентності педагога в умовах Нової української школи. 

Учасники заходу прийняли ухвалу як рекомендації щодо подальшого 

дослідження проблеми на різних рівнях освіти, зокрема в умовах реалізації 

програми дослідження проєкту регіонального рівня із формування 

соціальних компетентностей особистості у закладах освіти Рівненської 

області. 

Матеріали конференції розміщено за посиланням: 

http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php 

http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php
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2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі» 

(м. Біла Церква, 19 листопада 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», БІНПО). 

Захід організовано науково-педагогічними працівниками кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти спільно з 

Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація працівників 

професійно-технічної освіти», Глухівським національним педагогічним 

університетом ім. Олександра Довженка. 

Під час роботи конференції було представлено 17 доповідей, які своєю 

актуальністю зацікавили широку аудиторію учасників – фахівців 

будівельного сектору та педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Для участі в роботі конференції зареєструвалися 152 учасники із 14 

областей України. До публікації подано понад 40 тез. 

Учасників конференції привітали: Сидоренко Вікторія Вікторівна, 

директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 

докторка педагогічних наук, професорка та Мірошниченко Катерина 

Борисівна, президент ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-

технічної освіти». У своїй доповіді В. В. Сидоренко акцентувала увагу 

учасників на важливості налагодження системи партнерських зв’язків між 

роботодавцями, ринком праці та закладами професійної освіти з метою 

якісної підготовки конкурентоспроможного компетентного фахівця ХХІ 

століття. 

Перед учасниками конференції виступив Хорін Андрій 

Володимирович, президент Консорціуму інжинірингових підприємств 

України «Еко 21», який презентував інноваційні технології у сфері 

будівництва. Він підтримав ідею всебічної співпраці стейкхолдерів та 

закладів освіти. 

Під час конференції розглянуто питання використання сучасних 

освітніх та новітніх виробничих технологій у процесі навчання за професіями 

будівельної галузі; ефективність упровадження компетентнісного підходу до 

підготовки робітничих кадрів для будівельного сектору; підготовка 

кваліфікованих робітників будівельної галузі в умовах дуальної форми 

навчання; роль методичної служби в упровадженні сучасних педагогічних 

технологій в освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти (далі – ЗП(ПТ)О); питання розвитку професійної мотивації майбутніх 

будівельників у процесі виробничого навчання. Учасники заходу обговорили 

інноваційний досвід роботи із соціальними партнерами, проблеми створення 

навчально-практичних центрів, упровадження дуальної системи в освітній 

процес. 
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За результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції 

готується електронний збірник матеріалів, а доповідачі й автори 

представлених матеріалів отримають сертифікати. 

Матеріали конференції розміщено на освітньому порталі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за посиланням: 

https://profosvita.org/course/index.php?categoryid=187. 

 

Науково-практичні конференції 

 

Науково-практична конференція «Гуманізація виховного процесу у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (м. Біла Церква, 

11 лютого 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Учасники конференції обговорили сучасний стан системи виховної 

роботи в ЗП(ПТ)О в умовах реформування освіти. 

За програмою науково-практичної конференції розглянуто такі 

питання: організація виховного процесу в ЗП(ПТ)О на гуманістичних 

засадах; основні напрями виховання майбутніх кваліфікованих робітників; 

національне виховання як фактор цілісного формування особистості; форми 

та методи громадянського виховання в ЗП(ПТ)О; технологія превентивного 

виховання в ЗП(ПТ)О; формування екологічної культури особистості. 

У науковій доповіді Харагірло Віри Єгорівни, в. о. завідувача кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, проаналізовано дослідження 

сучасного стану проблеми щодо організації виховного процесу у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, висвітлено пріоритетні напрями 

оновлення виховного процесу професійної школи на гуманістичних засадах, 

визначено передумови для оновлення змісту й застосування технологій 

виховання, формування гуманістичних цінностей і зразків громадянської 

позиції, виконання освітою своєї виховної, культурологічної місії 

(стабілізації суспільного життя та соціально-економічного становища 

громадян, модернізації освіти, гуманізації навчального процесу, посилення 

його виховного потенціалу). Слухачі КПК брали активну участь в 

обговоренні питань. 

Перед присутніми виступили: Соломко Ольга Борисівна, викладач 

професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Богуславський центр професійно-

технічної освіти» на тему «Застосування проєктної технології у виховному 

процесі ЗП(ПТ)О»; Грабовська Любов Іванівна, викладач професійно-

теоретичної підготовки ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 

будівництва і сервісу», яка розкрила форми й методи національного 

виховання майбутніх кваліфікованих кухарів; Віговська Олена Миколаївна, 

майстер виробничого навчання ДВНЗ «Білоцерківський механіко-

енергетичний технікум», яка представила досвід роботи закладу з питань 

проєктування виховного процесу; Перва Маргарита Володимирівна, 

викладач професійно-теоретичної підготовки ДПТНЗ «Білоцерківське ВПУ 

https://profosvita.org/course/index.php?categoryid=187
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будівництва та сервісу», яка охарактеризувала систему роботи закладу з 

формування екологічної культури особистості майбутнього робітника.  

У науково-практичній конференції брала участь заступник директора з 

виховної роботи Білоцерківського професійного ліцею Павленко Влада 

Володимирівна, яка розкрила основні напрями виховної діяльності закладу. 

Учасники конференції акцентували увагу на актуальному питанні 

співпраці закладів освіти із потенційними стейкхолдерами. Підсумовуючи 

роботу учасників за програмою заходу, його модератор окреслила 

перспективні ідеї щодо запровадження нових технологій виховання, які 

відповідають сучасним освітнім викликам. 

 

 

 

 

Семінари 

1. Міжнародний міждисциплінарний семінар «Політичне та 

економічне самовизначення: медіа, політична культура і демократія» 
(м. Київ, 7 грудня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

Міжнародний семінар «Political and economic self-constitution», 

започаткований у 2013 році Іриною Олегівною Бондаревською (Україна), 

Юджином Іорданеску (Румунія) та Алессандро Де Карло (Італія), проходить 

щороку в різних країнах: 2013 року – м. Дніпро (Україна), 2014 року – 

м. Сібіу (Румунія), 2015 року – м. Кишинів (Молдова), 2016 року – м. Київ 

(Україна), 2017 року – м. Коринф (Греція), 2018 року – м. Ольштин (Польща), 

2019 року – м. Падуя (Італія). У 2020 р. було заплановано провести семінар у 

м. Белград (Сербія), але через пандемію його було організовано в онлайн-

форматі англійською мовою без перекладу. 

Координатором організації та проведення семінару з 2013 року є 

Бондаревська Ірина Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

Голова Правління ГО «Центр особистісних та соціальних трансформацій». 

У 2020 році у роботі Міжнародного міждисциплінарного семінару 

«Politicalandeconomicself-constitution: media, politicalcultureanddemocracy» 

брали участь університети, науково-дослідні інститути й організації з 10 

країн: 

 Інститут соціальних наук, Сербія; 

 «Центр особистісних та соціальних трансформацій», Україна; 

 CISES srl. & PSIOP, Італія; 

 ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Україна; 

 Інститут соціальної і політичної психології НАПН України; 

 Центр досліджень соціальних репрезентацій, Індонезія; 

 Університет Лучіана Блага в Сібіу та EPIA, Румунія; 

 Варминьско-Мазурський університет в Ольштині, Польща; 

 Університет Пелопоннесу, Греція; 
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 Державний університет Молдови; 

 Університет Миколаса Ромеріса, Литва; 

 Університет Печа, Інститут психології, Угорщина. 

В онлайн-форматі на семінарі презентували результати своїх 

досліджень учені з 8 країн (Сербії, Боснії і Герцеговини, України, Італії, 

Індонезії, Молдові, Румунії і Бразилії). 

У науковій дискусії брали участь науковці з 12 закладів вищої освіти. 

Активну участь в обговоренні доповідей брали науково-педагогічні 

працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти», а саме: Бондарчук 

Олена Іванівна – завідувач кафедри психології управління ЦІПО, доктор 

психологічних наук, професор; Карамушка Людмила Миколаївна – 

Президент Української асоціації організаційних психологів та психологів 

праці, заступник директора Інституту психологів ім. Г. С. Костюка НАПН 

України, професор кафедри психології управління ЦІПО; Брюховецька 

Олександра Вікторівна – професор кафедри психології та особистісного 

розвитку ННІМП, доктор психологічних наук, доцент; Чаусова Тетяна 

Володимирівна –доцент кафедри психології та особистісного розвитку 

ННІМП, кандидат психологічних наук, доцент; Горова Олена Олександрівна 

– професор кафедри психології управління ЦІПО, доктор психологічних 

наук, доцент; Пінчук Наталія Іванівна – доцент кафедри психологiї 

управління ЦІПО, кандидат психологічних наук, доцент; Москальова Алла 

Степанівна – професор кафедри психології управління ЦІПО, кандидат 

психологічних наук; Москальов Максим Володимирович – доцент кафедри 

психології управління ЦІПО, кандидат психологічних наук; Казакова 

Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри психології управління 

ЦІПО, а також співробітники інших університетів та науково-дослідних 

інститутів України. 

Відеоматеріали доповідей та наукової дискусії розміщено у вільному 

доступі на каналі YouTube «Center for personal and social transformations» за 

посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCFr2dq1hrg-

O1b6I0BJJMmw?view_as=subscriber 

2. Міжнародний онлайн-семінар (Київ – Кишинів) «Практична 

психологія в контексті соціальних змін» (м. Київ, 25 вересня 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

Захід проведено на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та 

Державного університету Молдови. До організації роботи семінару 

долучилися: ГО «Центр особистісних і соціальних трансформацій», Інститут 

педагогічної освіти (Молдова), Інститут соціальної і політичної психології 

НАПН України. 

У роботі міжнародного семінару брали участь понад 120 науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти, зокрема, закладів 

післядипломної освіти, керівники освітніх організацій, науковці та 

педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти різних рівнів (студенти, 

аспіранти, докторанти) України та Молдови. 

https://www.youtube.com/channel/UCFr2dq1hrg-O1b6I0BJJMmw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCFr2dq1hrg-O1b6I0BJJMmw?view_as=subscriber
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На семінарі було представлено доповіді за такими напрямами: 

1. Трансформаційні процеси у професійному розвитку фахівців та їх 

психолого-педагогічне забезпечення 

 Tamara SOROCHAN, Dr. Habil., Professor, Director of Central Institute 

of Post-Graduate Education, University of Educational Management, NAES of 

Ukraine. Тема доповіді «Трансформації у професійному розвитку педагогів». 

 Lyubov KARTASHOVA, Dr. Habil., Professor, Vice-Director of Central 

Institute of Post-Graduate Education, University of Educational Management, 

NAES of Ukraine. Тема доповіді «Формування індивідуальної траєкторії 

навчання слухачів: цифрові технології та принципи організації 

післядипломної освіти». 

 Olena BONDARCHUK, Dr. Habil., Professor, Head of Department of 

Management Psychology, University of Educational Management, NAES of 

Ukraine. Тема доповіді «Суб’єктивне благополуччя як показник 

психологічного здоров’я педагогів». 

 Особливості діяльності психологічної служби в системі вищої та 

післядипломної освіти: обмін досвідом. 

 Virginia RUSNAC, PhD in Psychology, Director, National Center of 

Psycho-Pedagogical Assistance, Institute of Educational Sciences (Moldova).Тема 

доповіді «Менеджмент психологической службы в Республике Молдова». 

 Nicolae BUCUN, Dr. Habil., Professor, Vice-Director, Institute of 

Educational Sciences (Moldova), Oxana PALADI, PhD in Psychology, Associate 

Professor, Institute of Educational Sciences (Moldova). Тема доповіді 

«Приоритеты исследований в психологической службе Республики 

Молдова». 

3. Громадянська активність молоді та сучасне мистецтво як відповідь 

на виклики сучасності. 

 Irina BONDAREVSKAYA, PhD in Psychology, Associate Professor, 

University of Educational Management, NAES of Ukraine, Head of the Board of 

Center for Personal and Social Transformations, Senior Researcher, Institute for 

Social and Political Psychology NAES of Ukraine, Тема доповіді «Професійний 

розвиток педагогів в умовах VUCA-світу» і разом із: Katerina BONDAR, PhD 

in Psychology, Associate Professor, KryvyiRih State Pedagogical University, 

Member of the Board of Center for Personal and Social Transformations Тема 

доповіді «Демократія в Україні очима студентської молоді». 

 Olena VOZNESENSKA, PhD in Psychology, Senior Researcher, 

Institute for Social and Political Psychology, NAES of Ukraine, President of Art-

therapy Association. Тема доповіді «Медіа-арт-терапія: сучасне мистецтво – 

відповіді на виклики сьогодення». 

 Natalia GABATIUC, PhD candidate, Moldova State University. Тема 

доповіді «Citizenship and impression management among young adults». 

4. Індивідуально-психологічні особливості фахівців у професійній 

діяльності. 
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 Elena SUMAN, PhD candidate, Moldova State University. Тема 

доповіді «Organizational and individual personality types». 

 Carolina TRIGUB, PhD candidate, Moldova State University, Angela 

POTANG, PhD in Psychology, Associate Professor, Head of Psychology 

Department, Moldova State University. Тема доповіді «Визначення стрес-

факторів професійної діяльності працівників прокуратури». 

У межах роботи семінару відбулася дискусія керівництва та 

представників ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державного 

університету Молдови та Інституту педагогічної освіти (Молдова) щодо 

визначення конкретних дій із забезпечення академічної мобільності 

учасників освітнього процесу (стажування, реалізації спільних освітніх 

програм для здобувачів освіти різних рівнів, зокрема здобувачів PhD тощо). 

Після узгодження й затвердження письмового варіанта програми 

заходів, яке відбудеться найближчим часом, співпраця між науковцями та 

освітніми інституціями України та Молдови набере якісно нового рівня, що 

сприятиме утвердженню європейських і світових стандартів освіти та 

наукових досліджень на теренах наших країн. 

Інформацію про захід розміщено на сайті ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

3. Методологічний семінар «Шляхи і механізми підвищення 

конкурентоспроможності університетів України» (м. Київ, 19 листопада 

2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 

Методологічний семінар проведено відповідно до плану роботи 

Національної академії педагогічних наук України відділенням вищої освіти 

НАПН України спільно з Інститутом вищої освіти та ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». Захід відбувся в режимі відеоконференції на 

платформі BigBlueButton. 

Модератором на пленарному засіданні виступив Саух Петро Юрійович 

‒ академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії 

педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний 

член (академік) НАПН України. 

Відкрив методологічнй семінар Кремень Василь Григорович – 

президент Національної академії педагогічних наук України, доктор 

філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН і НАПН 

України.  

З вітальними промовами до присутніх звернулися Шкарлет Сергій 

Миколайович ‒ т.в.о. міністра освіти і науки України, доктор економічних 

наук, професор, Гришина Юлія Миколаївна ‒ голова підкомітету з питань 

вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій, доктор юридичних наук, професор та Губерський Леонід 

Васильович – в.о. ректора Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, президент Спілки ректорів закладів вищої освіти України, 
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доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН та НАПН 

України. 

З доповідями на пленарному засіданні виступили: 

Луговий Володимир Іларіонович – перший віце-президент 

Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член (академік) НАПН України (тема доповіді 

«Моніторинг, мотивація і мобілізація задля конкурентоспроможності 

університетів України: механізми реалізації»); 

Саух Петро Юрійович – академік-секретар Відділення вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, 

професор, дійсний член (академік) НАПН України (тема доповіді  

«Стратегічне бачення нової моделі вищої освіти України: рух до створення 

університетів світового класу») та інші науковці. 

За програмою методологічного семінару було організовано засідання 

двох секцій: 

Секція 1 працювала за такими напрямами роботи: забезпечення і 

підвищення конкурентоспроможної якості вищої освіти; автономія 

університетів за умов диференціації джерел фінансування; 

інтернаціоналізація вищої освіти. 

Секція 2 працювала за напрямами: цифрова трансформація 

університетів; інноваційна інфраструктура і дослідницькі мережі. 

Керівник секції – Спірін Олег Михайлович ‒ проректор з наукової 

роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України. Секретар секції – Карташова Любов Андріївна ‒ заступник 

директора Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

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

Спірін Олег Михайлович, проректор з наукової роботи та цифровізації 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України виступив на засіданні секції з 

доповіддю на тему «Проблеми та завдання цифрової трансформації вищої 

освіти в Україні». 

 

4. ІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар 

«Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій 

менеджменту» (м. Київ – м. Бориспіль, 30 жовтня 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», ННІМП). 

Захід проведено на базі онлайн-платформи Google Meet 2020 р. 

Виступили з доповідями, брали участь в обговоренні 12 учених Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології: 

Лушин Павло Володимирович, завідувач кафедри психології та 

особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор (тема його 

виступу на пленарному засіданні – «Досвід використання соціальних мереж у 

процесі набору абітурієнтів»); 
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Тимошко Ганна Миколаївна, професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор 

(тема її виступу на пленарному засіданні – «Ціннісні аспекти формування 

здорового способу життя у керівників закладів освіти»); 

Сіданіч Ірина Леонідівна, завідувач кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, доцент (тема 

її виступу на пленарному засіданні – «Стан та перспективи духовно-

морального виховання учнів в новій українській школі»); 

Махиня Тетяна Анатоліївна, професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент 

(тема її виступу – «Стратегії позиціонування закладів освіти у соціальних 

мережах»); 

Грищук Дмитро Геннадійович, доцент кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук (тема його 

виступу – «Формування та розвиток соціальної відповідальності закладу 

освіти»); 

Дубініна Оксана Володимирівна, доцент кафедри публічного 

управління і проєктного менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент 

(тема її виступу – «Використання сервісу discord у дистанційному навчанні»); 

Приходькіна Наталя Олексіївна, професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент 

(тема її виступу – «Технології медіаосвіти у закладах загальної середньої 

освіти»); 

Рожнова Тетяна Євгенівна, доцент кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент 

(тема її виступу – «Значення наукових підходів в управлінській діяльності 

керівника закладу освіти»). 

Основні питання, які обговорювалися: управлінські процеси в 

цифровому суспільстві; організація освітнього процесу в закладах освіти в 

умовах карантину; лідерство й організаційна культура в педагогічній та 

управлінській діяльності; технології позиціонування закладу освіти в умовах 

інклюзивного навчання; психологічні засади професійної діяльності 

педагогічних працівників в умовах дистанційної освіти. 

Видано електронне науково-практичне видання – збірник тез ІІ 

Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Позиціонування 

закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» 

URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%

97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0

%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%

D1%80%D1%832020.pdf 

Учасники заходу отримали сертифікати. 
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5. Науково-практичний семінар «Фестиваль освітніх інновацій «Нова 

Українська школа» (м. Київ – м. Умань, 17–20 лютого 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», ЦІПО).  

Науково-практичний семінар відбувся на базі Уманського державного 

педагогічного університету ім. Павла Тичини. 

Організували та провели захід кафедра психології управління 

Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» спільно з факультетом соціальної та психологічної 

освіти, факультетом початкової освіти, факультетом дошкільної та 

спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету ім. 

Павла Тичини. Мета семінару – обговорення освітніх інновацій, що 

сприятимуть реалізації Концепції «Нова українська школа», виробленню 

спільного бачення та розвитку компетентностей освітян як модераторів та 

агентів інноваційних змін в освіті. 

У семінарі брали участь 75 науково-педагогічних працівників ДЗВО 

«УМО» і 36 науково-педагогічних працівників УДПУ, а також освітяни шкіл 

міста Умані й Уманського району (49 осіб). 

З доповідями виступили: 

Кириченко Микола Олексійович, ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», член-кореспондент Академії наук вищої освіти 

України, доктор філософії, професор (тема його доповіді – «Інноваційні 

підходи до професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних 

працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві»); 

Безлюдний Олександр Іванович, ректор Уманського державного 

педагогічного університету ім. Павла Тичини, доктор філософії, професор 

(тема його доповіді – «Нова українська школа в умовах викликів 

сучасності»); 

Сорочан Тамара Михайлівна, директор Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор 

педагогічних наук, професор (тема її доповіді – «Український відкритий 

університет післядипломної освіти: підвищення кваліфікації педагогів Нової 

української школи»); 

Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управління 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, 

професор (тема її доповіді – «Особливості психологічного благополуччя 

вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»); 

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора Інституту 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України (тема її доповіді – «Соціальні 

компетентності вчителя Нової української школи: сутність, види, технологія 

розвитку»); 

Флярковська Ольга Василівна, начальник відділу психологічного 

супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти», кандидат педагогічних наук (тема її доповіді – 
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«Попередження насильства у закладах освіти: психолого-управлінський 

аспект»);  

Осадченко Інна Іванівна, керівник польсько-української науково-

дослідницької лабораторії психодидактики ім. Яна Амоса Коменського, 

доктор педагогічних наук кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, 

доктор педагогічних наук, професор (тема її доповіді – «Формування 

психодидактичної компетентності сучасного вчителя у контексті реалізації 

концепції Нової української школи»). 

У межах семінару проведено 4 лінійки тематичних майстер-класів від 

тренерів-практиків «Простір можливостей: чотири стихії природи». 

За результатами науково-практичного семінару учасники відзначили 

актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення доповідей, а 

також високу якість і глибину досліджень; висунули пропозицію підтримати 

ініціативу проведення спільних (ЗВО і ЗЗСО) науково-практичних заходів з 

упровадження інновацій та нових методичних підходів; запропонували 

розширити практику проведення науково-практичних семінарів на 

всеукраїнському рівні, де освітяни з усіх регіонів України мали б змогу 

представляти свій досвід, удосконалювати професійні компетентності 

освітян як модераторів та агентів інноваційних змін в освіті. 

 

6. Регіональний науково-практичний семінар «Розвиток інноваційної 

культури педагогів у системі освіти дорослих: історія, теорія, практика» 
(м. Біла Церква, 21 жовтня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», БІНПО). 

Захід проведено Білоцерківським інститутом неперервної професійної 

освіти спільно з Навчально-методичним центром професійно-технічної 

освіти у Черкаській області. 

У регіональному семінарі брали участь понад 70 старших майстрів та 

керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з Донецької, 

Київської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Черкаської 

областей. Учасники заходу обговорили актуальні питання розвитку 

інноваційної культури педагогів у системі професійної (професійно-

технічної) освіти. 

З вітальним словом до учасників семінару звернулася в. о. заступниці 

директорки БІНПО Денисова Анастасія Володимирівна, яка зазначила, що 

проведення регіонального науково-практичного семінару сприятиме обміну 

науковим та практичним досвідом, новими напрацюваннями, методиками 

фахівців з різних регіонів нашої країни. 

На семінарі з доповідями виступили співорганізатори заходу: 

Мартинюк Наталія Вікторівна, директорка НМЦ ПТО у Черкаській області, 

яка визначила організаційні умови професійного розвитку майстрів 

виробничого навчання ЗП(ПТ)О. 



108 

 

Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 

яка представила досвід роботи БІНПО з організації інноваційної діяльності 

як чинник професійного розвитку педагога. 

У виступі Баркарь Вікторії Іванівни, директорки ДНЗ «Біліцький 

професійний ліцей» Донецької області схарактеризовано роль старшого 

майстра під час упровадження ефективних форм організації праці майстрів 

виробничого навчання. 

За програмою заходу виступили: Резнік Олена Миколаївна (ДНЗ 

«Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну») на тему «Роль 

старшого майстра в організації інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О»; Літвинова 

Галина Микитівна (ДНЗ «Черкаське вище професійне училище») на тему 

«Розвиток інноваційної культури педагогів у системі освіти дорослих»; 

Андрусенко Любов Петрівна (ДНЗ «Шосткинський центр професійно-

технічної освіти», Сумська область) на тему «Дуальна система підготовки 

робітничих кадрів: досвід та перспективи»; Широка Наталія Павлівна 

(Херсонське ВПУ ресторанного господарства) на тему «Новітні виробничі 

технології – запорука якісної професійної освіти». 

В умовах пандемії неможливо залишатися стороннім спостерігачем, а 

новий формат діяльності закладів освіти має відповідати реаліям організації 

освітнього процесу з виконанням умов захисту та збереження здоров’я й 

життя співробітників, їхніх сімей, слухачів, студентів, здобувачів освіти. 

Саме на такі аспекти звернула увагу Клятенко Марина Анатоліївна, старший 

майстер Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 

м. Кременчука, представляючи досвід роботи закладу у доповіді «Організація 

виробничого навчання в умовах карантину». 

Старший майстер Криворізького професійного гірничо-

електромеханічного ліцею Бабич Олена Миколаївна визначила алгоритм 

управлінських дії старшого майстра щодо розвитку творчих здібностей 

майстрів виробничого навчання. 

Коваленко Олександр Михайлович (ДНЗ «Буцький політехнічний 

професійний ліцей», Черкаська область) виступив з доповіддю «Інтерактивна 

технологія навчання та її роль в удосконаленні освітнього процесу закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

Професійна дискусія й обмін досвідом між модераторами й учасниками 

регіонального семінару дадуть новий імпульс професійному розвиткові 

педагогічних працівників, сприятимуть подальшому розвитку інноваційної 

культури педагогів у системі освіти дорослих, упровадженню сучасних 

технологій у діяльність ЗП(ПТ)О. 

 

7. Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження 

інноваційних технологій навчання як умова мотивації до професійної 

діяльності» (м. Біла Церква, 4 червня 2020 р., ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», БІНПО). 
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Захід проведено Білоцерківським інститутом неперервної професійної 

освіти для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Одеської області. Т. в. о. заступниці директорки з науково-

навчальної роботи, кандидатка психологічних наук, старша викладачка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Лукіянчук Алла Миколаївна 

виступила модератором регіонального науково-практичного семінару. 

Учасниками заходу було розкрито теоретичні аспекти питань, 

важливих для забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти 

у період реформування. Майстри виробничого навчання та викладачі активно 

обговорювали питання, пов’язані з упровадженням інноваційних технологій 

у підготовку сучасного конкурентоздатного фахівця. Зацікавленість у 

створенні психолого-педагогічних умов для формування навчальної 

мотивації учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти яскраво 

підкреслила поєднання теоретичних засад та можливостей зреалізувати їх на 

практиці. 

Цікавими і неординарними були виступи майстрів виробничого 

навчання відокремленого структурного підрозділу «Училище № 3 

Національного університету ''Одеська юридична академія''». Специфіка 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників для флоту України 

окреслила критерії відбору інноваційних педагогічних технологій для 

впровадження їх у практику. 

Підсумовуючи результати проведення науково-практичного семінару, 

модератор наголосила на важливості розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педпрацівників у системі безперервної освіти. 

 

8. Семінар-нарада «Віртуальна кафедра Українського відкритого 

університету післядипломної освіти: інновації у підвищенні 

кваліфікації» (м. Київ, 11 березня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»). 

Захід проведено за ініціативи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

спільно з громадською організацією «Консорціум закладів післядипломної 

освіти». 

Модераторами заходу були Кириченко Микола Олексійович, ректор 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Національної 

академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор та Сорочан 

Тамара Михайлівна, директор Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», виконавчий директор УВУПО, 

доктор педагогічних наук, професор. 

Учасниками семінару-наради були представники наукових установ, 

закладів післядипломної, вищої, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої загальної середньої освіти (коледжів, технікумів), установ 

культури, засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування 

тощо. Усього у заході брали участь понад 100 учасників, 25 з яких 

приєдналися дистанційно. 
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На семінарі-нараді відбулася презентація віртуальних кафедр, 

створених на основі кафедр Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Основна дискусія розгорнулася 

навколо проблеми інновацій в освіті, а саме: забезпечення формальної і 

неформальної післядипломної освіти на платформі УВУПО, формування 

основних напрямів діяльності його віртуальних кафедр. Відбувся 

продуктивний обмін досвідом партнерів УВУПО. 

Було надано рекомендації щодо сприяння розвитку віртуальних кафедр 

УВУПО як добровільних, віртуально-інтегрованих співтовариств 

вітчизняних та іноземних фахівців у певній галузі, творчих, соціально 

активних фахівців міжпредметної й трансдисциплінарної сфер, що 

створюється для проведення освітньої, наукової, науково-методичної й 

організаційної діяльності; про створення організаційно-педагогічних умов: 

 удосконалення змісту та технологій освітнього процесу з 

максимальним урахуванням вимог національного та світового ринків праці, 

запитів суспільства, стейкхолдерів, споживачів і замовників освітніх послуг; 

 забезпечення для слухачів вільного вибору змісту, термінів та 

технологій професійного й особистісного розвитку; 

 залучення на засадах партнерства провідних фахівців різних 

установ, галузей, спеціальностей до освітнього процесу, створення умов для 

інтеграції їхньої навчальної, наукової, методичної, організаційної роботи; 

 удосконалення системи організації самостійної роботи слухачів 

(інформальної післядипломної освіти) та наповнення цієї роботи якісно 

новим змістом; 

 запровадження системи моніторингу результатів післядипломної 

освіти, що відповідає європейським вимогам і забезпечує повноцінну 

реалізацію її основних функцій, передусім, мотивувальної. 

Інформацію про захід розміщено на сайті ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

9. Методологічний семінар «Позашкільна освіта Київщини: 

стратегія – 2020» (м. Київ, 26 лютого 2020 р., ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», ЦІПО). 

Семінар організовано на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

за ініціативи завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО Просіної 

Ольги Володимирівни для керівників закладів позашкільної освіти Київської 

області. Захід відбувся за підтримки Департаменту освіти і науки Київської 

міської державної адміністрації, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини». 

Із вітальним словом до учасників заходу виступив ректор ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Кириченко Микола Олексійович, член-

кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, професор, 

доктор філософії. 
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Методологічний семінар складався з двох частин: перша – 

інформаційна платформа, друга – комунікаційна платформа. 

Інформаційну платформу відкрила Сорочан Тамара Михайлівна, 

директор ЦІПО, доктор педагогічних наук, професор, із виступом 

«Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах нових правил 

підвищення кваліфікації», у процесі якого було презентовано Український 

відкритий університет післядипломної освіти й актуалізовано перспективи 

для професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів позашкільної 

освіти. 

Із доповідями виступили: Биковська Олена Володимирівна, президент 

міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної 

освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор 

(«Cучасні тенденції розвитку позашкільної освіти: державно-громадські 

тенденції»); Осипенко Жанна Жоржівна, т.в.о. директора департаменту 

освіти і науки Київської обласної державної адміністрації («Стратегія 

розвитку позашкільної освіти Київщини: цілі та пріоритети»); Бондар Алла 

Володимирівна, заступник голови Державної служби якості освіти України 

(«Організації освітніх й управлінських процесів та внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності у закладі позашкільної освіти»). 

Комунікаційну платформу було представлено виступами і доповідями 

спікерів, серед яких: Просіна Ольга Володимирівна, завідувач кафедри 

філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, кандидат педагогічних наук, доцент («Модель системи управління 

освітньою діяльністю закладів позашкільної освіти»); Дейдиш Лариса 

Анатоліївна, начальник сектору змісту позашкільної освіти та гурткової 

роботи відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 

позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» («Науково-методичний супровід та навчально-методичне 

забезпечення професійної діяльності педагогів закладів позашкільної 

освіти»); Коваль-Бардаш Людмила Вікторівна, старший науковий 

співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної 

педагогіки і психології ім. М. Яременка НАПН України, кандидат 

педагогічних наук («Організація інклюзивного освітнього середовища у 

закладі позашкільної освіти: вектори комунікації з інклюзивно-ресурсними 

центрами»); Нестерук Тамара Василівна, в.о. директора КЗ КОР «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» («Вектори діяльності закладів 

позашкільної освіти в контексті сучасних трансформацій в освітній галузі»). 

Учасники заходу отримали практичні рекомендації, мотиваційні 

настанови і поліваріативні можливості стратегій розвитку закладів 

позашкільної освіти на місцях. Рефлексивним підсумком стало урочисте 

вручення учасникам сертифікатів. 

 

10. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний 

супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики 
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сьогодення» (м. Київ, 24 лютого 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», ННІМП). 

Захід проведено за ініціативи завідувача кафедри психології та 

особистісного розвитку Лушина Павла Володимировича, доктора 

психологічних наук, професора, спільно з кафедрою економіки, 

підприємництва та менеджменту ННІМП. 

За програмою міжкафедрального наукового семінару виступили: 

Бурлаєнко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент (тема 

доповіді – «Конкурентоспроможність випускників у контексті професійної 

підготовки кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту)». 

Іванова Валентина Василівна, професор кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту, доктор економічних наук, професор (тема 

доповіді – «Інформаційна підтримка підготовки конкурентоспроможних 

фахівців»). 

Фещенко Олена Леонідівна, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту, кандидат економічних наук (тема доповіді 

– «Роль сучасних інформаційних технологій в підготовці фахівців з 

адміністративного менеджменту»). 

Ануфрієва Оксана Леонідівна, доцент кафедри, завідувач аспірантури 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук (тема 

доповіді – «Управління знаннями як фактор забезпечення конкурентних 

переваг здобувачів вищої освіти»). 

Мурашко Олександр Васильович, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту, кандидат економічних наук (тема доповіді 

– «Вплив мотивації нематеріального характеру на ефективність управління 

підприємством»). 

Лушин Павло Володимирович, завідувач кафедри психології та 

особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор (тема доповіді 

– «Конкурентне середовище як умова професійного розвитку»). 

Бевз Галина Михайлівна, професор кафедри психології та 

особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор (тема доповіді 

– «Реформа освіти в умовах трансформаційного суспільства: виклики для 

України»). 

Брюховецька Олександра Вікторівна, професор кафедри психології та 

особистісного розвитку, доктор психологічних наук, доцент (тема доповіді – 

«Система організаційно-психологічного супроводу професійної підготовки 

та підвищення кваліфікації персоналу освітніх організацій»). 

Гусєв Андрій Ігоревич, доцент кафедри психології та особистісного 

розвитку, кандидат психологічних наук (тема доповіді – «Шляхи підвищення 

конфліктологічних компетентностей персоналу в сучасних умовах»). 

Інжиєвська Леся Анатоліївна, доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку, кандидат психологічних наук (тема доповіді –
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«Технологічні засади використання арттерапевтичних технік по підготовці 

конкурентоспроможних фахівців»). 

Сухенко Яна Валеріївна, доцент кафедри психології та особистісного 

розвитку, кандидат психологічних наук (тема доповіді – «Реалізація 

індивідуальних освітніх траєкторій майбутніх психологів в умовах 

автономізації закладу вищої освіти»). 

Основні питання, які обговорювалися на семінарі: психолого-

педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців; теорія та 

практика процесу формування конкурентоспроможності персоналу; стратегії 

підвищення конкурентоспроможності персоналу в сучасних  реаліях; 

концептуальні і технологічні засади педагогічної та психологічної практики, 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки і системи 

освіти в процесі модернізації. 

За результатами проведення заходу підготовлено збірник тез доповідей 

учасників семінару. Вони отримали сертифікати про участь у 

міжкафедральному науковому семінарі. 

11. Кафедральний науково-практичний семінар «Корпоративна 

культура: основні етапи формування» (м. Київ, 11 лютого 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

Питання корпоративної культури та softskill в умовах сьогодення 

залишається актуальним. Колектив науково-педагогічних працівників 

кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної 

освіти приділяє значну увагу формуванню softskills (гнучких навичок) – 

гарних манер і рис особистості, необхідних для взаємодії з іншими людьми 

та побудови з цими людьми культурних стосунків. SoftSkills застосовуються 

у будь-якій індустрії, будь-якій професії, будь-якому виді діяльності і будь-

якій взаємодії між людьми, а особливо вони важливі в андрогогіці. 

Модератор кафедрального семінару Султанова Лейла Юріївна, доктор 

пед. наук, професор кафедри, залучила колектив до активного обговорення 

теми. 

Проведення внутрішніх кафедральних науково-практичних семінарів 

відбуватиметься на кафедрі професійної і вищої освіти ЦІПО на постійній 

основі, що сприятиме професійному удосконаленню науково-педагогічних 

працівників. 

 

Вебінари 

 

1. Вебінар «Академічна доброчесність у сучасному науково-

освітньому просторі: правовий, технологічний, морально-етичний 

аспекти» (м. Київ, 21 листопада 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»). 

Захід проведено у межах Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 

2020». Організатори заходу: Національна академія педагогічних наук 
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України, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 

громадська спілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти». 

Мета вебінару: об’єднати зусилля науковців, практиків, державних і 

громадських діячів у вирішенні актуальних проблем імплементації принципів 

академічної доброчесності у сучасний науково-освітній простір, висвітлити 

вітчизняний і європейський досвід вирішення правового, технологічного, 

морально-етичного аспектів академічної доброчесності у підготовці та 

професійному розвитку студентів і науково-педагогічних працівників в 

умовах діджиталізації суспільства. 

Спікери вебінару: 

1. Кириченко Микола Олексійович, ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», член-кореспондент Національної академії наук вищої 

освіти України, доктор філософії. Тема доповіді: «Розбудова 

університетської системи забезпечення академічної доброчесності».  

2. Отамась Інна Григорівна, завідувач відділу наукової роботи ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», кандидат історичних наук. Тема 

доповіді: «Правове регулювання академічної доброчесності в освітньому та 

науковому середовищі України».  

3. Доренський Олександр Павлович, експерт Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти, доцент кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення Центральноукраїнського національного 

технічного університету, кандидат технічних наук, доцент. Тема доповіді: 

«Сучасний стан і особливості технічного забезпечення систем академічної 

доброчесності закладів освіти України».  

4. Ґутовські Кшиштоф, видавець у Видавництві Інституту правових 

наук Польської академії наук, колишній експерт ТОВ «Plagiat.pl» з питань 

видавництв та авторських прав, експерт з питань піратства та плагіату, що 

включений до списку Окружного суду у Варшаві. Тема доповіді: «Правовий 

та морально-етичний аспекти академічної доброчесності: досвід Польщі». 

5. Фолтинек Томаш, голова правління Європейської мережі 

академічної доброчесності. Тема доповіді: «Досвід діяльності Європейської 

мережі академічної доброчесності». 

6. Тахмазов Алі, виконавчий директор компанії «Plagiat.pl». Тема 

доповіді: «Методологія оцінювання наукових і студентських робіт із 

використанням антиплагіатної системи». 

7. Острянська Олена Анатоліївна, доцент відділу наукової роботи 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, 

доцент. Тема доповіді: «Засоби імплементації принципів академічної 

доброчесності у сучасному науково-освітньому просторі». 

8. Тихонкова Ірина Олександрівна, експерт з інформаційно-

аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate, старший науковий 

співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної 

біології і генетики НАН України, кандидат біологічних наук. Тема доповіді: 
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«Ресурси Clarivate, що сприяють якісним публікаціям та дотриманню 

академічної етики». 

9. Главчева Юлія Миколаївна, заступник директора науково-технічної 

бібліотеки Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». Тема доповіді: «Діяльність бібліотеки університету 

на сприяння академічній доброчесності: досвід роботи». 

10. Цьмоць Оксана Іванівна, керівник Українсько-польської фундації 

«Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC). Тема 

доповіді: «Досвід організації міжнародного стажування для освітян 

“Академічна доброчесність” на базі Вищого Семінаріуму Духовного 

Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW), 

Польща». 

Учасниками вебінару стали майже 70 науково-педагогічних, 

педагогічних працівників, керівників закладів загальної середньої, вищої 

освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти. 

Змістовна програма вебінару передбачала обговорення актуальної 

проблематики, а саме:  

 Правові аспекти академічної доброчесності. 

 Технологічні аспекти академічної доброчесності у сучасному 

науково-освітньому просторі. 

 Морально-етичні аспекти академічної доброчесності в умовах 

діджиталізації суспільства. 

 Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадженння принципів 

академічної доброчесності у сучасний науково-освітній простір. 

Результативність заходу: об’єднання зусиль науковців, практиків, 

державних і громадських діячів у вирішенні актуальних проблем 

імплементації принципів академічної доброчесності у сучасний науково-

освітній простір, висвітлення вітчизняного та європейського досвіду 

вирішення правового, технологічного і морально-етичного аспектів 

академічної доброчесності у підготовці та професійному розвитку студентів і 

науково-педагогічних працівників в умовах діджиталізації суспільства. 

Наукова платформа вебінару стала унікальним місцем для творчої 

співпраці, плідного науково-освітнього й соціального партнерства 

представників різних галузей, обговорення та вирішення актуальних проблем 

академічної доброчесності, розгляду способів налагодження та зміцнення 

дієвої співпраці між науковцями і практиками. 

 

2. Вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій» 

(м. Київ, 18 вересня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

ЦІПО). 

Національна академія педагогічних наук України активно розвиває 

нову для нашої країни галузь – освіту дорослих. За ініціативою ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України під час Днів освіти 
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дорослих проведено вебінар, присвячений актуальному питанню – освіті 

дорослих в епоху соціальних трансформацій. 

Питання, на яких акцентували увагу доповідачі: виклики-2020 для 

освіти дорослих, ринок праці і соціальна відповідальність людини, нова 

професія – андрагог, законодавство в галузі освіти дорослих, партнерство 

державних і недержавних установ та громадських організацій в освіті 

дорослих, соціальне підприємництво. 

Учасниками вебінару стали понад 100 фахівців з різних регіонів 

України. 

Співорганізатори вебінару: 

 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України. 

 Українська асоціація освіти дорослих. 

 Кафедра філософії і освіти дорослих Центрального інституту 

післядипломної освіти. 

 Український відкритий університет післядипломної освіти. 

 Віртуальна кафедра андрагогіки. 

 Інформацію про захід розміщено на сайті ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 

 

3. Вебінар «Протидія та реагування на випадки насильства над 

дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-19» (м. Київ, 

9 жовтня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

У межах проєкту «Протидія та реагування на випадки насильства над 

дітьми в умовах дистанційного навчання в період поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19 та заходів Уряду по подоланню COVID-19 в Україні» 

відбувся вебінар «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в 

умовах дистанційного навчання в період COVID-19», який спільно 

підготували Центр психологічного консультування «Діалог» Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

Мета вебінару – розвинути психолого-педагогічну компетентність 

учасників освітнього процесу щодо ідентифікації та реагування на випадки 

насильства, з особливою увагою до домашнього насильства над дитиною в 

умовах дистанційного навчання в період поширення коронавірусної інфекції 

COVID-19. 

З викликами дистанційного навчання, особливостями такого навчання 

для дітей, ідентифікацією випадків насильства щодо дітей під час освітнього 

процесу в умовах дистанційного навчання, з алгоритмом реагування 

педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання учасників заходу 

ознайомила тренерка Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-

Україна», наукова співробітниця ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Вікторія Мельничук. 
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Учасники вебінару обговорили кейси, історії та проблемні ситуації, 

отримали відповіді на запитання, практичні поради та рекомендації фахівців. 

 

Круглі столи 

 

1. Науково-методологічний онлайн круглий стіл «Впровадження 

загального менеджменту якості в діяльність бібліотек» (м. Київ, 4 

листопада 2020 р, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 

Захід проведено науковою бібліотекою ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» на платформі Zооm. 

У засіданні круглого столу взяли участь керівники бібліотек Інституту 

психології ім. Г. С. Костюка, Державного університету інфраструктури та 

технологій, а також науковці Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського. 

Модератор: Кемпе Вероніка Юріївна – директор наукової бібліотеки 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

За програмою круглого столу учасники обговорили такі питання: 

 якість інформаційно-бібліотечного обслуговування, послуг та 

удосконалення інформаційної продукції бібліотек;  

 можливості впровадження результативних методів управління 

бібліотекою способом самооцінювання та виявлення якісних критеріїв її 

роботи, порівняльна характеристика систем менеджменту якості. 

Перед присутніми виступили: Кемпе Вероніка Юріївна, директор 

наукової бібліотеки ДЗВО «Університет менеджменту освіти» («Менеджмент 

якості для бібліотек: шляхи вдосконалення і розвитку бібліотечно-

інформаційного обслуговування»); Ніколаєнко Ярослава Миколаївна, 

науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського («Онлайн сервіси для організації дистанційної 

роботи бібліотекарів»); Матвійчук Оксана Євгенівна, науковий співробітник 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського («Стратегії розвитку шкільної бібліотеки: сучасні 

виміри»). 

Після виступів учасників відбулося обговорення питань ефективності 

управління бібліотечною діяльністю, обмін думками щодо застосування 

загального менеджменту якості на всіх рівнях функціонування бібліотеки від 

стратегічного бачення до професійного вирішення завдань; розгляд 

інструментарію оцінки діяльності та інструментарію підвищення якості 

бібліотечної діяльності.  

 

2. Круглий стіл «Охорона праці у сільському та лісовому 

господарстві» (м. Біла Церква, 27 листопада 2020 р, ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», БІНПО). 

Захід організований кафедрою технологій навчання, охорони праці та 

дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 
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До роботи круглого столу підключилися учасники із понад 100 точок 

доступу, які представляли заклади професійної освіти України; до заходу 

долучились також курсанти Харківського національного університету 

внутрішніх справ.  

Питання, які розглядалися, були пов’язані із ризиками, що 

супроводжують професійну діяльність працівників як у всіх галузях 

економіки, так і у сільському та лісовому господарстві, управління ризиками, 

формування ризик-орієнтовного мислення у керівників і працівників, 

реформування сфери охорони праці у сільському та лісовому господарстві 

України тощо. 

Модератором круглого столу виступив Сахно Олександр 

Володимирович, завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, який наголосив на важливості оцінки ризиків у системі управління 

охороною праці у сільському та лісовому господарстві України, 

охарактеризував імплементацію в національне законодавство директив ЄС у 

сфері безпеки та гігієни праці. 

Засідання круглого столу розпочалося виступом в.о. заступника 

директора БІНПО із навчальної роботи Денисової Анастасії Володимирівни. 

Було підготовлено 16 доповідей учасників з різних областей та регіонів 

України, а саме: 

Грядуща Віра Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО доповіла про 

етапи та особливості проведення реформування системи охорони праці в 

Україні, необхідність визначення ризиків; 

Уряднікова Інга Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО окреслила можливість 

формування ризик-орієнтованого мислення у фахівців з охорони праці за 

допомогою навичок softskills; 

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарної освіти комунального закладу «Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» наголосив на 

необхідності системного підходу до впровадження освітніх моделей з 

підготовки фахівців. 

Цікавий матеріал надала Солодчук Людмила Миколаївна – заступник 

головного редактора журналу «Охорона праці». Роль та значення охорони 

праці в організації робочого процесу, питання та проблеми висвітлені у 

публікаціях журналу та обмін досвідом – це той напрям, який може 

об’єднати зусилля фахівців для створення безпечних умов праці. 

Доктор технічних наук, професор кафедри ТНОП та Д БІНПО Бородіна 

Наталія Анатолівна, доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці 

та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» Чеберячка Сергій Іванович та професор Технічного 

університету «Метінвест політехніка» (м. Маріуполь) Заплатинський Василь 
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Миронович окреслили особливості викладання цивільної безпеки здобувачам 

вищої освіти, мотивацію навчання з безпеки та охорони праці. 

Про практичні кроки та конкретну роботу і її результати у лісовому 

господарстві розповів професор кафедри лісівництва НУБіП, керівник 

Регіонального Східноєвропейського центра моніторингу пожеж Зібцев 

Сергій Вікторович.  

Надзвичайно цікавими та практико-зорієнтованими були виступи 

Штанько Олени Василівни, заступника директора ДНЗ «Гадяцьке аграрне 

училище» («Охорона праці в бджільництві»), Жижу Сергія Вікторовича – 

викладача НКК УК «Норматив», м. Біла Церква («Визначення категорій, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності»), Візіра Сергія Дмитровича («Формування культури охорони 

праці у майбутніх працівників сільськогосподарської галузі»), викладача 

вищої категорії предмета «Охорона праці» професійно-технічного училища 

№ 46 с. Лазірки Оржицького району Полтавської області Підлісного 

Владислава Івановича («Самостійна підготовка здобувачів освіти у галузі 

охорони праці, роль викладача в її організації»). Доповіді були насичені 

прикладами практичного впровадження системи управління охорони праці та 

керування ризиками. 

Курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ 

Моргай Крістіна, Котляров Іван, Суворов Нікіта, Коваль Крістіна, Фартушна 

Дар’я, Загрунна Тамара підготували цікаві матеріали про роль керівника, 

роботодавця, необхідність формування ризик-орієнтовного мислення у 

керівників і працівників та інші цікаві теми. 

У заході взяли участь Івашев Євген Володимирович та Івашева Тетяна 

Василівна – керівники Білоцерківського центру підвищення кваліфікації 

персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Проведення круглого столу засвідчило зацікавленість у створенні 

безпечних умов праці на виробництві як у керівників, працівників, так і у 

інших учасників трудових відносин. Необхідно ділитися досвідом 

упровадження заходів з метою зменшення ризиків у галузях економіки, 

створювати системний підхід у навчанні майбутніх фахівців, які зможуть 

ефективно впроваджувати набутий досвід у виробництво. 

Майстер-класи 

 

1. Регіональний майстер-клас «Використання казкотерапії в якості 

техніки здоров’язбереження в роботі педагога закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти» (м. Слов’янськ, Донецька область), 

03 лютого 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Захід проведено на базі Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса (м. Слов’янськ, 

Донецька область) у межах Угоди про співпрацю з Білоцерківським 

інститутом неперервної професійної освіти.  
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Методична проблема, над якою працюють педагоги Слов'янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти, – 

«Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників як 

умова результативності освітнього процесу». Упродовж міжкурсового 

періоду науково-педагогічні працівники БІНПО здійснюють науково-

методичний супровід професійного розвитку фахівців Центру, 

використовуючи різноманітні форми, технології взаємодії і співпраці. 

Завдання майстер-класу «Використання казкотерапії в якості техніки 

здоров’язбереження в роботі педагога ЗП(ПТ)О» – розглянути вплив казки на 

формування основних життєвих настанов у сучасного підлітка: визначити 

основні поняття, пов’язані з впливом казки на психологічне здоров’я 

здобувача освіти; продемонструвати практичне застосування техніки 

казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження. 

Майстер-клас провела Торба Наталія Григорівна, доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, кандидатка психологічних наук. Він 

складався з двох частин: теоретичної та практичної. У теоретичній частині 

учасники ознайомились з історичними витоками казки, розглянули казку як 

процес пошуку сенсу життя, трактування інформації про світ і систему 

взаємовідносин в ньому. 

У практичній частині були створені умови для активної роботи всіх 

учасників майстер-класу. Були використані відео- та аудіоматеріали, які 

дозволяли на емоційному рівні відчути певні психологічні стани. 

Майстер-клас був актуальним та мав практичну спрямованість: 

отриману інформацію педагоги зможуть використовувати у своїй діяльності 

та раціонально і творчо опановувати інноваційні психолого-педагогічні 

технології з метою розвитку професійної освіти способом гармонізації 

кращих практик і професійних стандартів. 

 

2. Майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних 

технологій навчання в закладах освіти» (у межах роботи постійно діючої 

науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної 

компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства») 

(м. Київ, 22 квітня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

ННІМП). 

Завдяки сучасним ідеям академіка-секретаря Відділення вищої освіти 

НАПН України, академіка НАПН України, доктора філософських наук, 

професора Петра Юрійовича Сауха сприяння діяльності науково-

педагогічних працівників закладів освіти України в умовах запровадження 

карантинних заходів виникла ініціатива Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології створити освітній проєкт «Університет без стін – 

можливості без меж», який стартував 3 квітня 2020 р. Цей проєкт 

започаткував роботу постійно діючої науково-практичної студії для освітян. 
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22 квітня 2020 р. Алейніковою Оленою Володимирівною, директором 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктором наук з 

державного управління, професором, була організована робота постійно 

діючої науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної 

компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства». 

У межах роботи цієї науково-практичної студії було проведено 

авторський майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних 

технологій навчання в закладах освіти» (автори: Дубініна Оксана 

Володимирівна, доцент кафедри публічного управління і проєктного 

менеджменту ННІМП та Бурлаєнко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних 

наук, доцент). 

Захід відбувся у дистанційному режимі на платформі Zoom. 

Під час майстер-класу обговорювалися актуальні питання сьогодення, а 

саме: було спростовано міфи про освіту, авторами були представлені 

особливості та перспективи упровадження дуальної форми навчання в 

Україні. Науковці-автори заходу надали модель сучасного здобувача освіти – 

активного, творчого, здатного адаптуватися до змін у світі, готового до 

використання новітніх технологій. 

Особлива увага була приділена взаємодії педагогів із дітьми (покоління 

Z та «АЛЬФА»). Учасники майстер-класу виконували практичні вправи, які 

дозволяють краще зрозуміти, на що варто робити акцент у роботі та 

спілкуванні з молоддю. 

Під час заходу учасники розглянули питання розвитку емоційного 

інтелекту у здобувачів освіти. Авторами майстер-класу було зазначено, що 

розвиток емоційного інтелекту, як передумови розвитку інноваційної 

особистості, можливий через впровадження таких методик навчання: 

кінокоучінг, Web-серфінг, діамант цінностей та критерійний покер. 

У заході взяли участь 33 особи з різних регіонів України, які висловили 

схвальні відгуки авторам майстер-класу. Усі зареєстровані учасники 

отримали електронний сертифікат та авторський презентаційний матеріал. 

 

Педагогічні читання 

 

Макаренківські педагогічні читання «Закон руху вперед» (м. Київ, 

11 березня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

Кафедрою професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» спільно з Київським професійно-педагогічним 

коледжем імені Антона Макаренка проведено Макаренківські педагогічні 

читання «Закон руху вперед» (педагогічна інноватика Антона Макаренка), 

присвячені 132-й річниці від дня народження видатного українського 

педагога Антона Семеновича Макаренка. 

У заході взяли участь слухачі курсів підвищення кваліфікації категорій: 

директори коледжів/технікумів (тьютор – Романова Ганна Миколаївна, 
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доктор педагогічних наук, професор), директори закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти (тьютор – Купрієвич Вікторія Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри), заступники директорів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з навчально-виробничої 

роботи (тьютор – Гуменний Олександр Дмитрович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри). 

Залучення учасників до флешмобу «Антон Макаренко: цитата дня» 

сприяло обміну думками, осмисленню існуючого досвіду, єднанню навколо 

прогресивних та прогностичних ідей автора унікальної педагогічної системи. 

Надихаючої, творчої атмосфери зустрічі справжніх агентів змін 

сучасної освіти надав виступ Тетяни Яровициної, поетеси, громадської 

діячки, акторки. Повага до праці педагога, піднесення її значення стали 

лейтмотивом усвідомлення кожним відповідальності за долю своєї країни. 

Професор Романова Ганна Миколаївна проаналізувала впровадження 

ідей А. С. Макаренка в управління сучасним закладом освіти, зокрема, 

зазначила, що, сповідуючи високі цілі і цінності, ми потребуємо сьогодні 

конкретних інструментів їх втілення, які знаходимо у спадщині видатного 

педагога. Це створення «мажорного» тону, механізми прояву довіри до 

вихованців, делегування повноважень, долання перешкод, формування 

позитивного враження, підтримка людської гідності, методика паралельної 

педагогічної дії, технологія зведених загонів, розвиток органів учнівського та 

студентського самоврядування. 

До дискусії залучились слухачі, педагоги коледжу, науковці Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. 

 

Інші масові заходи 

 

Open-studio з міжнародною участю «Психолого-педагогічний та 

інформаційно-технічний супровід суб'єктів освітнього процесу в умовах 

пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів швидких реакцій» (м. Київ, 

13 жовтня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Захід проведено у межах ХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в 

сучасній освіті». У ньому взяли участь понад 260 учасників, одночасно були 

активні 132 точки підключення (науково-методичні центри, заклади вищої, 

фахової передвищої і післядипломної освіти). 

У заході взяли участь міжнародні учасники: науково-педагогічні 

працівники філії акціонерного товариства «Національний центр підвищення 

кваліфікації «Орлеу» Інституту підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Жамбильської області, м. Тараз (Республіка Казахстан) та 

Білоруського державного аграрного технічного університету, м. Мінськ 

(Республіка Білорусь). 

Освітяни Житомирської, Одеської, Луганської, Донецької, 

Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Рівненської, Івано-
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Франківської, Київської та інших областей України долучились до 

обговорення таких актуальних питань: 

 модернізація змісту, форм, моделей професійного розвитку 

педагогічних працівників в умовах соціокультурних та освітніх викликів; 

 освітній і науковий супровід досягнення сталого розвитку 

національної економіки за умов пандемії COVID-19; 

 психолого-педагогічні умови підвищення стресостійкості 

педагогічних працівників у реаліях пандемії; 

 застосування технологій дистанційного навчання в умовах 

карантинних заходів; 

 основні напрями розвитку інклюзивної освіти в умовах пандемії; 

 інформаційно-технічний супровід суб’єктів освітнього процесу в 

умовах пандемії: досвід Білоруського державного аграрного технічного 

університету. 

Захід проводили п’ять модераторів: науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та міжнародні 

тематичні партнери. 

Сидоренко Вікторія Вікторівна, директор Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук провела майстер-

клас з теми: «Науково-методичний супровід суб'єктів освітнього процесу в 

умовах пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів швидких реакцій». Вона 

визначила соціокультурні та освітні виклики, спричинені COVID-19 (зміна 

усталених моделей навчання, форм, технологій і методів, перехід у стадію 

«смарт», діджиталізація, компетенізація освіти тощо).  

Хлобистов Євген Володимирович, професор кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту, академік Академії економічних наук України, 

доктор економічних наук виступив з доповіддю «Карантинна економіка та 

освітній процес». Доповідач визначив умови, особливості, принципи 

організації освітнього процесу в умовах карантину. 

Мірзалієва Ельміра Бексултанівна, докторка філософії PhD, 

професорка, завідувачка кафедри «Інноваційна освіта та інформаційні 

технології» філії акціонерного товариства «Національний центр підвищення 

кваліфікації «Орлеу» Інституту підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Жамбильської області, м. Тараз, Республіка Казахстан, 

виступила з доповіддю «Інноваційні методи навчання в сфері професійно-

технічної освіти Республіки Казахстан». Вона розповіла про досвід реалізації 

інноваційних програм, які впроваджувались у Республіці Казахстан, 

приділила увагу основним завданням упровадження елементів дуальної 

форми навчання, виділила позитивні показники та недоліки дуальної освіти. 

Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника директора з 

навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти презентувала кейс адаптації та кейс результатів роботи колективу 

БІНПО з теми «Застосування технологій дистанційного навчання в умовах 

карантинних заходів». Доповідачка розповіла про напрями застосування 
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технологій дистанційного навчання в умовах карантинних заходів, 

розглянула EdTech-тренди у контексті зміщення фокусу з масових онлайн-

курсів на персоналізоване навчання.  

Лукіянчук Алла Миколаївна, вчений секретар БІНПО, кандидат 

психологічних наук  у доповіді «Психолого-педагогічні умови підвищення 

стресостійкості педагогічних працівників у реаліях пандемії» зазначила, що 

перехід на дистанційне навчання вимагає від педагогічного працівника 

перебудови власної професійної діяльності.  

Формат відкритості, діалогу модераторів і учасників open-studio з 

міжнародною участю дозволив ознайомитися з досвідом психолого-

педагогічного та інформаційно-технічного супроводу суб'єктів освітнього 

процесу в умовах пандемії у різних закладах освіти не лише в регіонах 

України, а й за кордоном, окреслив вектори подальшої професійної взаємодії. 

 

Всеукраїнський коворкінг з онлайн-трансляцією: «Використання 

хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» (м. Біла Церква, 19 лютого 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Захід проведено колективом науково-педагогічних працівників 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО (завідувач 

кафедри Сахно Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент). 

Участь у коворкінгу взяли 150 освітян із закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Полтавської, Донецької, Кіровоградської, 

Волинської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Сумської областей. 

Цифровізація виступає ключовим драйвером зростання української 

економіки та добробуту громадян. Сьогодні кожен українець може легко 

капіталізувати себе, свої навички, знання завдяки використанню цифрових 

технологій. Україна перетворилася на інтелектуальний хаб, де створено всі 

умови для розвитку потенціалу особистості. 

З вітальним словом до учасників коворкінгу звернулась Сидоренко 

Вікторія Вікторівна, директорка Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка, яка повідомила 

про основні принципи політики цифровізації України, розкрила сутність 

цифрових трендів в освіті та представила концептуальні засади Цифрової 

адженди України – 2020. 

Майданчиками для проведення коворкінгу виступили обласні 

навчально-методичні центри професійно-технічної освіти, зв'язок з якими 

відбувався у формі телемосту. Під час онлайн-трансляції досвідом 

застосування хмарних технологій поділились директорка НМЦ ПТО у 

Рівненській області В. М. Бондарчук та директорка НМЦ ПТО у Полтавській 

області І. С. Закапко. 

В атмосфері плідної співпраці та активної взаємодії керівниками 

обласних НМЦ ПТО, методистами, викладачами професійно-теоретичної 
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підготовки, майстрами виробничого навчання було представлено понад 20 

доповідей, присвячених різноманітним аспектам використання хмарних 

технологій в освітньому процесі та управлінській діяльності ЗП(ПТ)О. 

З метою поширення досвіду в педагогічному співтоваристві у межах 

роботи освітнього коворкінгу було проведено майстер-клас «Plickers як 

хмарна технологія фронтального опитування у режимі «доповненої 

реальності» (модераторка – Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. 

заступника директора з навчальної роботи). Активну участь у майстер-класі 

взяли слухачі курсів підвищення кваліфікації. Було надано можливості 

застосування додатку Plickers для організації та проведення фронтального, 

гейміфікованого поточного експрес-контролю, анкетування, аналізу 

відповідної інформації про успішність здобувачів освіти в режимі реального 

часу. 

Як слухачі курсів підвищення кваліфікації, так і віртуальна аудиторія 

мали змогу підвищити свій професійний рівень та залучитися до нових знань 

щодо хмарних технологій. 

Володіння новими технологіями у цифровому світі є актуальною 

потребою сьогодення, оскільки саме з появою нових технологій зростає 

дефіцит кваліфікованих працівників та виникає попит на нові компетенції, а 

набуття цифрових навичок стає нагальною потребою. 

 

Всеукраїнський телеміст з онлайн-трансляцією: «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: 

виклики, тенденції, акценти» (м. Біла Церква, 24 вересня 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Телеміст відбувся напередодні святкування 80-річчя профтехосвіти. 

Всеукраїнський телеміст об’єднав освітян, науковців, менеджерів освіти, 

методичні служби всіх рівнів, педагогів професійної і фахової передвищої 

освіти та охопив міста й регіони України: Біла Церква – Київ – Дніпро – 

Харків – Одеса – Кропивницький – Івано-Франківськ – Миколаїв – Полтава – 

Чернігів – Рівне – Черкаси – Суми. 

Було зареєстровано понад 400 учасників. 

Основною метою онлайн-заходу визначено обмін сучасним психолого-

педагогічним досвідом організації, методичного супроводу та координації 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної (професійно-

технічної) та фахової передвищої освіти, пошук ефективних способів та умов 

вирішення проблеми розвитку професійної компетентності, подолання 

невідповідності підготовки кваліфікованих кадрів викликам національної 

економіки, сучасного ринку праці та потребам фахівця, професіонала, 

особистості. 

Під час телемосту обговорювались актуальні питання: 

1. Модернізація змісту, форм, моделей підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на компетентнісній основі. 

2. Сучасні підходи до освіти дорослих. 
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3. Технології формальної і неформальної освіти для безперервного 

професійного розвитку фахівців. 

4. Варіативні програми підвищення кваліфікації педагога П(ПТ)О на 

засадах компетентнісного підходу. 

5. Співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 

ключовими стейкхолдерами і бізнес-партнерами. 

6. Розроблення професійних профілів педагогічних працівників із 

визначеними компетентностями відповідно до завдань реформування 

П(ПТ)О. 

7. Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії із ключовими 

стейкхолдерами. 

У привітальному слові Сидоренко Вікторія Вікторівна, директорка 

БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту висвітлила питання суспільних та освітніх 

викликів, нового соціального замовлення, окреслила напрями вивчення 

освітніх запитів на основі прогностичної функціональної моделі розвитку 

професійних компетентностей фахівців, висвітлила новий зміст, моделі, 

форми підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти. 

До участі у телемості долучилися та поділилися своїми 

напрацюваннями: директорка навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській області, кандидатка педагогічних наук, 

Н. Ю. Самойленко, директорка навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Рівненській області В. М. Бондарчук, заступниця 

директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області О. В. Гришаєва, методист навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Черкаської області С. Ф. Бабенко, 

директор Івано-Франківського базового медичного коледжу В. В. Стасюк. 

Науково-педагогічні працівники БІНПО, а саме, Харагірло Віра 

Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту; 

Горошкова Лідія Анатоліївна, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, докторка економічних наук; Єрмоленко Андрій Борисович, 

завідувач кафедри методики професійної освіти і соціально-гуманітарних 

дисциплін, кандидат політичних наук, доцент; Сахно Олександр 

Володимирович, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Горлова Ганна 

Григорівна, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва окреслили 

нові грані співробітництва закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти з Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти. 

Учасники зазначили високу якість, актуальність, перспективність, 

практичну користь наданих матеріалів, чіткість та науково-професіональний 

рівень заходу. Саме такі заходи сприяють діалогу, надихають на творчу та 

професійну співпрацю, формують надзвичайно корисний досвід для кожного 

освітянина. 
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Освітній івент з онлайн-трансляцією у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти (м. Біла Церква, 02–23 квітня 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Упродовж квітня 2020 року, у період проведення обмежувальних 

заходів, науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти організовували зустрічі з освітянами України 

у віртуальному просторі освітнього івенту з метою навчати і навчатись, 

удосконалюватись, розвивати ключові та фахові компетентності. 

Об’єднала спільна мета – підготовка інноваційного педагога 

професійної освіти відповідно до державної освітньої політики, з 

урахуванням сучасних викликів роботодавців та ключових стейкхолдерів, 

який поєднує у своїй професійній діяльності теоретичну і практичну 

підготовку, має сформовані ключові, професійні та загальнопрофесійні 

компетентності, готовий конкурувати і бути активним суб’єктом на ринку 

праці. 

Щочетверга, упродовж квітня 2020 року, в освітньому івенті 

працювали 6 модераторів з різними темами, формами, методами і підходами. 

За програмою освітнього івенту відбулись: 

освітній івент-форум «Селф-коучинг як технологія самолідерства та 

управління професійними змінами» (Сидоренко Вікторія Вікторівна, 

директорка БІНПО, докторка пед. наук; 09.04.2020 року). 

2 вебінари: 

«Застосування технологій дистанційного навчання в умовах 

карантинних заходів» (Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника 

директора з навчальної роботи; 16.04.2020 року); 

«Смарт-комплекс для ефективної організації занять у системі 

професійної (професійно-технічної) освіти» (Семілетко В’ячеслав Іванович, 

канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін; 16.04.2020 року). 

4 майстер-класи: 

«Майбутнє ринку праці: протиборство тенденцій, які формують робоче 

середовище до 2030 року» (Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, канд. політичних 

наук, доцент; 02.04.2020 року); 

«Вплив медіаконтенту на свідомість особистості» (Коваль Лариса 

Євгенівна, старша викладачка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту; 02.04.2020 року); 

«Булінг в освітньому процесі: попередження та конструктивне 

подолання (кібербулінг, селфіманія, інтернет-залежність)» (Лукіянчук Алла 

Миколаївна, т.в.о. заступника директора з науково-навчальної роботи, канд. 

психол. наук; 09.04.2020 року); 

«Формування антикорупційної культури в українському суспільстві» 

(Косиця Ольга Олексіївна, докторка юридичних наук, професорка кафедри 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; 23.04.2020 року). 
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На освітньому івенті у БІНПО було зареєстровано 1000 учасників з 

різних куточків України: освітяни, науковці, управлінці, методичні служби 

всіх рівнів, педагоги закладів професійної освіти, фахової передвищої освіти, 

державних закладів вищої освіти, післядипломної освіти. 

Ініціатива запровадження масових наукових заходів для освітян 

України в умовах карантину належить Сауху Петру Юрійовичу – академіку-

секретарю Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України, академіку Національної академії педагогічних наук України, 

доктору філософських наук, професору. 

Кожна зустріч науково-педагогічних працівників Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти з освітянами України у 

віртуальному просторі освітнього івенту була результативною, про що 

свідчать позитивні відгуки замовників освітніх послуг, а також подяки 

педагогічної спільноти за можливість обміну професійним досвідом. 

Учасники, які взяли участь в усіх заходах освітнього івенту, отримали 

сертифікати. 

 

Діджитал-діалог «Мирні обрії освіти» (м. Київ, 13 жовтня 2020 р., 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

Діджитал-діалог – це розвиток педагогіки миру, започаткованої 

ученими Національної академії педагогічних наук України, це урочистості 

напередодні Дня захисника України, це старт неформальної освіти для 

військовослужбовців – здобувачів освіти Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка в Українському відкритому університеті 

післядипломної освіти – інноваційному проєкті Університету менеджменту 

освіти. 

Діджитал-діалог відбувся між студіями НАПН України, Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

У заході взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, автори 

спецкурсів, слухачі курсів підвищення кваліфікації, студенти і головні 

учасники – військовослужбовці, захисники України. 

Модератори: Сорочан Тамара Михайлівна, директор Центрального 

інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор; 

Караман Олена Леонідівна, директор Навчально-наукового інституту 

педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка», доктор педагогічних наук, професор. 

Питання, які обговорювалися: 

1. Освіта для миру – напрям наукових досліджень і освітньої практики, 

започаткований НАПН України. 

2. Можливості формальної і неформальної освіти для відкриття нових 

обріїв мирного життя. 

3. Сучасні технології формальної і неформальної освіти. 
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4. Особливості організації освітнього процесу для 

військовослужбовців в умовах формальної і неформальної освіти. 

Учасників діджитал-діалогу привітав президент НАПН України 

Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, академік 

Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної 

академії педагогічних наук України, який висвітлив значення освіти для 

глобалізованого світу і мирного життя. 

Проблему освіти і мирних обріїв життя у контексті особливостей 

навчання учасників бойових дій висвітлив у ключовому виступі Курило 

Віталій Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

(академік) НАПН України. 

Питання діджитал-діалогу щодо освіти для миру, безперервної освіти, 

цифрових технологій в освіті, відкритих університетів і віртуальних кафедр 

охарактеризували: Кириченко Микола Олексійович – ректор ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», доктор філософії, професор, член-

кореспондент Національної академії наук вищої освіти України; Савченко 

Сергій Вікторович – ректор ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України. 

У заході взяли участь Саух Петро Юрійович – академік-секретар 

Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, 

професор, дійсний член (академік) НАПН України та Сисоєва Світлана 

Олександрівна– академік-секретар Відділення загальної педагогіки та 

філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України. 

До обговорення актуальних питань діджитал-діалогу долучилися 

Спірін Олег Михайлович – проректор ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України; Данильєв Анатолій Олексійович – проректор Луганського ОІППО, 

кандидат історичних наук, доцент; Бондарчук Олена Іванівна – завідувач 

кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», доктор психологічних наук, професор; Москальова Алла Степанівна 

– професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент; Пінчук Наталія 

Іванівна – доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент. 

В Українському відкритому університеті післядипломної освіти 

розпочали навчання 20 військовослужбовців – захисників України. 

 

Студія корпоративного тимбілдингу з теми: «Особистісний бренд 

педагога-професіонала в освіті» (м. Київ, 20 листопада 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», БІНПО). 

Захід проведено у межах роботи Міжнародної спеціалізованої виставки 

«Освіта та кар'єра – 2020». Його ініціаторами та модераторами стали 
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науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. 

Ця форма мережевої, кластерної взаємодії із замовниками освітніх 

послуг та командоутворення започаткована у БІНПО із січня 2020 року. 

Студія об’єднала освітян, науковців, менеджерів освіти, методичні служби 

всіх рівнів, педагогів професійної і фахової передвищої освіти та охопила 

міста та регіони України: Біла Церква – Київ – Дніпро – Харків – Одеса – 

Кропивницький – Івано-Франківськ – Миколаїв – Полтава – Чернігів – Рівне 

– Черкаси – Суми тощо. Доєднались студенти БІНПО та Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». 

Понад 210 точок підключення, більше 400 коментарів під час 

виконання інтерактивних вправ і технік, обговорення доповідей, понад 100 

визначень ознак сучасного бренду педагога-професіонала в освіті під час 

інтерактивів – такі результати тригодинного обговорення цієї актуальної та 

сучасної теми. 

Активну участь в обговоренні теми взяли ключові стейкхолдери: 

Мірошніченко Катерина Борисівна, президент Всеукраїнської асоціації 

працівників професійно-технічної освіти (ВАПП), Гончаров Едуард 

В’ячеславович, директор НМЦ ПТО у Донецькій області, Василиненко 

Віктор Михайлович, директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, 

Стасюк Володимир Васильович, директор Івано-Франківського базового 

медичного коледжу, Юденкова Олена Петрівна, директорка ДНЗ 

«Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних 

технологій», Харітоненко Леся Анатоліївна, директор ТОВ «ЗЗСО І–ІІІ 

ступенів «Міжнародна школа «M'Andryk», переможниця обласного етапу 

конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року – 2020» у номінації 

«Зарубіжна література», експерт з інституційного аудиту та сертифікації 

вчителів. 

Роботу студії було розпочато вітальним словом та майстер-класом 

Сидоренко Вікторії Вікторівни, директорки БІНПО, докторки педагогічних 

наук, професорки кафедри педагогіки, психології та менеджменту, яка 

визначила формулу персонального бренду педагога-акмепрофесіонала, 

стратегію і тактику його формування, розмежувала поняття «бренд», 

«брендінг», «імідж», «репутація», запропонувала вправи і техніки для 

створення бренду сучасного педагога. 

Модераторами студії виступили науково-педагогічні працівники 

БІНПО: Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника директора з 

навчальної роботи; Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри 

методики професійної освіти і соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

політичних наук, доцент; Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; Студінський Володимир 

Аркадійович, професор кафедри методики професійної освіти і соціально-

гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук. Вони окреслили різні грані 
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у формуванні та розвитку особистісного бренду педагога-професіонала в 

освіті. 

Упродовж роботи студії корпоративного тимбілдингу було 

запропоновано заповнити інтерактивне дерево «Персональний бренд 

педагога», визначивши основу характеристику педагога-бренда. 

 

Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні процеси в 

національній системі освіти» (м. Харків, 30-31 січня 2020 р., ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», ЦІПО). 

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти та права 

Центрального інституту післядипломної освіти взяли участь та виступили з 

доповідями під час проведення Всеукраїнського форуму «Адаптивні процеси 

в національній системі освіти». 

У форумі взяли участь понад 100 осіб з 12 регіонів України та 

республіки Білорусь. Організаторами форуму виступили: громадська 

організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами»; Українська інженерно-педагогічна академія; Харківська 

академія неперервної освіти; Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця; Інститут професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України; Національний центр 

«Мала академія наук України» Міністерства освіти і науки України і 

Національної академії наук України. 

Мета форуму полягала в обговоренні актуальних питань активізації та 

використання адаптивних процесів в освіті. До участі в роботі форуму були 

запрошені відомі та молоді науковці й фахівці з таких тематичних напрямів: 

 методологія адаптивного управління в освіті; 

 медіакомунікації в освіті; 

 адаптивне управління соціальною роботою в закладах освіти; 

 активізація адаптивних процесів у діяльності закладів загальної 

середньої освіти; 

 забезпечення якості освітнього процесу; 

 комунікативна компетентність керівника в контексті управлінської 

діяльності; 

 адаптивна система в освіті: теорія та практика; 

 лідерство та менеджмент в закладах загальної середньої освіти. 

З доповідями виступили усі науково-педагогічні працівники кафедри 

менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти.  

Підготовлено та надруковано збірник матеріалів форуму, який 

планується оприлюднити на сайті УМО і розмістити в електронній бібліотеці 

НАПН України, а саме: Адаптивні процеси в національній системі освіти: 

[збірник матеріалів V Всеукраїнського наукового форуму], упоряд. 

О. О. Почуєва; ред. кол.: Г. В. Єльникова (голова), Г. Ю. Кравченко, 

Л. О. Лузан, М. Л. Ростока, З. В. Рябова. Харків: Мачулин, 2020. 111 с.  
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VІ.5. Участь ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  

у виставках 

 

1. Участь у ХI Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 

2020» (м. Київ, 4–6 серпня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»). 

4–6 серпня 2020 року відбулась Одинадцята міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти» та виставка освіти за кордоном «World Edu» у 

Київському палаці спорту. Дату проведення виставки було перенесено з 12-

14 березня у зв’язку з встановленням карантину на всій території України з 

метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

На цьогорічній виставці були презентовані інновації ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» за темою «Відкрита освіта: нові смисли й 

технології професійного розвитку особистості». Провідною ідеєю виступу 

ректора університету, професора М. О. Кириченко була модернізація освіти в 

період становлення цифрового суспільства, що віддзеркалюється в створенні 

відкритих університетів у світі. Такий досвід уже має ДЗВО «УМО», де 

працює Український відкритий університет післядипломної освіти, 

забезпечуючи неперервний професійний розвиток керівників освіти, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. Відповідні моделі і 

технології, а також перші результати роботи представлені в матеріалах 

університету, що експонувалися на виставці.  

04 серпня 2020 р. за програмою XI Міжнародної виставки «Cучасні 

заклади освіти» та виставки освіти за кордоном «World Edu» проведено: 

 дискусійну панель з теми: «Конкурентоздатний фахівець – сучасна 

стратегія закладу професійної (професійно-технічної освіти)» (за 

результатами педагогічного експерименту всеукраїнського рівня). 

Організатор заходу – Криворізький професійний гірничо-технологічний 

ліцей (к.п.н. Т. Стойчик), а також кафедра професійної та вищої освіти ЦІПО 

ДЗВО «УМО» (завідувачка кафедри д.п.н., професорка Л. Сергеєва); 

 круглий стіл з теми: «Створення передумов ефективної системи 

освіти та навчання на засадах педагогічної логістики». Організатори заходу 

– Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій 

області (директорка С. Микитюк), а також кафедра професійної та вищої 

освіти ЦІПО ДЗВО «УМО» (завідувачка кафедри д.п.н., професорка 

Л. Сергеєва).  

За результатами ХI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 

2020» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» удостоєно таких 

нагород: 

Гран-прі рейтингового виставкового конкурсу у номінації «Лідер 

післядипломної освіти України», що засвідчує провідну роль університету в 

цій галузі; 
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Диплом Національної академії педагогічних наук України та ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» за активну участь у презентації 

досягнень із модернізації національної освіти. 

Золотою медаллю ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 

2020» нагороджено Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у номінації виставкового конкурсу 

«Упровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, 

дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти» за електронний 

посібник В. В. Сидоренко, доктора педагогічних наук, директора 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» «Професійний розвиток фахівців в 

умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові 

компетентності і ресурси» (Бібліографія: Сидоренко Вікторія. Професійний 

розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної 

освіти: ключові компетентності і ресурси: електронний курс. Київ: ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта», 2020. 130 с.).  

Науковці ДЗВО «Університет менеджменту освіти», які брали участь у 

заходах, отримали сертифікати. 

 

2. Участь у ХІІ міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» 

(м. Київ, 12–14 жовтня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

13 жовтня 2020 р. за програмою Дванадцятої міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» й виставки освіти за кордоном «World Edu» 

проведено:  

1. Оpen-studio з міжнародною участю «Психолого-педагогічний та 

інформаційно-технічний супровід суб'єктів освітнього процесу в умовах 

пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів швидких реакцій» (модератор – 

В. В. Сидоренко, д.п.н., директорка БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

Доповідачі: Є. В. Хлобистов, академік Національної академії 

економічних наук України, д.е.н., професор БІНПО; А. В. Денисова, в.о. 

заступника директора з навчальної роботи Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти; А. М. Лукіянчук, к.псих.н., учений секретар 

БІНПО; Е. Б. Мірзалієва, докторка філософії PhD, професорка, завідувачка 

кафедри «Інноваційна освіта та інформаційні технології» філії Акціонерного 

Товариства «Національного центру Підвищення кваліфікації «Орлеу» 

Інституту підвищення кваліфікації Педагогічних працівників по 

Жамбильській області, м. Тараз, Республіка Казахстан; Т. А. Тетеринець, 

к.е.н., доцент Білоруського державного аграрного технічного університету, 

м. Мінськ, Республіка Білорусь. 

2. Круглий стіл «Інноваційна теорія та практика Нової української 

школи: виклики, досягнення та перспективи» (модератор – З. В. Рябова, 

д.п.н., професор, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО 

«УМО». 
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У заході взяли участь: Н. В. Любченко, к.п.н., доцент кафедри 

менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Л. М. Оліфіра, к.п.н., доцент кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; Т. М. Гавлітіна, к.п.н., доцент кафедри 

філософії, економіки та менеджменту освіти, проректор з наукової роботи 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Л. М. Колосова, к.п.н., директор НМЦ м. Вознесенська Миколаївської 

області.  

Усі учасники виставкових заходів отримали дипломи. 

 

3. Участь у Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2020» 

(м. Київ, 20–21 листопада 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти»). 

За програмою віртуальної міжнародної виставки проведено 8 заходів: 

 науково-практична студія «Методологія та практика професійного 

розвитку сучасного менеджера в закладах середньої освіти»; 

 лекція «Психологічний супровід в кризових ситуаціях: 

екофасилітативний підхід»; 

 круглий стіл «Цифрові трансформації в освіті: виклики і 

можливості»; 

 студія корпоративного тимбілдингу «Особистісний бренд педагога-

професіонала в освіті»; 

 дискусійна панель у форматі печа-куча «Культурна компетентність 

у професійному розвитку особистості»; 

 науково-методологічний семінар «Підготовка конкуренто-

спроможних фахівців в умовах освітніх змін»; 

 майстер-клас «Проєктне планування»; 

 вебінар «Академічна доброчесність у сучасному науково-освітньому 

просторі: правовий, технологічний, морально-етичний аспекти». 

За результатами Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2020» 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» удостоєно почесного звання 

«Лідер післядипломної освіти України». 

Золотою медаллю нагороджено Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» у номінації «Упровадження сучасних 

засобів навчання, проєктів, програм і технологій для вдосконалення та 

підвищення ефективності освітнього процесу» (Бібліографія: Розвиток 

професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої 

освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-методичний комплекс: 

В. Сидоренко, А. Єрмоленко, А. Денисова, В. Кулішов, О. Ковальчук / за 

науковою редакцією доктора педагогічних наук В. В. Сидоренко. К.: 

НМЦФВПО, 2020. 190 с.). 

Працівників відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» нагороджено Дипломом «За участь у міжнародній виставці «Освіта 

та кар’єра – 2020». 

Учасники заходів отримали іменні сертифікати. 
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Упродовж звітного періоду науково-педагогічні працівники ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» взяли участь у 596 науково-практичних 

масових заходах, з них 259 – міжнародні: 1 – міжнародний конгрес, 16 – 

симпозіумів, форуми (у тому числі 7 – міжнародних), 326 – конференцій (з 

них 191 міжнародна), 86 – наукових семінарів (з них 16 – міжнародні), 1 – 

міжнародні педагогічні читання, 32 – круглі столи (у тому числі 4 – 

міжнародні), 30 – виставок (з них 24 – міжнародні), інші види заходів – 104 (у 

тому числі 15 – міжнародні). 

Інформацію про участь науково-педагогічних працівників ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» у науково-практичних масових заходах, 

проведених іншими установами, організаціями, закладами відображено в 

таблиці VІ.2.  
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VІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» є закладом 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 р. № 1492л (переоформлення)) з підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних працівників системи освіти та 

підготовки фахівців з вищою освітою, що є основним напрямом його 

освітньої діяльності. 

Освітній процес в Університеті менеджменту освіти здійснюють такі 

структурні підрозділи: 

 Центральний інститут післядипломної освіти (ЦІПО); 

 Навчально-науковий інститут менеджменту та психології (ННІМП); 

 Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (БІНПО). 

Освітній процес в Університеті здійснювався згідно із законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», «Про інноваційну діяльність», з Національною доктриною розвитку 

освіти, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями колегій 

Міністерства освіти і науки України, постановами Президії НАПН України, 

Статутом ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положенням про 

організацію освітнього процесу у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», рішеннями Вченої 

ради Університету, ЦІПО, ННІМП, БІНПО та іншими нормативними 

документами. 

У педагогічній діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

реалізується принцип наступності підготовки здобувачів вищої освіти за 

такими галузями знань: 01 «Освіта/Педагогіка», 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та 

адміністрування», за спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки», 

016 «Спеціальна освіта», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 

073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

281 «Публічне управління та адміністрування», 015 «Професійна освіта 

(Дизайн)». 

Підготовка аспірантів і докторантів здійснюється за ліцензованими 

спеціальностями у галузях знань: 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 

011 «Освітні, педагогічні науки»; 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

спеціальність 053 «Психологія»; 28 «Публічне управління та 

адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування» за переліком галузей знань і спеціальностей Постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 та Переліку галузей 

знань і спеціальностей згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.02.2017 р. № 53. 
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Науково-педагогічні працівники Університету поєднували освітню 

роботу з науково-дослідницькою, науковою, методичною та організаційною 

(проведення педагогічних експериментів, розроблення індивідуальних і 

колективних проєктів, виконання завдань навчального практикуму тощо). 

 

VІІ.1. Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) та 

науковому рівнях вищої освіти 

 

Аспірантуру у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було відкрито 

30 січня 1991 р. Докторантура функціонує з 28 квітня 1994 р. (подальша 

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

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

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

Університет отримав дозвіл (наказ МОН України від 23 червня 2016 року 

№ 707) на розширення впровадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти на третьому, освітньо-науковому, рівні.  

Своїм рішенням Вчена рада ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

7 вересня 2016 р. (протокол № 9) ухвалила рішення про відкриття 

докторантури. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

16.10.2020 р. акредитувало освітньо-наукову програму «Психологія 

особистісного, соціального і організаційного розвитку» (сертифікат № 691). 

Підготовка аспірантів і докторантів здійснюється відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу» (затверджене Вченою 

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

2018, 2020 роках); «Правил прийому до аспірантури ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (затверджені Вченою радою УМО від 19 грудня 

2019 р.); «Положення про приймальну комісію», освітніх програм та 

навчальних планів за ліцензованими спеціальностями у галузях знань, 

зокрема: 

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

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

28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

У звітний період і далі тривала підготовка наукових кадрів в 

аспірантурі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 

Загальна чисельність аспірантів наприкінці 2020 року становить 84 

особи, з них за державним замовленням навчаються 4 особи (доктори 

філософії з відривом від виробництва). За контрактом навчаються 80 

докторів філософії, з них 2 особи з відривом від виробництва, 78 осіб – без 

відриву від виробництва. 

Наприкінці 2020 року в аспірантурі навчаються: за спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні науки» – 50 осіб; за спеціальністю 053 «Психологія» – 
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28 осіб; за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» – 6 

осіб. 

У докторантурі перебуває 1 докторантка за державним замовленням з 

відривом від виробництва за спеціальністю 281 – «Публічне управління та 

адміністрування». 

У 2020 р. було прийнято до аспірантури: 24 аспіранти на умовах 

контракту без відриву від виробництва (конкурс вступників становив 1.1). 

Вступ до докторантури не відбувався.  

У 2020 р. випуск аспірантів становив: 3 аспіранти за державним 

замовленням (з них 1 доктор філософії) та 13 аспірантів на умовах контракту.  

Серед аспірантів контрактної форми навчання 6 аспірантів відраховано 

до закінчення строку навчання (за власним бажанням) та 15 аспірантів 

перервали навчання (через сімейні обставини). На спеціальність 011 – 

«Освітні, педагогічні науки» переведено одну аспірантку з іншого закладу 

вищої освіти, а також один аспірант поновив навчання.  

Питома вага жінок, прийнятих до аспірантури, становила 66,7% 

загальної кількості прийому; питома вага жінок, які завершили навчання в 

аспірантурі, становила 75% загальної кількості випуску. 

У звітному році було скориговано навчальні плани підготовки докторів 

філософії, розроблено та введено в дію Положення: «Про проведення 

науково-педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора 

філософії»; «Про порядок відрахування, поновлення та переведення 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора 

філософії»; «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії»; «Про 

апеляцію результатів контрольних заходів для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти; «Про умови конкурсного відбору до 

аспірантури та докторантури»; «Порядок та умови обрання вибіркових 

дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

ступеня доктора філософії»; «Про наукове керівництво (консультування) 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук»; «Про 

розроблення індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти». 

Аспірантів, які навчалися за держзамовленням й закінчили аспірантуру 

в 2020 р., працевлаштовано у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2 

особи), у державному закладі освіти (1 особа). 

Наукове керівництво та консультування аспірантів і докторантів 

здійснюють 19 докторів наук та 23 кандидати наук.  

Ефективність роботи аспірантури та докторантури у 2020 р. становить 

31%. 

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії було організовано навчання аспірантів за ліцензованими 

освітньо-науковими програмами. Аспіранти 2017 року прийому успішно 

http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/Положення_про_вiдрахування.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/Положення_про_вiдрахування.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/Положення_про_вiдрахування.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Оцинювання_резул_татiв.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Оцинювання_резул_татiв.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Положення_про_Апеляцию.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Положення_про_Апеляцию.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Положення_про_Апеляцию.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Про%20умови%20конкурского%20відбору.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Про%20умови%20конкурского%20відбору.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Положення_про_вiл_ний_вибiр_дисциплiн.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Положення_про_вiл_ний_вибiр_дисциплiн.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Положення_про_вiл_ний_вибiр_дисциплiн.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/6.Положення_про_наукове_керiвництво.PDF
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/6.Положення_про_наукове_керiвництво.PDF
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Про_iндив.траекторiю1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Про_iндив.траекторiю1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/norm_document/dokn/Про_iндив.траекторiю1.pdf
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провели науково-педагогічну практику, надавши на засідання кафедр звіти, 

щоденники практики та власні науково-методичні розробки. 

Освітню складову освітньо-наукових програм забезпечували 12 

докторів наук, професорів та 5 кандидатів наук, доцентів. 

Упродовж 2020 року аспіранти брали активну участь у науково-

практичних конференціях, семінарах, які проводилися на базі ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» та в інших закладах освіти, у роботі 

міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті», виставок «Освіта та 

кар’єра». Свої матеріали вони друкували у наукових фахових виданнях та 

виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах.  

Крім того, у 2020 р. аспіранти та докторанти долучилися до таких 

заходів: 

 V Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Адаптивні процеси в 

національній системі освіти», 30–31 січня 2020 р. 

 Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний 

супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 

24 лютого 2020 р., УМО, Київ. 

 Науково-практична конференція «Професійна компетентність 

керівника сучасного закладу освіти: код епохи», 25 лютого 2020 р., 

м. Хмельницький.  

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні засади 

розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах 

нової української школи», 26–27 березня 2020 р., м. Рівне. 

 Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін», 14 травня 2020 р., УМО, Київ. 

 Онлайн-семінар «Плагіат і його наслідки для журналів, організацій 

та авторів, Web of Science group / A Clarivate Analytics company, 2 червня 

2020 р. 

 Онлайн-семінар «Академічна доброчесність онлайн. Реальний досвід 

ЗВО», Unicheck Україна, 4 червня 2020 р. 

 Засідання віртуальної кафедри андрагогіки Українського відкритого 

університету післядипломної освіти, 17 червня 2020 р.; УМО, Київ. 

 Освітній онлайн-проєкт для викладачів «Teach me online» 

«Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», 3–7 серпня 

2020 р., компанія GTI UGEN. 

 Participated in international online seminar «Applied Psychology in the 

Context of Societal Changes» 25th September, 2020 Kyiv – Moldova State 

University.  

 Вебінар «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в 

умовах дистанційного навчання в період COVID-19», 9 жовтня 2020 р., 

м. Київ. 

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
https://www.facebook.com/UnicheckUa/?__tn__=-UC*F
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 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Школа 

синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», 23 жовтня 

2020 р., м. Київ. 

 ІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування 

закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту», 30 жовтня 

2020 р., м. Бориспіль. 

 IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань в 

ДЗВО «Український державний хіміко-технологічний університет», УДХТУ, 

3–4 листопада 2020 р., м. Дніпро. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-

ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства», Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти, МОН України, 11 листопада 2020 р., Київ. 

 Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні 

тренди» (Professional Development of Specialists in the Digitized Society: 

Current Trends – PDSDig – 2020), 12 листопада 2020 р., УМО, Київ. 

 Business Woman. Онлайн-форум, присвячений Всесвітньому дню 

жіночого підприємництва (Women’s Entrepreneurship Day), 19 листопада 

2020 р. 

 Панельна онлайн-дискусія «Переваги та виклики дистанційної 

освіти. Інструменти для спільної роботи online». Наукова бібліотека 

ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка, 19 листопада 2020 р. 

 Методологічний семінар НАПН України «Шляхи і механізми 

підвищення конкурентоспроможності університетів України», 19 листопада 

2020 р., Київ. 

 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців в умовах трансформації освіти», 18 грудня 2020 р., УМО, Київ.  

Продовжила свою роботу у форматі онлайн «Школа молодого 

науковця УМО». Разом із партнерами відбулися:  

 Перша всеукраїнська міжгалузева літня наукова онлайн-школа з 

міжнародною участю «Адаптивне управління в освіті: цифрові виклики»,  

7–9 червня 2020 р.; 

 онлайн-лекція Річарда Беггетта «Комунікативне забезпечення 

публічного управління та адміністрування». Visiting Professor. Форт Уорт, 

Техас США/Київ, Україна) 6 листопада 2020 р.;  

 онлайн-лекція психолога, коуча, бізнес-тренера Павла Мьонсека 

«Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління», Вища школа 

управління охороною праці у Катовіце (Республіка Польща). 26 листопада 

2020 р.; 

 аспірантка другого курсу спеціальності «Психологія» пройшла 

двотижневе наукове стажування в Інституті психології Люблинського 

католицького університету Іоанна Павла ІІ.  
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Проблемними залишаються окремі питання методичного, 

нормативного та документаційного супроводу освітньої складової підготовки 

аспірантів. 

(Таблиця VІI.1.1. – VІI.1.5.) 

 

VІI.2. Підготовка здобувачів на першому (бакалаврському) і другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти 

 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології 

(ННІМП) 
 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології (ННІМП) є 

структурним підрозділом ДЗВО «Університет менеджменту освіти», який 

здійснює освітню діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і 

науки України (рішення МАК від 17.02.1994 р., протокол № 6 (уперше); 

наказ МОН Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016, № 1492 л 

(переоформлено). 

У ННІМП освітня діяльність здійснюється на випускових кафедрах: 

 публічного управління та проєктного менеджменту;  

 економіки, підприємництва та менеджменту;  

 педагогіки, адміністрування та соціальної роботи;  

 психології та особистісного розвитку. 

Навчання в ННІМП здійснюється за такими галузями знань: 

01 «Освіта/Педагогіка», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління 

та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки», 016 «Спеціальна освіта», 

051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління 

та адміністрування». 

У 2020 році було проведено акредитацію освітньо-наукової програми: 

«Спеціальна освіта (за нозологіями)» зі спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта» (сертифікат про акредитацію – № 481 від 23.07.2020 р.). 

У межах спеціальностей освітній процес в Університеті проводиться за 

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

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

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

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

підприємством», «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами 

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

Тобто ННІМП є багатопрофільним закладом вищої освіти. Високий 

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення освітньої 

діяльності дає змогу Навчально-науковому інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» успішно задовольняти 
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кадрові потреби сучасного суспільства. Загальна кількість працівників 

ННІМП станом на 01.01.2021 р. становить 60 осіб, з них:  

1. Штатних науково-педагогічних працівників – 46, 

 за основним місцем роботи – 39: 

 доктори наук – професори – 4;  

 доктори наук – доценти – 3; 

 кандидати наук – доценти – 22; 

 кандидати наук – 4;  

 старші викладачі без наукового ступеня – 6;  

 за внутрішнім сумісництвом – 7: 

 доктори наук – професори – 1; 

 кандидати наук – доценти – 4;  

 кандидати наук – 1; 

 старші викладачі без наукового ступеня – 1. 

2. Інших осіб за основним місцем роботи – 9. 

Осіб, які працюють за зовнішнім сумісництвом, – 5, з них науково-

педагогічних працівників – 4 (доктори наук – професори), інших – 1 особа. 

Організація освітнього процесу здійснюється у відповідності з 

навчальними планами. Обсяг тижневого аудиторного навантаження на 

здобувача вищої освіти відповідає прийнятим нормам і встановлюється у 

відповідності з робочими навчальними планами. Для підвищення якості 

викладання в ННІМП передбачаються такі заходи як взаємовідвідування 

занять викладачами, відкриті лекції та практичні заняття, показові лекції, що 

дає змогу вивчити кращі освітні практики колег, ознайомитися з досвідом і 

основними засадами педагогічної майстерності, усунути недоліки в роботі. У 

ННІМП постійно проводиться навчання викладацького персоналу з 

актуальних питань розвитку освіти, вищої освіти і науки, сучасних 

технологій навчання, впровадження інформаційно-цифрових технологій в 

освіту. 

Через всесвітню епідемію COVID-19 організація освітнього процесу у 

2020 році мала особливості. Зокрема, для здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання та атестація здійснювалися з використанням 

дистанційних технологій. Відділом навчальної роботи ННІМП було 

організовано дистанційне навчання з використанням електронних освітніх 

платформ, зручних як для здобувачів вищої освіти, так і для викладачів, та із 

забезпеченням відповідною документацією для проведення усіх форм 

атестації й контролю за поточною успішністю.  

На високому рівні було проведено захист кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» (9 груп) та атестація 

здобувачів освітнього рівня «бакалавр» (2 групи) за дистанційною формою.  

Забезпечення якості освітньої діяльності вимагає визначення 

показників рівня знань студентів, здійснення їх аналізу з метою подальшого 

коригування і вдосконалення освітнього процесу відповідно до стандартів 

вищої освіти. Запроваджена в ННІМП система управління якістю підготовки 
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фахівців передбачає використання оперативної інформації про успішність 

студентів для вживання своєчасних заходів. У полі зору керівництва 

Інституту постійно знаходяться результати проміжного і підсумкового 

контролю, успішність та якість знань студентів. Так, за результатами 

моніторингу якості освітньої діяльності ННІМП за 2019/2020 навчальний рік 

виявлено, що якість навчання здобувачів вищої освіти становить 58%, 

успішність навчання – 94%, що відповідає акредитаційним вимогам МОН 

України. 

Організацію освітнього процесу в ННІМП спрямовано не лише на 

забезпечення здобуття студентами потрібних професійних компетентностей, 

а й на формування особистості, що впевнено може претендувати на своє 

місце в соціально-економічній системі держави: на виробництві, у 

підприємництві, у науці, в освіті завдяки поєднанню освітнього процесу з 

практикою наукової, інноваційної та підприємницької діяльності. Зміст 

навчання в Інституті формується на основі освітніх програм підготовки 

фахівців, навчальних планів, індивідуальних навчальних планів здобувачів 

вищої освіти, програм навчальних дисциплін та різних видів практик. Для 

забезпечення права здобувачів вищої освіти Університету на вільний вибір 

навчальних дисциплін у межах відповідної освітньої програми підготовки в 

ННІМП визначено порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових 

навчальних дисциплін. 

Проведення атестації випускників ННІМП, які отримують ступені 

бакалавра, магістра, здійснюється після завершення ними теоретичної та 

практичної частин навчання з метою встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей, яких вимагає сучасне суспільство. 

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» здійснює освітній процес за такими 

формами: 

 очна (денна);  

 заочна. 

Загальна кількість здобувачів вищої освіти в ННІМП за 2020 рік 

становить 735 осіб (-82 осіб в порівнянні з 2019 р.), що складає 89,9% від 

чисельності студентів за 2019 рік, з них: 294 особи денної форми навчання, 

441 особа заочної форми навчання. За освітнім ступенем бакалавр в ННІМП 

навчаються 369 осіб, з них: 274 осіб денної та 95 осіб заочної форми 

навчання. За освітнім ступенем магістр навчається 366 осіб, з них: 20 осіб 

денної форми навчання та 346 осіб заочної форми навчання. 

Відповідно до планів прийому здобувачів вищої освіти до ННІМП у 

2020 році було зараховано 274 особи, з них: на денну форму навчання – 78 

осіб, на заочну форму навчання – 196 осіб), зокрема: 

 на спеціальність 053 «Психологія» – 73 особи, з них для здобуття 

ОС бакалавра: 21 особа – денна форма навчання, 0 осіб – заочна; для 

здобуття ОС магістра – 52 особи на заочну форму навчання; 
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 на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» – 14 осіб, з них для здобуття ОС бакалавра 11 осіб – денна форма 

навчання, 0 осіб – заочна; для здобуття ОС магістра 3 особи – заочна форма 

навчання; 

 на спеціальність 016 «Спеціальна освіта» – 39 осіб для здобуття ОС 

магістра – заочна форма навчання; 

 на спеціальність 073 «Менеджмент» – 84 особи, з них для здобуття 

ОС бакалавра: 30 осіб – денна форма навчання, 4 особи – заочна; для 

здобуття ОС магістра: 9 осіб – денна форма навчання, 41 особа – заочна; 

 на спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» – 27 осіб для 

здобуття ОС магістра – заочна форма навчання; 

 на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» для 

здобуття ОС магістра – 14 осіб – заочна форма навчання; на спеціальність 

281 «Публічне управління та адміністрування» – 12 осіб за кошти юридичної 

особи НАДС України; 

 на спеціальність 051 «Економіка» – 11 осіб, з них для здобуття ОС 

бакалавра 7 осіб – денна форма навчання, 1 особа – заочна; для здобуття ОС 

магістра 3 особи – заочна форма навчання. 

У 2020 році 332 здобувача вищої освіти успішно закінчили навчання в 

ННІМП, з них: освітній ступінь бакалавра отримали – 76 осіб (денна форма 

навчання – 28 осіб, заочна – 48 осіб); освітній ступінь магістра отримали – 

256 осіб (денна форма навчання – 4 особи, заочна – 252 особи). 

За 2020 рік зі складу здобувачів вищої освіти було відраховано 66 осіб з 

різних причин (порушення умов договору – 31 особа,  за власним бажанням – 

5 осіб, академічна відпустка – 8 осіб, у зв’язку зі смертю – 1 особа, 

переведення з іншого закладу вищої освіти – 8 осіб, не приступили до 

навчання – 6 осіб, не підписали договір – 7 осіб). 

У результаті організації та проведення у 2020 році І-ої і ІІ-ої хвилі 

набору здобувачів вищої освіти за відкритими в ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» конкурсними пропозиціями до Університету 

зараховано 316 осіб, з яких 274 – через Приймальну комісію ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», і 42 особи поновлено та поповнено 

шляхом переведення з інших закладів вищої освіти, що в цілому менше ніж в 

2019 році на 10%. Однією з об’єктивних причин зменшення можна вважати 

початок пандемії в Україні. Біля 60% від загальної кількості зарахованих 

здобувачів вищої освіти складають вступники на магістерські освітні 

програми. Значне відносне збільшення зарахованих на навчання, порівняно з 

минулим роком, спостерігається за освітніми програмами «Спеціальна освіта 

(за нозологіями)», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування», 

«Педагогіка вищої школи», «Менеджмент організацій та адміністрування (за 

видами економічної діяльності)».  

Водночас, зазначаємо, що у 2020 році набір на освітній рівень 

«бакалавр» денної форми навчання збільшився в порівнянні з 2019 роком на 

18,3%. У цілому частка здобувачів першого (бакалаврського) рівня на кінець 
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2020 року становить 53% загального контингенту ННІМП. 

Також позитивною тенденцією можна вважати збільшення на 23,9% 

студентського контингенту денної форми навчання (+70 осіб). У цілому, 

частка здобувачів денної форми навчання на кінець 2020 року становить 40% 

загального контингенту здобувачів ННІМП і 60% заочної форми навчання. 

У ННІМП сформовано систему наскрізної практичної підготовки 

студентів з першого по останній курс. ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» має низку двосторонніх довгострокових угод про проведення 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема: зі Спеціалізованою 

школою № 85 м. Києва, Спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом 

№ 17 м. Києва, Спеціалізованою школою № 28 з поглибленим вивченням 

англійської мови м. Києва, ТОВ «Міжнародна академія бізнесу та 

інформаційних технологій», Всеукраїнською громадською організацією 

«Асоціація екологічної допомоги», Управління Пенсійного Фонду України в 

Лисянському Районі Черкаської області, ПАО КБ «Приватбанк», 

Українською універсальною біржою тощо. 

У ННІМП здійснюється підготовка іноземних громадян до вступу до 

закладів вищої освіти за напрямами підготовки: економічний, гуманітарний, 

медико-біологічний та інженерно-технічний та за освітніми програмами 

спеціальностей Університету. Відповідно до навчальних планів довузівської 

підготовки іноземним громадянам забезпечено вивчення мови навчання у 

повному рекомендованому обсязі та циклу дисциплін обраного напряму. Так, 

у 2019/2020 навчальному році таке навчання пройшли 39 іноземних 

громадян, з них 11 продовжують поглиблювати знання у відділенні 

підготовки іноземних громадян, 2 зараховані на навчання в ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». Освітні програми підготовки іноземних 

громадян на здобуття ступенів вищої освіти передбачають вивчення такими 

особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. 

З метою реалізації варіативної складової навчальних планів освітніх 

програм Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» разом із Управлінням освіти і науки 

Бориспільської міської ради Київської області, 30 жовтня 2020 р., було 

проведено ІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар 

«Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій 

менеджменту». Семінар було організовано на онлайн-платформі Google 

Meet. 

Робота семінару була зосереджена за такими напрямами: 

 Управлінські процеси в цифровому суспільстві; 

 Організація освітнього процесу в закладах освіти в умовах 

карантину; 

 Лідерство і організаційна культура в педагогічній і управлінській 

діяльності; 

 Технології позиціонування закладу освіти в умовах інклюзивного 

навчання; 
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 Новітні технології у науково-методичному супроводі педагога Нової 

української школи; 

 Психологічні засади професійної діяльності педагогічних 

працівників в умовах дистанційної освіти. 

05 cерпня 2020 р. підписано Меморандум про співпрацю між 

Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» та громадською науковою організацією 

«Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління». У рамках 

співпраці заплановано вивчення й узагальнення досягнень науки в галузі 

Публічного управління та адміністрування, сприяння найбільш повному 

використанню отриманих результатів досліджень в інтересах соціально-

економічного та правового розвитку України, а також відтворення 

інтелектуального потенціалу суспільства, обмін знаннями та досвідом для 

посилення міжнародного іміджу України. Громадська наукова організація 

«Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» є 

науковою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах провідних 

вітчизняних та зарубіжних учених і спеціалістів, колом наукових інтересів 

яких є питання державного управління. Мета діяльності: 

 сприяння підготовці перспективних наукових кадрів, залучення 

обдарованої молоді, виявлення і підтримка талановитих дослідників, 

сприяння творчому зростанню молодих науковців; 

 сприяння розвитку та інтеграції науки й освіти в Україні; 

 проведення аналізу стану розвитку й впровадження результатів 

науково-дослідних робіт, спрямованих на розв’язання 

державноуправлінських завдань у різних сферах життєдіяльності суспільства, 

та розробка рекомендацій щодо їх використання та інше. 

Також, за ініціативи ННІМП, 23 грудня 2020 року підписано угоду про 

співпрацю ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Херсонським 

національним технічним університетом. У рамках угоди заплановане 

сприяння обміну документацією, що стосується освітнього процесу, наукової 

діяльності, підвищення кваліфікації; обміну студентами, слухачами, 

аспірантами, науково-педагогічними працівниками; організації та 

проведенню спільних наукових заходів у галузі державного територіального 

управління та місцевого самоврядування та ін. 

За ініціативи ННІМП, у 2020 році ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» були підписані такі документи із зарубіжними партнерами: 

 договір про практичну підготовку (стажування) здобувачів вищої 

освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників з компанією 

SEANS ORGANIZATION (м. Анталія, Турецька Республіка) від 26.02.2020 р. 

№ 07-06/25; 

 угода про співробітництво в галузі вищої освіти із Варшавським 

університетом менеджменту «COLLEGIUM HUMANUM» (м. Варшава, 

Республіка Польща) від 28.02.2020 р. № 07-06/26. 
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ННІМП упродовж 2020 року брав участь в організації наступних 

міжнародних заходів: 

1. Екзамен з навчальної дисципліни «Навчання і виховання дітей з 

розладами аутичного спектру» зі здобувачами вищої освіти другого 

(магістерського) рівня Інституту Юрая Палеша в Левочі Педагогічного 

факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька 

Республіка) в рамках підписаної Угоди про міжнародну співпрацю, 27 квітня 

2020 р.; 

2. Дні українсько-польської культури, науки і освіти «POD JEDNYM 

NIEBEM» та День Європи–2020 «Україна – Польща – Словаччина», 28–

29 травня 2020 р.; 

3. Відкрита онлайн-лекція в межах програми «Visiting Professor» 

громадського діяча з питань Стратегічного розвитку та управління Річарда 

Беггетта (Форт Уорт, Техас) на тему: «Життєздатні організації: Головна 

перевага» («HEALTHY ORGANIZATIONS: The Ultimate Advantage») в межах 

курсу «Комунікативне забезпечення публічного управління та 

адміністрування», 06 листопада 2020 р.; 

4. Круглий стіл на тему: «Цифрові трансформації в освіті: виклики і 

можливості» (під час міжнародної онлайн-виставки «Освіта та кар’єра – 

2020»), 20–21 листопада 2020 р.; 

5. Тренінг з розвитку навичок роботи (soft skills) ефективної 

комунікації між ромським населенням та поліцією. Ромський жіночій фонд 

«Чіріклі» у партнерстві з Управлінням забезпечення прав людини НПУ, за 

фінансової підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччини. 15.07 

– Київ; 16.07.2020 р. – Переяслав-Хмельницький; 29.07.2020 р. – Чернігів; 

30.07.2020 р. – Ніжин; 06.08.2020 р. – Одеса; 07.08.2020 р. – Ізмаїл; 22–

23.11.2020 р. – Харків, Мерефа; 

6. Відкрита онлайн-лекція в межах співробітництва із Вищою школою 

управління охороною праці (м. Катовіце, Республіка Польща)  психолога, 

коуча, бізнес-тренера 5 рівня кваліфікації EQF (Європейська система 

кваліфікацій), тренера з рекомендацією першого ступеня Польської 

Психологічної Асоціації Павла Мьонсека на тему: «Економіка 4.0 в світлі 

теорії ситуаційного управління», 26 листопада 2020 р. 

Упродовж 2020 року відбулися робочі та офіційні зустрічі керівництва 

та співробітників ННІМП: 

 із представниками компанії «SEANS ORGANISATION», 

(м. Анталія, Турецька Республіка) для підписання Угоди про практичну 

підготовку (стажування) педагогічних, науково-педагогічних працівників 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 із представниками Варшавського університету менеджменту 

«COLLEGIUM HUMANUM» (м. Варшава, Республіка Польща) для 

підписання Угоди про співробітництво у галузі вищої освіти щодо прийому 

абітурієнтів на навчання до польського закладу вищої освіти. 
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У рамках співробітництва із Університетом імені Яна Длугоша в 

м. Ченстохова 13 здобувачів вищої освіти ННІМП в рамках Програми 

академічної мобільності пройшли онлайн-стажування за напрямами 

«Соціальна робота» та «Економіка» (м. Ченстохова, Республіка Польща, 

лютий – березень 2020 р., вересень – листопад 2020 р.). 

Згідно до підписаної Рамкової Угоди та Угод про реалізацію навчання в 

рамках Програми Два Дипломи (напрям «Управління», спеціалізації: 

«Стратегічне управління підприємством», «Логістика») з Вищою школою 

управління охороною праці в місті Катовіце (Республіка Польща) 7 

здобувачів вищої освіти рівня «магістр» ННІМП прийняли участь у Програмі 

Два Дипломи. 

З метою організації та координації життя студентів у ННІМП діє орган 

студентського самоврядування – Студентська Колегія ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». Студентське самоврядування – це право і можливість 

здобувачів вищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх 

прав та інтересів, а також брати участь в управлінні. Його діяльність 

регламентується положенням «Про студентське самоврядування студентів 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Упродовж 2020 року Студентською колегією було організовано та 

проведено:  

 за підтримки ректора Університету – «Турнір з настільного тенісу 

2020», 26 лютого 2020 року;  

 студенти взяли участь у міжнародному святкуванні Масляної, 29 

лютого 2020 року;  

 вперше проведено онлайн-дискусію з викладачами кафедр «Влада 

vs Лідерство», 26 березня 2020 року;  

 взяли участь у флешмобі до Дня Державного Прапора та Дня 

Незалежності України, 24 серпня 2020 року;  

 провели заходи з естетичного благоустрою території Університету, 

12 вересня 2020 року; 

 семінар за участі членів Студентської колегії Університету з 

командної роботи, 25 вересня 2020 року; 

 фото-конкурс на кращий образ Хелловін, 01 листопада 2020 року; 

 урочистості з нагоди 6 річниці від дня створення Студентської 

колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 28 листопада 2020 року;  

 святковий фото-конкурс «Новорічний казковий образ», 25 грудня 

2020 року;  

 та продовжили започатковану традицію вітати з прийдешніми 

новорічними святами напередодні дня Святого Миколая, 18 грудня 

2020 року.  

На подальшу перспективу стратегія Інституту у галузі освітньої 

діяльності передбачає пошук оптимального співвідношення європейських 

цінностей в освіті та вітчизняних традицій підготовки спеціалістів вищої 

кваліфікації, реалізацію принципів відповідності міжнародним стандартам 
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якості освіти в поєднанні з постійним процесом підвищення професійних 

компетенцій науково-педагогічних кадрів кафедр. Також актуальним 

перспективним напрямом є налагодження співпраці та участь як студентів, 

так і викладачів кафедр, у проєктах кредитної мобільності з університетами-

партнерами за програмою «Еразмус+», що буде сприяти розвитку інновацій 

та обміну успішними практиками у галузі вищої освіти. 

 

 

 

 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

(БІНПО) 
 

Освітня діяльність у БІНПО здійснюється за двома напрямами: 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників галузі знань 01 «Освіта» 

та підготовка здобувачів освіти на рівні бакалавра і магістра за 

спеціальностями 015 «Професійна освіта», 053 «Психологія», 

073 «Менеджмент», 011 «Освітні, педагогічні науки» (Ліцензія від 

15.11.2016 р., витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти ЛВ 

№ 01395-000242). 

Ліцензований обсяг місць за формами навчання становить 830 осіб. 

Головними завданнями організації освітнього процесу на рівні 

сучасних вимог у 2020 р. були:  

 підготовка всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, 

розвиток професійної кар’єри, підприємництва й самозайнятості, яка здобула 

освітні та професійні компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, 

можливостей, потреб національної економіки та суспільства; 

 організація людино(студенто)центрованого освітнього середовища 

на компетентнісній основі з урахуванням досвіду, потенційних можливостей, 

інтересів і здібностей замовників освітніх послуг, яке забезпечує 

інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього 

процесу; 

 проведення освітньої, наукової, методичної тощо роботи з реалізації 

державної політики у сфері вищої і професійної (професійно-технічної) 

освіти, визначення шляхів розвитку ключових компетентностей фахівців, 

їхнього безперервного професійного розвитку впродовж життя шляхом 

формальної, неформальної та інформальної освіти; 

 забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і виробництва із 

залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 

виробництва та сфери послуг; 

 провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

http://mobilnist.kpi.ua/creditna-mobilnist/


150 

 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих 

результатів в освітньому процесі тощо. 

Освітній процес в Інституті ґрунтується з урахуванням основних 

системоутворювальних принципів побудови відкритої освіти, зокрема 

сприяння сталому розвитку, доступності освіти, студенто 

(людино)центрованого навчання, безперервності, системності, гуманізації, 

варіативності, модульності, випереджувального професійного розвитку, 

академічної доброчесності, індивідуалізації і диференціації, моніторингу 

якості тощо.  

У 2020 р. освітню діяльність БІНПО побудовано за кластерним 

підходом як основною формою взаємодії і партнерства між усіма учасниками 

професійної спільноти, трансформація від лінійної до мережевої (кластерної) 

моделі безперервного професійного розвитку фахівців, інтеграція ресурсів і 

потенціалів структурантів кластеру. 

В Інституті здобуття вищої освіти здійснюється за договором про 

надання освітніх послуг з юридичними та фізичними особами. Освітній 

процес здійснюється за денною та заочною формами навчання. 

Підготовка фахівців здійснюється за бакалаврським та магістерським 

рівнями вищої освіти. 

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 (Управління навчальними закладами), 073 Менеджмент 

(Адміністративний менеджмент), 053 Психологія. 

Рух контингенту студентів у 2020 р. представлено у таблиці 1. 
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Особлива увага в інституті приділяється удосконаленню організації 

освітнього процесу, впровадженню нових технологій і методів, властивих 

відомим вітчизняним та європейським закладам вищої освіти. З метою 

підвищення ефективності організації освітньої діяльності Інституту, 

спрямованої на реалізацію концепції вільного творчого навчання, яка 

передбачає участь студента у формуванні свого індивідуального навчального 

плану, студентам пропонується вибір навчальних дисциплін. 

Освітній процес забезпечують викладачі кафедр: 

 педагогіки, психології та менеджменту; 

 методики професійного навчання та соціально-гуманітарних 

дисциплін; 

 технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

Оцінюючи в цілому рівень організації та науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу, слід сказати, що Інститут успішно реалізує 

програмні заходи: гнучко та оперативно вносяться необхідні зміни до 

робочих навчальних планів та програм дисциплін, покращується рівень 

інформаційного забезпечення й опанування науково-педагогічними 

працівниками сучасних технологій освітнього процесу, оцінювання 

результатів засвоєння студентами знань, умінь та навичок. 

За результатами І семестру 2020–2021 н.р. в Інституті відсоток 

успішності в реалізації студентами навчальних планів та робочих програм 

дисциплін складав 100%. Академічна заборгованість відсутня.  

У 2020 році Інститут випустив 90 осіб. 3 них 32 особи отримали 

диплом бакалавра, 58 осіб – диплом магістра.  

Одним із головних завдань у 2020–2021 році визначено формування 

якісного контингенту студентів, з метою збереження та збільшення 

контингенту студентів підсилено увагу профорієнтаційній роботі. Основною 

метою цих заходів є презентація для широких кіл населення міста та області 

досягнень БІНПО, допомога абітурієнтам при свідомому виборі майбутньої 

професії та закладу вищої освіти. Постійна профорієнтаційна робота 

проводиться у закладах освіти м. Білої Церкви, Київської області, 

налагоджено плідну співпрацю з закладами професійної (професійно-

технічної) освіти, закладами фахової освіти різних регіонів України, заходи 

Інституту широко висвітлюються у соціальних мережах тощо.  

Інститутом проведена значна робота в усіх напрямах. Проте, 

сьогодення ставить важливі та складні задачі перед вищою освітою загалом, і 

закладом освіти зокрема. В першу чергу, це відповідність рівня підготовки 

викладацького складу та якості освіти потребам ринку праці. Нагальною 

потребою для колективу науково-педагогічних кадрів постає завдання по 

створенню електронних підручників, навчальних посібників та методичних 

розробок. 

 

(Таблиця VІI.2.1.) 
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VІI.3. Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою 

 

Центральний інститут післядипломної освіти 

(ЦІПО) 

 

Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації у ЦІПО 

забезпечують: 

 5 кафедр: менеджменту освіти і права; психології управління, 

професійної та вищої освіти; філософії і освіти дорослих; відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій;  

 2 відділи: навчальний відділ і відділ науково-методичного 

забезпечення відкритої освіти.  

Також до освітньої діяльності долучені структурні підрозділи 

загальноуніверситетського рівня, зокрема:  

 відділ організації освітнього процесу та моніторингу;  

 навчально-методичний центр інформаційно-цифрових систем та 

технологій. 

Організація підвищення кваліфікації в ЦІПО здійснюється відповідно 

до ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ від 15.11.2016 р. 

№ 1492-л «Про переоформлення ліцензій») за такими напрямами: 

 працівники органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування»; 

 педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів 

освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;  

 працівники методичних служб; 

 спеціалісти психологічних служб. 

Організація освітнього процесу в ЦІПО ґрунтується на законодавчих і 

нормативно-правових актах України про освіту і науку, а також нормативних 

документах ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

 Положення про організацію освітнього процесу; 

 Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання; 

 Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації; 

 Положення про випускну роботу слухача курсів підвищення 

кваліфікації та порядок її захисту; 

 Положення про підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів освіти за накопичувальною системою 

організації освітнього процесу; 

 Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній та/або інформальній освіті, у ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

 Положення про моніторинг якості освітньої діяльності та якості 
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вищої освіти здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського), 

третього (наукового) рівнів, слухачів підвищення кваліфікації; 

 План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів освіти на 2020 р. та ін. 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу налічує 36 

освітньо-професійних програм, 85 навчальних, 104 робочі навчальні плани, 

329 робочих навчальних програм, 300 мультимедійних презентацій, 121 

спецкурс для всіх категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації, які 

розроблені науково-педагогічними працівниками кафедр і затверджені 

відповідно до вимог нормативних документів Університету менеджменту 

освіти. 

У Центральному інституті післядипломної освіти у 2020 році 

зараховано:  

 на курси підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-

педагогічних кадрів освіти за кошти державного бюджету 3000 слухачів, що 

складає 140 груп; 

 на курси підвищення кваліфікації державних службовців за кошти 

спеціального фонду 200 осіб, що складає 11 груп. 

(Таблиця VІІ.3.1.(1)). 

Основну частину зарахованого контингенту складає напрям 

«Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 

галузі знань 01 «Освіта», відповідно 89,6% (2687 особи, 124 групи). 

Підвищення кваліфікації працівників методичних служб складає 7,4% 

(222 осіб, 11 груп); спеціалістів психологічних служб – 3,0% (91 осіб, 5 груп). 

На навчання за очною формою підвищення кваліфікації зараховано 

281 особу (9,3%), що на 109 осіб менше від запланованих. 

За очно-дистанційною (триетапною) формою на курси підвищення 

кваліфікації зараховано 2508 осіб (80,6%), що на 91 особу більше планових 

показників. 

За очно-дистанційною (двоетапною) у 2020 році на навчання 

зараховано 211 слухачів (8,3%), що на 18 осіб більше ніж заплановано. 

На базі ЦІПО на курси підвищення кваліфікації зараховано 1365 

(45,5%) слухачів (67 груп), що менше на 121 особу від запланованого. 

Крім курсів підвищення кваліфікації, які традиційно проходять на базі 

Університету, на запити місцевих і регіональних освітніх організацій було 

проведено виїзні курси в 17 областях та м. Києві для 1635 осіб (73 групи) 

(54,5%). 

Крім державного замовлення, в ЦІПО на курси підвищення кваліфікації 

зараховано 351 слухач за кошти фізичних та юридичних осіб.  

(Таблиця VІІ.3.1.(1)). 

З них навчались:  

 за очною формою – 82 особи;  

 за очно-дистанційною – 10 осіб,  

 за дистанційною формою навчання (відповідальна кафедра ФОД) – 
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259 осіб. 

За індивідуальними графіками навчалася 39 осіб за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

У 2020 р., у зв’язку з карантином, з березня курси підвищення 

кваліфікації (зокрема очні етапи) проходили дистанційно в режимі онлайн.  

Підвищенням кваліфікації охоплено працівників освіти усіх областей 

України та міста Києва. Найчисельніше представлені на курсах працівники 

освіти м. Києва (555 осіб) та Львівської обл. (266 осіб). Тенденція до 

зменшення слухачів спостерігається щодо Запорізької обл. (19 осіб), 

Хмельницької та Рівненської обл. (26 та 29 осіб). 

Аналіз показників зарахування слухачів у 2020 р. за категоріями з 

напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів 

освіти» галузі знань 01 «Освіта» показав:  

 зменшення кількості працівників закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) на 219 осіб (7,3%), працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти – на 40 ос. (1,3%), працівників 

закладів позашкільної освіти 13 осіб (0,4%) та закладів ЗСО на 11осіб (0,3%). 

 збільшення кількості: науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти – на 110 осіб (3,6%) та науково-педагогічних працівників 

закладів ППО – на 15 осіб (0,5%). 

Також менше зараховано слухачів категорій «Працівники методичних 

служб» – на 34 особи (1,1%), «Спеціалісти психологічних служб» – на 10 осіб 

(0,3%). 

Крім того, на тематичні, авторські курси зараховано понад планові 

показники 201 слухача (6,7%). 

Водночас показники зарахування педагогічних, науково-педагогічних 

працівників і керівників закладів освіти у 2020 р. порівняно з двома 

попередніми роками свідчить про тенденції до:  

 збільшення слухачів категорій «Педагогічні і науково-педагогічні 

працівники та керівники закладів ППО» (з 173 особи у 2017 р. до 247 осіб у 

2020 р.), «Керівні, педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів 

вищої освіти» (з 356 осіб у 2017 р. до 377 осіб у 2020 р.). 

 зменшення слухачів категорій «Керівники та педагогічні працівники 

закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» (з 998 осіб у 

2017 р. до 260 осіб у 2020 р.); «Керівні і педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти» (з 421 осіб у 2017 р. до 346 осіб у 

2020 р.), «Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти» (з 

112 осіб у 2017 р. до 53 осіб у 2020 р.). 

Щодо видів курсів підвищення кваліфікації, відмічаємо значний 

інтерес споживачів освітніх послуг до виїзних курсів. У 2020 р. ними 

охоплено 1635 осіб із 17 областей та м. Києва (73 навч. групи), що становить 

54,5% від загальної кількості слухачів і перевищує планові показники на 629 

осіб Постійними споживачами виїзних курсів (більше 5 років) підвищення 

кваліфікації є працівники закладів/установ освіти таких областей, як 
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Львівська, Одеська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Івано-

Франківська, Полтавська області, м. Київ. 

Щодо тематичних, авторських курсів, то у 2020 р. ними охоплено 

1307 осіб (43,6%). Це майже в чотири рази більше ніж у 2017 р. (359 осіб). 

Найбільше споживачів цих курсів упродовж останніх років – «Керівні та 

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти» – 330 ос., 

«Керівні та педагогічні працівники закладів освіти з питань забезпечення 

якості освіти та інституційного аудиту» – 416 осіб, «Керівні та педагогічні 

працівники закладів професійної(професійно-технічної) освіти» – 71 особа. 

Найбільш затребуваними тематичними курсами підвищення 

кваліфікації є «Особистісне професійне зростання педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)». 

Згідно з п. 20 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників у 2020 р. укладено більше 400 договорів 

про підвищення кваліфікації за державним замовленням. 

Співробітництво з закладами/установами/організаціями освіти дає 

змогу розробляти та вдосконалювати зміст підвищення кваліфікації в умовах 

формальної післядипломної освіти відповідно до нових викликів, 

забезпечувати знайомство слухачів з перспективними, інноваційними 

освітніми практиками на базі закладів і установ освіти м. Києва та Київської 

області. 

У співпраці ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кафедри 

менеджменту освіти та права з Державною службою якості освіти України 

розроблено 2 освітні програми, за якими у січні – лютому 2020 р. проведено 

курси підвищення кваліфікації для понад 200 керівників, педагогічних і 

науково-педагогічних працівників як регіональних тренерів та експертів з 

інституційного аудиту у закладах загальної середньої освіти. 

Для запровадження сучасних технологій формальної і неформальної 

післядипломної освіти науково-педагогічними працівниками ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» з урахуванням особливостей навчання 

дорослих розроблена і введена в користування веб-платформа «Система 

управління навчанням дорослих (Learning Management System Adult 

Learning)» – LMS АdL (М. О. Кириченко, В. В. Олійник, Т. М. Сорочан, 

Л. А. Карташова, С. В. Ларін) (http://dist.ues.net.ua/). Вона розміщена на сайті 

«Український відкритий університет післядипломної освіти» http://uvu.org.ua/ 

з метою забезпечення дистанційного етапу підвищення кваліфікації слухачів, 

які навчаються за бюджетні кошти, а також системи неформальної 

післядипломної освіти відповідно до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 (із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019). 

Для забезпечення дистанційного навчання слухачів на курсах 

підвищення кваліфікації створено 89 електронних кабінетів викладачів, 

розміщено у веб-бібліотеці 311 навчально-методичних матеріалів.  

http://dist.ues.net.ua/
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В умовах обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19, 

освітній процес на курсах підвищення кваліфікації, насамперед його очні 

етапи, забезпечений відповідно до навчальних планів на основі технологій 

дистанційного навчання, зокрема ресурсів для проведення відеоконференцій, 

вебінарів BigBlueButton (http://bbb.umo.edu.ua/ та https://bbb.uem.edu.ua/) і 

JitSi (https://meet.jit.si/). 

Систему неформальної післядипломної освіти «Український 

відкритий університет післядипломної освіти» УВУПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» уведено в дію з 11.02.2020 р. на сайті 

«Український відкритий університет післядипломної освіти» 

(http://uvu.org.ua/), що включає електронне освітнє середовище 

(http://uvupo.ues.net.ua/index.php/ua/) (наказ від 10.02.2020 р. № 01-01/94 «Про 

розвиток системи неформальної післядипломної освіти у ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»). 

У системі неформальної післядипломної освіти УВУПО освітній 

процес здійснюється за дистанційною формою навчання за програмами 

короткострокових форм підвищення кваліфікації (навчальних модулів, 

дистанційних і флеш-курсів, спецкурсів, вебінарів тощо) та освітніми 

(освітньо-професійними) програмами підвищення кваліфікації на сайті 

http://uvu.org.ua/.  

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу налічує 46 

програм спецкурсів і 4 програми флеш-курсів, 33 мультимедійні презентації, 

16 відеоматеріалів та 19 інших навчальних матеріалів для всіх категорій 

слухачів курсів підвищення кваліфікації в УВУПО, які розроблені науково-

педагогічними працівниками віртуальних кафедр, затверджені в 

установленому порядку та розміщені у веб-бібліотеці на сайті УВУПО.  

У 2020 році в системі неформальної післядипломної освіти УВУПО за 

програмами дистанційних, флеш- і спецкурсів обсягом 30 годин/1 кредит 

ЄКТС за кошти фізичних і юридичних осіб здійснили підвищення 

кваліфікації 923 особи, а саме:  

 733 слухачі – керівні, педагогічні і науково-педагогічні кадри освіти; 

 170 слухачів – працівники методичних служб; 

 20 слухачів – спеціалісти психологічних служб. 

Основну частину контингенту в системі неформальної післядипломної 

освіти УВУПО складає напрям «Педагогічні, науково-педагогічні працівники 

та керівники закладів освіти галузі знань 01 «Освіта», відповідно 80% (733 

особи). Підвищення кваліфікації працівників методичних служб складає 18% 

(170 осіб); спеціалістів психологічних служб – 2% (20 осіб). 

За програмами вебінарів в УВУПО підвищили кваліфікацію та 

отримали відповідні сертифікати 1096 осіб. 

Також в УВУПО за кошти фізичних і юридичних осіб пройшли 

підвищення кваліфікації за освітніми (освітньо-професійними) програмами 

підвищення кваліфікації з теми «Сучасні освітні тренди» (обсягом від 

120 годин/4 кредитів ЄКТС до 180 годин/6 кредитів ЄКТС) 447 керівних, 

http://bbb.umo.edu.ua/
https://bbb.uem.edu.ua/
https://meet.jit.si/
http://uvu.org.ua/
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педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Для організації безперервного навчання широко використовуються 

можливості соціальної мережі Facebook, зокрема: на сторінках усіх кафедр 

висвітлюється інформація про курси підвищення кваліфікації та заходи 

міжкурсового періоду, розміщуються мотиваційні листи і відеопривітання, Е-

дошки, електронні журнали із авторськими розробками (посібники, робочі 

зошити; Е-презентації) та бази відкритих портфоліо для різних категорій 

слухачів курсів, надається можливість зворотного зв’язку з ними тощо. 

Набули поширення інноваційні форми професійного розвитку 

педагогів у міжкурсовий період: Інтернет-конференції, заходи з онлайн-

трансляцією, в кожному з яких безпосередньо беруть участь понад 200 

учасників, а кількість переглядів сягає 2000.  

Інформаційно-цифрові технології застосовуються при вивченні думки 

і запитів слухачів курсів підвищення кваліфікації. Розроблено і 

впроваджено в освітній процес комплекс методичних та організаційних 

засобів в онлайн та офлайн режимах, зроблено прогностичний аналіз щодо 

впровадження розроблених інновацій в освітній процес курсів підвищення 

кваліфікації для професійного розвитку фахівців. 

З метою забезпечення високої якості підвищення кваліфікації на основі 

індивідуального підходу, урахування освітньо-професійних потреб і 

побажань слухачів, упродовж 2020 року постійно здійснювався моніторинг 

якості освіти на курсах підвищення кваліфікації у ЦІПО. 

Вивчення думок слухачів про зміст, якість підвищення кваліфікації, 

умови навчання здійснювалось педагогічними працівниками навчального 

відділу ЦІПО та відділу організації освітнього процесу та моніторингу за 

допомогою методів: 

 інтерв’ювання слухачів; 

 анкетування слухачів; 

 вивчення записів слухачів у Книзі відгуків та пропозицій (понад 10 

групових записів); 

 вивчення відгуків слухачів у соціальних мережах (Facebook, Inc.). 

За даними опитування (вибірка понад 1000 осіб), майже дві третини 

слухачів відмітили відповідність змісту підвищення кваліфікації 

професійним потребам, його інноваційність і практичну спрямованість 

(79%). Щодо задоволення очікувань у цілому від навчання за програмою 

підвищення кваліфікації переважна більшість опитаних слухачів (98%) 

зазначили, що повністю та здебільшого задоволені. 

Організацію освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації 

переважна більшість опитаних оцінили як «дуже добре» 78,2% та «добре» 

20,6% . 

У цілому освітньому процесу на курсах підвищення кваліфікації дали 

позитивну оцінку («дуже добре», «добре») 99,8% слухачів. Щодо змісту 

підвищення кваліфікації 88,2% опитаних слухачів зазначили його практичну 

спрямованість і корисність. 



158 

 

Слова вдячності за якість організації та проведення курсів підвищення 

кваліфікації слухачі висловили на адреси: 

 кафедр психології управління, професійної та вищої освіти, 

філософії і освіти дорослих, менеджменту освіти і права; 

 науково-педагогічних працівників: Т. М. Сорочан, О. І. Бондарчук, 

Л. М. Сергеєвої, З. В. Рябової, А. С. Москальової, В. О. Купрієвич, 

Н. В. Любченко, Н. І. Пінчук, Н. В. Гордієнко та інших. 

Таким чином, усі завдання, заплановані ЦІПО на 2020 рік, були 

виконані. 

 

Завдання колективу ЦІПО на 2021 рік 

 

 Забезпечити системну роботу з потенційним і наявним 

контингентом слухачів курсів підвищення кваліфікації шляхом вивчення 

освітніх потреб, використання баз даних замовників освітніх послуг і 

стейкхолдерів, виокремлення цільових груп споживачів і диференціації 

освітніх послуг відповідно до їхніх запитів. 

 Активізувати діяльність щодо розвитку напрямів підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування. 

 Спрямувати наукову і методичну роботу на забезпечення якості 

освітнього процесу, оновити зміст і технології навчання на курсах 

підвищення кваліфікації. 

 Сприяти розвитку аспірантури, забезпечити якість підготовки PhD і 

наукового керівництва аспірантами і докторантами на кафедрах. 

 Посилити публікаційну активність науково-педагогічних 

працівників за результатами науково-дослідної роботи. 

 Розвивати систему неформальної безперервної освіти педагогічних, 

науково-педагогічних і керівних кадрів освіти шляхом залучення їх до 

Українського відкритого університету післядипломної освіти, розбудови 

віртуальних кафедр, організації навчання на основі практичного досвіду. 

 Поширювати цифрові технології в управлінні Інститутом, 

освітньому процесі, науковій і методичній роботі.  

 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

(БІНПО) 

 

У БІНПО освітній процес було максимально компетенізовано, 

зорієнтовано на запити і потреби споживачів освітніх послуг, побудовано 

на засадах компетентнісного, особистісно-зорієнтованого та андрагогічного 

підходів, при цьому надається перевага суб’єктній активності дорослого 

учня, який самостійно моделює та зреалізовує індивідуальну освітню 

траєкторію, визначає параметри процесу навчання, зокрема зміст, тривалість, 

форми, методи, програми, засоби та ін., здійснює цілепокладання і 
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конструктивну корекцію в принципово нових умовах, варіативно прогнозує 

результати діяльності тощо.  

Освітній процес побудовано на розроблених структурних моделях 

підвищення кваліфікації (одноетапна, двоетапна, триетапна), які враховують 

форми і терміни навчання, обсяги і зміст освітньо-професійних програм та 

категорію слухачів. Основними формами підвищення кваліфікації фахівців 

стали: 1) очна форма підвищення кваліфікації; 2) дистанційна форма 

підвищення кваліфікації; 3) очно-дистанційна форма; 4) заочна форма; 

5) стажування; 6) індивідуальна (педагогічний патронаж, на робочому місці 

(на виробництві). 

Основним контингентом слухачів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників БІНПО є викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О.  

У 2020 році за держбюджетом заплановано 3 категорії слухачів: 

майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної 

підготовки та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 осіб (таблиця 1) на базі 

НМЦ ПТО у Волинській, Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, 

Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, 

Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській та 

Харківській областях та НМК у м. Київ.. 

Станом на 31.12.2020 р. за бюджетною формою зараховано 2 000 осіб 

(100%) і випущено 1997 осіб (99,85%), зокрема за очною формою – 

відповідно – 51 особа і 51 особа, за заочною формою відповідно – 1193 особи 

і 1190 осіб, за очно-дистанційною формою – відповідно – 756 осіб і 756 осіб, 

відраховано три особи: за заочною формою – 1 особу у зв’язку з прийняттям 

на військову службу за контрактом, 2 особи – у зв’язку зі смертю. 

Таблиця 1 

Контингент слухачів КПК у 2020 році 

№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 

Форма 

навчання 

1 2 3 4 5 

1 

Старші майстри закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

37 1 Заочна 

35 1 
Очно-

дистанційна 

2 

Майстри виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

720 26 Заочна 

401 15 
Очно-

дистанційна 

26 1 Очна  

3 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

433 17 Заочна 

323 12 
Очно-

дистанційна 
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освіти 25 1 Очна  

Разом: 2000 74  

Невідповідність фактичного виконання плановим показникам 

підвищення кваліфікації кадрів за кошти державного бюджету за кількістю 

слухачів та формами підвищення кваліфікації пов’язана з коригуванням 

обласними НМЦ ПТО запланованої раніше кількості слухачів курсів 

підвищення кваліфікації через відсутність належного фінансування та 

плинність кадрів окремих працівників, включених у план-графік на 2020 р. 

Таким чином, кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації за 

очно-дистанційною формою зменшено з 759 до 756 осіб, відповідно, 

кількість слухачів заочної форми навчання збільшено з 1190 до 1193 осіб. 

(Таблиця VІІ.3.1.(2)). 

 

 
 

Підвищення кваліфікації слухачів у БІНПО в 2020 р. здійснювалось на 

основі нових освітньо-професійних програм (затверджених Вченою радою 

БІНПО, протокол № 6 від 26.12.2019 р.), навчальних і робочих навчальних 

планів, робочих програм навчальних модулів, розкладів занять відповідно до 

Плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2020 р. 

(схваленого Вченою радою БІНПО ДЗВО «УМО», протокол № 5 від 

29.11.2019 року і затвердженого президентом НАПН України 05.12.2019 р.).  

В умовах карантинних заходів освітній процес у БІНПО 

здійснюється відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти України на 2020 рік та затверджених розкладів занять груп 

на LMS «Профосвіта» (режим доступу profosvita.org). 
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Для організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

шляхом формальної і неформальної освіти використовується 

презентативна й освітня локації LMS «Профосвіта». Освітньо-цифрове 

середовище платформи «Профосвіта» включає в себе засоби навчання, 

розроблені й зреалізовані на базі андрагогічних, інтерактивних, цифрових та 

акмеологічних технологій. Освітня локація платформи «Профосвіта» уміщує 

категорії слухачів курсів підвищення кваліфікації із персональними веб-

ресурсами тьюторів, викладачів та кураторів контенту, в основі яких – 

цифрові освітні курси.  

Структура персональних веб-ресурсів викладачів представлена 

наступними складниками:  

 організація освітнього процесу (інструктивно-методичні матеріали, 

які включають інформацію по роботі на освітній платформі, розклади занять 

груп, облікові картки слухачів, контактну інформацію тьютора та викладачів 

груп, тематику випускних робіт за напрямами кафедр, графіків освітнього 

процесу, етапи проходження курсів підвищення кваліфікації тощо); 

 навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається 

викладачами груп згідно з розкладами, містить матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, додаткові матеріали за 

тематикою тощо); 

 агрегатор результатів про розвинуті/удосконалені в процесі 

навчання компетентності; 

 елементи зворотного зв’язку (чати, тематичні форуми, тести 

самоконтролю, рефлексійні анкети тощо); 

 інші додатки і програми для вивчення матеріалу і відпрацювання 

навичок (у т.ч. за додатковими посиланнями).  

Додатково організовано віртуальні комунікативні майданчики для 

проведення онлайн-занять із застосуванням програм відеокоференцій 

myownmeeting.net, zoom, myownconference.com.ua каналу youtube.com 
тощо. 

З початку 2020 р. на платформі «Профосвіта» науково-педагогічними 

працівниками інституту створено понад 100 веб-ресурсів для груп слухачів 

курсів підвищення кваліфікації за категоріями: «Старші майстри 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Майстри 

виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти», «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти», «Педагогічні працівники 

фахової передвищої освіти». 
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Схема. 1. Веб-ресурси для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

на освітній платформі «Профосвіта» 
 

Серед цифрових технологій, які використовуються в освітньому 

процесі БІНПО, найпоширенішими в 2020 році були такі: 

 цифрові технології колективної комунікації. Технології 

відеозустрічей (наприклад, myownmeeting.net, myownconference.com.ua, 

zoom.us, Skype, jitsi.org, youtube.com) для проведення онлайн-заходів у відео- 

та аудіо- форматах, а саме онлайн-занять, веб-конференцій, засідань кафедр; 

 хмарні технології Google для роботи з документами, розробки 

календарів для візуалізації строків та етапів реалізації проєктів, аналітики та 

зворотного зв’язку щодо якості надання освітніх послуг; 

 соціальні мережі, зокрема Facebook, Instagram для обміну 

персональними профілями, а також повідомлення як новин, так і наукових, 

законодавчих, нормативно-правових та громадських новин у сфері освіти; 

 Youtube як для проведення наукових та освітніх заходів онлайн, так 

і збереження для можливості подальших переглядів; 

 технології кіберзахисту включають використання програмних 

засобів для забезпечення інформаційної безпеки Інституту та персональних 

комп’ютерів працівників; 

 цифрові технології аналізу академічної доброчесності,зокрема 

використання програм аналізу плагіату https://www.copyscape.com/, 

https://unicheck.com/, https://www.plag.lv/  та інші; 

 технології візуалізації освітнього контенту, наприклад, 

мультимедійні презентації, інфографіка, відеоінфорграфіка, інтелект-карти, 

таймлайни, QR-коди, хмари слів , скрайбінг, гейміфікаціїя, 3D моделювання, 

доповнена (AR) та віртуальна (VR) реальності, відео; 

 технології електронне тестування та аналітики в освітньому 

процесі, що включають використання електронних тестів, упровадження 

https://79914289.myownmeeting.net/
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/myownconference.com.ua
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/zoom.us
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/jitsi.org
https://www.youtube.com/
https://www.copyscape.com/
https://unicheck.com/
https://www.plag.lv/
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Plickers як хмарної технології фронтального опитування, електроних тестів 

Google Форми, Майстер-Тест, Quizlet, Online Test Pad, Тесторіум та ін.; 

 створення профілів науково-педагогічних працівників в 

наукових та наукометричних базах даних – ORCID, Web of Science, Google 

Scholar, Електронна бібліотека НАПН України. 

З метою здійснення науково-методичного супроводу безперервного 

професійного розвитку фахівців, надання їм методичної, організаційної та 

дорадницької допомоги по впровадженню педагогічних інновацій, 

узагальнення перспективного досвіду, оволодіння новітніми виробничими 

технологіями створено інформаційно-методичний ресурс «Методична 

скарбничка». Сформований банк кращих педагогічних практик за 

професіями, який включає: 

 уроки професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки; 

 банк матеріалів кращих освітніх практик за професіями: 

 інструкційно-технологічні картки, презентації; 

 електронне портфоліо «Державно-приватне партнерство в 

професійній освіті як умова розвитку конкурентоздатного працівника»; 

 контрольно-аналітичні та інші методичні матеріали, які допоможуть 

різним категоріям фахівців у практичній діяльності. 

У «Методичній скарбничці» матеріали кращих освітніх практик 

представлені закладами професійної (професійно-технічної) освіти 

24 областей України (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Матеріали кращих освітніх практик закладів 

професійної (ПТ) освіти в інформаційно-методичному ресурсі 

«Методична скарбничка» 

https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
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Усього вивчено, узагальнено й представлено в «Методичній 

скарбничці» 1400 перспективних досвідів в електронному та близько 400 в 

паперовому варіантах. 

Створені мультимедійні інформаційні ресурси сучасних технологій 

виробництва для впровадження в освітній процес закладів професійної освіти  

для 47 професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти, які включають навчальні відеофільми, 

відеоролики та 3D фільми. Інформаційні матеріали по новітнім виробничим 

технологіям створюються також за результатами відвідування 

 спеціалізованих виставок.  

У січні 2020 року відкрито онлайн-консультпункт «Новітні 

виробничі технології» для слухачів курсів підвищення кваліфікації за 

різними формами навчання. Складено графік проведення консультацій. 

Учасники консультацій можуть отримати інформацію щодо новітніх 

технологій, передового досвіду педагогічних працівників з різних професій. 

У 2020 році на базі Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти функціонують: Студія корпоративного тимбілдингу, 

онлайн Академія цифрових технологій, Школа педагогічного коучингу, 

Школа лідерів професійної освіти. 

Однією із сучасних моделей підвищення кваліфікаці є Віртуальна 

школа педагогічного коучингу, яку відкрито для реалізації завдань 

науково-дослідної роботи Інституту та на базі Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти Рівненської області. Розроблено Положення 

«Про віртуальну школу педагогічного коучингу в системі післядипломної 

освіти», експериментальну навчальну програму розвитку психолого-

педагогічної компетентності фахівців у системі безперервної професійної 

освіти, робочий зошит слухача «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності». Серед видів навчальних занять поширені інтерактивні 

лекції, майстер-класи, вебінари, тренінги, практичні заняття, самостійна 

робота. Учасниками Віртуальної школи педагогічного коучингу було 

виконано самостійний проєкт «Проєктування власної траєкторії 

професійного розвитку». Аналіз анкет, робочих зошитів слухачів Віртуальної 

школи педагогічного коучингу свідчить про ефективність її роботи. 

Віртуальна школа педагогічного коучингу це: 

 новий формат взаємодії, що став особливо актуальним в умовах 

пандемії; 

 інноваційна форма науково-методичного супроводу з 

використанням технологій формальної, неформальної та інформальної 

освіти; 

 безперервний професійний розвиток кожного учасника школи за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням його професійних 

запитів і потреб, потенційних можливостей і ресурсів; 

 професійна гнучкість та адаптивність до змін, адже в умовах кризи 

компетентностей, зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг зможе 
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продуктивно діяти гнучкий і адаптивний, готовий до впровадження освітніх 

інновацій педагог; 

 плекання кожного з нас як особистості і акме-професіонала. 

Продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного 

педагога професійної освіти підтверджено такими показниками 

проведеного вступного та заключного моніторингу: 

 збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, освітніх 

викликів, діяльності в інноваційних умовах (на 32%); 

 підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, 

який став системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів 

(програм) за індивідуальною освітньою траєкторією (на 68%); 

 збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних 

навчально-методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, 

методів навчання, кейсів та технологічних портфоліо (на 39,5%); 

 збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

включаючи конференції, семінари, круглі столи, вебінари, тренінги (на 94%); 

 активна участь у професійних змаганнях, турнірах, фестивалях, 

форумах (як учасники, члени журі, тренери, коучі тощо), інноваційних 

програмах, проєктах на регіональному, Всеукраїнському рівнях (збільшено 

на 27%) 

У березні 2020 р було підведено підсумки роботи експериментальної 

Школи педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО у Рівненської області. 

Результати діяльності Школи педагогічного коучингу, здобутки її перших 

випускників – профтехосвітян Рівненщини було представлено на Президії 

НАПН України 17 грудня 2020 р. у доповіді директора НМЦ ПТО у 

Рівненської області В. М. Бондарчук. 

З метою комплексної реалізації програми дослідно-експериментальної 

роботи, розв’язання поставлених завдань було сплановано і зреалізовано 

систему практико-зорієнтованих міжкурсових заходів, що об’єднали 

навколо себе більше 7500 освітян. 

Упродовж квітня 2020 року у період проведення обмежувальних 

заходів  щочетверга організовано Освітній івент з онлайн-трансляцією. Було 

зареєстровано 1100 учасників із 19 областей України та м. Києва. 

Організовано та проведено Міжнародні та Всекраїнські заходи: 
дискусійна панель і міжнародний освітній краудсорсинг на Міжнародних 

виставках, 2 Міжнародні конференції, 3 Всеукраїнські конференції з онлайн-

трансляцією, залучили до цих заходів 47 міжнародних учасників, понад 2600 

вітчизняних представників вітчизняних закладів освіти. Зокрема проведено 

п’яту ювілейну Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної 

освіти». Представлено 124 доповіді від вітчизняних та зарубіжних закладів 

освіти та організацій. В роботі конференції взяли участь понад 500 науково-

педагогічних та педагогічних працівників, 30 закордонних учасників з 
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Азербайджану, Біларусії, Грузії, Казахстану, Латвії, Естонії, Польщі, США, 

Фінляндії. 19 лютого 2020 року проведено Всеукраїнський коворкінг з 

онлайн-трансляцією: «Використання хмарних технологій в освітньому 

процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти». Участь у заході 

взяли 150 освітян із закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Полтавської, Донецької, Кіровоградської, Волинської, Закарпатської, 

Одеської, Херсонської, Сумської областей. Для педагогів професійної 

(професійно-технічної) освіти організовано й проведено 8 регіональних 

семінарів, конференцій, круглих столів, майстер-класів  

У зазначений період укладено 96 договорів (угод) про співпрацю із 

замовниками освітніх послуг, 8 угод із закордонними закладами освіти.  

У 2020 році 2783 особи педагогічних працівників фахової передвищої 

освіти пройшли навчання за авторською короткотерміновою варіабельною 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) 

компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої 

освіти»: 1348 (за дистанційною моделлю навчання), 1099 (за очною моделлю 

навчання). (Таблиця VІІ.3.1.(2)). 

Програма підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти є короткотерміновою (30 год., 1 

ЄКТС-кредит), після усішного опанування програми набуваються або 

вдосконалюються професійні (фахові, предметні) компетентності. 

Варіабельність програми підвищення кваліфікації для педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти, тобто змінність, 

взаємозамінність і взаємодоповнюваність її змістових складників (тем, 

спецкурсів), дає можливість швидко реагувати на запити споживачів освітніх 

послуг та ключових стейкхолдерів, ураховувати їхні здібності, професійні 

потреби, запити, вибудовувати професійний розвиток фахівців за 

індивідуальною освітньою траєкторією. 

Роботодавці і ключові стейкхолдери безпосередньо та/або через свої 

об’єднання були залучені до процесу періодичного перегляду програми 

підвищення кваліфікації та інших процедур забезпечення її якості як 

партнери. 

Програму підвищення кваліфікації успішно апробовано в групах 

слухачів КПК закладів фахової передвищої освіти на основі угод про 

співрацю між БІНПО і закладами фахової передвищої освіти. 

У 2020 році з урахуванням інноваційних освітніх викликів, запитів 

замовників освітніх послуг і ключових стейкхолдерів розроблено цифровий 

програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) 

компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах 

діджиталізації», що включає Програму підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти та робочі 

навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», 

«Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. 
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Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. 

Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові 

технології в освіті». Матеріали комплексу можуть бути опановані 

замовниками освітніх послуг в off-line і on-line режимах та всебічно 

сприятимуть розвитку їхньої андрагогічної, інклюзивної, управлінської, 

методичної, цифрової компетентностей в системі формальної, неформальної 

та інформальної освіти. 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ (ПРЕДМЕТНИХ) 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: цифровий програмно-методичний комплекс: 

В. Сидоренко, А. Єрмоленко, А. Денисова, В. Кулішов, О. Ковальчук / за 

науковою редакцією доктора педагогічних наук В. В. Сидоренко. К.: 

Агроосвіта, 2020.  

Цифровий програмно-методичний комплекс 23 листопада 2020 

року нагороджено золотою медаллю Міжнародної спеціалізованої 

виставки «Освіта та кар’єра – 2020» у номінації «Упровадження 

сучасних засобів навчання, проєктів, програм і технологій для 

вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу». 

Використання технологій моніторингу та оцінювання задоволеності 

замовників освітніх послуг та ключових стейкхолдерів допомагає 

забезпечити якість підвищення кваліфікації фахівців та досягти 

конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Проведено дорадчий 

моніторинг, який, за визначенням програми Європейського Союзу 

ЕРАЗМУС+, повинен бути сфокусованим на вивченні роботи партнерства, 

плануванні та реалізації запланованих заходів, пріоритетах, методології, 

виконанні завдань та досягненні результатів.  

Так, станом на 31.12.2020 р. узагальнено відповіді, надані 855 

респондентами. Анкетування проведено в групах майстрів виробничого 

навчання і викладачів професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О.  

До проведення моніторингових досліджень якості професійного 

розвитку фахівців шляхом формальної і неформальної освіти залучались 

навчально-методичні центри професійно-технічної освіти у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській областях та 

НМК у м. Київ, керівники і педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти тощо. 

Для збору первинної інформації використовували такі методи: 

експертне опитування, інтерв’ю, анкетування, тестування, спостереження; 

аналіз документів, оцінні засоби рівня досягнення результатів навчання на 

курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період тощо. 

Оцінювання та вивчення динаміки професійного розвитку фахівців 

шляхом використання технологій формальної та інформальної освіти 

відбувалось за десятьма показниками, зокрема: 
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 розвиток/вдосконалення компетентностей відповідно до вимог 

ринку праці, роботодавців і ключових стейкхолдерів; 

 якість організації освітнього процесу; 

 рівень використання цифрових технологій в освітньому процесі, 

 практична орієнтованість змісту підвищення кваліфікації; 

 інноваційність науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу (доступність, чітка логічна послідовність викладу, зв’язок 

навчального матеріалу із практичною професійною діяльністю, новизна, 

адресна спрямованість, зв'язок курсового і міжкурсового періоду тощо); 

 загальна якість викладання модулів, спецкурсів на курсах 

підвищення кваліфікації; 

 ступінь задоволеності запитів і потреб слухачів щодо новітніх 

виробничих технологій; 

 відповідність змісту навчання професійним потребам слухачів; 

 комфортні психологічні умови під час освітнього процесу; 

 упровадження результатів навчання в практику професійної 

діяльності.   

Кількісні абсолютні та відносні показники надали можливіть здійснити 

їх оперативне коригування та підвищити рівень задоволеності замовників 

(отримувачів) освітніх послуг. Так, станом на червень 2020 року узагальнено 

відповіді, надані 625 респондентами. Анкетування проведено в групах 

майстрів виробничого навчання і викладачів професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

Переважна більшість опитаних (85,7%) вважає, що рівень їхньої 

фахової компетентності після закінчення курсів підвищення кваліфікації як 

форми безперервної освіти суттєво підвищився; 13,5% респондентів обрали 

варіант «підвищився несуттєво»; лише 0,8% вважає, що залишилась без змін 

(рис. 3).  

 
 

Рис 3. Рівень фахової компетентності фахівців після проходження 

курсів підвищення кваліфікації 
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З отриманими результатами також корелюють результати діагностики 

загального рівня досягнення результатів навчання на курсах підвищення 

кваліфікації слухачів. Зазначимо, що із 625 респондентів 97,5% опитаних 

вказали на практичну орієнтацію занять, бажання використовувати отримані 

знання, сформовані вміння і навички у своїй подальшій професійній 

діяльності, 2,5% – затруднились відповісти (рис. 4). 
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Рис 4. Діагностика практичної спрямованості на курсах 

підвищення кваліфікації 

 

Найбільш продуктивними респонденти вважають такі форми 

формальної освіти (рис. 5): обмін перспективним досвідом роботи (85,8%), 

семінарські заняття (71,6%), теоретичні заняття, лекції (67,6%), самостійна 

робота за індивідуальною освітньою траєкторією (51,5%), тренінги, майстер-

класи (45,4 %), науково-дослідна робота під керівництвом викладача (26,9%). 

 

 

 

Рис. 5. Продуктивні форми формальної освіти для безперервного 

розвитку фахівців 

Інтенсивність (напруженість) освітнього процесу в цілому вважають 

оптимальною 81,8%, дуже високою – 18,2%. 
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Рис. 6. Самооцінка слухачів розвитку ключових компетентностей 

на курсах підвищення кваліфікації 

 

Аналіз отриманих даних показників кластеру системи міжособистісних 

відносин «викладач-слухач» свідчить про позитивну оцінку задоволеності 

замовників (споживачів) освітніх послуг роботою викладацького складу на 

курсах підвищення кваліфікації, що також підтверджується висловленням 

схвальних відгуків щодо конкретних викладачів. 

Систематичний моніторинг якості освітніх послуг дає можливість 

стверджувати про відповідність альтернативних моделей, форм підвищення 

кваліфікації змісту потребам і запитам замовників освітніх послуг, 

доцільність технологій формальної і неформальної освіти. 

 

На 2021 рік на базі БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

отримано заявок з підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 

17 обласних НМЦ ПТО та НМК у м. Києві. 

Таблиця 4 

Контингент слухачів КПК у 2021 році 

№ 

з/п 
НМЦ ПТО (у областях) План 

1 2 3 

1.  Волинська 93 

2.  Донецька 192 

3.  Дніпропетровська 303 

4.  Житомирська 110 

5.  Закарпатська 60 

6.  Киівська  101 

7.  Кіровоградська 115 

8.  Луганська 80 

9.  м. Київ  178 
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10.  Миколаївська 130 

11.  Одеська 177 

12.  Полтавська 168 

13.  Рівненська 88 

14.  Сумська 100 

15.  Харківська 111 

16.  Херсонська 94 

17.  Черкаська 145 

18.  Чернігівська 79 

 Разом: 2324 

 

 
 

 

Відповідно до плану-графіку у 2021 році за держбюджетом 

заплановано 3 категорії слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі 

професійно-теоретичної підготовки та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 

осіб (таблиця 5). 

 

Таблиця 5 

Напрями та категорії слухачів курсів підвищення 

кваліфікації БІНПО на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Категорії 

слухачів 

Кількість 

слухачів 
Кількість груп 

Форма 

навчання 

1 2 3 4 5 

1 

Старші майстри 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

29 1 Заочна 

39 2 
Очно-

дистанційна 
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освіти 

2 

Майстри 

виробничого 

навчання 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

436 15 Заочна 

781 28 
Очно-

дистанційна 

25 1 Очна  

3 

Викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

263 9 Заочна 

390 15 
Очно-

дистанційна 

37 1 Очна  

Разом: 2000 71  

 

 

У 2021 році у БІНПО для науково-методичного супроводу 

безперервного професійного розвитку педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти передбачено реалізацію таких 

завдань: 

 розроблення професійних профілів різних категорій педагогічних 

працівників ЗПО (викладач, майстер виробничого навчання, педагог 

професійного навчання, старший майстер, керівники ЗПО) із визначеними 

компетентностями, що відповідають сучасним і перспективним завданням 

реформування П(ПТ) освіти; 

 модернізація змісту, форм, моделей підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників з 

урахуванням державних стандартів професійно-технічної освіти; 

 розроблення інноваційного науково-методичного забезпечення 

підвищення кваліфікації різних категорій, керівників та педагогічних 

працівників; 

 розроблення інструментарію маркетингу освітніх послуг, 

визначення освітніх запитів і потреб усіх категорій педагогічних працівників; 

 забезпечення випереджувального характеру підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на основі впровадження гнучкої 

безперервної підготовки відповідно до вимог інноваційного розвитку 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

 розроблення відкритого контенту і відкритих освітніх ресурсів 

Інституту і кафедр зокрема, побудованих з урахуванням засадничих 
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принципів відкритої освіти (масовість і доступність, адаптивність та 

гнучкість, інтернаціональність і глобалізація, відкритість і доступність 

інформаційно-освітніх ресурсів, можливість спілкуватися, взаємодіяти в 

режимі off-line (e-mail) і on-line (ICQ, Skype), модульна структурованість та 

асинхронність, економічна ефективність). Відкритий контент включає 

електронні освітні ресурси (сайт, сторінки у Фейсбуці, Інстаграмі, освітня 

платформа «Профосвіта»), персональні освітні ресурси науково-педагогічних 

працівників; 

 розроблення положення про різні форми підвищення кваліфікації, 

надання додаткових освітніх послуг; 

 започаткування роботи «Школи лідерів професійної освіти» 

(ШЛПО), що має на меті проведення на базі БІНПО спільно з 

Департаментами освіти і Навчально-методичними та науково-методичними 

центрами (кабінетами) професійної (професійно-технічної) освіти різних 

регіонів України системної роботи з виявлення, підтримки і підготовки до 

управлінської та іншої роботи майбутніх директорів, заступників директорів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, старших майстрів, 

старших майстрів виробничого навчання, керівників науково-методичних та 

навчально-методичних установ, їх заступників та інших працівників; 

 забезпечення співпраці з підприємствами, організаціями різних 

типів та форм власності, соціальними партнерами; 

 поширення, апробація та впровадження передового педагогічного 

досвіду тих педагогів-слухачів курсів, які мають схильність до розроблення 

наукових досліджень тощо. 



174 

 

 

VІI.4. Робота спеціалізованої Вченої ради Д 26.455.03 

у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2020 році 

 

Наказом ДАК МОН України від 07.05.2019 № 612 та Наказом МОН 

України від 22.07.2020 р № 946 у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України спеціалізованій Вченій раді Д26.455.03 надано право 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за 

спеціальностями 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.06 

«Теорія і методика управління освітою» строком до 15 травня 2021 року.  

(Таблиці VІІІ.4.1.-VІІІ.4.3.). 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела два засідання із 

захисту дисертаційних досліджень. Відбувся захист двох дисертаційних 

досліджень: одне дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика 

управління освітою; одне дисертаційне дослідження – на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти.  

(Таблиця VІІІ.4.4.). 

Усі дисертації написано державною мовою. 

Переатестація, розгляд апеляцій, колективних рецензій  та разових 

захистів дисертацій на засіданнях спеціалізованої вченої ради за звітний 

період не проводилось. 

Відхилених дисертацій немає. 

Тематика захищених дисертаційних робіт: 

 управління процесом посиленої військово-фізичної підготовки учнів 

у військових ліцеях; 

 формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій у технічних колледжах. (Додаток 1).  
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VІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ З 

ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

В Університеті створюються умови для широкої комп’ютеризації, 

входження до світової інформаційної мережі баз даних і знань, формування в 

майбутньому єдиного інформаційно-інтелектуального поля. В УМО активно 

працює Центр електронних освітніх ресурсів та наукометрії, який забезпечує 

інформаційну діяльність. Науково-інформаційна діяльність Університету 

висвітлюється на офіційному сайті, сайтах кафедр, та у групах саціальних 

мереж зокрема facebook. 

З метою висвітлення діяльності і наукових досягнень Університету, 

проведення профорієнтаційної роботи підтримуються зв’язки і співпраця з 

органами виконавчої влади, міськими виданнями, ЗОШ, ЗП(ПТ)О, 

коледжами, технікумами, ліцеями, закладами вищої освіти. Працівники 

Університету беруть участь у роботі професійних асоціацій, проводять 

наукові консультування приватних підприємств за професійним напрямком 

діяльності. 

 

VІІІ. 1. Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з 

громадськістю. 

 

У межах співпраці кафедри публічного управління і проєктного 

менеджменту з Академією педагогічної творчості міста Миколаєва НПП 

кафедри публічного управління і проєктного менеджменту долучилися до 

організації Міжнародної школи «Академія педагогічної творчості». У межах 

такої співпраці ННІМП п’ятий рік поспіль організовано роботу Науково-

методичної студії «Інформаційно-аналітична компетентність педагога в 

умовах трансформації суспільства» (керівник студії – доц. кафедри 

О. В. Дубініна). Результатами такої співпраці є популяризація освітніх послуг 

ННІМП та Університету загалом.  

У звітному році діяльність кафедри висвітлювалася на сторінках 

соціальних мереж, зокрема у мережі Facebook з метою популяризації освітніх 

послуг 

(https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=aymt_homepage_pane

l; https://www.facebook.com/groups/154880441372941/?ref=bookmarks, 

адміністратором якої з 2012 року є доцент кафедри О. В. Дубініна. 

Результати освітньої діяльності кафедри представлено на сайті Університету 

в розділі «Матеріали діяльності кафедри 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-

proekt/dokumentaciya». 

Профорієнтаційна робота кафедри (КПіПМ) у 2020 р. здійснювалася 

завдяки організації Днів відкритих дверей, презентації освітніх програм 

ННІМП під час наукових масових заходів, співпрацею з Асоціацією міст 

України, комунікацією з ОТГ з метою залучення його керівного складу до 

https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/groups/154880441372941/?ref=bookmarks
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здобуття профільної освіти за спеціальностями «Публічне управління та 

адміністрування» та «Управління проєктами». 

Зв’язки з громадськістю працівників кафедри психології та 

особистісного розвитку здійснюються переважно завдяки членству в 

професійних асоціаціях, здійсненню наукового консультування підприємств 

на громадських засадах, експертній діяльності, профорієнтаційній роботі. 

Інтерв’ю засобам масової інформації (інтернет-канали) (А. І. Гусєв). 

«День бабака»: як під час карантину перемогти одноманітність, 

перестати боятися та не посваритися з близькими // https://hromadske.ua/ 

(М. С. Діденко). 

Підліткам про ЦЕ: безпечний секс і ВІЛ // інтернет-портал rayon.in.ua 

(М. С. Діденко). 

10 порад психолога: як парам пережити карантин // lustrum.ua 

(М. С. Діденко). 

Радіо НВ «Мати драконів: підлітки ЛГБТ — чому це не кінець світу» // 

https://soundcloud.com/radio-nv/mati-drakonv-pdltki-lgbt-chomu-tse-ne-knets-

svtu?in=radio-nv%2Fsets%2Fmaty-

drakoniv&fbclid=IwAR06_oJKzs2XcD0Vhm8cHHUPsw5eI-

3Ke1GTfggXrayIPemewxCslbD8CE4 (М. С. Діденко). 

Эйджизм, или Почему женщинам не прощают старение – мнение 

психолога // https://vidsebe.media/read/istorii/96108/ejdzhizm-ili-pochemu-

zhenschinam-ne-proschayut-starenie-mnenie-psihologa (М. С. Діденко). 

ЛГБТ-підлітки та ВІЛ: як подолати стигму та де шукати допомогу // 

https://zmina.info/articles/lgbt-pidlitky-ta-vil-yak-podolaty-stygmu-ta-de-shukaty-

dopomogu/?fbclid=IwAR3FZ1jtp66TXL2yiiWIqT_r8Pi9O9-

e5lpbk0Qd4gW637CAQS7Pp8W-nVU (М. С. Діденко).  

«Про що мовчать жінки» – СТБ – https://youtu.be/3g2rlb2keLE 

(М. С. Діденко). 

Зв’язки з громадськістю працівників кафедри педагогіки і 

соціальної роботи здійснюються переважно завдяки участі у роботі 

Громадської ради при МОН України з питань співпраці з Церквами та 

релігійними організаціями, а також завдяки організації й проведенню 

30.09.20 спільного засідання в УМО Громадської ради і кафедри педагогіки і 

соціальної роботи (І. Л. Сіданіч), членству в професійних асоціаціях 

педагогів-християн, асоціації корекційних педагогів, здійсненню наукового 

консультування учасників Facebook «Університет без стін» на громадських 

засадах. 

Супровід сторінки кафедри у Facebook щотижневих публікацій з 

урахуванням маркетингової технології привернення уваги та залучення 

цільової аудиторії до ОПП за допомоги створення й поширення пов’язаної з 

ним актуальної й цінної інформації з елементами наративної реклами (SMM).  

Участь у радіопередачах «Світле радіо» з метою популяризаціі 

освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка». 

https://zmina.info/articles/lgbt-pidlitky-ta-vil-yak-podolaty-stygmu-ta-de-shukaty-dopomogu/?fbclid=IwAR3FZ1jtp66TXL2yiiWIqT_r8Pi9O9-e5lpbk0Qd4gW637CAQS7Pp8W-nVU
https://zmina.info/articles/lgbt-pidlitky-ta-vil-yak-podolaty-stygmu-ta-de-shukaty-dopomogu/?fbclid=IwAR3FZ1jtp66TXL2yiiWIqT_r8Pi9O9-e5lpbk0Qd4gW637CAQS7Pp8W-nVU
https://zmina.info/articles/lgbt-pidlitky-ta-vil-yak-podolaty-stygmu-ta-de-shukaty-dopomogu/?fbclid=IwAR3FZ1jtp66TXL2yiiWIqT_r8Pi9O9-e5lpbk0Qd4gW637CAQS7Pp8W-nVU
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Профорієнтаційна робота кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи у 2020 р. здійснювалася завдяки організації Днів 

відкритих дверей, презентації освітніх програм ННІМП під час наукових 

масових заходів, співпраці з керівниками обласних територіальних громад 

Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей з 

метою доведення інформації про вступ до «УМО» до широкого загалу. 

Профорієнтаційна робота (пошук контактів, розсилання та телефонні 

розмови) з представниками управлінь освіти Одеської і Полтавської 

областей.  

Комунікація з керівниками закладів спеціальної освіти та педагогічним 

колективом спеціального закладу освіти м. Краматорська, з кафедрою 

спеціальної освіти Ужгородського національного університету, з відділом 

спеціальної освіти та соціальної роботи Уманського педагогічного коледжу, з 

персоналом інклюзивно-ресурсних центрів Житомирської області, а також 

зустрічі з педагогічними працівниками, яких залучено до інклюзивного 

навчання в ЗЗСО № 2 м. Ірпінь. 

Профорієнтаційна робота (пошук контактів, розсилання та телефонні 

розмови) із закладами вищої освіти Львівської, Рівненської, Івано-

Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Волинської, Житомирської, 

Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Миколаївської областей. Зустрічі 

зі слухачами курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Інституту медсестринства, з науково-педагогічними 

працівниками Інституту медсестринства, м. Житомир. Комунікація з 

керівництвом Прилуцького педагогічного коледжу, профорієнтаційна робота 

у Київському міському медичному коледжі (онлайн-семінар керівників груп). 

Науково-інформаційна діяльність БІНПО в мережі Інтернету 

висвітлюється на сайті БІНПО (http://binpo.com.ua/). 

  

 

http://binpo.com.ua/
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Діяльність інституту широко представлено у соціальних мережах, 

зокрема ресурсами структурних підрозділів та власних сторінок НПП 

Інституту у мережі Facebook.  
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Освітня платформа «ПРОФОСВІТА» (https://profosvita.org) надає 

широкі можливості педагогічним працівникам закладів освіти для побудови 

власної освітньої траєкторії. 

З метою висвітлення діяльності і наукових досягнень інституту, 

проведення профорієнтаційної роботи Інститут співпрацює з: 

 органами виконавчої влади м. Біла Церква, Управлінням освіти і 

науки Білоцерківської міської ради (зав. відділу СТВ – Г. Г. Горлова – член 

Колегії управління); 

 міськими виданнями газет «Гриф», «Майдан Брок», «Громадська 

думка»; 

 ЗОШ, ЗП(ПТ)О, коледжами, технікумом, ліцеями, ЗВО м. Білої 

Церкви й інших районів та областей. 

У 2020 р. в межах компонента «Професійні кваліфікації у сфері 

енергоефективності» проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації під керівництвом В. В. Сидоренко» було представлено 

аналітико-інформаційне інтерв’ю щодо потреб у нових кваліфікаціях у сфері 

енергоефективності й енергозбереження для розроблення й упровадження 

нових освітніх програм у закладах освіти різних рівнів. Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні (2020–2025). 

 

 
 

У структурі сайту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» БІНПО 

містить окрему вкладку загального сайту: http://umo.edu.ua/institutes/ipp 

Електронна пошта: dipodist@ukr.net 

 

 

https://profosvita.org/
http://umo.edu.ua/institutes/ipp
mailto:dipodist@ukr.net
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VІІІ. 2. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності 

установи, закладу. 
 

Зважаючи на положення Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 рр. (далі – Стратегія), велика увага приділяється 

впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, зокрема 

створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу та системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними 

закладами, інформаційно-технологічного забезпечення моніторингу освіти. 

Ефективність таких систем неможлива без створення відповідних 

засобів опрацювання інформації. 

Враховуючи завдання, визначені Стратегією на 2012–2021 рр., 

Університет менеджменту освіти (далі – Університет) проводить активну 

роботу щодо інформатизації усіх сфер своєї діяльності. 

З метою підвищення ефективності наукових досліджень, створення 

потужної системи зберігання наукової інформації й використання її на всіх 

етапах наукової діяльності, забезпечення організації освітнього процесу 

інформатизація наукової й освітньої діяльності залишається пріоритетним 

напрямом розвитку Університету. Співпрацюючи з Microsoft, Університет 

отримав ліцензії на використання сервісів Office 365, що дає можливість  

слухачам/студентам, науково-педагогічним працівникам та іншим 

співробітникам працювати з електронною поштою, створювати веб-сайти, 

редагувати та зберігати документи в режимі online, запроваджувати 

електронний документообіг, обмінюватися миттєвими повідомленнями та 

проводити веб-конференції, а також спрощувати комунікацію між 

слухачами/студентами, науково-педагогічними працівниками та 

структурними підрозділами Університету. 

В Університеті створюються умови для широкої комп’ютеризації, 

уходження до світової інформаційної мережі баз даних і знань, формування в 

майбутньому єдиного інформаційно-інтелектуального поля. В УМО активно 

працює Центр електронних освітніх ресурсів та наукометрії, який забезпечує 

інформаційну діяльність. 

Структурні підрозділи Університету відповідно до встановлених вимог 

забезпечуються, якщо є можливість, потрібною комп’ютерною технікою. 

Завдяки відповідному фінансуванню у звітному році було придбано: 1 

сучасний ноутбук та 1 багатофункційний пристрій. 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 потреба в 

поповненні й оновленні парку комп’ютерної техніки. 

Нині парк комп’ютерної техніки нараховує 82 персональних 

комп’ютери та 43 ноутбуки. Міра зносу ПЕОМ – 71%. В Університеті 

створено керовану локальну комп’ютерну мережу, яку під’єднанo до 
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Інтернету. Інтернет-трафік подається оптичними каналами потужністю 150 

Мбіт/с, 100 Мбіт/с, 100 Мбіт/с та 60 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 

локальної мережі. Усі комп’ютери під’єднано 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 базі Office 365, корпоративні сервіси GSuite тощо).  

Упродовж першого півріччя здійснювалася підтримка роботи у 

програмному комплексі «Єдина державна електронна база з питань освіти» 

та його постійне наповнення для забезпечення вступної кампанії, роботи 

приймальної комісії, подання статистичної звітності тощо. 

В освітньому процесі широко використовується мультимедійний 

супровід занять. Для технічного забезпечення цього процесу в Університеті є 

п’ять спеціалізованих аудиторій та зал засідань, які обладнані стаціонарними 

мультимедійними проекторами, мультимедійними й інтерактивними 

дошками. З метою подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у освітній процес проводиться робота з організації й застосування 

дистанційної форми навчання та розроблення нормативно-правових 

документів цього напряму. Упроваджено відкрите програмне забезпечення 

BigBlueButten для проведення веб-конференцій, online занять, створено та 

налагоджено роботу платформи дистанційного навчання в системі e-Front, 

розпочато роботу з сервісами GSuite.  

В Університеті запроваджено інтернет-трансляції наукових, науково-

методичних семінарів, конференцій. З метою поширення інформації про 

Університет серед абітурієнтів та висвітлення його наукової й освітньої 

діяльності встановлено 2 аудіовізуальні панелі.  

Для автоматизації кадрового діловодства розроблено й прийнято в 

експлуатацію базу даних «Кадри», що забезпечує автоматизацію обліку 

працівників Університету. 

Зареєстровано поштовий домен Університету, функціонує поштовий 

сервер. Це надає можливість кожному науковому й адміністративному 

підрозділу Університету мати персональні електронні адреси та доступ до 

корпоративних сервісів GSuite. 
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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 

та GSuite розширює можливості працівників Університету щодо 

представлення результатів їхньої діяльності у всесвітній мережі Інтернету. 

Наукові співробітники Університету володіють основами комп’ютерної 

техніки, навичками користування Інтернетом. 

У БІНПО функціонують комп'ютерний клас, у якому встановлено 11 

комп'ютерів, та ВЕБ-студія для проведення занять з дистанційною формою 

навчання. Усі навчальні аудиторії інституту під'єднано до мережі Інтернету й 

обладнано персональними комп'ютерами викладача і мультимедіа 

проекторами. Кожну з трьох кафедр обладнано чотирма персональними 

комп'ютерами, які мають доступ до мережі Інтернету. Усі підрозділи 

Інституту мають вихід до мережі Інтернету. Усю територію інституту 

охоплено мережею WI-FI, що дає можливість під’єднувати пристрої з WI-FI 

до мережі Інтернету. Доступ надається провайдером «Магнус-телеком» на 

швидкості 50 мегабіт за секунду за типом PPPOE. 

В аудиторії 56 оновлено обладнання і встановлено сучасний комп'ютер, 

монітор 27 дюймів, широкоформатну відеокамеру 720P, нові звукові 

колонки. В аудиторії встановлено SmartTV-телевізор, який дає можливість 

транслювати різні заходи (конференції, круглі столи, семінари, заняття), що 

проводяться за допомогою комп'ютерного зв'язку.  

Комп'ютери інституту пов'язані між собою локальною мережею, що 

надає можливість користувачам цих комп'ютерів за потреби обмінюватися 

інформацією, використовувати спільні програми. Локальна мережа та 

комп'ютерна база інституту постійно вдосконалюються і збільшуються. 

Доступ до веб-ресурсів інституту здійснюється за посиланням на сайт – 

www.binpo.com.ua та за допомогою електронної адреси – binpo@ukr.net 

Працівники інституту користуються у своїй діяльності 64 одиницями 

комп’ютерної техніки. 

Міра зносу ПЕОМ становить 18–50%. 

Усі робочі місця підключено до мережі Інтернету, кожен структурний 

підрозділ Інституту має свою електронну поштову скриньку. 

Освітній процес у БІНПО здійснюється на освітній платформі БІНПО 

«ПРОФОСВІТА» на базі LMS Moodle (режим доступу – profosvita.org).  

Освітня платформа «ПРОФОСВІТА» передбачає: бази контактів 

педагогів та здобувачів освіти (зокрема власні e-mail), розклади навчальних 

занять (з відображенням типу занять, часу початку-кінця тощо), агрегатор 

результатів здобувачів освіти (інформацію про виконані завдання, 

тестування.), інструменти для обміну інформацією, завданнями і зворотним 

http://umo.edu.ua/
mailto:rector@umo.edu.ua
http://www.binpo.com.ua/
mailto:binpo@ukr.net
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зв'язком (форуми, чати тощо); інші додатки і програми для вивчення 

матеріалу і відпрацювання навичок (зокрема за додатковими посиланнями).  

На персональних веб-ресурсах викладачів розміщується як 

організаційна інформація тьюторів навчальних груп (з оформлення облікових 

даних слухачів, розподілу тем випускних робіт, контактної інформації 

викладачів), так і матеріали для опрацювання слухачами. Вихід на 

платформу НПП БІНПО здійснюється відповідно до розкладів занять, 

додатково викладачам організовано спілкування електронною поштою, 

створюються групи у Вайбер, на платформах для проведення онлайн-сесій 

тощо. 

Безперечною перевагою платформи ПРОФОСВІТА є доступність 

матеріалів і навчальних інструментів у будь-якому місці за наявності виходу 

в Інтернет і відповідних паролів. 

Серед цифрових технологій, які використовуються на курсах 

підвищення кваліфікації у БІНПО, найпоширенішими є такі: 

 Цифрові технології колективної комунікації. Технології 

відеозустрічей myownmeeting.net, myownconference.com.ua, zoom.us, Skype, 

jitsi.org, youtube.com, для проведення онлайн-заходів у відео- та аудіо- 

форматах, а саме: онлайн-занять, веб-конференцій, засідань кафедр тощо. 

 Хмарні технології Google для роботи з документами, розроблення 

календарів для візуалізації строків та етапів реалізації проєктів, аналітики й 

зворотного зв’язку щодо якості надання освітніх послуг. 

 Соціальні мережі. Facebook, Instagram для обміну персональними 

профілями, а також повідомлення як новин БІНПО, так і наукових, 

законодавчих, нормативно-правових і громадських новин у сфері освіти. 

 Youtube – як для проведення наукових та освітніх заходів онлайн, 

так і для збереження можливості подальшого перегляду. 

 Технології кіберзахисту. Для забезпечення інформаційної безпеки 

інституту та персональних комп’ютерів працівників. 

 Цифрові технології аналізу академічної доброчесності – 

програми для виявлення плагіату https://www.copyscape.com/, 

https://unicheck.com/, https://www.plag.lv/ тощо. 

 Технології візуалізації освітнього контенту – мультимедійні 

презентації, інфографіка, відеоінфографіка, інтелект-карти, таймлайни, QR-

коди, хмари слів, скрайбінг, гейміфікація, 3d моделювання, доповнена (AR) 

та віртуальна (VR) реальності, відео. 

 Системи електронного тестування та аналітики в освітньому 

процесі. Використання електронних тестів, розроблених на платформі 

profosvita.org, упровадження Plickers як хмарної технології фронтального 

опитування, електронних тестів Google Форми, Майстер-Тест, Quizlet, Online 

Test Pad, Тесторіум. 

Створення профілів науково-педагогічних працівників у наукових 

та наукометричних базах даних – ORCID, Web of Science, Google Scholar 

Електронна бібліотека НАПН України. 

https://79914289.myownmeeting.net/
C://Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/myownconference.com.ua
C://Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/zoom.us
C://Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/jitsi.org
https://www.youtube.com/
https://www.copyscape.com/
https://unicheck.com/
https://www.plag.lv/
https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
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Від початку 2020 року на платформі ПРОФОСВІТА науково-

педагогічними працівниками інституту створено понад 120 веб-ресурсів для 

груп слухачів курсів підвищення кваліфікації за категоріями, зокрема, 

такі, як «Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти», «Майстри виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти», «Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти», 

«Педагогічні працівники фахової передвищої освіти», а також для 

здобувачів освіти. 
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ІХ. МІЖНАРОДНА НАУКОВА СПІВПРАЦЯ 

 

Університетом укладено чотири угоди із зарубіжними партнерами. 

Упродовж 2020 року заклад брав участь в організації 10 міжнародних 

заходів. Активно реалізовувалися завдання у межах трьох проектів, зокрема, 

з Проєктним бюро «КультурКонтакт» Австрія, фінським проєктом 

«Навчаємося разом. Підтримка Нової української школи», німецьким 

проектом «Senior Experten Service». 

Закордонне наукове стажування пройшли  11 науково-педагогічних 

працівників та 13 здобувачів вищої освіти. 

У 2020 р. отримала фінансування проєктна заявка «Citizenship 

Education and European Values – Educational Aspect» за програмою Erasmus+ 

Jean Monnet Networks (19 країн, 28 установ, учасники від УМО – 

І. О. Бондаревська та О. І. Бондарчук)., але початок проєкту було відкладено 

до січня 2021 р. у зв’язку з COVID-19. 

 

Діяльність відділу міжнародної співпраці ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», спрямована на виконання завдань щодо забезпечення 

функціонування Університету як суб’єкта міжнародних відносин відповідно 

до Розділу ХІІ Закону України «Про вищу освіту» та основних функцій 

відповідно до статей 66-68 Закону України «Про вищу освіту», 

здійснювалася у 2020 році за такими основними напрямами.  

1. Підписання угод та меморандумів із зарубіжними партнерами. 
Підписано такі документи із зарубіжними партнерами: 

 договір про практичну підготовку (стажування) здобувачів вищої 

освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників з компанією 

SEANS ORGANIZATION (м. Анталія, Турецька Республіка) від 26.02.2020 р. 

№ 07-06/25; 

 угода про співпрацю в галузі вищої освіти із Варшавським 

університетом менеджменту «COLLEGIUM HUMANUM» (м. Варшава, 

Республіка Польща) від 28.02.2020 р. № 07-06/26; 

 угода про міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом 

неперервної професійної освіти та університетом Рar University College 

(м. Риджейка, Республіка Хорватія); 

 угода про міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом 

неперервної професійної освіти та університетом Juraj Dobrila University of 

Pula (м. Пула, Республіка Хорватія). 

2. Організація та участь у міжнародних заходах у 2020 році. 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» впродовж 2020 року брав 

участь в організації таких міжнародних заходів: 

1. Екзамен з навчальної дисципліни «Навчання і виховання дітей з 

розладами аутичного спектра» зі здобувачами вищої освіти другого 

(магістерського) рівня Інституту Юрая Палеша в Левочі педагогічного 



186 

 

факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька 

Республіка) в межах підписаної Угоди про міжнародну співпрацю, 27 квітня 

2020 р. 

2. Дні українсько-польської культури, науки і освіти «POD JEDNYM 

NIEBEM» та День Європи-2020 «Україна – Польща – Словаччина», 28–29 

травня 2020 р. 

3. Міжнародний онлайн-семінар (Київ – Кишинів) «Практична 

психологія в контексті соціальних змін» на базі ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» за участю Державного університету Молдови, ГО 

«Центр особистісних і соціальних трансформацій», Інституту педагогічної 

освіти (Республіка Молдова), Інституту соціальної і політичної психології 

НАПН України, 25 вересня 2020 р.  

4. Open-studio з міжнародною участю «Психолого-педагогічний та 

інформаційно-технічний супровід суб’єктів освітнього процесу в умовах 

пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів швидких реакцій» у межах XXII 

Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», 13 жовтня 2020 р. 

5. Відкрита онлайн-лекція в межах програми «Visiting Professor» 

громадського діяча з питань Стратегічного розвитку та управління Річарда 

Беггетта (Форт Уорт, Техас) на тему «Життєздатні організації: головна 

перевага» («HEALTHY ORGANIZATIONS: The Ultimate Advantage») у межах 

курсу «Комунікативне забезпечення публічного управління та 

адміністрування», 6 листопада 2020 р. 

6. Круглий стіл на тему «Цифрові трансформації в освіті: виклики і 

можливості» (під час міжнародної онлайн-виставки «Освіта та кар’єра – 

2020»), 20–21 листопада 2020 р. 

7. Тренінг із розвитку навичок роботи (soft skills) щодо ефективної 

комунікації між ромським населенням та поліцією. Ромський жіночий фонд 

«Чіріклі» у партнерстві з Управлінням забезпечення прав людини НПУ за 

фінансової підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччини. 15.07 

– Київ; 16.07 – Переяслав-Хмельницький; 29.07 – Чернігів; 30.07 – Ніжин; 

06.08 – Одеса; 07.08. – Ізмаїл. 22–23.11. – Харків, Мерефа. 

8. Відкрита онлайн-лекція в межах співпраці з Вищою школою 

управління охороною праці (м. Катовіце, Республіка Польща) з метою 

підготовки психолога, коуча, бізнес-тренера 5 рівня кваліфікації EQF 

(Європейської системи кваліфікацій), тренера з рекомендацією першого 

ступеня Польської психологічної асоціації Павла Мьонсека на тему 

«Економіка 4.0 у світлі теорії ситуаційного управління», 26.11.2020. 

9. Міжнародний міждисциплінарний онлайн-семінар «Political and 

economic self-constitution: media, political culture and democracy» (Політичне 

та економічне самовизначення: медіа, політична культура і демократія), в 

якому брали участь представники університетів, науково-дослідних 

інститутів та організацій з 10 країн (м. Бєлград, Республіка Сербія), 

07.12.2020.  

10. Два етапи щодо програми підготовки тренерів у межах австрійсько-
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українського проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту для 

ефективного розвитку якості в опорних школах», основним напрямом роботи 

якого є освітній менеджмент, лютий – жовтень 2020 р. 

3. Спільна проєктна діяльність. 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» активно реалізовував 

завдання у межах різних проєктів, зокрема, з Проєктним бюро 

«КультурКонтакт» Австрія, фінським проєктом «Навчаємося разом. 

Підтримка Нової української школи», німецьким проектом «Senior Experten 

Service». 

У межах фінського проєкту підтримки реформи української школи 

«Навчаємося разом. Підтримка Нової української школи» на базі БІНПО 

було проведено онлайн-тренінг «Стратегія розвитку ОІППО: 

клієнтоорієнтованість та внутрішня система забезпечення якості», 

передбачений програмою тренінгів з розвитку потенціалу ОІППО за участю 

директорки БІНПО В. Сидоренко. 

Відповідно до угоди про співпрацю ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» з Проєктним бюро «КультурКонтакт» (Австрія) у межах реалізації 

нового спільного проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту для 

розвитку якості в опорних школах» на період 2019–2020 рр. було проведено 

два етапи (модуль 2 та модуль 3) підготовки тренерів у проєкті за участю 

науковців ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради», Житомирського 

обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти, Вінницької академії 

неперервної освіти, Київського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів. 

У межах проєкту «Senior Experten Service» (Німеччина) керівництвом 

ДЗВО «Університет менеджменту освіту» проведено онлайн-нараду 27 

жовтня 2020 р. із запрошеним міжнародним експертом доктором 

Г. Х. Райдером із напряму «Найвища ланка управління», № 57 за 

класифікацією проєкту, а також готуються документи Університету для 

проведення аналізу експертом. 

4. Проведення робочих та офіційних зустрічей. 
Упродовж 2020 року відбулися робочі й офіційні зустрічі керівництва 

та співробітників ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

 з відомою піаністкою та викладачем Сарою Чен у межах проєкту 

«Толока» (Каліфорнійський державний університет Станіслауса, Каліфорнія, 

США);  

 з представниками компанії «SEANS ORGANISATION», (м. Анталія, 

Турецька Республіка) для підписання угоди про практичну підготовку 

(стажування) ЗВО та педагогічних, науково-педагогічних працівників ДЗВО 

«УМО»; 

 з представниками Варшавського університету менеджменту 

«COLLEGIUM HUMANUM» (м. Варшава, Республіка Польща) для 

підписання угоди про співпрацю у галузі вищої освіти; 
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 з представниками Варшавського університету менеджменту 

«COLLEGIUM HUMANUM» (м. Варшава, Республіка Польща) для 

узгодження питань щодо прийому абітурієнтів на навчання до цього закладу 

вищої освіти. 

5. Спільна видавнича діяльність, участь у роботі редакційних 

колегій. 
Науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» входять до редакційних колегій, є рецензентами та членами наукової 

ради у таких виданнях: 

 Social Pedagogy / Pedagogika Społeczna. Kwartalnik. ISSN: 1642-672X. 

Wydawnictwo: PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

Patronat: Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. 

URL: http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-

pedagogiki-spolecznej/ 

 Journal of Economics, Trade and Marketing Management, SCHOLINK 

INC., United States. 

http://www.scholink.org/ojs/index.php/jetmm/about/editorialTeam 

 ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI / PRACE NAUKOWE Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 Международный научный журнал «Прогресс» (м. Тбілісі, 

Республіка Грузія); 

 Международный научный журнал «Проблемы юриспруденции» 

(м. Тбілісі, Республіка Грузія). 

6. Міжнародне стажування.  
Науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» пройшли міжнародні стажування: 

1. У межах зимової школи «Методика психологічних досліджень. 

Сучасні європейські стандарти» пройшла стажування аспірантка ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Мухіна Любов Яківна у Католицькому 

університеті Яна Павла ІІ (м. Люблін, Республіка Польща, 10.02.2020– 

20.02.2020). 

2. У межах співпраці з Вищою школою управління охороною праці в 

місті Катовіце пройшла онлайн-стажування доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління та 

проєктного менеджменту ННІМП Алейнікова Олена Володимирівна за 

темою «Забезпечення якості навчання у вищій школі» (м. Катовіце, 

Республіка Польща, 23.03.2020–28.06.2020). 

3. У межах співпраці з Juraj Dobrila University of Pula дев’ять науково-

педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування з 

отриманням сертифікатів про проведення майстер-класів та вебінарів, 

публікацією статей у журналі з наукометричною індексацією Web of Science 

«Fundamental and applied researches in practiceo fleading scientific schools» (м. 

Пула, Республіка Хорватія, 27.09.2020–02.10.2020). 

http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
http://pedagogikaspoleczna.com/pedagogika-spoleczna-zespol-redakcyjny-pedagogiki-spolecznej/
http://www.scholink.org/ojs/index.php/jetmm/about/editorialTeam
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4. У межах співпраці з Університетом ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова 

13 здобувачів вищої освіти ННІМП у межах Програми академічної 

мобільності пройшли онлайн-стажування за напрямами «Соціальна робота» 

та «Економіка» (м. Ченстохова, Республіка Польща, лютий – березень 

2020 р., вересень – листопад 2020 р.). 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти триває 

міжнародна співпраця з питань апробації та впровадження у професійну 

підготовку інноваційних технологій навчання та сучасного науково-

методичного супроводу освітнього процесу (проведення спільних заходів на 

основі договорів про співпрацю). 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності БІНПО є встановлення та 

розвиток міжнародних наукових зв’язків із закладами освіти та інституціями 

держав ближнього й далекого зарубіжжя. Мета міжнародної співпраці – 

підвищення престижу інституту в наукових колах України та за кордоном, 

інтеграція у світову та європейську системи освіти, зміцнення освітніх, 

наукових та інформаційних зв’язків, підвищення ефективності й якості 

освітнього процесу, організація та забезпечення міжнародної академічної 

мобільності науково-педагогічних працівників.  

Міжнародна діяльність інституту ґрунтується на принципах 

демократизму, гуману, толерантного ставлення до інших культур та народів. 

Завданням інституту є спільна діяльність із зарубіжними партнерами у 

галузі науково-дослідної роботи, проведення науково-практичних заходів 

(конференцій, семінарів, круглих столів), використання міжнародного 

досвіду в освітній діяльності, залучення науково-педагогічних працівників 

БІНПО до вивчення педагогічного досвіду закладів освіти країн-партнерів, 

сприяння науковій співпраці учених інституту з іноземними колегами тощо 

Для реалізації основної мети вирішуються такі завдання: 

 системне дослідження вітчизняних і світових проблем вищої, 

післядипломної, професійної (професійно-технічної) та/або фахової 

передвищої освіти, інших проблем і напрямів освітньої діяльності; 

 реалізація програм академічної мобільності; 

 забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців 

відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців і 

ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб особистості 

споживача освітньої послуги; 

 організація та проведення інститутом підвищення кваліфікації, що 

може здійснюватися в різних формах (інституційній (очній – денній, 

вечірній), заочній, дистанційній тощо) та за різними видами (навчання за 

програмою підвищення кваліфікації, зокрема, участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, стажування, 

програми академічної мобільності). Форми підвищення кваліфікації можуть 

поєднуватися; 

 апробація наукових результатів із різними структурантами системи 

й освіти, поширення найкращих освітніх практик; 
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 сприяння саморозвиткові та самоосвіті фахівців завдяки організації 

мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчанню і співнавчанню;  

 розроблення й апробація варіативних освітніх моделей навчання з 

урахуванням запитів і потреб замовників освітніх послуг щодо 

структурування змісту, добору технологій, можливостей наявної 

інформаційно-мережевої взаємодії; 

 науково-методичний, організаційний, інформаційно-комунікаційний 

супровід професійного розвитку фахівців; 

 надання консультативної, дорадницької, супервізорської допомоги 

за допомогою проведення внутрішньоорганізаційних, змішаних та 

міжорганізаційних форм організації роботи (тренінгів, круглих столів, 

семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій, 

онлайн-студій, вебквестів, інтернет-консультацій, коуч-сесій, інтернет-

лекцій, семінарів, тренінгів тощо); 

 поширення інформації та забезпечення відкритого доступу до 

наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених 

завдяки використанню засобів відкритої освіти, мережі дистанційного 

зв’язку, маркетингу знань та освітніх послуг; 

 захист спільної інтелектуальної власності; 

 інтеграція розгалужених освітніх практик до цілісної системи 

безперервної освіти фахівців тощо. 

Міжнародна наукова співпраця здійснюється у межах міжвідомчих 

угод про науково-педагогічну співпрацю (табл. 6). 

Міжнародні зв’язки БІНПО постійно поглиблюються й розширюються 

за напрямами співпраці із закордонними партнерами. У зарубіжних наукових 

виданнях Польщі, Німеччини, Латвії, Білорусі, Казахстану публікуються 

наукові статті викладачів БІНПО. Відповідно у збірниках міжнародних 

конференцій, які щорічно проводять кафедри БІНПО, публікуються тези 

педагогів Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Латвії, Естонії, 

Польщі, США, Фінляндії тощо. 

 

№ 

з/п 

Країна-

партнер  
Установа-партнер Тема співпраці 

Документ, відповідно 

до якого здійснюється 

співпраця, термін його 

дії 

1 2 3 4 5 

1 Казахстан  

АТ «Національний 

центр підвищення 

кваліфікації 

«Орлеу» «Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників по 

Забезпечення 

якості освіти, 

підготовка 

компетентних 

конкурентоздатних 

фахівців, 

проведення 

спільних заходів 

Меморандум про 

співпрацю від 

30.11.2015, термін дії - 

безстроково  

Реєстраційний номер - 

№ 10  
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Жамбильській 

області» 

Республіки  

(Тараз, Казахстан) 

(науково-

практичних 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів тощо), 

організація 

наукового 

консультування 

заходів, 

розроблення та 

проведення 

спільних 

інноваційних 

проєктів 

2 Польща 

Краківська 

академія ім. Фрича 

Моджевського 

(Польша, м. 

Краків) 

Партнерські 

взаємини між 

закладами вищої 

освіти в галузі 

навчання та 

наукових 

досліджень 

Договір про 

співпрацю від 

12.10.2016,  

термін дії – 

безстроково 

 

Реєстраційний номер - 

№ 1  

3 Польща 

Вища школа 

економіко-

гуманітарна 

(ВШЕГ) 

(Бєльсько-Бяла, 

Польща) 

  

Розвиток співпраці 

між закладами 

вищої освіти в 

галузі навчання та 

наукових 

досліджень 

Договір про 

співпрацю від 

25.06.2018,  

термін дії - 

безстроково  

Реєстраційний номер - 

№ 35  

4 
Республіка 

Білорусь 

Заклад освіти 

«Мінський 

державний 

професійно-

технічний коледж 

кулінарії» 

Упровадження 

інноваційних 

технології 

навчання в 

ЗП(ПТ)О 

Договір про співпрацю 

від 9 грудня 2016 р., 

термін дії – 5 років 

 

Реєстраційний номер - 

№ 20 

5 
Республіка 

Білорусь 

Заклад освіти 

«Республіканський 

інститут 

професійної 

освіти» (м. 

Мінськ) 

Партнерські 

взаємини між 

закладами вищої 

освіти в галузі 

навчання та 

наукових 

досліджень 

Договір про співпрацю 

від 5 квітня 2015 р., 

термін дії – 5 років 

 

Реєстраційний номер - 

№ 2  

6 
Республіка 

Хорватія 

Рar University 

College 

Організація 

професійного 

Угода про міжнародну 

співпрацю від 2 жовтня 
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партнерства, 

зміцнення освітніх, 

наукових та 

інформаційних 

зв’язків, 

підвищення 

ефективності й 

якості освітнього 

процесу 

2020 р., 

термін дії – 5 років 

 

Реєстраційний номер - 

№ 120  

7 
Республіка 

Хорватія 

Juraj 

Dobrila University 

of Pula 

Організація 

професійного 

партнерства, 

зміцнення освітніх, 

наукових та 

інформаційних 

зв’язків, 

підвищення 

ефективності й 

якості освітнього 

процесу 

Угода про міжнародну 

співпрацю від 2 жовтня 

2020 р,. 

термін дії – 5 років 

 

Реєстраційний номер - 

№ 121  

 
 

 

У межах підписаних угод науково-педагогічні працівники беруть 

участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, проходять 

стажування у закордонних закладах освіти. 

8. Міжнародне стажування НПП БІНПО: Л. Є. Коваль – у м. Люблін в 

Університеті ім. Вінсента Поля, тема – «Інноваційні аспекти управління 

сучасними закладами освіти» (09.12–13.12.2019) (не увійшло до звіту 2019); 

А. М. Лукіянчук – у Collegium Civitas (Варшава, Польща) – 120 год (08.11–

13.12.2019) (не увійшло до звіту за 2019 р.). 

Від 27.09.2020 по 02.10.2020 науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України у межах програми 

академічної мобільності пройшли міжнародне науково-педагогічне 
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стажування у м. Пула (Республіка Хорватія) на базі Juraj Dobrila University of 

Pula. 

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні брали участь 

дев”ять науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук; Євгеній Хлобистов, академік Академії економічних наук 

України, доктор економічних наук, професор кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту; Анастасія Денисова, в. о. заступниці директорки з науково-

навчальної роботи; Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

політичних наук, доцент; Олександр Сахно, завідувач кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент; Віра Харагірло, в. о. завідувача кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту; Алла Лукіянчук, учений секретар, кандидат психологічних 

наук; Володимир Кулішов, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Світлана 

Шевчук, старший викладач кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін. 

Міжнародне стажування здійснювалося за п’ятьма модулями програми: 

Module 1. Peculiarities of educational systems and organization of 

educational process in EU countrie. 

Module 2. Currents Issues and Future of Modern Legal Education under 

World’s Innovative Development.  

Module 3. Advanced Use of Technology Enhanced Learning in Higher 

Education».  

Module 4. Education and Social Inclusion.  

Module 5. The Future School: What Competencies Do we Need and Are we 

Bold to Dream? 

Стажування мало дистанційний та очний етапи навчання. 

Дистанційний етап охоплював чотирнадцять вебінарів та майстер-

класів, присвячених питанням супервізії професійної діяльності науково-

педагогічних працівників, психологічним проблемам суб’єктів освітнього 

процесу в умовах пандемії, професійному вигоранню педагога, труднощам 

науковців під час самостійної публікації, упровадженню інноваційних 

технологій та штучного інтелекту тощо.  

Під час дистанційного етапу стажування науково-педагогічні 

працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

виступили спікерами, провівши майстер-класи, вебінари, зокрема: 

«Трансформация рынка труда как фактор формирования запроса к сфере 

профессионального образования» (доц. Андрій Єрмоленко); «Застосування 

технологій дистанційного навчання в умовах карантинних заходів» (ст. викл. 

Анастасія Денисова); «Инновационная деятельность педагога как фактор его 

профессионального развития» (ст. викл. Віра Харагірло); «Буллинг в 
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образовательной среде: профилактика и преодоление» (ст. викл. Алла 

Лукіянчук); «Оценка рисков в системе управления охраной труда» (доц. 

Олександр Сахно). 

У межах очного етапу науково-педагогічного стажування 29.09.2020 

відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний 

освітній простір: Україна-ЄС». Конференція мала на меті активізацію 

співпраці між освітянською спільнотою України та держав – членів 

Європейського Союзу щодо вивчення найкращих європейських практик 

розвитку сучасної освіти і науки, визначення способів та напрямів 

формування ефективної системи освіти і науки в Україні з урахуванням 

європейського досвіду та національних пріоритетів. Серед напрямів роботи – 

освіта, медична освіта, інформаційні технології, право. 

На міжнародній конференції працювали три секції: «EU 

EDUCATIONAL SPACE: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

DIRECTION», «EU EDUCATIONAL SPACE: THE ROLE OF LOCAL 

GOVERNMENT», «JURISPRUDENCE AND LEGAL EDUCATION: 

UKRAINE – EUROPE». 

Упродовж очного етапу міжнародного стажування науково-педагогічні 

працівники БІНПО стали активними учасниками таких тренінгів, майстер-

класів, наукових дискусій: «Innovative technologies and artificial intelligence in 

higher legal field of scienceeducation and practical jurisprudence» (модераторка – 

Оксана Миронець, Україна), «Komunikacja prawnicza w doradztwie prawnym» 

(модераторка – Joanna Osiejewicz, Poland), «Project approach in the activities of 

a modern educational institution and subsidy tools for financing the individual 

mobility of scientists, doctoral students» (модераторка – Вікторія Шкляр, 

Україна), «Іndicators of innovation activity in the field of science and education» 

(модераторка – Joanna Osiejewicz, Poland), «A modern teacher of legal 

disciplines in higher education as a guarantor of the training of lawyers of the new 

world order» (модераторка – Оксана Миронець, Україна). Науково-

педагогічні працівники БІНПО також брали участь у методологічному 

семінарі «Individual mobility. For what? Scientific and professional career. New 

skills/ qualifications/ opportunities», дискусіях-діалогах «Association Agreement 

a new model for Ukraine», «Coordination of interaction between the state, 

business and science». 

У межах міжнародного науково-педагогічного стажування підписано 

угоди про міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом 

неперервної професійної освіти та двома університетами Республіки 

Хорватія: Рar University College і Juraj Dobrila University of Pula. 
Угоду про міжнародну співпрацю між БІНПО та Пульським 

університетом ім. Юрая Добріле (Juraj Dobrila University of Pula) підписано з 

метою організації професійного партнерства, зміцнення освітніх, наукових 

та інформаційних зв’язків, підвищення ефективності й якості освітнього 

процесу. 
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Для реалізації основної мети угоди сторони домовилися виконувати 

такі завдання: 

 системне дослідження вітчизняних і світових проблем вищої, 

післядипломної, професійної (професійно-технічної) та/або фахової 

передвищої освіти, інших проблем і напрямів освітньої діяльності; 

 реалізація програм академічної мобільності; 

 забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців 

відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців і 

ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб особистості 

споживача освітньої послуги; 

 організація та проведення інститутом підвищення кваліфікації, що 

може здійснюватися в різних формах (інституційній (очній – денній, 

вечірній), заочній, дистанційній тощо) та за різними видами (навчання за 

програмою підвищення кваліфікації, зокрема, участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, стажування, 

програми академічної мобільності). Форми підвищення кваліфікації можуть 

поєднуватися; 

 апробація наукових результатів із різними структурантами системи 

освіти, поширення найкращих освітніх практик; 

 сприяння саморозвитку та самоосвіті фахівців за допомогою 

організації мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчання і співнавчання; 

 розроблення й апробація варіативних освітніх моделей навчання із 

урахуванням запитів і потреб замовників освітніх послуг щодо 

структурування змісту, добору технологій, можливостей наявної 

інформаційно-мережевої взаємодії; 

 науково-методичний, організаційний, інформаційно-комунікаційний 

супровід професійного розвитку фахівців; 

 надання консультативної, дорадницької, супервізорської допомоги 

за допомогою проведення внутрішньоорганізаційних, змішаних та 

міжорганізаційних форм організації роботи (тренінгів, круглих столів, 

семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій, 

онлайн-студій, вебквестів, інтернет-консультацій, коуч-сесій, інтернет-

лекцій, семінарів, тренінгів тощо); 

 поширення інформації та забезпечення відкритого доступу до 

наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених 

завдяки використанню засобів відкритої освіти, мережі дистанційного 

зв’язку, маркетингу знань та освітніх послуг;  

 захист спільної інтелектуальної власності; 

 інтеграція розгалужених освітніх практик до цілісної системи 

безперервної освіти фахівців тощо. 

Другий заклад, з яким підписано угоду в галузях академічної і 

професійної співпраці, вищої освіти і освіти дорослих, обміну інноваціями, – 

Рar University College. Особливістю цього закладу є навчання студентів у 

невеликих за кількісним складом групах за програмами навчання, 
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розробленими спільно з німецькими й американськими освітніми закладами. 

Рar University College бере участь у проєктах Erasmus+ із 2017 року. Нині це 

30 проєктів Erasmus+, пов’язаних із підприємництвом, працевлаштуванням, 

цифровою грамотністю, спортивним менеджментом і фінансами. 

Угоду про співпрацю підписали Вікторія Сидоренко, директорка 

БІНПО, та Гордана Ніколич, декан Рar University College, doc.dr.sc., 

заступниця декана Бісера Каранович, doc.dr. sc. 

Науково-педагогічні працівники БІНПО ознайомилися з системою 

вищої освіти у м. Рієка та м. Пула, дізналися про реалізацію інноваційних 

підходів і принципів до навчання й виховання студентів, зміст, форми, 

інноваційні технології підвищення вчителів та вихователів, програми 

академічної мобільності тощо. 

Науково-педагогічні працівники БІНПО отримали сертифікат про 

проходження міжнародного стажування (4,5 ЄКТС-кредити) за підписами 

організаторів та співорганізаторів конференції, англомовний додаток до 

нього за напрямом професійної діяльності учасника, опублікували статті у 

журналі з наукометричною індексацією Web of Science (Sydorenko et al., 

2020), статті в міжнародному журналі «Fundamental and applied 

researches in practice of leading scientific schools» (Sydorenko, 2020; 

Sydorenko, Sakhno, 2020; Yermolenko, 2020), отримали сертифікати як 

тренери про проведення майстер-класів, вебінарів на першому – 

дистанційному – етапі стажування.  

Завдяки ініціативі Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології у 2020 році ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було 

підписано такі документи із зарубіжними партнерами: 

 договір про практичну підготовку (стажування) здобувачів вищої 

освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників з компанією 

SEANS ORGANIZATION (м. Анталія, Турецька Республіка) від 26.02.2020 

№ 07-06/25; 

 угода про співпрацю в галузі вищої освіти із Варшавським 

університетом менеджменту «COLLEGIUM HUMANUM» (м. Варшава, 

Республіка Польща) від 28.02.2020 № 07-06/26. 

Упродовж 2020 року викладачі кафедри публічного управління і 

проєктного менеджменту здійснювали міжнародні наукові дослідження, 

завдяки яким було підготовлено і зареєстровано участь у таких масових 

заходах: 

3. Науково-практична студія «Інформаційно-аналітична компетентність 

педагога в умовах трансформації суспільства», 5–6 травня 2020 р. (онлайн) у 

програмі роботи Міжнародної школи «Академія педагогічної творчості». 

У межах роботи студії проведено тренінг «Методичні засади 

застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти». Автори: 

О. В. Дубініна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 
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освіти», заступник директора з виховної роботи ННІМП, Т. І. Бурлаєнко, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «УМО», завідувачка кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту. 

Під час тренінгу обговорювалися актуальні питання сьогодення, а саме: 

міфи про освіту, упровадження дуальної освіти в Україні, ефективні освітні 

програми країн ЄС тощо.  

Особлива увага приділялася взаємодії педагогів із дітьми (покоління z 

та α). Учасники тренінгу мають змогу виконати практичні вправи, які 

допомагають краще зрозуміти, на що варто робити акцент у роботі та 

спілкуванні з молоддю. 

У межах співпраці з Університетом ім. Яна Длугоша у м. Ченстохова 

(Республіка Польща) пройшли стажування три здобувачі вищої освіти 

спеціальності «Управління проєктами» Ярослав Плагун, Олександр 

Петришин, Ядвига Лозинська за програмою «Економіка». Куратором 

стажування від кафедри була доцент О. В. Дубініна. 

Міжнародна наукова співпраця кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи у 2020 р. полягала переважно в участі у наукових масових 

заходах. Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних проєктів, 

за результатами яких вносяться зміни до освітніх програм підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

Професори кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 

Н. О. Приходькіна та Т. А. Махиня брали активну участь у проекті для 

тренерів з медіа грамотності за підтримки DW Akademie (Німеччина), за 

фінансової підтримки Федерального міністерства економічної співпраці та 

розвитку Німеччини. 

Академія Deutsche Welle є провідною організацією Німеччини для 

розвитку міжнародних засобів масової інформації. Організація пропонує 

міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для 

майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську 

програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує навчання з розвитку ЗМІ, 

управління медіа, журналістики та комунікації. 

У межах проєкту для тренерів його учасники мали нагоду оволодіти 

ефективними методиками в галузі медіаполя, навчитися технік успішної 

взаємодії з учасниками, довідатися про головні секрети тренерської 

майстерності. Провідні медіаексперти розставили головні акценти щодо 

особливостей роботи медіа в Україні, надали знання щодо технік маніпуляцій 

на телебаченні, у соціальних мережах, заголовках новин, навчили методів 

критичного мислення в епоху пост-правди. 

Н. О. Приходькіна та Т. А. Махиня провели серії занять у межах 

проєкту «Вивчай та розрізняй» за підтримки міжнародної організації IREX, 

посольства США та Великої Британії в Україні, метою якого було навчити 

людей розрізняти маніпуляції у будь-яких кампаніях, розвивати навички 
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критичного мислення, знати, де і як перевіряти інформацію – охоплено 157 

здобувачів вищої освіти. 

Мета проєкту – сприяти підвищенню рівня підготовки та зміцненню 

потенціалу вчителів і викладачів для розвитку ефективної і сталої моделі 

інтеграції навичок критичного сприйняття інформації в навчальний процес 

освітніх закладів України. 

Професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 

Т. А. Махиня бере участь в українсько-австрійському проекті 

«Компетентність лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних 

школах України». Цей проєкт започатковано KulturKontakt Austria спільно з 

Міністерством освіти і науки України та НАПН України. Загальною метою 

проєкту є підготовка тренерів для підвищення кваліфікації керівних команд 

опорних шкіл, сприяння підвищенню якості освіти в територіальних 

громадах України. Для його реалізації до восьми учасників з Університету 

менеджменту освіти м. Києва та Академії неперервної освіти м. Одеси 

приєдналися нові учасники: Житомирський обласний Інститут 

післядипломної педагогічної освіти, Вінницька академія неперервної освіти, 

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, що 

значно розширило географію проєкту. 

Організаторами та учасниками визначено, що до проекту залучено: 

Прямі цільові групи: 

1. П’ять педагогічних закладів післядипломної педагогічної освіти 

України. 

2. 20 тренерів – керівників і педагогічних працівників зазначених 

закладів. 

3. 40–60 керівних команд з опорних шкіл Одеської, Київської, 

Житомирської та Вінницької областей, які пройдуть пілотний курс у межах 

проєкту. 

Учасниками непрямих цільових груп стануть: 

1. Педагогічні колективи опорних шкіл, які беруть участь у проєкті. 

2. Учні опорних шкіл, які беруть участь у проєкті. 

3. Керівні команди інших шкіл України, які відвідуватимуть 

розроблений курс підвищення кваліфікації після завершення проєкту. 

Робота 20 тренерів передбачає розроблення й апробування програми 

підвищення кваліфікації управлінських команд опорних шкіл. Це сприятиме 

набуттю учасниками цих команд компетентностей для забезпечення якості 

освіти у своїх закладах загальної середньої освіти. Плани розвитку школи 

використовуватимуться у проєкті як ефективний інструмент розвитку якості 

освіти, а такі компетентності, як лідерство, робота в команді, соціальна 

компетентність та самоевалюація, викладатимуться в інноваційних форматах. 

Між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Католицьким 

університетом в Ружомберку (Словацька Республіка) підписано угоду про 

співпрацю. У межах цієї співпраці доцент кафедри педагогіки, 

адміністрування і спеціальної освіти Т. Є. Рожнова пройшла закордонне 

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/dogovor_steykhold/Договор%20Словакия%20Католиц_универ.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/dogovor_steykhold/Договор%20Словакия%20Католиц_универ.pdf
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стажування на посаді доцента кафедри спеціальної та лікувальної педагогіки 

Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка). Професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Віктор Антонович 

Гладуш за сумісництвом є професором кафедри спеціальної та лікувальної 

педагогіки Інституту Юрая Палеша в Левочі, педагогічного факультету 

Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка). 

В. А. Гладуш проводить заняття зі студентами магістратури педагогічного 

факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька 

Республіка) з навчальних дисциплін: «Педагогічна психологія», «Навчання і 

виховання дітей з розладами аутичного спектра». 

Професора кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 

«Університет менеджменту освіти» В. А. Гладуша, як одного із провідних 

докторів корекційної педагогіки, внесено до складу робочої групи наукового 

проекту VEGA № 1/0522/19 «Створення інклюзивного середовища в 

дитячому садку та інклюзивних підходів у діагностуванні та стимулюванні 

розвитку дітей з обмеженими можливостями». 

Центральним інститутом післядипломної освіти укладено Угоду про 

співпрацю у здійсненні міжнародного обміну спеціалістами у сфері дитячої 

та юнацької роботи (дошкільної та позашкільної освіти) між Українським 

державним центром позашкільної освіти, в особі директора Геннадія Шкури, 

KINDERVEREINIGUNG LEIPZIG eV, в особі керуючого директора Маттіаса 

Хайнца, та Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту 

освіти» Національної академії педагогічних наук України, в особі ректора 

Миколи Кириченка 16.12.2020 р. 

У 2020 р. проєктна заявка «Citizenship Education and European Values – 

Educational Aspect» за програмою Erasmus+ Jean Monnet Networks (19 країн, 

28 установ, учасники від УМО – І. О. Бондаревська та О. І. Бондарчук). 

отримала фінансування (621298-EPP-1-2020-1-CZ-EPPJMO-NETWORK 

Generated on: Nov 12, 2020), але початок проекту було відкладено до січня 

2021 р. у зв’язку з COVID-19. 

1. 25 вересня 2020 р. відбувся Міжнародний онлайн семінар (Київ-

Кишинів) «Практична психологія в контексті соціальних змін» на базі 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Державного університету 

Молдови. До організації роботи семінару долучились: ГО «Центр 

особистісних і соціальних трансформацій» (Голові Правління якого – канд. 

психол. наук, доценту Ірині БОНДАРЕВСЬКІЙ висловлюємо особливу 

подяку за ініціацію семінару й величезні зусилля з його проведення у 

складних умовах сьогодення), Інститут педагогічної освіти (Молдова), 

Інститут соціальної і політичної психології НАПН України. 

У роботі семінарі взяли участь понад 120 науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти, у тому числі, закладів післядипломної 

освіти, керівники освітніх організацій, науковці та педагогічні працівники, 

здобувачі вищої освіти різних рівнів (студенти, аспіранти, докторанти) з усіх 

куточків України та Молдови. 
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На семінарі було представлено доповіді за такими напрямами 

1. Трансформаційні процесі у професійному розвитку фахівців та їх 

психолого-педагогічне забезпечення. 

 Tamara SOROCHAN, Dr. Habil., Professor, Director of Central Institute 

of Post-Graduate Education, University of Educational Management, NAES of 

Ukraine. Тема доповіді: «Трансформації у професійному розвитку педагогів». 

 Lyubov KARTASHOVA, Dr. Habil., Professor, Vice-Director of Central 

Institute of Post-Graduate Education, University of Educational Management, 

NAES of Ukraine. Тема доповіді: «Формування індивідуальної траєкторії 

навчання слухачів: цифрові технології та принципи організації 

післяідиплмної освіти». 

 Olena BONDARCHUK, Dr. Habil., Professor, Head of Department of 

Management Psychology, University of Educational Management, NAES of 

Ukraine. Тема доповіді: «Суб’єктивне благополуччя як показник 

психологічного здоров’я педагогів». 

2. Особливості діяльності психологічної служби в системі вищої та 

післядипломної освіті: обмін досвідом. 

 Virginia RUSNAC, PhD in Psychology, Director, National Center of 

Psycho-Pedagogical Assistance, Institute of Educational Sciences (Moldova). 

Тема доповіді: «Менеджмент психологической службы в Республике 

Молдова». 

 Nicolae BUCUN, Dr. Habil., Professor, Vice-Director, Institute of 

Educational Sciences (Moldova), Oxana PALADI, PhD in Psychology, Associate 

Professor, Institute of Educational Sciences (Moldova). Тема доповіді: 

«Приоритеты исследований в психологической службe Республики Молдова. 

3. Громадянська активність молоді та сучасне мистецтво як відповідь 

на виклики сучасності. 

 Irina BONDAREVSKAYA, PhD in Psychology, Associate Professor, 

University of Educational Management, NAES of Ukraine, Head of the Board of 

Center for Personal and Social Transformations, Senior Researcher, Institute for 

Social and Political Psychology NAES of Ukraine, Тема доповіді: «Професійний 

розвиток педагогів в умовах VUCA-світу» і разом із: Katerina BONDAR, PhD 

in Psychology, Associate Professor, Kryvyi Rih State Pedagogical University, 

Member of the Board of Center for Personal and Social Transformations Тема 

доповіді: «Демократія в Україні очима студентської молоді». 

 Olena VOZNESENSKA, PhD in Psychology, Senior Researcher, 

Institute for Social and Political Psychology, NAES of Ukraine, President of Art-

therapy Association. Тема доповіді: «Медіа-арт-терапія: сучасне мистецтво – 

відповіді на виклики сьогодення». 

 Natalia GABATIUC, PhD candidate, Moldova State University. Тема 

доповіді: «Citizenship and impression management among young adults» 

4. Індивідуально-психологічні особливості фахівців у професійній 

діяльності 

 Elena SUMAN, PhD candidate, Moldova State University. Тема 
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доповіді: «Organizational and individual personality types». 

 Carolina TRIGUB, PhD candidate, Moldova State University, Angela 

POTANG, PhD in Psychology, Associate Professor, Head of Psychology 

Department, Moldova State University. Тема доповіді: «Визначення стрес-

факторів професійної діяльності працівників прокуратури». 

У межах роботи семінару відбулася дискусія керівництва та 

представників ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державного 

університету Молдови та Інституту педагогічної освіти (Молдова) щодо 

визначення конкретних дій із стажування, реалізація спільних освітніх 

програм для здобувачів освіти різних рівнів, у тому числі здобувачів PhD, та 

ін. 

Результативність заходу. Прийнято рішення про узгодження та 

затвердження письмового варіанту програми заходів із забезпечення 

академічної мобільності учасників освітнього процесу (стажування, 

реалізація спільних освітніх програм для здобувачів освіти різних рівнів, у 

тому числі здобувачів PhD, та ін.). 

2. 8th Міжнародний онлайн семінар «Political and economic self-

constitution: media, political culture and democracy» / «Політичне та 

економічне самовизначення: медіа, політична культура і демократія» 
7 грудня 2020 р. відбувся міжнародний міждисциплінарний семінар 

«Political and economic self-constitution: media, political culture and democracy» 

(англійською мовою). 

Міжнародний семінар «Political and economic self-constitution», що був 

заснований у 2013 р Іриною Бондаревською (Україна), Юджином Іорданеску 

(Румунія) та Алессандро Де Карло (Італія), проходить щорічно в різних 

країнах: 2013 – Дніпро, Україна, 2014 року – Сібіу, Румунія, 2015 – Кишинів, 

Молдова, 2016 – Київ, Україна 2017 – Коринф, Греція, 2018 – Ольштин, 

Польща, 2019 – Падуя, Італія. У 2020 р. було заплановано провести семінар в 

Белграді, Сербія, але у зв&apos;язку з пандемією довелося перейти в онлайн 

формат, який відкрив нові перспективи проведення семінару. 

Цільова група учасників семінару: аспіранти, молоді науковці, науково-

педагогічні працівники ЗВО, ІПО та наукові співробітники науково-

дослідницьких інститутів. 

Координатором організації і проведення семінару з 2013 р. є Ірина 

Бондаревська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

управління Університету менеджменту освіти, Голова Правління ГО «Центр 

особистісних та соціальних трансформацій». В організації семінару в 2020 

році взяли участь університети, науково-дослідні інститути і центри з 10 

країн: 

 Інститут соціальних наук, Сербія  

 «Центр особистісних та соціальних трансформацій», Україна; 

 CISES srl. & PSIOP, Італія; 

 ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Україна, 

 Інститут соціальної і політичної психології НАПН України; 
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 Центр досліджень соціальних репрезентацій, Індонезія;  

 Університет Лукіана Блага в Сібіу та EPIA, Румунія; 

 Варминьско-Мазурський університет в Ольштіні, Польща; 

 Університет Пелопоннесу, Греція; 

 Державний університет Молдови; 

 Університет Миколаса Ромеріса, Литва;  

 Університет Печа, Інститут психології, Угорщина. 

В онлайн форматі на семінарі представили результати своїх досліджень 

вчені з 8 країн (Сербія, Боснія і Герцеговина, Україна, Італія, Індонезія, 

Молдова, Румунія і Бразилія): 

1. Медіа-споживання та оцінка результатів діяльності уряду в боротьбі 

з пандемією Covid-19 у Сербії. Боян Тодосієвич, Зоран Павлович, Драган 

Станоєвич. 

2. Нові моделі аккультурації та демократичні інституційні зміни під 

час кризи Covid-19. Діяна Вукоманович. 

3. Демократизація та домінуючі цінності в суспільстві Боснії та 

Герцеговини. Політичний лібералізм проти авторитарного колективізму. 

Олександр Янкович. 

4. Полемічні соціальні репрезентації про «імміграцію» у статтях 

журналів різного політичного позиціонування через Facebook. 

Аннамарія Сільвана де Роза, Олена Боччі, Нікола Карпіньяно. 

5. Висміювання як культурна ідентичність. Випадок того, як 

індонезійський народ представляє країну під час пандемії. Risa Permanadeli. 

6. Політичне позиціонування втручання в соціальних репрезентаціях 

та в реалізації профілактичних практик літніх жінок у боротьбі з Covid-19 у 

Бразилії. Андрея Ізабель Джакомоцці, Адріано Розендо, Андреа Барбара да 

Сілва Бусфілд, Майара Леандро, Джуліана Гомес Фіорот, Андерсон да 

Сільвейра. 

7. Образ жителя села в наративі про депортованих із молдавського 

ССР. Зінаїда Болея. 

8. Феномен аномії та когнітивні упередження в державній політиці 

щодо зупинки пандемії Covid-19 у Румунії. Лавінія Бетеа, Влад Чіока. 

9. Covid-19 та онлайн-психологія: роль платформи онлайн-

консультування «Sygmund» у боротьбі з психологічними захворюваннями та 

підтримці економічного відновлення. Алессандро Де Карло. 

10. Арт-розвиток в освіті дорослих. Ірина Бондаревська. 

11. Фінансовий аспект психологічної практики у Східній Європі на 

початку спалаху захворювання на Covid-19. Мар’яна Великодна, Ірина 

Франкова. 

В обговоренні доповідей взяли участь науковці з 12 країн. Слід 

відзначати активну участь в обговоренні доповідей співробітників 

Університету менеджменту освіти: (О. Бондарчук, Л. Карамушка – 

Президент Української асоціації організаційних психологів та психологів 

праці, заступник директора Інституту психологів імені Г. С. Костюка НАПН 
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України; О. Брюховецька, Т. Чаусова, О. Горова, Н. Пінчук, А. Москальова, 

М. Москальов, С. Казакова, О. Ковтун, а також співробітників інших 

університетів та науково-дослідницьких інститутів України: 

(О. Вознесенська, В. Фурман, С. Кравченко, В. Депутатов). 

Результативність: Відеоматеріали докладів та наукової дискусії 

розміщені у вільному доступі на каналі YouTube «Center for personal and 

social transformations» за посиланням:  

https://www.youtube.com/channel/UCFr2dq1hrgO1b6I0BJJMmw?view_as=subscr

iber 

3. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 18 грудня 

2020 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку 

ННІМП ДЗВО «УМО», лабораторією організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 

Українським філіалом Міжнародного інституту розвитку інтелекту 

«Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту» (Республіка Корея), 

Університетом імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща), 

Факультетом освіти Інституту Матея Бела (Словацька республіка). 
У конференції взяли участь понад 200 осіб (науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти, керівники 

освітніх організацій та закладів освіти, психологи-практики, науковці, 

педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти різних рівнів, у тому числі, 

аспіранти й докторанти) з усіх регіонів України, Польщі, Кореї, Словакії. 

Основні питання, які обговорювалися: 

 Психологічний супровід освіти дорослих: виклики сьогодення. 

 Парадокси підготовки професіоналів в епоху змін. 

 Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, 

забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу, організаційного 

розвитку та розвитку організаційної культури. 

 Підготовка сучасних фахівців різного профілю: гуманістичний 

аспект. 

У межах конференції проведено майстер-клас на тему «Стабілізація 

системи особистості, яка розвивається: практика надання допомоги в період 

пандемії COVID-19» (д-р психол. наук, проф. П. В. Лушин). 

Результативність заходу. Підготовлено збірник матеріалів 

конференції, який планується оприлюднити на сайті УМО і розмістити в ЕБ 

НАПН України, впровадити в освітній процес закладів вищої освіти і, 

зокрема, післядипломної освіти в усіх регіонах України.  

Участь у міжнародних наукових заходах. 

У 2020 р. 3 співробітники кафедри психології управління взяли участь 

у 2-х зарубіжних міжнародних наукових заходах, що у зв’язку з COVID-19 

відбувалися онлайн: 1) 36th IBIMA Conference (Granada, Spain, 4-5 November 

2020) (доц. М. В. Москальов); 2) 3rd International Seminar on Education 

https://www.youtube.com/channel/UCFr2dq1hrgO1b6I0BJJMmw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCFr2dq1hrgO1b6I0BJJMmw?view_as=subscriber
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Research and Social Science Kuala Lumpur, Malaysia, December 26-28, 2020) 

(проф. О. І. Бондарчук, проф. А. С. Москальова, доц. М. В. Москальов). 

Результативність участі для української сторони: представлення 

результатів дослідження учасників у збірниках матеріалів конференції, 

індексованих у базі Scopus. 

Членство наукових установ чи окремих наукових, науково-педагогічних 

працівників у спільних із іноземними партнерами наукових радах, редколегіях 

наукових видань, міжнародних товариствах, асоціаціях, організаціях і 

фондах. 

Членство з 2015 у редколегії наукового видання «Testing, 

Psychometrics, Methodology in Applied Psychology» (Італія), індексованого у 

Scopus (доц. І. О. Бондаревська). 

Членство в іноземних та у спільних із іноземними партнерами 

міжнародних асоціаціях: 

 Міжнародна асоціація прикладної психології (International 

Association of Applied Psychology (IAAP) Division 1 (Work and Organizational 

Psychology) (проф. Л. М. Карамушка, проф. О. І. Бондарчук – до 2018 р.); 

 Українська асоціація організаційних психологів і психологів праці 

як члена засновника Європейської Асоціації психології праці та 

організаційної психології (European Association of Work and Organizational 

Psychology, EAWOP) (проф. Л. М. Карамушка – засновник і Президент, 

О. І. Бондарчук з 2007 р., доц. М. В. Москальов з 2009 р, доц. 

А. С. Москальова з 2019 р, доц. Н. І. Пінчук з 2011 р); 

Робота в редакційній колегії журналу «Creative Education» («Творча 

освіта»), зареєстрований у США (Ілінойс). Цитований: h5-index & Ranking. 

Індексується у Indexing; Web of Science (Clarivate Analytics) (проф. 

Сергеєва Л. М.). 

Робота в програмних комітетах міжнародних конференцій:  

1. The International Conference on History, Theory and Methodology of 

Learning, State Pedagogical University Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-15, 2020. 

URL: https://ichtml.org/2020/ (проф. Петренко Л. М.) 

2. The International Conference on History, Theory and Methodology of 

Learning (ICHTML-2020). State Pedagogical University Kryvyi Rih, Ukraine, 

October, 15-17, 2020. URL: https://ichtml.org/2020/#committies (проф. 

Петренко Л. М.). 

The International Conference ICON-MASTED. 

URL: https://ichtml.org/icon-masted/2020/#dates  (проф. Л. М. Петренко). 

https://file.scirp.org/Html/h5/CE.html
https://ichtml.org/2020/
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X. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

У структурі Університету функціонує чотири вчених ради, відповідно 

до затвердженої структури та Статуту. 

Склад Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України затверджено наказом № 01-01/41 від 16 лютого 2016 р. Станом на 

грудень 2020 р. до складу Вченої ради входять 27 осіб, зокрема: дійсні члени 

НАПН України, керівництво Університету, директори інститутів, голова 

профспілкового комітету, науково-педагогічні працівники, з них – 13 

докторів наук та 7 кандидатів наук, 3 представники Студентської колегії 

УМО. Голова вченої ради – ректор ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти 

України М. О. Кириченко, учений секретар – кандидат історичних наук 

А. А. Вініченко. 

У 2020 році було проведено 12 засідань Вченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (два засідання позапланові). 

Основні питання, розглянуті на засіданнях Вченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»: 

1. Організаційні: 

 Фінансовий звіт УМО за 2019 рік та фінансовий план на 2020 рік; 

 затвердження положення «Про академічну доброчесність у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

 затвердження положення «Про дотримання принципів академічної 

доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти»; 

 затвердження положення «Про Вчену раду Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО "Університет менеджменту 

освіти"»; 

 коригування і затвердження внутрішніх нормативних положень 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

 внесення змін до Правил прийому на навчання до аспірантури у 

2020 poці; 

 хід та проміжні результати виконання науково-дослідних робіт в 

Університеті; 

 затвердження бланків свідоцтва і сертифікату про підвищення 

кваліфікації у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти; 

 затвердження Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» на період до 2024 року; 

 затвердження та внесення до складу груп забезпечення 

спеціальностей кандидатур стейкхолдерів освітньо-професійних програм 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології; 

 надання творчої відпустки аспірантці четвертого року навчання 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Ю. А. Махновець; 
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 затвердження Порядку проведення внутрішніх аудитів системи 

забезпечення якості та здійснення коригувальних та запобіжних дій у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

 затвердження Положення «Про систему внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти"»; 

 затвердження Положення «Про організацію науково-методичної 

роботи на кафедрах ДЗВО "Університет менеджменту освіти"»; 

 затвердження Положення «Про комісію з питань етики та 

академічної доброчесності у ДЗВО "Університет менеджменту освіти"»; 

 затвердження Положення «Про політику та процедуру 

врегулювання конфліктних ситуацій у ДЗВО "Університет менеджменту 

освіти"»; 

 затвердження Положення «Про ректорський контроль рівня знань 

здобувачів вищої освіти у ДЗВО "Університет менеджменту освіти"»; 

 затвердження нової редакції Положення «Про моніторинг якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти здобувачів першого 

(бакалаврського), другого (магістерського), третього (наукового) рівнів, 

підвищення кваліфікації слухачів»; 

 схвалення Етичного кодексу університетської спільноти в ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

 коригування графіку навчального процесу здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

 затвердження змін до Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти»; 

 затвердження макетів диплому – власного документу про вищу 

освіту ДЗВО «Університет менеджменту освіти», сертифікату ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» про надання освітніх послуг; 

 продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів 

наук відповідно до наказу МОН України № 946 від 22.07.2020 року; 

 затвердження кандидатур на конкурс до галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; 

 підготовка ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до роботи в 

осінньо-зимовий період; 

 співпраця ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з установами 

МОН і НАПН України; 

 зміна назви кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи 

ННІМП ДЗВО «УМО» на нову назву: «кафедра педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти» у зв’язку із успішною акредитацією освітньо-наукової 

програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)»; 

 затвердження форми договору на навчання в аспірантурі ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 
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 введення до членів редакційної колегії збірника наукових праць 

«Вісник післядипломної освіти» Серія «Педагогічні науки» кандидата 

педагогічних наук, доцента О. В. Дубініну та доктора педагогічних наук, 

професора Л. М. Петренко; Серія «Соціальні та поведінкові науки» доктора 

психологічних наук, доцента В. В. Балахтар; 

 порядок проведення дистанційного голосування на онлайн засіданні 

Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 про міжнародну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 

 робота приймальної комісії і результати вступної кампанії 2020 

року; 

 об'єднання серій "Економіка та Управління", "Педагогіка", 

"Психологія" Електронного збірника наукових праць «Науковий Вісник 

УМО» в єдиний Електронний збірник наукових праць «Науковий Вісник 

УМО» (за галузями знань); 

 включення до членів редакційної колегії збірника наукових праць 

«Вісник післядипломної освіти» нових членів редколегії; 

 внесення зміни до Положення про порядок замовлення, видачі та 

зберігання документів про вищу освіту в ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» (Додаток. Розділ 6 Положення); 

 затвердження нової редакції Правил прийому для здобуття освіти в 

ДЗВО «УМО» у 2020 році (з урахуванням Змін до Умов прийому, 

затверджених наказом МОН від 04.05.2020 року № 591). 

2. Про освітню та навчально-методичну діяльність:  

 затвердження нової редакції положення «Про організацію 

освітнього процесу у ДЗВО "Університет менеджменту освіти"»; 

 затвердження програми підвищення кваліфікації «Кадрові 

документи – 2020» (у межах співпраці ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» та ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – 

Україна»); 

 затвердження нової редакції положення «Про практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»»; 

 затвердження програми підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти; 

 затвердження положення «Про силабус навчальної дисципліни у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти»; 

 затвердження освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Кваліфікація: керівник підприємства, установи та 

організації (у сфері освіти та виробничого навчання) Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти; 
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 затвердження змін до освітньо-наукової програми «Спеціальна 

освіта (за нозологіями)» групи СО-18-Г1 Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології; 

 зміна назви освітньо-наукової програми спеціальності 053 – 

«Психологія»; 

 затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів та 

робочих програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

 затвердження внутрішніх нормативних положень підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

 затвердження скоригованих освітньо-наукових програм підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

 затвердження навчального плану підвищення кваліфікації слухачів, 

напрям «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів 

освіти», галузь знань 01 «Освіта», тематичні курси «Організація 

дистанційного навчання в закладах освіти», форма навчання: очна, 120 год / 4 

кредити ЄКТС»; 

 затвердження професійної (сертифікатної) програми підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» за темою: «Інституційний 

аудит та розбудова системи забезпечення якості освіти» Шифр програми: 

СП/2020/001, рік запровадження програми: 2020–2023 рр.; 

 затвердження професійної (сертифікатної) програми підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування». Шифр програми: ЗП/2020/001, 

рік запровадження програми: 2020–2023 рр.; 

 затвердження змін до Положення про випускну роботу слухача 

курсів підвищення кваліфікації та порядок її захисту; 

 затвердження (внесення змін) освітньо-професійних програм 

спеціальностей, на основі яких здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти у ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», та до навчальних 

планів з урахуванням побажань та запитів стейкхолдерів; 

 внесення змін до освітньо-наукової програми та навчального плану 

«Спеціальна освіта (за нозологіями)» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти з урахуванням побажань та запитів стейкхолдерів; 

 внесення змін до проєктної групи освітньо-професійної програми 

«Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

 затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану 

«Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне 
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управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» другого (магістерського) рівня; 

 затвердження освітньо-наукової програми та навчального плану 

«Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора 

філософії; 

 затвердження навчальних планів інформаційно-консультативного 

забезпечення освітнього процесу відповідно до міжнародної угоди про 

співробітництво в галузі вищої освіти між ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» та Варшавським університетом менеджменту «COLLEGIUM 

HUMANUM» від 28 лютого 2020 р., № 07-06/26; 

 внесення змін до Плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти на 2020 р. у частині 

окремих категорій слухачів; 

 використання технологій формальної та неформальної освіти у 

підвищенні кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних 

кадрів освіти в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 затвердження Положення про організацію поточного, семестрового 

контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних 

технологій в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 внесення змін до освітньо-професійних програм підвищення 

кваліфікації працівників методичних служб; 

 внесення змін до навчальних планів підвищення кваліфікації 

працівників методичних служб; 

 стан виховної та іміджевої роботи в ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

 про освітню і науково-методичну діяльність ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України в умовах децентралізації освіти; 

 затвердження навчальних планів та освітньо-наукових програм 

аспірантів 2020 року прийому; 

 затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти в ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

 затвердження Положення про організацію методичної роботи на 

кафедрах ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 затвердження Положення про порядок визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

3. Про наукову діяльність: 

 результати виконання завершених науково-дослідних робіт в УМО у 

2019 році; 
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 затвердження теми науково-дослідної роботи Центрального 

інституту післядипломної освіти; 

 підготовка до державної атестації Університету в частині 

провадження наукової діяльності; 

 зміна наукового керівника аспірантки Є. О. Спиридонової; 

 зарахування способом переведення аспірантки К. В. Цицюри; 

 відрахування аспіранта П. Ю. Бакума; 

 затвердження тем дисертаційних досліджень; 

 робота наукових шкіл ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 затвердження теми науково-дослідної роботи «Розвиток лідерської 

компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах 

упровадження Концепції "Нова українська школа"»; 

 переривання навчання аспіранта В. В. Даценка; 

 поновлення навчання аспірантки О.А. Нашиби; 

 затвердження тем дисертаційних досліджень; 

 хід виконання та проміжні результати науково-дослідних робіт 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти; 

 переривання навчання аспірантки Л. В. Галіциної; 

 відрахування аспіранта Є. В. Дедюха; 

 зміна назви освітньо-наукової програми підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 – 

«Освітні, педагогічні науки»; 

 моніторинг впровадження результатів наукових досліджень та 

публікаційну активність науково-педагогічних працівників ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

 внесення змін до складу проєктної групи, відповідальної за 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 

011 «Освітні, педагогічні науки»; 

 подовження перерви у навчанні аспірантки І. В. Стешиц; 

 переведення на іншу кафедру аспірантки Ю. В. Калугіної; 

 дозвіл на дострокову участь у науково-педагогічній практиці 

аспірантці Л. П. Гомольській; 

 переривання навчання аспірантів Ю. М. Пасечнюк та 

Ю. С. Миткаленної; 

 відрахування з аспірантури УМО аспірантів Т. М. Лисак та 

М. В. Чунарьової-Вовнянко; 

 переривання навчання аспірантки О. М. Коломоєць та 

Я. О. Павлової; 

 затвердження теми науково-дослідної роботи кафедри публічного 

управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (науковий 

керівник доктор з державного управління, доцент Є. Г. Карташов.); 
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 затвердження Положення про порядок захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих 

вчених радах у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 зарахування до аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти»; 

 призначення наукових керівників аспірантів УМО прийому 2020 р. і 

закріплення їх за кафедрами; 

 звіт про результати творчої відпустки старшого викладача кафедри 

філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти 

Ю. А. Махновець; 

 відрахування аспірантів О. А. Нашиби, М. В. Гусєвої, 

Ю. В. Павліченко, С. В. Саламахи; 

 відрахування аспірантів А. А. Зернової та М. П. Лопати; 

 переривання навчання аспіранта О. М. Костюченко; 

 призначення рецензентів та надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – публічне 

управління та адміністрування» В. В. Цигана; 

 призначення рецензентів та надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – публічне 

управління та адміністрування» Л. М. Марусіної; 

 призначення рецензентів та надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – психологія 

О. Д. Павлюк; 

 атестація аспірантів та докторантів у ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

 результати виконання завершених науково-дослідних робіт в ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

4. Кадрові: 

 обрання претендентів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників ННІМП; 

 присвоєння вченого звання доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології кандидату психологічних наук Л. А. Інжиєвській; 

 присвоєння вченого звання доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології кандидату психологічних наук Я. В. Сухенко; 

 присвоєння вченого звання професор кафедри професійної і вищої 

освіти доктору педагогічних наук Л. М. Петренко; 
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 присвоєння вченого звання доцент кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи кандидату педагогічних наук 

Т. Є. Рожновій; 

 обрання претендентів на заміщення вакантних посад завідувачів 

кафедр Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти; 

 присвоєння вченого звання доцент кафедри філософії і освіти 

дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидату педагогічних наук О. О. Самойленку; 

 присвоєння вченого звання доцент кафедри філософії і освіти 

дорослих кандидату педагогічних наук О. В. Просіній; 

 присвоєння вченого звання доцент кафедри філософії і освіти 

дорослих кандидату педагогічних наук Т. С. Кравчинській; 

 присвоєння вченого звання доцент кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту А. М. Лукіянчук; 

 обрання претендентів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників ЦІПО. 

5. Рекомендації до друку: 

 фахового видання збірник наукових праць «Вісник післядипломної 

освіти» № 11(40), № 12(41), № 13(42), № 14(43) (серія «Соціальні та 

поведінкові науки», серія «Педагогічні науки»). 

 наукового журналу «ScienceRise: Pedagogical Education» 

№ 1(34)2020, № 2(35)2020 р; 

 збірника наукових праць «Простір Арт-терапії» Вип. 1(27), 

Вип. 2(28); 

 монографії «Теорія і практика моніторингу якості професійної 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» (автор – І. В. Гириловська, 

кандидат педагогічних наук); 

 методичних рекомендацій «Мануал до атестації здобувачів вищої 

освіти бакалаврського та магістерського рівнів зі спеціальності 053 

«Психологія»» (автори – П. В. Лушин, Я. В. Сухенко, С. О. Хілько, 

С. В. Шевченко); 

 колективної монографії «Управління конкурентоспроможністю 

персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» за загальною 

редакцією доктора економічних наук, професора В. В. Іванової; 

 монографії «Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського 

руху в Україні (1991–2014)» (автор – здобувачка ступеня Phd третього року 

навчання Н. О. Говоруха); 

 навчального посібника «Основи публічного управління та 

антикорупційна діяльність» за загальною редакцією Є. Г. Карташова, 

А. П. Миколайця; 

 навчально-методичного посібника «Організація та проведення 

педагогічної практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 



213 

 

«Спеціальна освіта»» (автор. кол. – В. А. Гладуш, А. М. Висоцька, 

С. О. Дубовський); 

 монографії «Конкурентоздатність як умова професійного 

становлення фахівців» (автор. кол. – д-р пед. наук Л. М. Сергеєва, канд. пед. 

наук Т. І. Стойчик); 

 монографії «Психологічні закономірності проєктування 

індивідуальної освітньої траєкторії особистості» (автор – канд. психол. наук 

Я. В. Сухенко); 

 колективної монографії «Тенденції та проблеми управління 

закладами освіти: виклики ХХІ століття» (автор. кол. – І. Л. Сіданіч, 

Г. М. Тимошко, Т. М. Махиня, Н. О. Приходькіна, усього 19 авторів, за наук. 

ред. М. О. Кириченка); 

 монографії «Сучасні вектори розвитку системи планування 

організаційно-педагогічної діяльності закладу загальної середньої освіти» 

(автор – здобувач кафедри педагогіки адміністрування та соціальної роботи 

С. М. Кудляк); 

 монографії «Управління якістю підготовки конкурентоздатних 

фахівців у закладах професійної освіти: теорія та практика» за наук. ред. 

Л. М. Сергеєвої (автор – Т. І. Стойчик); 

 методичних рекомендацій до атестації здобувачів вищої освіти 

магістерського рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / 

уклад. І. Л. Сіданіч, Н. О. Приходькіна; 

 методичних рекомендацій до атестації здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» / уклад. Г. М. Тимошко, Т. А. Махиня; 

 посібника «Управління закладом позашкільної освіти: сучасні 

тренди, співпраця, проекти: посібник» за наук. ред. О. В. Просіної та 

Я. Л. Швень); 

 монографії «Медіа-освіта учнів у шкільництві англомовних країн» 

(автор – канд. пед. наук, доцент Н. О. Приходькіна). 

Отже, за звітний період Вченою радою Університету розглянуто 36 

організаційних питань, 32 питання освітньої та навчально-методичної 

діяльності, 37 питань щодо наукової діяльності. Вчене звання доцента 

присвоєно 7 науково-педагогічним працівникам та вчене звання професора – 

одній особі. Рекомендовано до друку чотири випуски фахового видання 

збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти», два випуски  

наукового журналу «ScienceRise: Pedagogical Education»  та два збірники 

наукових праць «Простір арт-терапії», дев’ять  монографій, три посібника, 

методичних рекомендацій – 3. 

Вчена рада Центрального інституту післядипломної освіти  

складається з 17 осіб, з них: шість докторів наук (з них п'ять професорів), 

вісім кандидатів наук (з них один професор кафедри), один аспірант 
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(старший викладач кафедри), один методист вищої категорії, один завідувач 

навчального відділу. 

У 2020 році проведено вісім засідань вченої ради ЦІПО, з них одне 

засідання позапланово – 21.01.2020 

Основні питання, що розглядалися на засіданнях: 

 схвалення освітньої програми підвищення кваліфікації «Кадрові 

документи – 2020»; 

 схвалення теми НДР ЦІПО «Трансформація професійного розвитку 

педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого 

університету післядипломної освіти»; 

 впровадження результатів науково-дослідної роботи з теми: 

«Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті чинного 

законодавства України»; 

 показники професійної активності та рейтинг науково-педагогічних 

працівників кафедр за 2019 р.; 

 затвердження навчально-методичних матеріалів для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації та інших розробок; 

 навчально-методичне забезпечення та якість освіти на 

дистанційному етапі навчання курсів підвищення кваліфікації; 

 затвердження тем дисертації здобувачів PhD за спеціальністю 053 

"Психологія", спеціалізація "Педагогічна та вікова психологія"; 

 затвердження тем дисертації здобувачів за спеціальністю 011 

«Освіті, педагогічні науки», спеціалізація «Теорія і методика управління 

освітою»; 

 заходи директорату та кафедр ЦІПО щодо формування контингенту 

слухачів курсів підвищення кваліфікації в умовах реформування освіти та 

реалізації постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р.; 

 хід виконання Всеукраїнського експерименту за темою «Управління 

проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних 

територіальних громад» (термін виконання: 2018-2023 рр.); 

 навчальне та науково-методичне забезпечення авторських і 

тематичних (проблемних) курсів підвищення кваліфікації науково-

педагогічними працівниками кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

 особливості підвищення кваліфікації керівників закладів ЗСО в 

контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»; 

 особливості підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»; 

 внесення змін до Плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти на 2020 р. у частині 

окремих категорій слухачів; 
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 внесення змін до освітньо-професійних програм підвищення 

кваліфікації працівників методичних служб; 

 внесення змін до навчальних і робочих навчальних планів окремих 

категорій слухачів; 

 затвердження навчально-методичних матеріалів для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації та інших розробок; 

 схвалення навчального плану підвищення кваліфікації слухачів, 

напрям «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів 

освіти», галузь знань 01 «Освіта», тематичні курси «Організація 

дистанційного навчання в закладах освіти», форма навчання: очна, 120 год. / 

4 кредити ЄКТС; 

 затвердження робочого навчального плану тематичних курсів 

підвищення кваліфікації (120 год (90 год. ауд.) / 4 кредити ЄКТС); 

 схвалення змін до Положення про випускну роботу слухача курсів 

підвищення кваліфікації та порядок її захисту; 

 конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

 напрями та результати партнерства кафедри філософії і освіти 

дорослих зі стейкхолдерами у процесі підвищення кваліфікації; 

 роботу кафедри ПВО з організації професійного розвитку науково-

педагогічних працівників; 

 рекомендацію присвоєння вченого звання «доцента», «професора»; 

 рекомендацію до затвердження на вченій раді УМО монографії 

«Управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах 

професійної освіти: теорія та практика» / за наук. ред. проф. Л. М. Сергеєвої 

(автор – к.п.н., Т. І. Стойчик);  

 схвалення обсягу річного навантаження науково-педагогічних 

працівників Центрального інституту післядипломної освіти на 2021 р.; 

 оновлення (нову редакцію) навчально-методичної документації з 

підвищення кваліфікації у ЦІПО на 2021 р.; 

 затвердження освітніх (освітньо-професійних) програм підвищення 

кваліфікації слухачів ЦІПО; 

 схвалення навчальних планів підвищення кваліфікації слухачів 

ЦІПО;  

 затвердження змін до «Положення про організацію освітнього 

процесу у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

 затвердження змін до Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти»; 

 затвердження Положення про куратора/куратора-тьютора 

навчальної групи слухачів курсів підвищення кваліфікації за очною, 

заочною, дистанційною та очно-дистанційною формами навчання (нова 

редакція); 
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 затвердження змін до «Положення про організацію освітнього 

процесу за дистанційною формою навчання»; 

 схвалення звіту про роботу ЦІПО за 2020 р.; 

 схвалення плану роботи ЦІПО на 2021 р.; 

Вчена рада Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» виконує дорадчо-колегіальні 

функції способом демократичного, колективного обговорення і прийняття 

рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності 

Інституту, а також координує навчальну, навчально-методичну, науково-

дослідну, виховну діяльність Інституту.  

Голова Вченої ради – доктор наук з державного управління, професор 

О. В. Алейнікова, учений секретар – кандидат політичних наук, доцент 

Т. О. Букорос. 

За звітний період у складі Вченої ради відбулися зміни у зв’язку із 

формуванням нової структури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та 

оновленням кадрового складу.  

У 2020-му році було оновлено склад Вченої ради Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології (далі ННІМП) ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». До складу Вченої ради ННІМП УМО входить 21 

особа: 6 докторів наук, 11 кандидатів наук, 2 представники профспілкової 

організації Університету та 2 представники студентського самоврядування.  

За планом роботи Вченої ради Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології на 2020 рік проведено 9 засідань Вченої ради, два 

з яких позапланові – 18 червня 2020 р. та 26 червня 2020 р.  

Також Вченою радою ННІМП розглянуто та прийнято відповідні 

рішення щодо питань, пов’язаних з основними видами діяльності Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології.  

Питання, що виносилися на засідання Вченої ради, були присвячені 

результатам навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної, виховної 

діяльності Інституту, науковим здобуткам співробітників Інституту 

(рекомендації про присвоєння вчених звань, рекомендації до друку 

монографій, підручників тощо), проведенню науково-практичних 

конференцій, семінарів тощо.  

На засіданнях Вченої ради розглядалися питання навчально-

методичного та організаційного забезпечення функціонування Інституту, а 

саме: затвердження програм навчальних дисциплін, програм практик 

здобувачів вищої освіти, методичних рекомендацій та положень щодо 

забезпечення освітнього процесу, організація підготовки та забезпечення 

якості написання дипломних, курсових робіт здобувачами вищої освіти 

кафедрами ННІМП УМО у 2019/2020 н.р.  

Заслуховувалися звіти з виконання навчального навантаження науково-

педагогічними працівниками ННІМП УМО за 2019/2020 н.р., 

затверджувалися індивідуальні рейтингові звіти науково-педагогічних 

працівників ННІМП УМО.  
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Вченою радою заслуховувались та обговорювались питання щодо 

акредитації освітніх програм, перспективи розвитку відділення підготовки 

іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти.  

Вчена рада Інституту здійснювала координацію діяльності підрозділів 

та кафедр ННІМП з метою вдосконалення навчальної, навчально-методичної, 

науково-дослідної, виховної діяльності Інституту, спрямовувала та 

стимулювала діяльність структурних підрозділів та науково-педагогічних 

працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти».  

У центрі уваги Вченої ради знаходились питання підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів Інституту та впровадження інноваційних 

методів навчання у освітній процес, питання організації та проведення 

профорієнтаційної роботи із залучення абітурієнтів ННІМП УМО у 2020 р., 

вдосконалення роботи кафедр ННІМП УМО з підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів (аспірантів, докторантів, здобувачів). 

Особливу увагу було приділено процесам забезпечення якості 

освітнього процесу, оновленню освітніх програм підготовки здобувачів 

вищої освіти, професійній компетентності майбутніх фахівців, формуванню 

та реалізації персональних траєкторій професійного та особистісного 

розвитку здобувачів вищої освіти ННІМП, стану навчально-виховної, 

організаційної роботи, результатам та перспективам діяльності Студентської 

колегії ДЗВО «УМО», перспективам професійного розвитку науково-

педагогічних працівників ННІМП «УМО», деформалізації процесу 

підготовки психологів в ННІМП ДЗВО «УМО», розвитку професійних 

якостей студентської молоді способом участі у проєктах підприємницько-

менеджерського спрямування. 

Протягом звітного періоду Вченою радою Інституту було виконано  

функції щодо координації навчальної, наукової та науково-організаційної 

діяльності Інституту відповідно до запланованого обсягу роботи на 2020 рік. 

Контроль за виконанням рішень здійснювався за звітами на засіданнях 

Вченої ради та директорату Інституту.  

Склад Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти затверджено наказом № 20-02/8 від 20.01.2020. У складі 

Вченої ради 17 осіб, зокрема: директор БІНПО, два заступники, учений 

секретар, голова профспілкового комітету, завідувачі кафедр, завідувачі 

відділів, головний бухгалтер, інспектор відділу кадрів, провідний 

юрисконсульт, голова студентського самоврядування, науково-педагогічні 

працівники, з них – 3 доктори наук та 7 кандидатів наук, 1 представник 

студентського самоврядування. Голова Вченої ради – В. В. Сидоренко, 

директорка, докторка педагогічних наук, учений секретар – А. М. Лукіянчук, 

кандидатка психологічних наук. 

У 2020-му році було заплановано 6 засідань Вченої ради, проведено 8. 

Основні питання, розглянуті на засіданнях Вченої ради БІНПО: 
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1. Організаційні: про організацію освітнього процесу, роботу Інституту 

за півріччя і за рік, навчальне навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедр інституту, виконання рішень Вченої ради, затвердження 

плану роботи інституту на 2021-й рік в межах кластерного підходу, звіти про 

роботу кафедр і відділів інституту, роботу Відбіркової комісії, виконання 

плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, «Методичну скарбничку» – як 

інноваційний ресурс вивчення, узагальнення і поширення сучасних освітніх 

практик, іміджеву роботу БУНПО. 

Затверджено та введено в дію нормативно-правове забезпечення: 

 Положення про дистанційне навчання у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти. 

 Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

 Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну 

комісію ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 

 Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку 

документів про вищу освіту державного зразка у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти. 

 Положення про кафедру у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти. 

 Положення про комісію з питань етики та академічної 

доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

 Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

 Положення про силабус навчальної дисципліни у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти. 

 Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

 Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти та укладення з ними трудових 

договорів (контрактів). 

2. Про освітню та навчально-методичну діяльність: роботу відділів 

щодо забезпечення якості освітнього процесу, організацію освітнього 

процесу курсів підвищення кваліфікації на дистанційному етапі навчання, 

забезпечення якості освітнього процесу КПК на компетентнісній основі за 

різними моделями і формами навчання, формування системи професійних 

кваліфікацій і створення єдиного освітнього середовища професійної 

(професійно-технічної) освіти у БІНПО, аналіз науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу у БІНПО у 2020-му р., моніторинг якості 

освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних ЗП(ПТ)О, профорієнтаційно-рекламну стратегію 
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інституту щодо залучення здобувачів освіти у 2020-му р., затвердження 

силабусів навчальних дисциплін, затвердження науково- (навчально) 

методичних матеріалів. 

3. Про наукову діяльність: виконання НДР кафедрами, зміну 

відповідальних виконавців підтем кафедр МПОтаСГД й ТНОПтаД, зміну 

підтеми НДР кафедри ТНОПтаД, стан науково-дослідної діяльності кафедр 

БІНПО за підтемами НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та 

розвитку професійної компетентності» (РК № 0117U002381) (01.01.2017 р. – 

31.12.2021 р.)»: прикладні результати та інновації, авторське право у 

науковій діяльності кафедри та дотримання принципів академічної 

доброчесності у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, публікаційну стратегію 

вченого: наукові публікації у періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз даних (Scopus, Webof Science Core Collection), розвиток 

державно-приватного партнерства для якісної підготовки кваліфікованих 

робітників професійної (професійно-технічної) освіти. Розширення зв’язків із 

замовниками освітніх послуг і ключовими стейкхолдерами, перспективи і 

практична реалізація міжнародної грантової діяльності у БІНПО. 

4. Кадрові: кадрове забезпечення освітнього процесу, затвердження 

«Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти», рейтинг науково-педагогічних працівників 

інституту, рекомендація кандидатур до обрання за конкурсом на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників, рекомендація про 

присвоєння вченого звання. 

Вчена рада в повному обсязі виконувала керівну функцію у діяльності 

БІНПО.   
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XI. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

Рада молодих учених (у подальшому РМУ) ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (у подальшому УМО) є добровільним професійним 

громадським об'єднанням, створеним з метою сприяння професійному та 

науковому зростанню молодих науковців Університету; реалізації їх 

наукових, культурних та соціальних інтересів і прав; пропаганді серед 

наукової молоді новітніх досягнень у галузі психологічної та педагогічної 

наук; організації науково-педагогічної, дослідницької та творчої діяльності 

молодих учених.  

Дата заснування – 29 березня 2016 року. 

Правління Ради молодих учених Університету: 

Марчук Інна Володимирівна – голова Ради Університету, аспірантка 

кафедри менеджменту освіти та права Університету. 

Діденко Марина Сергіївна – заступник голови Ради Університету, 

старша викладачка кафедри психології та особистісного розвитку, 

кандидатка психологічних наук. 

Маслов Валентин Іванович – науковий консультант, доктор 

педагогічних наук, професор.  

У складі Ради – представники Університету – молоді науковці віком до 

35 років у кількості 32 осіб: 4 наукових співробітника та 28 аспірантів. 

Рада Університету має свій логотип та лозунг. 

Головною метою Ради є підтримка молодіжних наукових ініціатив, 

залучення молоді до науково-дослідної роботи, сприяння розвитку її 

наукового і творчого потенціалів, реалізації прав щодо участі у науковій, 

науково-технічній та інноваційній діяльності, спрямованій на формування 

особистості сучасного вченого-дослідника з фундаментальними 

професійними знаннями та широким науковим світоглядом. 

У 2020-му році діяльність Ради була спрямована на організацію участі 

у масових наукових заходах з метою популяризації наукових ідей та обміну 

досвідом наукової роботи між молодими вченими. Зокрема, члени Ради 

брали участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах, а також були організаторами 

заходів із використанням різноманітних інноваційних форм навчання. 

Події і заходи за участю молодих учених висвітлюються у соціальній 

мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/rmudzvoumo/?ref=share) та 

представлені у публікаціях науковців, вони спрямовані на встановлення та 

підтримку професійних контактів з науковими молодіжними організаціями 

закладів вищої освіти і наукових установ України. 

Перспективними напрямами діяльності Ради Університету визначено 

стимулювання інноваційної дослідницької діяльності молодих учених, 

підвищення фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності; 

сприяння поширенню результатів наукових досліджень молодих учених, 

впровадженню їх у практику та представлення на конкурсах науково-

https://www.facebook.com/groups/rmudzvoumo/?ref=share
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дослідних робіт, наукових і освітянських виставках тощо; створення 

інформаційної бази з основних напрямів наукової діяльності молодих 

учених; встановлення та підтримка професійних контактів і культурних 

зв’язків з науковими молодіжними організаціями закладів вищої освіти і 

наукових установ України та зарубіжжя; участь у масових наукових заходах 

для популяризації наукових ідей та обміну досвідом наукової роботи між 

молодими науковцями. 

Голова Ради, з 23 листопада по 10 грудня 2020-го року, пройшовши 

відбір на рівні Міністерства освіти та науки України, мала честь навчатися та 

успішно для статусу та рейтингу нашого Університету закінчила Осінню 

школу молодого науковця-2020 за ініціативи Ради молодих учених 

Міністерства освіти та науки України. 

Діяльність Ради Університету у 2020-му році, в цілому, можна 

визначити як інноваційну та продуктивну. Усі заходи відбувались за 

підтримки адміністрації Університету. 

Члени Ради організовували та брали участь у наукових заходах 

регіонального, загальнодержавного та міжнародного значення у форматі он-

лайн, програмах і конкурсах на здобуття грантів, стипендій тощо. Зокрема, 

молоді вчені були учасниками міжнародних, всеукраїнських науково-

практичних конференцій, семінарів, круглих столів, організовували заходи із 

використанням різноманітних інноваційних форм навчання.  

12–13 листопада 2020-го року члени Ради брали участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Професійний розвиток фахівців в умовах 

цифровізації суспільства: сучасні тренди». 

В Університеті РМУ є співорганізатором багатьох наукових заходів, 

таких, як конференції, креативні наукові заходи, Оpen air, семінари, майстер-

класи тощо. 

Так, 14 травня, під егідою керівництва Університету, члени Ради стали 

співорганізаторами Всеукраїнської науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь–2020: пріоритетні 

напрями  глобалізаційних змін». 

Роботу Ради спрямовано на надання інформаційної підтримки, 

встановлення та налагодження професійних контактів з науковими 

молодіжними організаціями закладів вищої освіти і наукових установ 

України. 

29 вересня 2020-го року голова Ради брала участь у Всеукраїнському 

форумі Рад молодих учених на рівні Міністерства освіти та науки України, 

що підкріплюється Сертифікатом участі у події.  

Рада активно співпрацює з Радою молодих учених Національної 

академії педагогічних наук України (далі – НАПН України), Радами молодих 

учених підвідомчих інститутів НАПН України та Радою молодих учених 

Міністерства освіти і науки України.  
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XII. КАДРИ 

 

Загальна кількість працівників Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» станом на 01.01.2021 р. становить 

236 осіб, з них:  

 206 штатних осіб, зокрема 89  науково-педагогічних працівників 

(14 докторів наук – професорів, 4 доктори наук – доценти, 42 кандидатів наук 

– доцентів, 19 кандидатів наук, 10 старших викладачів без наукового 

ступеня) та інших – 114 осіб; 

 30 осіб, які працюють за сумісництвом, зокрема 21 науково-

педагогічний працівник (12 докторів наук – професорів, 2 доктори наук – 

доценти, 3 кандидати наук – доценти, 4 кандидати наук) та інших – 9 осіб. 

В Університеті працюють: 

 чотири дійсних члени Національної академії педагогічних наук 

України та члени Президії НАПН України (В. П. Андрущенко, В. Ю. Биков, 

В. Г. Кремень, В. В. Олійник); 

 один член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти 

України (М. О. Кириченко); 

 один член-кореспондент Національної академії педагогічних наук 

України (О. М. Спірін); 

 один заслужений працівник народної освіти України 

(Г. М. Тимошко); 

 три заслужених працівники освіти України (В. В. Олійник, 

Т. М. Сорочан, В. В. Супрун); 

 три заслужених діячі науки і техніки України (В. П. Андрущенко, 

В. Ю. Биков, В. Г. Кремень); 

 один заслужений працівник соціальної сфери України 

(Р. В. Козенко). 

За звітний період: 

 захищено 1 кандидатську дисертацію: С. В. Казакова, старший 

викладач кафедри психології управління ЦІПО; 

 присвоєно вчене звання професора: Л. М. Петренко, професорці 

кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної 

освіти (ЦІПО), вчене звання доцента: Л. А. Інжиєвській, доцентці кафедри 

психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології (ННІМП), Є. Г. Карташову, завідувачеві кафедри 

публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП, Т. Є. Рожновій, 

директорці Науково-методичного центру ліцензування та акредитації, 

О. О. Самойленку, доценту кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, 

Я. В. Сухенко, доцентці кафедри психології та особистісного розвитку 

ННІМП. 

За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність було 

відзначено:  
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 медаллю Національної академії педагогічних наук України 

«Григорій Сковорода» – Л. Л. Ляхоцьку, професорку кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО; 

 медаллю Національної академії педагогічних наук України 

«К. М. Ушинський» – М. В. Ілляхову – доцентку кафедри філософії і освіти 

дорослих ЦІПО; 

 Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук 

України – З. В. Рябову – завідувачку кафедри менеджменту освіти та 

освіти» – 1 особу. 

 Почесною відзнакою Університету «За звитяжну працю у сфері 

ППО» – О. М. Спіріна, проректора з наукової роботи та цифровізації; 

 Грамотою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – 8 осіб; 

 Подякою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – 1 особа. 

Загальна кількість посад штатних працівників Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти – 67, із них науково-педагогічних 

працівників – 32, зовнішніх сумісників – 7,  внутрішніх сумісників – 8 осіб. 

Кількісно-якісний склад науково-педагогічних працівників: доктори 

наук – 6, кандидати наук – 12, без наукового ступеня – 6 осіб. 

У 2020-му році здійснено підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників БІНПО: 

 Сахно О. В., Денисова А. В., Грядуща В. В., Удовик С. І. – курси 

підвищення кваліфікації за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 Сахно О. В., Удовик С. І. – підвищення кваліфікації за програмою 

викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів. 

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників – 

стажування: 

 Коваль Л. Є. – участь у стажуванні, м. Люблін, університет 

ім. Вінсента Поля. Тема:«Інноваційні аспекти управління сучасними 

закладами освіти» (09.12 13.12.2019). Не увійшов до звіту 2019 р.  

 Лукіянчук А. М. – з 27.09.2020 по 02.10.2020 року пройшла 

міжнародне науково-педагогічне стажування у м. Пула, Республіка Хорватія, 

на базі Juraj Dobrila University of Pula. 

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 

9 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних 

наук; Євгеній Хлобистов, академік Академії економічних наук України, 

доктор економічних наук; Анастасія Денисова, в.о. заступниці директорки з 

ННР; Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін; Олександр Сахно, завідувач кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну; Віра Харагірло, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Алла Лукіянчук, 
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учений секретар; Олександр Кулішов, доцент кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Світлана Шевчук, старший 

викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін. 
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XІІI. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

На 2020 року виділено асигнувань з державного бюджету за КПКВ 

6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і 

спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівня 

акредитації» – 21631,4 тис. грн. у тому числі у розрізі напрямів 

використання коштів: 

 підготовка науково-педагогічних кадрів – 529,8 тис. грн; 

 підвищення кваліфікації – 21101,6 тис. грн. 

Проведено касових видатків – 21631,4 тис. грн., у тому числі:  

 заробітна плата – 16346,9 тис. грн.  

 нарахування  на оплату праці – 3613,8 тис. грн.  

 стипендії – 446,3 тис. грн.  

 комунальні послуги та енергоносії – 1224,4 тис. грн. 

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету установи – 

13835,4 тис. грн. у тому числі:  

 за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю – 11238,2 тис. грн.; 

 від додаткової (господарської діяльності) – 2478,0 тис. грн.; 

 від оренди майна бюджетних установ – 119,2тис. грн.; 

Залишок на початок року – 571,1 

Використання власних надходжень за касовими видатками – 14060,1 

тис. грн. у тому числі:  

 заробітна плата – 10387,8 тис. грн.  

 нарахування  на оплату праці – 2271,3 тис. грн.  

 комунальні послуги та енергоносії – 579,8 тис. грн.   

 інші видатки – 784,7 тис. грн. 

 видатки на відрядження – 12,0 тис. грн.  

 капітальні видатки – 24,5 тис. грн. 

Матеріально-технічне забезпечення установи у 2020 р. – 120,0 тис. грн. 

Відокремлений структурний підрозділ Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти відповідно до договору оренди № 1883 від 

23.09.2016-го року знаходиться в орендованих приміщеннях загальною 

площею 825,35 кв. м.  

За загальним фондом державного бюджету (6551060 «Підготовка 

кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері 

освіти закладами вищої освіти») за 2020-й рік Інститут профінансовано на 

загальну суму 7676700 грн., що становить 100% від запланованої.  

За спеціальним фондом державного бюджету на реєстраційний рахунок 

за 2020-й рік надійшли кошти від надання платних освітніх послуг 

(підвищення кваліфікації та підготовка фахівців) на загальну суму 1564900 

грн., які було використано для відновлення матеріальної та технічної баз 
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Інституту для повноцінного функціонування, безперебійної і своєчасної 

організації роботи установи, забезпечення освітнього процесу. 
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XІV. ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАПН УКРАЇНИ  

НА 2016-2022 РОКИ. 

Індикатори 

розвитку НАПН України 

за 2020 рік 

 

№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження  

1.1 Індекс цитувань (h-індекс) установи2 4,5 

1.2 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених3 4,2 

1.3 Кількість видань НАПН України, які входять до 

наукометричних баз даних4 

1 

1.4 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і 

психологічних технологій, розроблених ученими НАПН 

України 

3 

1.5 Кількість організацій України, у яких відбулося 

фактичне впровадження результатів досліджень і 

розробок, що привело до конкретної інновації 

29 

2. Вплив на державну освітню і наукову політику та громадську думку 

щодо вирішення актуальних проблем гуманітарної сфери суспільного 

життя 

2.1 Кількість нормативно-правових актів, прийнятих за 

ініціативи/участі експертів НАПН України 

 

2.2 Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про 

діяльність НАПН України 

 

2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України у 

друкованих ЗМІ та мережі Інтернет 

 

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 

81 

3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

доктора наук віком до 45 років 

0 

3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

15,4 

                                                 
2 Відповідно до створеного профілю установи у Google Scholar. 
3 Відповідно до створених профілів вчених установи у Google Scholar середній індекс визначається як 

середнє арифметичне: відношення суми всіх індексів учених установи до їх загальної чисельності. 
4 Ураховуються наукові періодичні видання, монографії, матеріали конференцій, які індексуються 

наукометричними базами даних Web of Science Core Collection, Scopus, EBSCO databases, що підтримують 

Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Education Research 

Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus International тощо. 



228 

 

№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

доктора наук віком 45-60 років 

3.5 Відсоток за основним місцем роботи докторів і 

кандидатів наук від кількості штатного за основним 

місцем роботи наукового персоналу  

36,8 

3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і доктора 

наук від загальної чисельності наукових працівників за 

основним місцем роботи 

0,36 

3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/ 

докторантуру за державним замовленням5 

 

3.8 Кількість захищених у звітному році 

аспірантів/докторантів установи, у тому числі з 

урахуванням випуску минулих років 

2 

3.9 Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей, 

за якими захищаються дисертації 

1 

3.10 Кількість наукових шкіл 11 

4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві  

та освітньо-науковому просторі 

4.1 Кількість публікацій у зарубіжних виданнях 

(включаючи, матеріали конференцій)  

90 

4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях 

(включаючи, матеріали конференцій) із загальної 

кількості публікацій працівників НАПН України 

14,9 

4.3 Кількість публікацій англійською та іншими іноземними 

мовами  

108 

4.4 Відсоток публікацій англійською та іншими іноземними 

мовами із загальної кількості публікацій працівників 

НАПН України  

17,9 

4.5 Кількість публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних6 

46 

4.6 Відсоток публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних із загальної кількості 

публікацій працівників НАПН України 

7,6 

4.7 Кількість видань НАПН України, заснованих та/або 

виданих спільно з зарубіжними партнерами 

 

4.8 Кількість структурованих докторських програм з 

подвійними дипломами (спільно із зарубіжними 

партнерами) 

 

                                                 
5 Зазначається кількість поданих заяв на 1 місце в аспірантурі/докторантурі за державним замовленням у 

звітному році. 
6 Ураховуються монографії, статті у наукових періодичних виданнях, тези у матеріалах конференцій тощо, 

що індексуються наукометричними базами даних Web of Science Core Collection, Scopus, EBSCO databases, 

що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Education 

Research Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus International тощо. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

4.9 Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів 3 

4.10 Кількість учених – членів іноземних академій, 

міжнародних наукових товариств 

6 

4.11 Кількість учених, які беруть участь у міжнародній 

експертній діяльності 

3 

4.12 Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою 

стажування, навчання, підвищення кваліфікації, 

викладацької роботи, проведення наукових досліджень 

13 

4.13 Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь 

як члени редколегій, рецензенти 

12 

4.14 Кількість наукових заходів, організованих спільно із 

зарубіжними партнерами 

6 

4.15 Кількість членів НАН України та національних 

галузевих академій наук серед працівників НАПН 

України за основним місцем роботи 

1 

4.16 Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і 

техніки, освіти та ін. серед працівників НАПН України 
 

4.17 Кількість отриманих державних стипендій видатним 

діячам науки 

 

4.18 Кількість отриманих іменних стипендій Верховної Ради 

України для найталановитіших молодих учених 

 

4.19 Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих учених 

 

4.20 Кількість отриманих премій Президента України для 

молодих учених 

 

4.21 Кількість отриманих премій Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок 

 

4.22 Кількість отриманих Державних премій України в галузі 

науки і техніки 

 

4.23 Кількість отриманих Державних премій України в галузі 

освіти 

 

5. Упровадження результатів наукових досліджень  

та експериментальних розробок 

5.1 Кількість опублікованої офіційної, наукової, виробничо-

практичної, навчальної та довідкової продукції7 

296 

5.2 Кількість продукції НАПН України з грифом МОН 5 

5.3 Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні в 206168 

                                                 
7 Наводяться дані з урахуванням продукції підготовленої за державні кошти та за рахунок інших джерел 

фінансування. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах 

підвідомчих установ8 

5.4 Кількість експериментальних закладів, установ, 

організацій 

39 

 

                                                 
8 Дані щодо кількості завантажень наукових праць, що розміщенні в електронній бібліотеці НАПН України 

та на сайтах підвідомчих установ подаються у відповідному порядку через риску дробу.  
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XV. ВИСНОВКИ 

 

У 2020 році ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 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: 

 виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти, 

працівників органів державної влади й органів місцевого самоврядування;  

 задоволення освітніх потреб здобувачів та професійного розвитку 

фахівців у системі формальної і неформальної післядипломної освіти;  

 застосування цифрових технологій в освітній, науковій, методичній, 

організаційній діяльності;  

 забезпечення якості освітнього процесу і результатів підвищення 

кваліфікації слухачів; 

 проведення наукових досліджень щодо трансформації професійного 

розвитку фахівців. 

 

Основні здобутки установи за рік. 

 

Колектив Університету зорієнтував свою діяльність на виконання 

стратегічних завдань розвитку вищої освіти, 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», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМУ від 27.12.2019 р. № 1133), Стратегії розвитку 

Університету менеджменту освіти. 

Освітня, наукова, методична, організаційна робота здійснювалася 

відповідно до основних напрямів державної політики в галузі освіти на 

засадах методології людиноцентризму, створення інноваційного освітнього 

середовища, випереджувальності надання якісних освітніх послуг. 

У 2020 році пріоритетним у роботі Центрального інституту 

післядипломної освіти стало опанування цифрових технологій, що дозволило 
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здійснювати комунікацію, управління інститутом, кафедрами і відділами, 

забезпечити належну якість освітнього процесу, провести заходи науково-

методичного спрямування, здійснювати наукові дослідження. 

Новим напрямом діяльності стала співпраця з Державною службою 

якості освіти України. Для підвищення кваліфікації керівників шкіл з 

проблем забезпечення внутрішньої системи якості розроблено 2 освітні 

програми, за якими у січні – лютому 2020 р. навчалося понад 200 керівників, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників як регіональних тренерів та 

експертів з інституційного аудиту у закладах загальної середньої освіти. 

Визначальною ознакою 2020 р. стала реалізація інноваційних підходів 

до формальної і неформальної післядипломної освіти на основі цифрових 

технологій. Науково-педагогічними працівниками ЦІПО з урахуванням 

особливостей навчання дорослих розроблена і введена в користування веб-

платформа «Система управління навчанням дорослих (Learning Management 

System Adult Learning)» – LMS АdL (М. О. Кириченко, В. В. Олійник, 

Т. М. Сорочан, Л. А. Карташова, С. В. Ларін) (http://dist.ues.net.ua/). Вона 

розміщена на сайті «Український відкритий університет післядипломної 

освіти» (далі – УВУПО) http://uvu.org.ua/ з метою забезпечення 

дистанційного етапу підвищення кваліфікації слухачів, які навчаються за 

бюджетні кошти, а також системи неформальної післядипломної освіти 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.08.2019 № 800 (із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМУ № 1133 від 27.12.2019). 

У 2020 році в системі неформальної післядипломної освіти УВУПО за 

програмами дистанційних, флеш- і спецкурсів обсягом 30 годин / 1 кредит 

ЄКТС за кошти фізичних і юридичних осіб здійснили підвищення 

кваліфікації 923 особи 

Колектив працівників ЦІПО забезпечує безперервний професійний 

розвиток педагогічних, науково-педагогічних, керівних кадрів освіти і 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування на 

основі інноваційних освітніх технологій.  

ЦІПО має потужний кадровий склад: до освітнього процесу залучені 

85% науково-педагогічних працівників із науковим ступенем та вченим 

званням, академіки НАПН України на чолі з її Президентом В. Г. Кременем, 

що дозволяє значно підвищити науковий рівень змісту освіти, наукових 

досліджень, забезпечити поєднання науки та практики в освіті.  

На курси підвищення кваліфікації зараховано: за кошти державного 

бюджету 3000 слухачів, що складає 140 груп; на курси підвищення 

кваліфікації державних службовців за кошти спеціального фонду 200 осіб, 

що складає 11 груп. 

Основну частину зарахованого контингенту складає напрям 

«Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 

галузі знань 01 "Освіта", відповідно 89,6% (2687 особи, 124 групи). 

http://dist.ues.net.ua/
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Підвищення кваліфікації працівників методичних служб складає 7,4% 

(222 осіб, 11 груп); спеціалістів психологічних служб – 3,0% (91 осіб, 5 груп). 

На основі сучасних цифрових технологій організовано роботу шести 

віртуальних кафедр. До науково-методичних заходів залучено понад 5000 

учасників, інформуванням освітян у соціальних мережах охоплено 

віртуальну аудиторію понад 40 тис. осіб. 

Набули поширення інноваційні форми професійного розвитку педагогів 

у міжкурсовий період: вебінари, діджитал-діалоги, Інтернет-конференції, 

заходи з онлайн трансляцією, в кожному з яких безпосередньо взяли участь 

понад 5000 учасників, а кількість переглядів сягає більше 7000.  

Інформаційно-цифрові технології застосовуються при вивченні думки і 

запитів слухачів курсів підвищення кваліфікації. Розроблено і впроваджено в 

освітній процес комплекс методичних та організаційних засобів в онлайн та 

офлайн режимах, зроблено прогностичний аналіз щодо впровадження 

розроблених інновацій в освітній процес курсів підвищення кваліфікації для 

професійного розвитку фахівців. 

Науково-педагогічними працівниками Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти розроблено концептуальну модель 

безперервної професійної (професійно-технічної) освіти, яка ґрунтується на 

ключових компетентностях для навчання впродовж життя шляхом 

формальної, неформальної та інформальної освіти.  

Діяльність БІНПО дозволяє здійснювати безперервну професійну 

підготовку фахівців та спрямована на: 

 підготовку всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, 

розвиток професійної кар’єри, підприємництва й самозайнятості, яка здобула 

освітні та професійні компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, 

можливостей, потреб національної економіки та суспільства; 

 організацію в Інституті підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти галузі знань «01 Освіта»; 

 підготовку і перепідготовку здобувачів освіти на рівні бакалавра і 

магістра за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 053 «Психологія», 

073 «Менеджмент», 010 «Науки про освіту», навчання і перевірку знань із 

питань охорони праці; 

Освітній процес в Інституті ґрунтується з урахуванням основних 

системоутворювальних принципів побудови відкритої освіти, зокрема 

сприяння сталому розвитку, доступності освіти, 

студенто(людино)центрованого навчання, безперервності, системності, 

гуманізації, варіативності, модульності, випереджувального професійного 

розвитку, академічної доброчесності, індивідуалізації і диференціації, 

моніторингу якості тощо.  

У 2020 р. інститут провадив освітню діяльність у сфері підвищення 

кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності та/або за 

місцем роботи педагогічних працівників, за іншим місцем (місцями) та/або 
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дистанційно. З 13.03.2020 р. у період карантинних обмежувальних заходів – 

виключно дистанційно. 

Станом на 31.12.2020 р. у 2020 р. за бюджетною формою зараховано 2 

000 осіб (100%) і випущено 1997 осіб (99,85%), у т.ч. за очною формою – 

відповідно – 51 осіб і 51 осіб, заочною формою відповідно – 1193 осіб і 1190 

осіб, за очно-дистанційною формою – відповідно – 756 осіб і 756 осіб, 

відраховано три особи: за заочною формою – 1 особу у зв’язку з прийняттям 

на військову службу за контрактом, 2 особи – у зв’язку зі смертю. 

Уперше в системі професійної (професійно-технічної) освіти двадцять 

п’ять педагогічних працівники Рівненської області пройшли навчання, 

набули нові знання, здобули додаткові фахові компетентності у Віртуальній 

Школі педагогічного коучингу (на базі НМЦ ПТО Рівненської області). 

Основна роль школи полягає в наданні адресної допомоги окремому 

педагогу чи групі, пропагуванні кращих освітніх практик з метою вирішення 

існуючих професійних проблем, стимулюванні та підтримці творчих 

потенційних можливостей, а також формуванні настанов на сталий 

саморозвиток фахівця в професійній діяльності. 

Оскільки технології формальної і неформальної освіти розглядаються 

як чинник підвищення якості, ефективності та результативності системи 

післядипломної освіти, збільшення попиту на різноманітні освітні послуги, 

зміни мотиваційної готовності й здатності педагогічних працівників до 

навчання впродовж життя, отже, як довгострокові інвестиції в майбутнє.  

У роботі БІНПО як інноваційне освітньо-цифрове середовище 

використовується освітня платформа «Профосвіта» (PORTA – PROF – 

STUDIA https://profosvita.org) системі: формальної післядипломної освіти, 

неформальної освіти, в інформальній освіті. Професійна значущість 

використання освітньої платформи «Профосвіта» (зареєстровано більше 5000 

учасників) як освітньо-цифрового середовища полягає в трансформації її від 

лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і 

міжпредметних компетентностей, формування європейських цінностей та 

вдосконаленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, їхніми 

замовниками та ключовими стейкголдерами, формування навичок 

використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги інформації, створювати 

власні цифрові продукти. Використання феномену мережевого ефекту 

(Network effect) при функціонуванні платформи «Профосвіта» 

відображається в її масштабуванні, відкритості, модульної структурованості, 

асинхронності, адаптивності і гнучкості. 

У січні 2020 року відділом сучасних технологій виробництва 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти відкрито онлайн 

консультпункт «Новітні виробничі технології» для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання. 

Протягом звітного року Навчально-науковим інститутом 

менеджменту та психології здійснювалася підготовка кваліфікованих кадрів 

для галузей національного господарства за спеціальностями: 011 «Освітні, 

https://profosvita.org/
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педагогічні науки», 016 «Спеціальна освіта», 051 «Економіка», 053 

«Психологія», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування».  

Загальна кількість здобувачів вищої освіти в ННІМП за 2020 рік 

становить 735 осіб (- 82 особи в порівнянні з 2019 р.), що складає 89,9% від 

чисельності студентів за 2019 рік, з них: 294 осособи денної форми навчання, 

441 особа заочної форми навчання. За освітнім ступенем бакалавр в ННІМП 

навчаються 369 осіб, з них: 274 особи денної та 95 осіб заочної форми 

навчання. За освітнім ступенем магістр навчається 366 осіб, з них: 20 осіб 

денної форми навчання та 346 осіб заочної форми навчання. 

Відповідно до планів прийому здобувачів вищої освіти до ННІМП у 

2020 році було зараховано 274 осіб, з них: денна форма навчання – 78 особа, 

196 осіб – заочна форма навчання). 

У 2020 році 332 здобувача вищої освіти успішно закінчили навчання в 

ННІМП, з них: освітній ступінь бакалавра отримали – 76 осіб (денна форма 

навчання – 28 осіб, заочна – 48 осіб ); освітній ступінь магістра отримали – 

256 осіб (денна форма навчання – 4 особи, заочна – 252 осіб). 

За 2020 рік зі складу здобувачів вищої освіти було відраховано 66 осіб з 

різних причин (порушення умов договору- 31особа, за власним бажанням -5 

осіб, академічна відпустка – 8 осіб, зі смертю – 1 особа, переведення з д/з – 8 

осіб, не приступили до навчання – 6 осіб, не підписала договір – 7 осіб). 

Значне відносне збільшення зарахованих на навчання, порівняно з 

минулим роком, спостерігається за програмою «Психологія», «Публічне 

управління та адміністрування», «Педагогіка вищої школи», «Менеджмент 

організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)». 

На подальшу перспективу стратегія кафедр у галузі освітньої 

діяльності передбачає пошук оптимального співвідношення європейських 

цінностей в освіті та вітчизняних традицій підготовки спеціалістів вищої 

кваліфікації, реалізацію принципів відповідності міжнародним стандартам 

якості освіти в поєднанні з постійним процесом підвищення професійних 

компетенцій науково-педагогічних кадрів кафедр. Також актуальним 

перспективним напрямом є налагодження співпраці та участь як студентів, 

так і викладачів кафедр у проектах кредитної мобільності з університетами-

партнерами за програмою «Еразмус+», що буде сприяти розвитку інновацій 

та обміну успішними практиками у галузі вищої освіти. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти  станом 

на 31.12.2020р. у 2020 р. за бюджетною формою зараховано 2 000 осіб 

(100%) і випущено 1997 осіб (99,85%), у т.ч. за очною формою – відповідно – 

51 осіб і 51 осіб, заочною формою відповідно – 1193 осіб і 1190 осіб, за очно-

дистанційною формою – відповідно – 756 осіб і 756 осіб, відраховано три 

особи: за заочною формою – 1 особу у зв’язку з прийняттям на військову 

службу за контрактом, 2 особи – у зв’язку зі смертю. 

Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-

професійними, освітньо-науковими програмами: перший (бакалаврський) 

http://mobilnist.kpi.ua/creditna-mobilnist/
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рівень (5 напрямів підготовки); другий (магістерський) рівень (6 напрямів 

підготовки). Студенти першого рівня вищої освіти (бакалаврського) 

здобувають вищу освіту за спеціальностями 053 Психологія, 015 Професійна 

освіта (Дизайн); другого рівня вищої освіти (магістерського) – за 

спеціальностями 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами), 073 

Менеджмент (Адміністративний менеджмент), 053 Психологія, 010 Науки 

про освіту (Педагогіка вищої школи). 

 

Виклики та ризики у діяльності установи. 

 

Але в умовах реформування вищої освіти, умов переходу на 

дистанційну форму навчання в діяльності Університету виникає ряд викликів 

та ризиків. 

Ризики пов’язані з виконанням плану-графіка курсів підвищення 

кваліфікації, серед них такі: 

 зміна категорій за заявами замовників; 

 проходження курсів ПК в ОІППО, або інших закладах освіти; 

 зміни у штатному розписі державних установ (перехід з однієї 

посади на іншу, звільнення з посади). 

Для подолання зазначеного ризику сформований резерв на підвищення 

кваліфікації, який цього року становив близько 700 осіб. Це дало змогу 

постійно корегувати зарахування слухачів на курси підвищення кваліфікації, 

що сприяє виконанню плана-графіку підвищення кваліфікації на поточний 

рік в повному обсязі. 

В освітній діяльності основним викликом та ризиком одночасно було 

формування якісного контингенту студентів. Для збереження та збільшення 

контингенту студентів Університет приділяє надзвичайну увагу 

профорієнтаційній роботі.  

Основною метою цих заходів є презентація для широких кіл населення 

досягнень інститутів, допомога абітурієнтам при свідомому виборі 

майбутньої професії та навчального закладу. Повністю оновлено буклети та 

презентації спеціальностей; здійснюється профорієнтаційна робота у 

соціальних мережах; проводиться постійна робота у закладах освіти 

м. Києва, Київської області та міст України; налагоджено тісні зв’язки з 

багатьма коледжами. 

 

Актуальні завдання на найближчу перспективу і конкретні шляхи 

їх розв’язання 

 

На рівні підготовки фахівців: 

1. Підготовка професіоналів, які володіють, як професійними, так і 

глобальними компетенціями, з метою формування конкурентоспроможного 

професіонала на світовому ринку праці. 
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2. Формування якісної інформаційно-іміджевої вступної кампанії з 

метою популяризації і привабливості здобуття вищої освіти в Університеті. 

3. Оновлення та постійне вдосконалення наукової компоненти 

діяльності має стати запорукою стратегічної конкурентоспроможності 

фахівців нової генерації, що реалізується через інтегральну сукупність науки 

і практики, активізацію молодіжної науки та інтенсифікації міжнародного 

наукового співробітництва. 

4. Пошук нових форм співпраці зі стейкхолдерами під якими слід 

розуміти не лише організації і підприємства, які працевлаштовують 

випускників, але й замовників потенційних наукових продуктів Інституту, 

бізнес-партнерів у підготовці сучасних фахівців. 

5. Вдосконалення кадрової політики інститутів шляхом інтенсифікації 

роботи з підготовки власних науково-педагогічних кадрів, посилення 

контролю щодо якості стажування та підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Інституту. 

6. Створення умов для формування професійної компетентності 

випускників, зокрема: креативності, здатності аналізувати великі обсяги 

інформації, системності мислення, здатності до самонавчання тощо. 

7. Розвиток міжнародної співпраці, можливостей реалізації спільних 

наукових проектів, запровадження різних форм обміну досвідом з питань 

освіти і науки. 

8. Удосконалення системи навчально-виховної роботи у напрямі 

підвищення мотивації студентів до відповідального навчання, формування у 

здобувачів вищої освіти індивідуального освітнього простору. 

9. Сприяти розвитку аспірантури, забезпечити якість підготовки 

докторів філософії (PhD) і наукового керівництва аспірантами і 

докторантами на кафедрах. 

На рівні підвищення кваліфікації: 

1. Забезпечити системну роботу з потенційним і наявним 

контингентом слухачів курсів підвищення кваліфікації шляхом вивчення 

освітніх потреб, використання баз даних замовників освітніх послуг і 

стейкхолдерів, виокремлення цільових груп споживачів і диференціації 

освітніх послуг відповідно до їхніх запитів. 

2. Варіативність форм і моделей підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників закладів професійної освіти, упровадження в 

освітній процес е-платформи для формальної, неформальної та інформальної 

освіти. 

3. Активізувати діяльність щодо розвитку напрямів підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування. 

4. Спрямувати наукову і методичну роботу на забезпечення якості 

освітнього процесу, оновити зміст і технології навчання на курсах 

підвищення кваліфікації. 

5. Посилити публікаційну активність науково-педагогічних 
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працівників за результатами науково-дослідної роботи. 

6. Розвивати систему неформальної безперервної освіти педагогічних, 

науково-педагогічних і керівних кадрів освіти шляхом залучення їх до 

Українського відкритого університету післядипломної освіти, розбудови 

віртуальних кафедр, організації навчання на основі практичного досвіду. 

7. Поширювати цифрові технології в управлінні, освітньому процесі, 

науковій і методичній роботі.  

8. Залучення науково-педагогічних працівників до закордонного 

стажування; 

9. Проведення спільних заходів (міжнародних конференцій із онлайн 

виступами представників зарубіжних закладів вищої освіти), розширення і 

зміцнення зв’язків 
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XVI. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ. 

 

«НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ» 
(монографії, препринти, збірники наукових праць тощо) 

 

Монографії, розділи в монографіях 

1. Кravchynska T. The specialist in the adults education system: criteria and 

levels of professional development of the specialist in the sample of district (city) 

methodical office (center). Innovative scientific researches: European development 

trends and regional aspect. Monograph. 1st ed. Riga Latvia: «Baltija Publishing». 

2020. 492 p. Р. 115–141. 

2. Сергеєва Л. М., Стойчик Т. І. Конкурентоздатність як умова 

професійного становлення фахівців: монографія. Дніпро: Журфонд, 2020. 

181 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721257/ 

3. Стойчик Т. І. Управління якістю підготовки конкурентоздатних 

фахівців у закладах професійної освіти: монографія / за наук. ред. 

Л. М. Сергеєвої. Дніпро: Журфонд, 2020. 767 с.  

4. Kondratova L. G., Ruzhitsky V. A. Professional development of artistic 

education teachers in postgraduate education. Vector of modern pedagogical and 

psychological science in Ukraine and EU countries: Collective monograph. Riga: 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 772 p. P. 1; P 321–337. Розділ в 

колективній монографії. 

URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/47/910

/2047-1?inline=1 DOI 

5. Kravchynska T. S. Public administration of the system of preschool 

education in Ukraine. Organization of scientific research in modern conditions 

‘2020: conference proceedings. Seattle: KindleDP, 2020. 649 p. Р. 375–377. 

DOI: 10.30888/979−865−1656−02−8.0 

URL: https://www.sworld.com.ua/index.php/secciius1−16/32203−us02−027  

6. Kravchynska T. S. Specificity of economic mechanisms of education 

management. Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, 

тенденції розвитку. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ; 

Туреччина, 07 жовт. 2020 р.); за ред. Є. О. Романенка, І. В. Жукової. Київ; 

Туреччина: ФОП КАНДИБА Т. П., 2020. С. 11–14. 

7. Kurylo V., Savchenko S., Karaman O. CITIZEN COMPETENCY 

FORMATION IN FUTURE INITIAL STAGE TEACHERS WITHIN THE 

LEGAL ENVIRONMENT OF THE NEW UKRAINIANSCHOOL. Theory and 

Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: 

monograph / Ed. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 

2020. Р. 12–20. URL: https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-

teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school/  

8. Карташова Л. А., Гуржій А. М. Цифровий освітній простір: 

концептуальні засади формування; організація та підтримка діяльності 

учасників освітнього процесу. Освіта майбутнього: концепції, методи, 

https://lib.iitta.gov.ua/721257/
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/47/910/2047-1?inline=1
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/47/910/2047-1?inline=1
https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school/
https://www.oktanprint.cz/p/theory-and-practice-of-future-teacher-s-training-for-work-in-new-ukrainian-school/
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підходи: кол. монографія / за заг. ред. В. В. Любарець, Н. В. Бахмат. Київ: 

Міленіум, 2020. 310 с. 

9. Кондратова Л. Г. Використання арт-технологій в процесі 

викладання інтегрованого курсу «Мистецтво». Психолого-педагогічна 

допомога особистості засобами арт-терапії: кол. монографія / за заг. ред. 

Т. А. Ткачук, Н. О. Бочаріної. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 

2020. 365 с. С. 167–179. Розділ в колективній монографії, 2 д.а. 

10. Москальова А. С. Психологія попередження та подолання 

професійних криз у керівників закладів загальної середньої освіти: 

монографія. 2020. (10 др. арк.). 

11. Надрага В. І. Концептуальні засади соціального захисту населення 

країн європейського союзу в контексті мінімізації соціальних ризиків. 

Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: 

проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: кол. монографія / 

за наук. ред. Р. В. Войтович, К. В. Дубич. Київ, 2020. С. 46–60; 360–374.  

12. Ivanova V., Ivanov O. Information security management of industrial 

enterprises and its features when using the industrial internet of things. Security 

Management of the ХХІ Century: National and Geopolitical Aspects. Issue 2: 

Сollective monograph. Еd. by I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 2020. 472 р. 

Р. 375–381. 

URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7916/1/monograph%2

0Poltava%20winter%202020.pdf  

13. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: 

теорія, методологія, практика: кол. монографія; за заг. ред. В. В. Іванової. 

Суми: ПФ «Вид-во “Університетська книга”», 2020. 231 с. 

14. Гладуш В. А. Збереження здоров’я особистості як науково-

педагогічний феномен. Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенціалу 

особистості: кол. монографія. Дніпро: ЛІРА, 2020. 384 с. С. 6–34; 144–166; 

330–338. ISBN 978-966-981-317-6. 

15. Гладуш В. А. Післядипломна педагогічна освіта дефектологів в 

Україні: тенденції, виклики, перспективи. Освіта дорослих: світові тенденції, 

українські реалії та перспективи: кол. монографія. Харків, 2020. С. 394–412. 

ISBN 978-617-7912-56-8. 

16. Брюховецька О. В. Професійна толерантність керівників як чинник 

розвитку освітніх організацій. Соціально-економічні та правові аспекти 

розвитку суспільства: кол. монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. 

Київ: ВНЗ «Ун-т економіки та права "КРОК"», 2020. С. 177–199. 

17. Inga Uriadnikova, Waldemar Gaida. Innovation in teaching for the civil 

protection in Ukrainian universities. Modern aspects of management: Scientific 

Monograph / edit. W. Gaida, P. Soroka, V. Zaplatynskyi. Kyiv – Warsaw: 

Publishing House of the Warsaw Management School Graduate and Postgraduate 

School. 2019. Chapter 4. Part 2. 274 p. ISBN 978-83-60882-02-3. (не подавалась 

до звіту, надрукована 2020 р) 

18. Инга Урядникова, Вальдемар Гайда. Креативность в контексте 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7916/1/monograph%20Poltava%20winter%202020.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7916/1/monograph%20Poltava%20winter%202020.pdf
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инновационного развития профессиональной деятельности. Zarzadzanie 

prezedsiebiorstwem w spolecznej nauce kosciola / edit. W. Gaida, P. Soroka. 

Warsaw: Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoly Zarzadzania – Szkoly 

Wyzszey. 2020. Sekcja 15. 231 p. ISBN 978-83-60882-03-0. (подано до друку) 

 

Збірники наукових праць 

«ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ» 

(практичні посібники, методичні посібники, методичні рекомендації, 

практичні порадники тощо) 

 

Методичні посібники 

1. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво: 1 кл.: конспект-

конструктор уроків мистецтва: домінанти змісту і методики. Метод. вид. 

Київ: Генеза, 2020. 80 с.  

2. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво: 3 кл.: конспект-

конструктор уроків мистецтва: домінанти змісту і методики. Метод. вид. 

Київ: Генеза, 2020. 80 с. 

3. Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній 

діяльності: метод. посіб. / С. М. Іванова, О. М. Спірін, В. М. Дем’яненко [та 

ін.]; за наук. ред. проф. О. М. Спіріна. Київ: Пед. думка, 2020. 181 с. 

URL: https://lib.iitta.gov.ua/721991 

4. Кондратова Л. Г. Мистецтво: книга для вчителя, конспекти уроків 

для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладу: метод. посіб. НУШ. Тернопіль: Навч. 

книга-Богдан, 2020. 280 c. URL: https://bohdan-

books.com/upload/iblock/f43/f43a48020401c17f30e92e67a01e2666.pdf (28,83 

д.а.) 

5. Кондратова Л. Г. Мистецтво: календарне планування: 3 клас: метод. 

посіб. Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2020. 64 с. (2,6 д.а.) 

 

Методичні рекомендації 

1. Сергеєва Л. М., Олешко П. С., Кінах Н. В., Купрієвич В. О. 

Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів 

підвищення кваліфікації: метод. рек. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 

2020. 60 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720994/ 

2. Методичні рекомендації до атестації здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» / уклад. Г. М. Тимошко, Т. А. Махиня. 

Київ, 2020. 70 с. 

3. Методичні рекомендації до атестації здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Педагогіка 

вищої школи» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / уклад. 

І. Л. Сіданіч, Н. О. Приходькіна. Київ, 2020. 88 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/721991
https://lib.iitta.gov.ua/720994/
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4. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників: методичні рекомендації. Біла Церква: БІНПО УМО, 2020. 46 с. 

 

 

Практичні порадники 

 

1. Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-

теоретичної підготовки) / В. Є. Харагірло, А. М. Лукіянчук, Л. Є. Коваль, 

Н. Г. Торба. Біла Церква: БІНПО УМО, 2020. 81 с. 

 

Збірники навчально-методичних розробок, збірники програм 

 

1. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти: зб. робочих програм / наук. 

ред., упоряд. В. В. Сидоренко, А. В. Денисова. Київ: Агроосвіта, 2020. 172 с. 

 

«НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ» 
(навчальні програми, підручники, 

навчальні посібники (навчально-методичні, 

навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити); 

засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи; 

навчальні карти; відео- та аудіовізуальні засоби навчання; 

електронні засоби навчального призначення; 

електронні засоби загального призначення тощо) 

 

Навчально-методичні посібники 

1. Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, 

спрівпраця, проєкти: посібник / за наук. ред. упоряд. О. Просіної, Я. Швень. 

Київ: ТОВ «Білоцерквдрук». 2020. 207 с. 

2. Верченко Н. В. Психологічні засади професійної діяльності. Біла 

Церква: БІНПО, 2020. 62 с. 

3. Коваль Л. Є. Профорієнтаційна робота в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти: навч.-метод. посіб.; вид. 2-ге; перероб. і 

допов. Біла Церква: БІНПО, 2020. 223 с. 

4. Лукіянчук А. М. Психологічні основи професійного становлення та 

розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навч.-метод. 

посіб.; вид 2-ге, пороб. і допов. Біла Церква: БІНПО, 2020. 155 с. 

5. Сахно О. В., Денисова А. В. Трудові аспекти діяльності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти: навч. посіб. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО», 2019. 178 с. не 

подавався до звіту у 2019 р.(не увійшов до звіту 2019) 



243 

 

6. Сидоренко В. В., Сорочан Т. Віртуальна кафедра. Енциклопедія 

освіти: НАПН України, 2020. С. 134–135. 

7. Сидоренко В. В., Єрмоленко А., Денисова А., Кулішов В., 

Ковальчук О. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога 

фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програм.-

метод. комплекс / за наук. ред. В. В. Сидоренко. Київ: НМЦ ВФПО, 2020, 

190 с. (перемога на Міжнародній виставці). 

8. Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і 

ресурси: електрон. курс. Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2020. 130 с. 

(перемога на Міжнародній виставці). 

9. Торба Н. Г. Психологічні аспекти творчого підходу в роботі педагога 

сучасної професійної школи. Біла Церква: БІНПО, 2020. 120 с. 

10. Харагірло В. Є. Національне виховання здобувачів освіти на 

сучасному етапі: навч.-метод. посіб. Біла Церква: БІНПО, 2020. 92 с. 

11. Харагірло В. Є. Психолого-педагогічні аспекти корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки: навч.-метод. посіб.; вид. 2, допов. Біла 

Церква: БІНПО, 2020. 181 с. 

 

Навчальні програми 

(спецкурсів, навчальних дисциплін) 

Програми 

1. Ляхоцька Л. Л. Дистанційне навчання та інформаційно-

комунікаційні технології в системі відкритої післядипломної освіти: зб. навч. 

матеріалів (робочі навчальні програми, конспекти занять та спецкурсів); 

ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2020. 170 с. 

2. Програма розвитку дітей дошкільного віку із синдромом Дауна 

«Діти Сонця» / кол. авторів: А. С. Москальова, Я. Я. Чезлова, О. В. Голубєва, 

М. О. Кустош. Вінниця, 2020. 143 с. Гриф МОН України (7,5 / 2 др. арк.). 

3. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти / Вікторія Сидоренко, Андрій 

Єрмоленко. Київ: Агроосвіта, 2020. 64 с. 

 

Освітньо-професійні програми 

4. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації категорії 

слухачів майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти / наук. ред. В. В. Сидоренко. Київ: Агроосвіта, 2019. не 

подавалася до звіту у 2019 р. 

5. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації категорії 

слухачів викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти / наук. ред. В. В. Сидоренко. Київ: Агроосвіта, 

2019. не подавалася до звіту у 2019 р. 

6. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації категорії 

слухачів старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти / 



244 

 

наук. ред. В. В  Сидоренко. Київ: Агроосвіта, 2019. не подавалася до звіту у 

2019р 

7. Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» / уклад. 

Н. О. Приходькіна. Київ, 2020. 16 с. 

8. Освітньо-професійна програму «Психологія» спеціальності 053 

Психологія для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти / П. В. Лушин, О. В. Брюховецька, А. І. Гусєв. Київ, 2020. 18 с. 

9. Освітньо-професійна програму «Психологія» спеціальності 053 

Психологія для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко, А. І. Гусєв. Київ, 2020. 14 с. 

10. Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності)» спеціальності 073 

«Менеджмент» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО 

«Ун-т менедж. освіти», 2020. 16 с. 

11. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спеціальності 073 

«Менеджмент» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО 

«Ун-т менедж. освіти», 2020. 15 с. 

12. Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Ун-т 

менедж. освіти», 2020. 16 с. 

13. Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. Київ: ДЗВО «Ун-т 

менедж. освіти», 2020. 13 с. 

14. Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та 

економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» для підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. Л. Фещенко, 

О. Л. Ануфрієва, О. В. Мурашко. Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. 

16 с. 

15. Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та 

економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» для підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. Л. Фещенко, 

О. Л. Ануфрієва, О. В. Мурашко. Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. 

15 с. 

16. Касьян С. П., Антощук С. В., Кондратова Л. Г. Освітньо-професійна 

програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-

педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 
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«Освіта» категорії слухачів: «Педагогічні працівники закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Упровадження STEAM 

освіти в освітній процес». Київ: ДЗВО «УМО» ЦІПО, 2020. 29 с.  

 

 

 

Робочі програми навчальних дисциплін 

 

17. Керівник навчального закладу: робоча програма навч. дисципліни 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-

професійної програми «Управління навчальним закладом». Київ: ДЗВО «Ун-

т менедж. освіти», 2020. 16 с.  

18. Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток організаційної 

культури керівника закладу освіти» складена відповідно до навчального 

плану освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти. Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. 16 с. 

19. Менеджмент освіти: робоча програма навчальної дисципліни для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним закладом». Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. 

освіти», 2020. 21 с.  

20. Робоча програма навчальної дисципліни «Організаційна діяльність 

керівника навчального закладу» складена відповідно до навч. плану освітньо-

професійних / освітньо-наукових програм Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології. Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. 15 с.  

21. Техніка управлінської діяльності: робоча програма навч. дисципліни 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-

професійної програми «Управління навчальним закладом». Київ: ДЗВО «Ун-

т менедж. освіти», 2020. 21 с. 

 

Спецкурси 

 

1. Бондаревська І. О. Психологія економічної поведінки сучасного 

фахівця: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі 

післядипломної освіти. Київ, 2020. 16 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/719548/ 

(0,8 др. арк.) 

2. Бондарчук О. І., Пінчук Н. І. Як попередити та подолати стрес у 

складних умовах сьогодення: спецкурс для слухачів очно-дистан. форми 

навчання в системі післядиплом. освіти. Київ, 2020. 48 с. (2 др. арк.). 

3. Збірник спецкурсів «Психологічне забезпечення суб’єктивного 

благополуччя персоналу освітніх організацій в умовах соціальних 

трансформацій». (12 д20р. арк.). 

4. Киричук В. О. Діагностика і аналіз розвитку педагогічного 

колективу ліцею за допомогою комп’ютерної програми «Персонал»: 

https://lib.iitta.gov.ua/719548/
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спецкурс для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі післядиплом. 

освіти. Київ, 2020. 24 с. (1 др. арк.) 

5. Москальова А. С. Балахтар К. С. Розвиток креативності викладача 

іноземної мови як чинник його суб’єктивного благополуччя: спецкурс. Київ: 

Талком, 2020. 74 с. (3 др. арк.) 

6. Прокопенко О. А. Психологічні особливості ефективного ділового 

спілкування учасників освітнього процесу: спецкурс. Київ, 2020. 48 с. 

(2 др. арк.)  

7. Прокопенко О. А. Розвиток Я-концепції педагогічного працівника 

як чинник його професіоналізму: спецкурс для слухачів очно-дистан. форми 

навчання в системі післядиплом. освіти; НАПН України, Ун-т менедж. 

освіти. Київ, 2020. 48 с. (2 др. арк.)  

8. Пустовалов І. В. Розвиток ціннісно-смислової сфери особистості як 

чинника суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій: 

спецкурс для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі післядиплом. 

освіти. Київ, 2020. 28 с. (1,1 др. арк.) 

9. Флярковська О. В. Ідентифікація та реагування на випадки 

насильства щодо дітей під час освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання: спецкурс для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі 

післядиплом. освіти. Київ, 2020. 23 с. (1 др. арк.) 

10. Флярковська О. В. Профорієнтаційна робота кар’єрного 

консультанта психолого-педагогічний аспект: спецкурс для слухачів очно-

дистан. форми навчання в системі післядиплом. освіти. Київ, 2020. 24 с. 

(1 др. арк.) 

11. Андрос М. Є. Цифрові системи дистанційного тестування: спецкурс 

для слухачів курсів підвищення кваліфікації методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів), керівники закладів загальної середньої 

освіти. Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2020. 34 с. 

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

професійного розвитку педагога Нової української школи: спецкурс. Київ: 

Агроосвіта, 2020. 94 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720149/ 

13. Шевчук С. С. Розвиток ключових компетентностей здобувачів 

освіти у позааудиторній навчальній діяльності ЗП(ПТ)О: спецкурс. Біла 

Церква: БІНПО, 2020. 84 с. 

 

Підручники 

 

1. Кондратова Л. Г. Мистецтво: підручник для 3 кл. загальноосвітнього 

навчального закладу. НУШ. Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2020. 160 с. 

URL: https://bohdan-

books.com/upload/iblock/2ae/2ae5810ab17bcb02349003158d8b88b6.pdf (13, 0 

д.а). 

2. Масол Л. М., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво: підручник 

інтегрованого курсу для 3 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ: 

https://lib.iitta.gov.ua/720149/
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Генеза, 2020. 128 с. : іл. 

2. Висоцька А. М. Українська мова: підручник для осіб з особливими 

освітніми потребами (F 70), 3 клас. Київ: Либідь, 2020. 192 c.  

3. Висоцька А. М., Блеч Г. О. Українська мова: підручник для осіб з 

особливими освітніми потребами (F 70), 2 клас. Київ: Либідь, 2020. 160 с. 

 

 

 

 

Навчальні посібники 
(навчально-методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії, 

практикуми) 

 

1. Гущина Н. І. Нова українська школа: використання інформаційно-

комунікаційних технологій у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти: 

навч.-метод. посіб. Київ: Видав. дім «Освіта», 2020. 112 с. ISBN 978-966-983-

202-3. УДК 373.3.091.33-028.22(477)(072). Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 

13.10.2020 № 1/11-7026)  

2. Гущина Н. І., Василашко І. П., Коршунова О. В., Патрикеєва О. О. 

Збірник матеріалів зимової дистанційної сесії «STEM-школа – 2020». Київ: 

Видав. дім «Освіта», 2020. 100 с. ISBN 978-066-983-144-6 (Рекомендовано до 

публікації Вченою радою Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Ун-т менедж. освіти» НАПН України (протокол № 3 від 14.04.2020) 

3. Сіданіч І., Кислашко О., Кириченко А. Інтеграція Біблійних істин у 

шкільну математику: навч.-метод. посіб. Київ: Духовна вісь, 2020. 80 с. 

4. Гладуш В. А., Висоцька А. М., Дубовський С. О. Організація та 

проведення педагогічної і науково-дослідної практики здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»: навч.-метод. посіб. 

URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9

F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0

%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%20(1).pdf 

5. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність: навч. 

посіб. / Є. Г. Карташов, А. П. Миколаєць, А. В. Антонов, І. О. Драган, 

Н. В. Дацій, Ю. В. Шлапак; за заг. ред. Є. Г. Карташова, А. П. Миколайця. 

Київ: Освіта України, 2020. 304 с. 

 

Робочі зошити 

 

1. Калініченко О., Масол Л., Аристова Л. Мої перші творчі кроки: 

робочий зошит-альбом для 3 кл. Київ: ВД «Освіта. 2020. 64 с. ISВN 

978−966−983−130−9 

2. Кондратова Л. Г. Мистецтво: музичне мистецтво для 3 кл.: робочий 

зошит загальноосвітніх навчальних закладів. НУШ. Тернопіль: Навч. книга-

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%20(1).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%20(1).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%20(1).pdf


248 

 

Богдан, 2020. 176 с. URL: https://bohdan-

books.com/upload/iblock/e83/e83034402f1a10eb30f1ac65b6a5ac9a.pdf (8,37 д.а) 

3. 3.Кондратова Л. Г. Мистецтво. Альбом. Образотворче мистецтво 

для 3 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. НУШ. Тернопіль: Навч. 

книга-Богдан, 2020. 140 URL: https://bohdan-

books.com/upload/iblock/ae1/ae13ad4de88a0933721c395960ebb57a.pdf  

навчальне видання, 8,37 д.а 

4. Масол Л. М., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво: робочий 

зошит-альбом інтегрованого курсу для 3 кл. закладів загальної середньої 

освіти. Київ: Генеза, 2020. 64 с. : іл.  ISВN 978−966−11−1093−8 

5. Скрипник М. І. Актуальні технології навчання у фаховій 

передвищій освіті: робочий зошит для викладачів закладів фахової 

передвищої освіти. Київ: ЦІПО, 2019. 62 с. (електронна версія). 

6. Скрипник М. І. Інновації та експериментування у навчанні. Ч. 1. 

Освіта та інновації: від загального до конкретного: робочий зошит із 

дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навч. плану 

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

педагогічні науки». Київ: ЦІПО, 2020. 32 с.  

7. Скрипник М. І. Мейнстрім для філолога: як компетентно обрати 

актуальну технологію навчання: робочий зошит для вчителів ЗЗСО. Київ: 

ЦІПО, 2020. 42 с. (електронна версія). 

8. Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Ч. 1. 

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

із дисципліна вільного вибору навч. плану підготовки аспірантів галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ: 

ЦІПО, 2020. 63 с. (перевидання) 

9. Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Ч. 2. 

Технологічний блок (процес наукового пізнання). Розробляємо програму 

дослідно-експериментальної роботи: робочий зошит із дисципліна вільного 

вибору навч. плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ: ЦІПО, 2020. 39 с. 

(перевидання) 

10. Скрипник М. І. Творча майстерня молодого науковця. Ч. 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: ЦІПО, 2020. 23 с. (перевидання) 

11. Скрипник М. І. Технологія організації дослідно-експериментальної 

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

школи: Робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки 

аспірантів ІІ курсу навч. плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ: ЦІПО, 2020. 41 с. 

(перевидання) 

12. Скрипник М. І. Технологія організації дослідно-експериментальної 
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роботи. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. Ч. 2. Як 

подолати проблемні ситуації в програмі дослідно-експериментальної 

роботи?: робочий зошит із дисципліна циклу професійної підготовки 

аспірантів ІІ курсу навч. плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ: ЦІПО, 2020. 27 с. 

(перевидання) 

13. Скрипник М. І. Технологія організації дослідно-експериментальної 

роботи. Ч. 3. «Nulliusinverba» («Нічого зі слів»): доказ через експеримент: 

робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки 011 «Освітні, 

педагогічні науки». Київ: ЦІПО, 2020. 28 с. (перевидання) 

14. Скрипник М. І. Інноваційна педагогіка та педагогіка партнерства: 

робочий зошит для підготовки за освітньою програмою «Підготовка 

експертів до проведення інституційного аудиту в закладах загальної 

середньої освіти». Київ: ЦІПО, 2019. 34 с. (електронна версія). 

URL: http://lib.iitta.gov.ua/722609/ 

15. Скрипник Марина. Інноваційна педагогіка та педагогіка 

партнерства: робочий зошит для підготовки за освітньою програмою 

«Підготовка експертів до проведення інституційного аудиту в закладах 

загальної середньої освіти». Методист. 2020. № 4, квітень (100). С. 28–79. 

 

Засоби навчання 
(навчально-наочні ігрові посібники; атласи; навчальні карти; відео- та 

аудіовізуальні засоби навчання; електронні засоби навчального призначення; 

електронні засоби загального призначення тощо) 

 

«ДОВІДКОВА ПРОДУКЦІЯ» 

(енциклопедії (енциклопедичні словники); мовні, лінгвістичні словники; 

довідники, каталоги тощо) 

 

1. Довідник-путівник майбутнього магістра для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» / уклад. Н. О. Приходькіна. Київ, 2020. 

15 с. 

2. Довідник-путівник майбутнього магістра для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» / уклад. Т. А. Махиня. Київ, 2020. 

17 с. 

3. Довідник-путівник майбутнього магістра для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми 

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

/ уклад. І. Л. Сіданіч. Київ, 2020. 17 с. 

 

http://lib.iitta.gov.ua/722609/
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Інше 

1. Силабус навчальної дисципліни «Організаційна діяльність керівника 

навчального закладу» складена відповідно до навч. плану освітньо-

професійних/освітньо-наукових програм Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2020. 8 с. 

2. Силабус навчальної дисципліни «Розвиток організаційної культури 

керівника закладу освіти» складена відповідно до навчального плану 

освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2020. 8 с. 

3. Силабус навчальної дисципліни «Техніка управлінської діяльності» 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-

професійної програми «Управління навчальним закладом». Київ: ДЗВО «Ун-

т менедж. освіти», 2020. 19 с. 

4. Силабус навчальної дисципліни «Керівник навчального закладу» 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-

професійної програми «Управління навчальним закладом». Київ: ДЗВО «Ун-

т менедж. освіти», 2020. 8 с. 

5. Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент освіти» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним закладом». Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. 

освіти», 2020. 8 с. 

6. Мануал до атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського та 

магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія» / П. В. Лушин, 

Я. В. Сухенко, С. О. Хілько, С. В. Шевченко. Київ, 2020. 92 с. 

URL: https://lib.iitta.gov.ua/719295 

 

Збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо 

 

1. Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці кваліфікованих 

робітників: електрон. зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. семінару (м. Горішні 

Плавні 16 квіт. 2020 р.) / за заг. ред. В. С. Кулішова, І. В. Арестової. 

Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 299 с. 

(надруковано) 

2. Упровадження сучасних освітніх технологій при підготовці 

кваліфікованих робітників: електрон. зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. 

семінару (м. Черкаси, 24 квіт. 2020 р.) / за заг. ред. С. В. Соболєвої, 

І. В. Арестової. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 

114 с. 

3. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

безперервної освіти: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (29 

листоп. 2019 р., м. Біла Церква). Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2020. 

4. Реалізація перспективного педагогічного досвіду у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти:: електрон. зб. матеріалів Регіон. 

https://lib.iitta.gov.ua/719295
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П. В. Ворони. Київ: ТОВ «Видав. дім «АртЕк», 2020. С. 19–24. 

5. Lushyn P. An ambiguous sign of upcoming adjustment: tolerance for 

over-protection, “scheduled separation” and chaos. Досвід переживання пандемії 

covid-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна 

підтримка: матеріали онлайн-семінарів (23 квіт. 2020 р.). «Досвід карантину: 

дистанційна психологічна допомога і підтримка» та 15 травня 2020 року 

«Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії covid-19 і 

карантину» / за наук. ред. М. М. Слюсаревського, Л. А. Найдьонової, 

О. Л. Вознесенської. Київ: ІСПП НАПН України, 2020. С. 10–18. 

DOI: http://doi.org/10.33120/QERPASProceding-2020 електронне видання. 

6. Фещенко О. Л. Роль інформаційних технологій в підготовці фахівців 

з адміністративного менеджменту. Психолого-педагогічний супровід 

підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення: зб. тез 

Міжкафедр. наук. семінару (м. Київ, 24 лют. 2020 р.). Київ: ДЗВО «Ун-т 

менедж. освіти», 2020. С. 33–39. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-

nimp. електронний ресурс 

https://drive.google.com/file/d/14F-S9Vb8D6XST6YCyE3AL-Mxb0oUn85s/view
https://drive.google.com/file/d/14F-S9Vb8D6XST6YCyE3AL-Mxb0oUn85s/view
http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
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Науково-експертна діяльність вчених  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в 2020 р. 

 

 

Таблиця І.1.1.  

 

Членство вчених закладу в агентствах, експертних радах, комісіях, 

комітетах, робочих групах тощо 

 

Прізвище, 

ініціали вченого, 

ORCID iD 

(основне місце 

роботи / 

сумісник) 

Назва агентства, експертної 

ради, комісії, комітету, 

робочої групи тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

Бородіна Н. А., 

https://orcid.org/00

00-0002-5942-

5658  

(основне місце 

роботи) 

Національне агентство 

забезпечення якості освіти  

Наказ від 21.11.2019 р. 

№ 188-Е 

Реєстр експертів 

НАЗЯВО 

https://naqa.gov.ua/експерт

и/ 

Додаток від 13. 10. 2020 

р. 

(147) 

Бородіна Н. А., 

https://orcid.org/00

00-0002-5942-

5658  

(основне місце 

роботи) 

Національне агентство 

забезпечення якості освіти 

Наказ від 25.11.2019 р. 

№ 245-Е 

Уряднікова І. В., 

https://orcid.org/00

00-0002-3750-

876X ( 

основне місце 

роботи) 

Національне агентство 

забезпечення якості освіти 

Реєстр експертів 

НАЗЯВО 

https://naqa.gov.ua/експерт

и/ 

Додаток від 13. 10. 2020 р 

(1719) 

Горошкова Л. А., 

https://orcid.org/00

00-0002-7142-

4308 

(основне місце 

роботи) 

Вчений секретар секції 22 

"Науки про Землю" Наукової 

ради МОН  

Наказ МОН України 

№ 859 від 20.06.2019 року 

Ковальчук В. І., 

https://orcid.org/00

Національне агентство 

забезпечення якості освіти  

Наказ Е-19-0573 від 

05.11.2019 р 

https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-3750-876X
https://orcid.org/0000-0002-3750-876X
https://orcid.org/0000-0002-3750-876X
https://orcid.org/0000-0002-7142-4308
https://orcid.org/0000-0002-7142-4308
https://orcid.org/0000-0002-7142-4308
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
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Прізвище, 

ініціали вченого, 

ORCID iD 

(основне місце 

роботи / 

сумісник) 

Назва агентства, експертної 

ради, комісії, комітету, 

робочої групи тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

00-0002-5006-

573X (сумісник) 

Реєстр експертів 

НАЗЯВО 

https://naqa.gov.ua/експерт

и/ 

Додаток від 13. 10. 2020 р 

(722) 

Ковальчук В. І., 

https://orcid.org/00

00-0002-5006-

573X (сумісник) 

Науково-методичної ради 

МОН (015 Професйна освіта 

(за спеціалізаціями) 

Наказ №1451 від 

21.11.2019 р. 

Хлобистов Є. В. 

https://orcid.org/00

00-0002-9983-

9062 (сумісник) 

Національне агентство 

забезпечення якості освіти 

Наказ від 21.11.2019 р. 

№ 188-Е 

Реєстр експертів 

НАЗЯВО 

https://naqa.gov.ua/експерт

и/ 

Додаток від 13. 10. 2020 р 

(1773) 

Рябова З. В. 

https://orcid.org/00

00-0001-9373-

7121, 

(основне місце 

роботи) 

Член журі Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 

2021». Номінація «Керівник 

закладу освіти» 

Наказ МОН України 

«Про проведення 

Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 

2021» №777 від 

09.06.2020 

Курило В. С. 

https://orcid.org/00

00-0003-2471-

3358 

(сумісник) 

Експертна рада МОН 

України з проведення 

експертизи дисертацій з 

педагогічних наук та 

фізичного виховання 

Наказ МОН від 

24.07.2020 № 958 

Супрун В. В., 

https://orcid.org/00

00-0003-3117-

5834 

(основне місце 

роботи) 

Член робочої групи з 

розроблення 

професійних стандартів 

«Майстер виробничого 

навчання», 

«Педагог професійного 

навчання», 

«Методист закладу 

професійної (професійно-

https://ivet.edu.ua/patnery/h

romadski-orhanizatsii 

https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
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Прізвище, 

ініціали вченого, 

ORCID iD 

(основне місце 

роботи / 

сумісник) 

Назва агентства, експертної 

ради, комісії, комітету, 

робочої групи тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

технічної) освіти» 

Сергеєва Л.М. 

https://orcid.org/00

00-0002-7177-

3014 

(основне місце 

роботи) 

Член спеціалізованої вченої 

ради Д.26.455.03 

(Наказ МОН України від 

07.05.2019 № 612 

(Додаток 1 до Наказу 

Міністерства освіти і 

науки України від 

07.05.2019 № 612) 

Петренко Л.М. 

https://orcid.org/00

00-0002-7604-

7273 

(основне місце 

роботи) 

Член спеціалізованої вченої 

ради Д.26.455.03  

Член постійної 

спеціалізованої вченої 

ради Д 26.455.03 в ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України (2020 рр.) 

Наказ МОН України № 

387 від 04.03.2020 р. 

Романова Г.М. 

0000-0002-2388-

6997 (сумісник) 

Член спеціалізованої вченої 

ради Д.26.455.03  

 

 

Наукова рада Міністерства 

освіти і науки України 

(Секція 19 «Педагогіка, 

психологія, проблеми молоді 

та спорту») 

Член постійної 

спеціалізованої вченої 

ради Д 26.455.03 в ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України (2020 рр.) 

Наказ МОН України № 

387 від 04.03.2020 р. 

Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 

20 червня 2019 року  

N 859 

Бондарчук О. І. 

ORCID iD 0000-

0003-3920-242X 

(основне місце 

роботи) 

НМК 4 з соціальних наук і 

журналістики, підкомісія 053 

Психологія сектору вищої 

освіти Науково-методичної 

ради МОН України 

Про затвердження 

персонального складу 

комісій (підкомісій) 

сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради 

МОН України (наказ 

МОН України № 582 від 

25.04.2019 р.) 

Бондаревська І. О

. 

ORCID iD 0000-

European Commission, Researh 

Executive Agency (REA) - 

Експерт Єврокомісії 

Expert Contract Number 

CT-EX2015D259562-101 

https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7604-7273
https://orcid.org/0000-0002-7604-7273
https://orcid.org/0000-0002-7604-7273
http://orcid.org/0000-0002-2388-6997
http://orcid.org/0000-0002-2388-6997
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
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Прізвище, 

ініціали вченого, 

ORCID iD 

(основне місце 

роботи / 

сумісник) 

Назва агентства, експертної 

ради, комісії, комітету, 

робочої групи тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

0002-7006-0979 

(сумісник) 

Сорочан Т.М. 

https://orcid.org/00

00-0002-4704-

2385 

(основне місце 

роботи) 

Міжвідомча рада з 

координації досліджень у 

галузі освіти, педагогіки і 

психології  

 

Робоча група з розроблення 

проекту Закону України «Про 

освіту дорослих» 

Постанова Президії 

Національної академії 

педагогічних наук 

України від 23 червня 

2016 р. № 1-2/9-175  

 

 

Наказ МОНУ від 

12.01.2018 № 30 

Касьян С.П., 

https://orcid.org/00

00-0001-7310-

233X 

(основне місце 

роботи) 

Науково-методична комісія 

(підкомісій) сектору вищої 

освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і 

науки України, Науково-

методична комісія 15 з 

організаційно-методичного 

забезпечення вищої освіти, 

302 Дистанційне навчання 

Наказ МОН від 

06.04.2016 № 375 “Про 

затвердження 

персонального складу 

Науково-методичних 

комісій (підкомісій) 

сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і 

науки України” 

Спірін О.М. 

https://orcid.org/00

00-0002-9594-

6602 

сумісник 

Голова науково-методичної 

комісії з інформатики 

Науково-методичної ради з 

питань освіти МОН України 

 

Член експертної групи 

Міністерства освіти і науки 

України з оцінювання 

ефективності діяльності 

наукових установ за 

науковим напрямом 

соціогуманітарних наук  

 

Голова секції "Педагогіка, 

психологія, проблеми молоді 

та спорту" Наукової ради 

МОН України  

Наказ МОНМСУ №1341 

від 29.11.2012 р. 

 

 

 

Наказ МОНУ № 524 від 

19 квітня 2019 року "Про 

експертні групи з 

оцінювання діяльності 

наукових установ" 

 

 

 

 

Наказ МОНУ № 859 від 

20.06.2019 р. «Про 

затвердження складу 

https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X
https://orcid.org/0000-0002-9594-6602
https://orcid.org/0000-0002-9594-6602
https://orcid.org/0000-0002-9594-6602
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Прізвище, 

ініціали вченого, 

ORCID iD 

(основне місце 

роботи / 

сумісник) 

Назва агентства, експертної 

ради, комісії, комітету, 

робочої групи тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

 

 

Експерт Національного 

фонду досліджень України в 

галузі педагогічних наук за 

спеціалізаціями 13.00.10, 

13.00.04.  

 

Член Міжвідомчої ради з 

координації досліджень у 

галузі освіти, педагогіки і 

психології НАПН України, 

спеціалізація: 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті  

 

Член (експерт за галуззю 

науки) об'єднаної Конкурсної 

комісії з присудження Премії 

Верховної Ради України 

молодим ученим та іменних 

стипендій Верховної Ради 

України для молодих учених 

– докторів наук  

Наукової ради 

Міністерства освіти і 

науки України, переліку 

та персонального складу 

секцій за фаховими 

напрямами» 

 

Електронне повідомлення 

НФДУ про експертизу від 

11 серп. 2020 р., #15:06 

 

 

 

 

Постанова Президії 

НАПН України від 23.06. 

2016 р. № 1-2/9-175) 

 

 

 

 

 

 

Рішення Комітету 

Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та 

інновацій від 18 грудня 

2019 року, протокол №18 

Олійник В.В., 

https://orcid.org/00

00-0002-2576-

0722 

сумісник 

Спеціалізована вчена рада 

Університету менеджменту 

освіти НАПН України: 

- голова спеціалізованої 

вченої ради  Д 26.455.03 із 

захисту докторських 

(кандидатських) дисертацій 

за спеціальностями: 13.00.04 

«Теорія та методика 

професійної освіти та 

Наказ ДАК МОН України 

від 10.05.2017 р. № 693 

спеціалізованій ученій 

раді Д 26.455.03 надано 

право на період до 

31.12.2019 р. проводити 

захисти кандидатських та 

докторських дисертацій 

за спеціальностями 

13.00.04 «Теорія та 

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
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Прізвище, 

ініціали вченого, 

ORCID iD 

(основне місце 

роботи / 

сумісник) 

Назва агентства, експертної 

ради, комісії, комітету, 

робочої групи тощо 

Реквізити документа 

про затвердження 

складу  

13.00.06 «Теорія та методика 

управління освітою»;  

- член спеціалізованої вченої 

ради                Д 26.459.01 із 

захисту докторських 

(кандидатських) дисертацій 

за спеціальністю: 13.00.10 

«Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті».  

- Член робочої групи з 

розроблення проекту Закону 

України «Про освіту 

дорослих».  

- Член редакційної ради 

(колегії) електронного 

фахового видання «Теорія і 

методика управління 

освітою».  

методика професійної 

освіти» та 13.00.06 

«Теорія та методика 

управління освітою». 

Наказом МОН України 

від 07.05.2019 № 612 

 робота спеціалізованої 

вченої ради Д.26.455.03 

подовжена строком   до 

31 грудня  2020 

року (Додаток 1 до 

Наказу Міністерства 

освіти і науки України від 

07.05.2019 № 612). 

Карташова Л.А., 

https://orcid.org/00

00-0002-1270-

4158 

(сумісник) 

Член спеціалізованої вченої 

ради  К 62.147.02 за 

спеціальностями:13.00.01 

«Загальна педагогіка та 

історія педагогіки»; 13.00.04 

«Теорія і методика 

професійної освіти» 

Наказ  МОН України від 

10.05.2017 № 693 
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Таблиця І.1.2.  

 

Членство вчених закладу у редакційних колегіях наукових 

періодичних видань. 

 

Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

1. Вітчизняні й зарубіжні наукові періодичні видання, що індексуються у  

наукометричних базах даних Scopus та / або Web of Science Core 

Collection 

Сидоренко В. В, 

http://orcid.org/0000-

0002-6626-4581 

(основне місце 

роботи) 

«Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-8184 Україна 

Тимошко Г. М. 

(ННІПМ ДЗВО 

«УМО») 

https://orcid.org/0000

-0003-0996-6138 

«Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-8184 

Україна 

Рябова З. В. 

https://orcid.org 

0000-0001-9373-

7121, 

основне місце 

роботи 

«Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-8184 Україна 

Сергеєва Л.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-7177-3014 

основне місце 

роботи 

«Creative Education» Print: 2151-

4755 

Online: 2151-

4771 

USA 

Бондаревська І. О. 

ORCID iD 0000-

0002-7006-0979 

сумісник 

Testing, Psychometrics, 

Methodology in Applied 

Psychology 

Scopus 

19726325 Італія 

Бондарчук О. І. 

(асоційований 

редактор) 

ORCID iD 0000-

0003-3920-242X 

основне місце 

роботи 

«Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-8184 Україна 

http://orcid.org/0000-0002-6626-4581
http://orcid.org/0000-0002-6626-4581
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

Сорочан Т.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-4704-2385 

Основне місце 

роботи 

«Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-8184 Україна 

Ілляхова М.В. 

https://orcid.org/0000

-0003-3150-5100 

Основне місце 

роботи 

«Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-8184 Україна 

Панченко Л.Ф. 

https://orcid.org/0000

-0002-9979-0625 

сумісник 

«Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-8184 Україна 

Ляхоцька Л.Л. 

https://orcid.org/0000

-0002-9690-8376 

Основне місце 

роботи 

"Інформаційні технології і 

засоби навчання" 

2076-8184 Україна 

Спірін О.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-9594-6602 

сумісник 

"Інформаційні технології і 

засоби навчання" 

2076-8184 Україна 

Карташова Л.А. 

https://orcid.org/0000

-0002-1270-4158 

сумісник 

"Інформаційні технології та 

засоби навчання" 

 

2076-8184 Україна 

Олійник В.В., 

https://orcid.org/0000

-0002-2576-0722 

сумісник 

"Інформаційні технології та 

засоби навчання" 

 

2076-8184 Україна 

Биков В.Ю., 

https:// 

orcid.org/0000-0002-

5890-6783) сумісник 

"Інформаційні технології та 

засоби навчання" 

 

2076-8184 Україна 

2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових  

фахових видань України (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 

Сидоренко В. В., 

http://orcid.org/0000-

0002-6626-4581 

Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти» (серія «Педагогічні 

2218-7650 Україна 

https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
https://orcid.org/0000-0003-3150-5100
https://orcid.org/0000-0003-3150-5100
https://orcid.org/0000-0002-9979-0625
https://orcid.org/0000-0002-9979-0625
https://orcid.org/0000-0002-9690-8376
https://orcid.org/0000-0002-9690-8376
https://orcid.org/0000-0002-9594-6602
https://orcid.org/0000-0002-9594-6602
https://orcid.org/0000-0002-1270-4158?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-1270-4158?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
http://orcid.org/0000-0002-5890-6783
http://orcid.org/0000-0002-5890-6783
http://orcid.org/0000-0002-6626-4581
http://orcid.org/0000-0002-6626-4581


315 

 

Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

(основне місце 

роботи) 

науки») 

Бородіна Н. А., 

https://orcid.org/0000

-0002-5942-5658 

(основне місце 

роботи) 

 

Збірник наукових праць 

«Дороги і мости» 

2524-0994 Україна 

Науково-виробничий журнал 

«Автошляховик України» 

0365-8392 Україна 

 

 

 

Горошкова Л. А. 

https://orcid.org/0000

-0002-7142-4308 

(основне місце 

роботи) 

 

«Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та 

інтелектуальної власності» 

 2225-6407 Україна 

«Вісник Приазовського 

державного технічного 

університету. Серія 

економічні науки», 

2225 - 6725 Україна 

«Економічний вісник ДВНЗ 

«Переявлав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет» 

2306-546X Україна 

Ковальчук В. І., 

https://orcid.org/0000

-0002-5006-573X 

(за сумісництвом) 

Український педагогічний 

журнал 

(Інститут педагогіки 

Національної академії 

педагогічних наук України) 

2411-7420 

(Online) 

2411-1317 

(Print) 

 

Україна 

Студінський В. А., 

https://orcid.org/0000

-0002-6513-8612 

(основне місце 

роботи) 

Історико-політичні студії 19691-9491 Україна 

 

 

Хлобистов Є. В., 

https://orcid.org/0000

-0002-9983-9062 

(сумісник) 

 

Вісник Сумського 

державного університету. 

Серія «Економіка» 

1817-9215 Україна 

Вісник Таврійського 

національного університету. 

Серія «Економіка» 

2523-4803 Україна 

«Проблеми системного 

підходу в економіці» 

(Національний авіаційний 

університет) 

2520-2200 Україна 

Сіданіч І. Л. Вісник післядипломної 2522-9958 Україна 

https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-7142-4308
https://orcid.org/0000-0002-7142-4308
https://portal.issn.org/resource/issn/2306-546X
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
https://orcid.org/0000-0002-6513-8612
https://orcid.org/0000-0002-6513-8612
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

https://orcid.org/0000

-0002-2992-3808 

(основне місце 

роботи) 

освіти Збірник наукових 

праць Серія «Педагогічні 

науки»  

Гладуш В. А. 

https://orcid.org/0000

-0001-5700-211X 

(сумісник) 

 

Вісник післядипломної 

освіти Збірник наукових 

праць Серія «Педагогічні 

науки» 

2519-4984  

Україна 

Актуальні питання 

корекційної освіти 

(педагогічні науки) 

Кам’янець-Подільський НУ 

імені  

Івана Огієнка  

2417-2578 

Україна 

 

Тимошко Г. М. 

(ННІПМ ДЗВО 

«УМО») 

 

https://orcid.org/0000

-0003-0996-6138 

(сумісник) 

 

«ScienceRise: Pedagogical 

Education» 

2519-4984 

(Online), 

 2519-4976 

(Print) 

Україна 

Вісник післядипломної 

освіти Збірник наукових 

праць Серія «Педагогічні 

науки» 

2522-9958  

Інформаційні технології і 

засоби 2076-8184  

Дубініна О.В. 

https://orcid.org/0000

-0002-5405-8502 

(сумісник) 

 

Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти», серія «Педагогічні 

науки» 

2218-7650  

Івкін В.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-0843-2874 

(основне місце 

роботи) 

Актуальні проблеми 

психології. – Том. I: 

Організаційна психологія. 

Економічна психологія. 

Соціальна психологія. – 

Випуски 52, 53, 54, 55 

 

Організаційна психологія. 

Економічна психологія: 

науковий журнал Інституту 

2072-4772 

 

 

 

 

 

 

2411-3190  

 

 

Україна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна 

https://orcid.org/0000-0002-2992-3808
https://orcid.org/0000-0002-2992-3808
https://orcid.org/0000-0001-5700-211X
https://orcid.org/0000-0001-5700-211X
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
https://orcid.org/0000-0002-0843-2874
https://orcid.org/0000-0002-0843-2874
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України і 

УАОПП/ під ред. С.Д. 

Максименка, Л.М. 

Карамушки. - 2019. - № 2-3, 

№ 4; 2020 № 1 

 

Інформаційний бюлетень 

Української Асоціації 

організаційних психологів та 

психологів праці 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Україна 

Карташов Є. Г. 

ORCIDiD: 

0000-0001-6522-

5508 

(основне місце 

роботи) 

Вісник післядипломної 

освіти Збірник наукових 

праць Серія «Управління та 

адміністрування» 
2522-9958 

Україна 

Алейнікова О. В. 

https://orcid.org/0000

-0002-4876-3563 

 

(основне місце 

роботи) 

Вісник післядипломної 

освіти Збірник наукових 

праць Серія «Управління та 

адміністрування» 

2522-9958 

Україна 

Наукове фахове видання: 

«Стратегія і тактика 

державного управління» 

(м. Рівне, Україна) 

22307-2156 

Україна 

Лушин П. В. 

https://orcid.org/0000

-0002-9549-1759 

(основне місце 

роботи) 

Вісник післядипломної 

освіти. Серія «Соціальні та 

поведінкові науки» 

2522-9931;  

2522-9958 

Україна 

Брюховецька О. В. 

https://orcid.org/0000

-0002-4884-2878 

(основне місце 

роботи) 

Вісник післядипломної 

освіти. Серія «Соціальні та 

поведінкові науки» 

2522-9931;  

2522-9958 

Україна 

Іванова В. В. 

https://orcid.org/0000

-0003-4958-2235 

(основне місце 

Науковий вісник 

Полтавського університету 

економіки і торгівлі. Серія 

«Економічні науки». 

2409-6873 

Україна 

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
https://orcid.org/0000-0002-4884-2878
https://orcid.org/0000-0002-4884-2878
https://orcid.org/0000-0003-4958-2235
https://orcid.org/0000-0003-4958-2235
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

роботи) Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти». Серія «Соціальні та 

поведінкові науки», 

Державний заклад вищої 

освіти «Університет 

менеджменту освіти». 

Index Copernicus. 

http://umo.edu.ua/redakcijna-

koleghija-social 

2522-9931; 

2522-9958 

Україна 

Рябова З. В. 

https://orcid.org 

0000-0001-9373-

7121, 

(основне місце 

роботи) 

 

Адаптивне управління: теорія 

і практика. Серія 

«Педагогіка» 

2707-0255 Україна 

Вісник післядипломної 

освіти. Серія «Педагогічні 

науки» 

2218-7650 Україна 

Курило В.С. 

https://orcid.org/0000

-0003-2471-3358 

(сумісник) 

«Education and pedagogical 

sciences» 

2227-281Х Україна 

Вісник Луганського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Педагогічні науки 

2227-2844 

 

Україна 

 Освіта і педагогічна наука - Україна 

Рідна школа 0131-6788 Україна 

Науковий збірник «Вісник 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

2227-2844  Україна 

Супрун В. В., 

https://orcid.org/0000

-0003-3117-5834 

(основне місце 

роботи) 

 

Збірник наукових праць 

«Вісник  

післядипломної освіти» 

2522-9931; 

2522-9958 

Україна 

Науково-методичний журнал 

«Професійна освіта» 

2223-5752 Україна 

Лукіна Т.О. 

https://orcid.org/0000

-0002-3802-6666 

(сумісник) 

Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти». Серія «Соціальні та 

поведінкові науки» 

 2522-9931; 

2522-9931; 

2522-9958  

Україна 

Надрага В.І., 

https://orcid.org 

0000-0002-7396-

Науково-практичний журнал 

«Ринок праці та зайнятість 

населення» 

2521-6651 Україна 

https://orcid.org/0000-0003-3117-5834
https://orcid.org/0000-0003-3117-5834
https://orcid.org/0000-0002-3802-6666
https://orcid.org/0000-0002-3802-6666
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

6442, (сумісник) Науково-практичний журнал 

«Економіка та держава»   

2306-6806 Україна 

 

 

 

Гораш К.В., 

https://orcid.org/0000

-0001-8625-9774 

(сумісник) 

 

Фахове видання категорії «Б» 

«Український педагогічний 

журнал»; 

 

2411-7420 

(Online) 

2411-1317 

(Print) 

Україна 

Фахове видання категорії «Б» 

Збірник наукових праць 

«Проблеми сучасного 

підручника» 

2411-1309 

(Print) 

2411-7447 

(Online) 

Україна 

Фахове видання категорії «Б» 

Збірник наукових праць 

«Педагогічний дискурс» 

2309-9127 

(Print) 

2313-8769 

(Online) 

Україна 

Сергеєва Л.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-7177-3014 

(основне місце 

роботи) 

«Вісник післядипломної 

освіти» (категорія Б) 

 

2218-7650  

2313-8416 

(Online) 

Україна 

 

«ScienceRise» 

 

2313-6286 

(Print) 

Україна 

Петренко Л.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-7604-7273 

(основне місце 

роботи) 

«Професійна освіта» 

(категорія Б) 

Online: 

2707-3092 

Україна 

«Вісник післядипломної 

освіти» (категорія Б) 

2218-7650 

 

Україна 

 

Романова Г.М. 

0000-0002-2388-

6997 (сумісник) 

«Професійна освіта» 

(категорія Б) 

2707-3092 

(Online) 

Україна 

 

Бондарчук О. І. 

0000-0003-3920-

242X 

(основне місце 

роботи) 

 

Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти»  

Серія «Соціальні та 

поведінкові науки» 

2522-9931; 

2522-9958 

Україна 

Науковий журнал 

«Організаційна психологія. 

Економічна психологія» 

2411-3190 Україна 

Москальова А. С. 

(асоційований 

редактор) 

ORCID iD 0000-

0003-0213-0434 

Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти» 

Серія «Соціальні та 

поведінкові науки» 

2522-9931; 

2522-9958 

Україна 

https://orcid.org/0000-0001-8625-9774
https://orcid.org/0000-0001-8625-9774
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7604-7273
https://orcid.org/0000-0002-7604-7273
http://orcid.org/0000-0002-2388-6997
http://orcid.org/0000-0002-2388-6997
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

(основне місце 

роботи 

Бондаревська І. О. 

(асоційований 

редактор) 

ORCID iD 0000-

0002-7006-0979 

(сумісник) 

Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти»  

Серія «Соціальні та 

поведінкові науки» 

2522-9931; 

2522-9958 

Україна 

Карамушка Л. М. 

ORCID iD 0000-

0003-0622-3419 

(сумісник) 

 

Науковий журнал 

«Організаційна психологія. 

Економічна психологія» 

2411-3190 Україна 

Актуальні проблеми 

психології: збірник наукових 

праць Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

2072-4772 Україна 

Сорочан Т.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-4704-2385 

(основне місце 

роботи) 

Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти» 

2218-7650 Україна 

Панченко Л.Ф. 

https://orcid.org/0000

-0002-9979-0625 

(сумісник) 

 

Збірник наукових праць 

«Гуманізація навчально 

виховного процесу» 

2077-1827 Україна 

Відкрите освітнє е-

середовище сучасного 

університету 

2414-0325 Україна 

Пуховська Л.П. 

https://orcid.org/0000

-0002- 0313-7761 

(основне місце 

роботи) 

 

Збірник наукових праць 

«Науковий вісник Інституту 

професійно-технічної освіти 

НАПН України»  

 

2223-5752 

 

 

 

 

Україна 

Журнал «Порівняльна 

професійна педагогіка» 

2308-4081 Україна 

 

Карташова Л.А. 

https://orcid.org/0000

-0002-1270-4158 

(сумісник) 

1. «Народна освіта» 

Електронне наукове фахове 

видання 

966-8358-22-

8 

 

 

Україна 

 

2. Педагогічна освіта: теорія і 

практика: Збірник наукових 

2309-9763 Україна 

https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
https://orcid.org/0000-0002-9979-0625
https://orcid.org/0000-0002-9979-0625
https://orcid.org/0000-0002-1270-4158?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-1270-4158?lang=en
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

праць /Кам'янець-

Подільський національний 

університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки 

НАПН Украı̈ни [гол. ред. 

Бахмат Н.В.]. Вип. 28 (1-

2020). Киı̈в: Міленіум, 2020.  

(Index Copernicus), категорія 

Б. 

3. Педагогічна освіта: теорія і 

практика: Збірник наукових 

праць /Кам'янець-

Подільський національний 

університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки 

НАПН Украıн̈и [гол. ред. 

Бахмат Н.В.]. Вип. 29 (2-

2020). Киı̈в: Міленіум, 2020.  

(Index Copernicus), категорія 

Б 

2309-9763 Україна 

Спірін О.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-9594-6602 

(сумісник) 

"Інформаційні технології в 

освіті" 

1998-6939  Україна  

«Вісник післядипломної 

освіти». Україна Серія 

«Педагогічні науки»   

2218-7650 Україна 

Олійник В.В. 

https://orcid.org/0000

-0002-2576-0722 

(сумісник) 

«Вісник післядипломної 

освіти». Серія «Педагогічні 

науки»  

2218-7650  Україна  

Інформаційні технології в 

освіті" 

1998-6939 Україна 

3. Зарубіжні наукові періодичні видання (окрім тих, що зазначені у 

розділі 1) 

Киричук В. О., 

ORCID iD 0000-

0003-0296-421X 

(основне місце 

роботи). 

Azərbaycan məktəbi (jurnal) 

/ Азербайджанська школа: 

науково-теоретичний, 

педагогічний журнал 

Міністерства освіти 

Азербайджанської 

Республіки 

0134-3289 

(print) 

2617-8060 

(online) 

Азербай

джан 

Алейнікова О. В. Міжнародне наукове фахове 2391-8594 Республі

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0003-0296-421X
https://orcid.org/0000-0003-0296-421X
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

https://orcid.org/0000

-0002-4876-3563 

(основне місце 

роботи) 

видання "Польсько-

український рочник" 

ка 

Польща 

Международный центр 

инновационных 

исследований 

2410-700X Росія 

Международный научный 

журнал «Прогресс»  1512-0422 

Республі

ка 

Грузія 

Международный научный 

журнал «Проблемы 

юриспруденции»  

1987-9172 

Республі

ка 

Грузія 

Лушин П. В. 

https://orcid.org/0000

-0002-9549-1759 

(основне місце 

роботи) 

Научно-практический 

журнал «Теория и практика 

психотерапии» 

2368-1438 Канада 

Букорос Т.О. 

https://orcid.org/0000

-0002-4059-2632 

(основне місце 

роботи) 

Europska Veda (European 

Science) 

2585-7738 Словачч

ина 

 

Бурлаєнко Т. І. 

https://orcid.org/0000

-0001-5734-4611 

(основне місце 

роботи) 

Social Pedagogy / 

Pedagogika Społeczna. 

Kwartalnik Wydawnictwo: 

PEDAGOGIUM 

Wyższa Szkoła Nauk Społeczn

ych w Warszawie Patronat: 

Zespół Pedagogiki Społecznej 

Komitetu Nauk Pedagogicznyc

h PAN URL: 

http://pedagogikaspoleczna.co

m/pedagogika-spoleczna-

zespol-redakcyjny-pedagogiki-

spolecznej/ 

1642-672X Польща 

Іванова В. В. 

https://orcid.org/0000

-0003-4958-2235 

(основне місце 

роботи) 

Journal of Economics, 

Trade and Marketing Managem

ent, SCHOLINK INC., 

United States. 

http://www.scholink.org/ojs/ind

ex.php/jetmm/about/editorialTe

2642-2409 

(Print)    

 2642-2417 

(Online)  

США  

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611
https://orcid.org/0000-0003-4958-2235
https://orcid.org/0000-0003-4958-2235
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

am 

4. Наукові періодичні видання, що видаються спільно з зарубіжними 

партнерами 

Рябова З. В. 

https://orcid.org 

0000-0001-9373-

7121, 

основне місце 

роботи 

ScienceRise: Pedagogical 

Education 

2519-4984 

(Online), 

2519-4976 

(Print) 

Україна; 

Естонія 

(ЕС) 

Карташова Л.А., 

https://orcid.org/0000

-0002-1270-4158 

сумісник 

«Сучасні досягнення в науці 

та освіті» : періодичний зб. 

пр. Міжнар. наук. конф. 

978-966-330-

378-9 

Україна-

Ізраїль 

5. Інші видання 

Сергеєва Л.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-7177-3014 

(основне місце 

роботи) 

«Професійна освіта» 

(Хмельницький), 

 Україна 

 

«Методичний вісник 

професійно-технічної освіти 

Чернівеччини» 

 Україна 

Купрієвич В.О. 

0000-0002-8196-

8309 

(основне місце 

роботи) 

«Методичний вісник 

професійно-технічної освіти 

Чернівеччини» 

 Україна 

Бондарчук О. І. 

ORCID iD 0000-

0003-3920-242X 

(основне місце 

роботи) 

Післядипломна освіта в 

Україні. 

 Україна 

Карамушка Л. М. 

ORCID iD 0000-

0003-0622-3419 

(сумісник) 

Післядипломна освіта в 

Україні. 

 Україна 

Спірін О.М. 

https://orcid.org/0000

-0002-9594-6602 

«Наукові записки Малої 

академії наук України» 

2618-0529 Україна 

"Комп’ютер у школі та сім’ї" 2307-9851 Україна 

https://orcid.org/0000-0002-1270-4158?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-1270-4158?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
http://orcid.org/0000-0002-8196-8309
http://orcid.org/0000-0002-8196-8309
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце 

роботи / сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

(сумісник) 

Махиня Т. А. 

https://orcid.org/0000

-0003-4065-0465 

(основне місце 

роботи) 

Науковий вісник УМО 

2522-1299 Україна 

Приходькіна Н.О. 

https://orcid.org/0000

-0003-0996-6138 

(основне місце 

роботи) 

Науковий вісник УМО 

2522-1299 Україна 

Алейнікова О. В. 

https://orcid.org/0000

-0002-4876-3563 

(основне місце 

роботи) 

Електронне науково-

практичне видання 

«Науковий вісникУМО. 

Серія. Економіка та 

управління» 

2522-1280 Україна 

Букорос Т.О. 

https://orcid.org/0000

-0002-4059-2632 

(основне місце 

роботи) 

Електронне науково-

практичне видання 

«Науковий вісникУМО. 

Серія. Економіка та 

управління» 

2522-1280 Україна 

Бережна Г.В. 

https://orcid.org/0000

-0002-3345-256X 

(сумісник) 

Електронне науково-

практичне видання 

«Науковий вісникУМО. 

Серія. Економіка та 

управління» 

2522-1280 Україна 

Дубініна О.В. 

https://orcid.org/0000

-0002-5405-8502 

(сумісник) 

Електронне науково-

практичне видання 

«Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та 

управління» 

2522-1280 Україна 

Брюховецька О. В.  

https://orcid.org/0000

-0002-4884-2878 

(основне місце 

роботи) 

Збірник наукових праць 

Комунального закладу 

«Сумський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

  Україна  

 

https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0002-3345-256X
https://orcid.org/0000-0002-3345-256X
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
https://orcid.org/0000-0002-4884-2878
https://orcid.org/0000-0002-4884-2878
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Таблиця І.2.1. 

 Рецензування рукописів видавничої продукції (друкованих та 

електронних видань) для рекомендації їх до публікації (друку) 

 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Усього

, 

одини

ць 

у т.ч. за видами продукції: 

наукова 

виробни

чо-

практич

на 

навчальн

а 

довідков

а 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

освіти (ЦІПО) 

60 33 7 18 2 

Навчально-

науковий інститут 

менеджменту та 

психології 

(ННІМП) 

21 19  2  

Білоцерківський 

інститут 

неперервної 

професійної освіти 

(БІНПО) 

2  1 1  

Усього 83 52 8 21 2 

 

 

Таблиця І.2.2. 

Рецензування рукописів статей для наукових періодичних видань 

 

Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

1. Вітчизняні й зарубіжні наукові періодичні видання, що індексуються у  

наукометричних базах даних Scopus та / або Web of Science Core 

Collection 

Сидоренко В. В., 

http://orcid.org/0000-

0002-6626-4581 

 (основне місце роботи) 

«Інформаційні технології та 

засоби навчання» 

2076-

8184 

Україна 

Рябова З. В. 

https://orcid.org 0000-

0001-9373-7121, 

(основне місце роботи) 

Електронне наукове фахове 

видання «Інформаційні 

технології і засоби навчання» 

2076-

8184 

Україна 

http://orcid.org/0000-0002-6626-4581
http://orcid.org/0000-0002-6626-4581
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

Сергеєва Л.М. 

https://orcid.org/0000-

0002-7177-3014 

(основне місце роботи) 

«Creative Education» 2151-

4755  

Online: 

2151-

4771 

USA 

Бондарчук О. І. 

(асоційований 

редактор) 

ORCID iD 0000-0003-

3920-242X 

(основне місце роботи) 

Інформаційні технології і 

засоби навчання Web of 

Science Core Collection 

2076-

8184 

Україна 

Сорочан Т.М. 

https://orcid.org/0000-

0002-4704-2385 

(основне місце роботи) 

 «Інформаційні технології і 

засоби навчання»  

2076-

8184 

Україна 

Ілляхова М.В. 

https://orcid.org/0000-

0003-3150-5100 

(основне місце роботи) 

 «Інформаційні технології і 

засоби навчання»  

2076-

8184 

Україна 

Панченко Л.Ф. 

https://orcid.org/0000-

0002-9979-0625 

(сумісник) 

 «Інформаційні технології і 

засоби навчання» 

2076-

8184 

Україна 

Ляхоцька Л.Л. 

0000-0002-9690-8376 

(основне місце роботи) 

Інформаційні технології і 

засоби навчання 

2076-

8184 

Україна 

Спірін О.М. 

https://orcid.org/0000-

0002-9594-6602 

(сумісник) 

"Інформаційні технології і 

засоби навчання" 

2076-

8184 

Україна 

Кондратова Л.Г. 

https://orcid.org/0000-

0003-4725-8255 

(основне місце роботи) 

«Мистецтво і освіта» сліпе 

рецензування Мистецтво 

дистанційно: втрачені 

можливості… Чи нові 

перспективи? 

2308-

8885 

Україна 

2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових  

фахових видань України (окрім тих, що зазначені у розділі 1) 

Сидоренко В. В., 

http://orcid.org/0000-

0002-6626-4581 

Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти» (серія «педагогічні 

2218-

7650 

Україна  

https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
https://orcid.org/0000-0002-4704-2385
https://orcid.org/0000-0002-9979-0625
https://orcid.org/0000-0002-9979-0625
https://orcid.org/0000-0003-4725-8255
https://orcid.org/0000-0003-4725-8255
http://orcid.org/0000-0002-6626-4581
http://orcid.org/0000-0002-6626-4581
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

(основне місце роботи) науки») 

Бородіна Н. А., 

https://orcid.org/0000-

0002-5942-5658 

(основне місце роботи) 

 

Збірник наукових праць 

«Дороги і мости» 

2524-

0994 

Україна 

Науково-виробничий журнал 

«Автошляховик України» 

0365-

8392 

Україна 

 

Горошкова Л. А., 

https://orcid.org/0000-

0002-7142-4308 

(основне місце роботи) 

 

«Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та 

інтелектуальної власності» 

 2225-

6407 

Україна 

«Вісник Приазовського 

державного технічного 

університету. Серія 

економічні науки», 

2225 - 

6725 

Україна 

«Економічний вісник ДВНЗ 

«Переявлав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет» 

2306-

546X 

Україна 

Ковальчук В. І., 

https://orcid.org/0000-

0002-5006-573X 

(за сумісництвом) 

Український педагогічний 

журнал 

(Інститут педагогіки 

Національної академії 

педагогічних наук України) 

2411-

7420 

(Online) 

2411-

1317 

(Print) 

 

Україна 

Студінський В. А., 

https://orcid.org/0000-

0002-6513-8612 

(основне місце роботи) 

Історико-політичні студії 19691-

9491 

Україна 

 

Хлобистов Є. В., 

https://orcid.org/0000-

0002-9983-9062 

(сумісник) 

 

Вісник Сумського 

державного університету. 

Серія «Економіка» 

1817-

9215 

Україна 

Вісник Таврійського 

національного університету. 

Серія «Економіка» 

2523-

4803 

Україна 

«Проблеми системного 

підходу в економіці» 

(Національний авіаційний 

університет) 

2520-

2200 

Україна 

Гладуш В. А. 

(https://orcid.org/0000-

Вісник післядипломної 

освіти Збірник наукових 

2519-

4984  

Україна 

https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-7142-4308
https://orcid.org/0000-0002-7142-4308
https://portal.issn.org/resource/issn/2306-546X
https://portal.issn.org/resource/issn/2306-546X
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X
https://orcid.org/0000-0002-6513-8612
https://orcid.org/0000-0002-6513-8612
https://orcid.org/0000-0001-5700-211X


328 

 

Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

0001-5700-211X 

(сумісник) 

 

праць Серія «Педагогічні 

науки» 

Актуальні питання 

корекційної освіти 

(педагогічні науки) 

Кам’янець-Подільський НУ 

імені Івана Огієнка 

2417-

2578 

Україна 

Сіданіч І. М. 

https://orcid.org/0000-

0002-2992-3808 

(основне місце роботи) 

«ScienceRise: Pedagogical 

Education» 

2519-

4984 

(Online), 

2519-

4976 

(Print) 

Україна 

Карташов Є. Г. 

ORCIDiD: 0000-0001-

6522-5508 

(основне місце роботи)  

Вісник післядипломної 

освіти Збірник наукових 

праць Серія «Управління та 

адміністрування»  

2522-

9958 

Україна 

Алейнікова О. В. 

ORCIDiD: 

https://orcid.org/0000-

0002-4876-3563 

(основне місце роботи) 

Вісник післядипломної 

освіти Збірник наукових 

праць Серія «Управління та 

адміністрування»  

2522-

9958 

Україна 

Наукове фахове видання: 

«Стратегія і тактика 

державного управління» 

(м. Рівне, Україна) 

22307-

2156 

Україна 

Ануфрієва О. Л. 

ORCID iD 

0000-0002-8465-1681 

(основне місце роботи) 

Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної 

освіти». 

Серія «Педагогічні науки» 

ISSN 

2218-

7650 

Україна 

3. Зарубіжні наукові періодичні видання (окрім тих, що зазначені у 

розділі 1) 

Хлобистов Є.В., 

https://orcid.org/0000-

0002-9983-9062 

(сумісник) 

Науковий редактор журналів 

«MIND»  

2451-

4454 

Poland 

Киричук В. О., 

ORCID iD 0000-0003-

0296-421X 

(основне місце роботи.) 

Azərbaycan məktəbi (jurnal) 

/ Азербайджанська школа: 

науково-теоретичний, 

педагогічний журнал 

Міністерства освіти 

0134-

3289 

(print) 

2617-

8060 

Азербайд

жан 

https://orcid.org/0000-0001-5700-211X
https://orcid.org/0000-0002-2992-3808
https://orcid.org/0000-0002-2992-3808
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0003-0296-421X
https://orcid.org/0000-0003-0296-421X
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

Азербайджанської 

Республіки 

(online) 

Алейнікова О. В. 

https://orcid.org/0000-

0002-4876-3563 

(основне місце роботи) 

Международный научный 

журнал «Прогресс» 

1512-

0422 

Республік

а Грузія 

Международный научный 

журнал «Проблемы 

юриспруденции» 

1987-

9172 

Республік

а Грузія 

4. Наукові періодичні видання, що видаються спільно з зарубіжними 

партнерами 

Рябова З. В. 

https://orcid.org 0000-

0001-9373-7121, 

(основне місце роботи) 

ScienceRise: Pedagogical 

Education 

2519-

4984 

(Online),  

 2519-

4976 

(Print) 

Україна; 

Естонія 

(ЕС) 

5. Інші видання 

Рожнова Т. Є. 

https://orcid.org/0000-

0002-3608-8943 

(основне місце роботи) 

Збірник матеріалів 

Регіональної науково-

практичної інтернет-

конференції «Напрямки та 

сучасні фактори розвитку 

професійної компетентності 

педагога суспільно-

гуманітарні аспекти (29 

травня 2020 року) / 

Комунальний заклад 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради, 

кафедра суспільно-

гуманітарних дисциплін. – 

Житомир, 2020. – 94 с.. 

URL:https://drive.google.com/f

ile/d/19H3KBQ4QpVFfbU2pK

IxcnqJDd9T2wiP2/view 

 

УДК 

3/8:37.0

9]:316.4

22 

Україна 

Алейнікова О. В. 

https://orcid.org/0000-

Електронне науково-

практичне видання 

2522-

1280 
Україна 

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-3608-8943
https://orcid.org/0000-0002-3608-8943
https://drive.google.com/file/d/19H3KBQ4QpVFfbU2pKIxcnqJDd9T2wiP2/view
https://drive.google.com/file/d/19H3KBQ4QpVFfbU2pKIxcnqJDd9T2wiP2/view
https://drive.google.com/file/d/19H3KBQ4QpVFfbU2pKIxcnqJDd9T2wiP2/view
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
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Прізвище, ініціали 

вченого, ORCID iD 

(основне місце роботи 

/ сумісник) 

Наукове періодичне видання 

назва ISSN країна 

0002-4876-3563 

(основне місце роботи) 

«Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та 

управління» 

Букорос Т.О. 

https://orcid.org/0000-

0002-4059-2632 

(основне місце роботи) 

Електронне науково-

практичне видання 

«Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та 

управління» 

2522-

1280 
Україна 

Бережна Г.В. 

https://orcid.org/0000-

0002-3345-256X 

(сумісник) 

Електронне науково-

практичне видання 

«Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та 

управління» 

2522-

1280 
Україна 

Дубініна О.В. 

.https://orcid.org/0000-

0002-5405-8502 

(сумісник) 

Електронне науково-

практичне видання 

«Науковий вісник УМО. 

Серія. Економіка та 

управління» 

2522-

1280 
Україна 

Сергеєва Л.М. 

https://orcid.org/0000-

0002-7177-3014 

(основне місце роботи) 

«Методичний вісник 

професійно-технічної освіти 

Чернівеччини» 

 Україна 

Купрієвич В.О. 

orcid.org/0000-0002-

8196-8309 

(основне місце роботи) 

«Методичний вісник 

професійно-технічної освіти 

Чернівеччини» 

 Україна 

Спірін О.М. 

https://orcid.org/0000-

0002-9594-6602 

(сумісник) 

"Комп’ютер у школі та сім’ї" ISSN 

2307-

9851 

Україна 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0002-4059-2632
https://orcid.org/0000-0002-3345-256X
https://orcid.org/0000-0002-3345-256X
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
http://orcid.org/0000-0002-8196-8309
http://orcid.org/0000-0002-8196-8309
https://orcid.org/0000-0002-9594-6602
https://orcid.org/0000-0002-9594-6602
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Таблиця І.3.1.  

 

Експертиза законодавчих і нормативно-правових документів 

 

№ 

з/п 
Вид і назва проекту документа  

Куди подано  

(НАПН України, 

МОН України 

тощо) 

1. Професійні стандарти: 

«Майстер виробничого навчання», 

«Педагог професійного навчання», 

«Методист закладу професійної (професійно-

технічної) освіти». 

ІПТО НАПН 

України, 

Мінсоцполітики, 

МОН України 

2. Пропозиції та зауваження щодо змісту 

законопроєктів про «Про професійну (професійно-

технічну) освіту» (№ 4072)  

 та «Про професійну освіту» (№ 4072 -1) 

Комітету з питань 

освіти, науки та 

інновацій ВРУ,  

МОН України 

3. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки,  

молоді та спорту України  від 14 червня 2012 року 

№ 694«Про затвердження Положення про 

навчально-практичний центр (за галузевим 

спрямуванням) професійно-технічного 

навчального закладу», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 року за 

№ 1109/21421 

МОН України 

4

. 

Проект Закону України «Про освіту 

дорослих» 

МОН України 

 

Таблиця І.3.2.  

 

Науково-методична експертиза навчальної літератури, засобів 

навчання і навчального обладнання для надання грифів і свідоцтв 

Міністерства освіти і науки України 

 

Типи закладів освіти,  

де передбачено їх 

використання  

Усього, 

одиниц

ь 

у т.ч. за видами: 

навчаль

на 

літерату

ра 

(гриф) 

навчально-

методична 

література 

(схвалено 

до 

використан

ня) 

засоби 

навчанн

я 

(свідоцт

во) 

навчальн

е 

обладнан

ня 

(свідоцтв

о) 

Заклади дошкільної      
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Типи закладів освіти,  

де передбачено їх 

використання  

Усього, 

одиниц

ь 

у т.ч. за видами: 

навчаль

на 

літерату

ра 

(гриф) 

навчально-

методична 

література 

(схвалено 

до 

використан

ня) 

засоби 

навчанн

я 

(свідоцт

во) 

навчальн

е 

обладнан

ня 

(свідоцтв

о) 

освіти 

Заклади загальної 

середньої освіти (для 

початкової школи) 

     

Заклади загальної 

середньої освіти (для 

основної і старшої 

школи) 

     

Заклади загальної 

середньої освіти (для 

дітей з особливим 

освітніми потребами) 

     

Заклади позашкільної 

освіти 

     

Заклади професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

     

Інше (зокрема, 

інноваційна діяльність 

та дослідно-

експериментальна 

робота) 

     

Усього      

 

 

 

Таблиця І.3.3. 

 

Експертиза дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата 

наук (доктора філософії) та доктора наук 

Напрям 

 

Усього 

 

у т.ч. дисертацій на 

здобуття наукових ступенів: 

кандидата 

наук 

(доктора 

філософії) 

доктора наук 
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осіб* од.** осіб* од.** осіб* од.** 

Попередня експертиза 

дисертацій (у межах 

спеціалізованої вченої ради) 

12 22 8 14 6 7 

Відгуки на дисертації 

(опонування) 

10 13 6 6 6 5 

Відгуки на автореферати 

дисертацій 

17 22 13 14 9 9 

 

* Чисельність вчених установи, які здійснювали у звітному році 

експертизу дисертацій. 

** Кількість дисертацій, на які подано експертизу. Водночас, з метою 

запобігання дублювання необхідно уточнювати при підрахунку дані про 

здобувачів наукових ступенів. 
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Таблиця I.4. 

 

Інформація про висвітлення результатів діяльності установи, 

акладу в інформаційному науково-освітньому просторі 

 

Назва показника Усього у тому числі 

працівники: 

за 

основним 

місцем 

роботи 

сумісники 

Загальна кількість наукових, 

науково-педагогічних 

працівників на кінець звітного 

року, осіб 

136 108 28 

з них мають профілі в 

Google Scholar, осіб 

124 97 27 

з них представлені у системі 

«Бібліометрика української 

науки», осіб 

80 64 16 

з них мають ORCID iD, осіб 102 81 21 

Частка наукових, науково-

педагогічних працівників, які 

мають профілі в Google Scholar, 

відсотків 

91 90 96 

Частка наукових, науково-

педагогічних працівників, які 

представлені у системі 

«Бібліометрика української 

науки», відсотків 

59 59 57 

Частка наукових, науково-

педагогічних працівників, які 

мають ORCID iD, відсотків 

75 75 75 

Кількість наукових, науково-

педагогічних працівників, індекс 

Гірша яких 1–10 (згідно 

з наявними у 

Google Scholar бібліометричними 

портретами), осіб 

88 74 14 

Кількість наукових, науково-

педагогічних працівників, індекс 

Гірша яких у межах 11–19 

(згідно з наявними у 

Google Scholar бібліометричними 

13 9 4 
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портретами), осіб 

Кількість наукових, науково-

педагогічних працівників, індекс 

Гірша яких ≥ 20 (згідно з 

наявними у 

Google Scholar бібліометричними 

портретами), осіб 

6 2 4 
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Таблиця I.5. 

 

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) 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

690 226 175695 66461 

Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології 

274 141 34588 14538 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 

50 40 3796 3541 

Структурні підрозділи, які припинили діяльність до початку звітного 

року 

    х     

    х     

    х     

Усього 1014 407 214079 84540 
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Таблиця ІІ.1. 

 

Виконання наукових досліджень у 2020 році (одиниць) 

 

 

Назви структурних 

підрозділів  

Усього 

досліджувалося  

тем за державною 

та 

галузевою 

тематикою  

у тому числі 

розпочато у 

звітному році  

завершено у 

звітному році 

Дослідження на виконання державних цільових програм 

    

    

Усього    

Фундаментальні дослідження 

    

    

Усього    

Прикладні дослідження 

Кафедра менеджменту 

освіти та права ЦІПО 

1  1 

Кафедра психології 

управління ЦІПО 

1   

ЦІПО 1 1  

БІНПО 1   

Кафедра публічного 

управління і проектного 

менеджменту ННІМП 

2 

 

1 

 

 

 

Кафедра психології та 

особистісного розвитку 

ННІМП 

1   

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

менеджменту ННІМП 

1  1 

Кафедра педагогіки, 

адміністрування і 

соціальної роботи ННІМП 

1   

Усього 9 2 2 
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Таблиця ІІ.4.1 

 

Продукція, підготовлена/опублікована за завершеними у 2020 році прикладними дослідженнями 

(частина 1) 
 

Напрям 

дослід-

ження 

Тема 

наукового 

дослідження, 

термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

дослідження  

(ПІБ, 

науковий 

ступінь) 

Підготовлено 

продукцію1 

(вид, назва, обсяг) 

з них опубліковано 

друковані видання 

(бібліографічний опис, 

ISBN) 

електронні видання 
(бібліографічний опис з 

адресою видання в 
Електронній бібліотеці 
НАПН України, ISBN) 

електронні освітні 
ресурси7 (крім тих, які 
враховано у колонці 6) 

   Офіційна продукція2 Офіційна продукція2 Офіційна продукція2  

       

   Наукова продукція3 Наукова продукція3 Наукова продукція3  

3. 

Соціальні і 

гуманітар- 

ні науки, 

3.1. 

Економічні 

науки, 

3.1.13. 

Економіка 

під-

приємства 

та 

управління 

вироб-

ництвом. 

Управління 

конкуренто- 

спроможніс- 

тю персоналу, 

робіт та 

послуг: 

теорія, 

методологія, 

практика 
(2016–2020 рр.) 

РК 116U003480  

Бурлаєнко 

Тетяна 

Іванівна, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Наукова продукція3 

Монографії: 

1. Information security 

management of 

industrial enterprises 

and its features when 

using the industrial 

internet of things. 

Security Management 

of the ХХІ Century: 

National and 

Geopolitical Aspects. 

ISSUE 2: collective 

monograph. Еdited by 

I. Markina. Prague: 

Nemoros s.r.o., 472, 

375-381.  

Наукова продукція3 

Монографії: 

Ivanova, V., Ivanov, O. 

(2020). Information 

security management of 

industrial enterprises 

and its features when 

using the industrial 

internet of things. 

Security Management 

of the ХХІ Century: 

National and 

Geopolitical Aspects. 

ISSUE 2: collective 

monograph. Еdited by 

I. Markina. Prague: 

Nemoros s.r.o., 472, 

Наукова продукція3 

Монографії: 

Ivanova, V., Ivanov, O. 

(2020). Information 

security management of 

industrial enterprises 

and its features when 

using the industrial 

internet of things. 

Security Management 

of the ХХІ Century: 

National and 

Geopolitical Aspects. 

ISSUE 2: collective 

monograph. Еdited by 

I. Markina. Prague: 

Nemoros s.r.o., 472, 
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2. Управління 

конкурентоспромож-

ністю персоналу, 

робіт та послуг: 

теорія, методологія, 

практика: колективна 

монографія за заг. ред. 

д. е. н., професора 

В. В. Іванової. – Суми: 

ПФ «Видавництво 

“Університетська 

книга”», 2020. – 231 с 

 

375-381. 

ISBN  978-611-01-1814-9 

 

 

 

 

 

2. Управління 

конкурентоспромож-

ністю персоналу, 

робіт та послуг: 

теорія, методологія, 

практика: колективна 

монографія за заг. ред. 

д. е. н., професора 

В. В. Іванової. – 

Суми: ПФ 

«Видавництво 

“Університетська 

книга”», 2020. – 231 с. 

ISBN 978-966-680-951-6 

375-381. 

http://dspace.pdaa.edu.u

a:8080/bitstream/12345

6789/7916/1/monograp

h%20Poltava%20winter

%202020.pdf 

ISBN  978-611-01-1814-9 

 

  
 Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

Виробничо-практична 

продукція4 

       

   Навчальна продукція5 Навчальна продукція5 Навчальна продукція5 Навчальна продукція5 

9.  

Якість 

освіти. 

Управлін- 

ня 

розвитком 

освіти. 

Науково-

методичні 

засади 

підвищення 

ефективності 

державно-

громадського 

Клокар 

Наталія 

Іванівна, 

доктор 

педагогічних 

наук, 

професор 

Навчальна 

продукція5 

1. Менеджмент і 

маркетинг у сучасних 

освітніх організаціях: 

колект. навч. посіб./ 

Авт. колектив: за ред. 

 

1. Освітня програма 

«Модульна програма 

підвищення кваліфікації 

керівників Нової 

української школи» 

(авторський колектив 

під науковим 

 



340 

 

управління 

неперервною 

освітою в 

умовах 

суспільної 

трансформації 

в Україні 
(2016–2020 рр.) 

РК 116U007183 

З. В. Рябової – Київ : 

НАПН України, Ун-т 

менедж. освіти, 2021. 

– 273 с. 

2. Освітня програма 

«Модульна програма 

підвищення кваліфі-

кації керівників Нової 

української школи» 

(авторський колектив 

під наук. керівницт-

вом Н. І. Клокар, д. 

пед. н., проф.). На її 

основі було розроб-

лено типову освітню 

програму організації 

та проведення курсів 

підвищення кваліфі-

кації керівних кадрів 

закладів загальної 

середньої освіти від-

повідно до вимог 

Концепції «Нова 

українська школа». 

Програму затверд-

жено наказом МОН 

України 13.12.2018 р.  

Освітньо-професійні 

програми тематичних 

курсів підвищення 

кваліфікації тренерів 

та керівників ЗЗСО з 

керівництвом Н. І. 

Клокар, д. пед. н., 

проф.) лінк: https://goo-

gl.su/jQvVF7 

2.  Освітні програми 

«Створення та 

розбудова внутріш-

ньої системи забезпе-

чення якості освіти. 

інституційний аудит» 

та «Інституційний 

аудит та розбудова 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти» (авторського 

колективу: Н. І. 

Клокар, д. пед. н., 

проф., Т. М. Сорочан, 

д. пед. н., проф., З. В. 

Рябова, д. пед. н., 

проф., Н. В. 

Любченко, к. пед. н., 

доц., А. В. Бондар, Ю. 

В. Вергун, Г. В. 

Єльникова, д. пед. н., 

проф.). 

Лінк:  

http://umo.edu.ua/osvit

ni-osvitnjo-profesijni-

profesijni-

proghrami/pr-kafedra-

menedzhmentu-osviti-
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питань реалізації Кон-

цепції «Нова 

українська школа».  

3. Освітні програми 

«Підготовка регіо-

нальних тренерів для 

навчання керівників 

НУШ» та «Підготовка 

керівних кадрів закла-

дів загальної серед-

ньої освіти до впро-

вадження Концепції 

«Нова українська 

школа» (150 годин (5 

кредитів EКTS); 

програми схвалено 

вченою радою УМО.  

4. Освітньо-професій-

на програма підви-

щення кваліфікації ке-

рівників закладів ЗСО 

(розробники: Н. В. 

Любченко, к. пед. н., 

доц., Н. А. Зінчук, к. 

пед. н., доц.), 150 

годин (5 кредитів 

EКTS). 

3. Освітні програми 

ПК педагогічних, нау-

ково-педагогічних 

працівників та керів-

ників закладів освіти 

ta-prava 
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галузі знань 01 «Осві-

та» для категорії слу-

хачів «Керівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

(регіональні трене-

ри/експерти з проблем 

інституційного аудиту 

та розбудови внутріш-

ньої системи забезпе-

чення якості освіти)», 

а саме: «Створення та 

розбудова внутріш-

ньої системи забез-

печення якості освіти. 

інституційний аудит» 

та «Інституційний 

аудит та розбудова 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти» (авторського 

колективу: Н. І. 

Клокар, д. пед. н., 

проф., Т. М. Сорочан, 

д. пед. н., проф., З. В. 

Рябова, д. пед. н., 

проф., Н. В. 

Любченко, к. пед. н., 

доц., А. В. Бондар, Ю. 

В. Вергун, Г. В. 

Єльникова, д. пед. н., 

проф.). Освітні 
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програми передба-

чають 150 годин (5 

кредитів EСTS); 

5. Освітні програми 

для КПК державних 

службовців: дві за-

гальні професійні 

(сертифікатні) прог-

рами на 60 годин (2 

кредити ЄКТС) кож-

на, а саме: Професійна 

(сертифікатна) прог-

рама підвищення ква-

ліфікації працівників 

органів державної 

влади, органів місце-

вого самоврядування, 

державних під-

приємств, установ та 

організацій галузі 

знань 28 «Публічне 

управління та адмі-

ністрування» та «Про-

фесійна (сертифікат-

на) програма ПК 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних під-

приємств, установ та 

організацій галузі 
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знань 28 «Публічне 

управління та адмі-

ністрування» за 

темою: «Інституцій-

ний аудит та розбу-

дова системи забез-

печення якості 

освіти». У 2020 р. 

програми КПК дер-

жавних службовців 

було оновлено відпо-

відно до  наказів 

НАДС. Це: загальна 

професійна (сертифі-

катна) програма ПК 

«Публічне управління 

розвитком системи 

освіти» (укладачі 

Рябова З. В., д. пед. н., 

проф., Т. О. Лукіна, д. 

н. з держ. упр., проф., 

Н. В. Любченко, к. 

пед. н., доц.) та 

спеціальна професійна 

(сертифікатна) 

програма ПК 

«Інституційний аудит 

та розбудова системи 

забезпечення якості 

освіти» (укладачі 

Сорочан Т. М., д. пед. 

н., проф., Рябова З. В., 
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д. пед. н., проф., Т. О. 

Лукіна, д. н. з держ. 

упр., проф., Л. М. 

Оліфіра, к. пед. н., 

доц., А. В. Бондар, Ю. 

В. Вергун, Г. В. 

Єльникова, д. пед. н., 

проф.). Освітні 

програми передба-

чають 60 годин (2 

кредити EСTS). 

Програми 

затверджено: вченою 

радою ЦІПО від 9 

червня 2020 р., 

протокол № 4, вченою 

радою ДЗВО «УМО» 

від 25 червня 2020 р., 

протокол № 7 та 

погоджено НАДС від 

4.11.2020 р. 

6. Загальна коротко-

строкова програма ПК 

державних службов-

ців, посади яких від-

несено до категорій 

посад «Б» та «В», і 

посадових осіб місце-

вого самоврядування, 

посади яких віднесено 

до першої-четвертої 

категорії посад, з 
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питань забезпечення 

прав та інтересів осіб 

з інвалідністю (укла-

дачі Рябова З. В., д. 

пед. н., проф., Козенко 

Р. В., к. н. з¸держ. 

упр., Баранцова Т. В., 

урядова уповноважена 

з прав осіб з 

інвалідністю, 

аспірантка кафедри 

МОП). 

3. 

Соціальні і 

гуманітар- 

ні науки, 

3.1. 

Економічні 

науки, 

3.1.13. 

Економіка 

під- 

приємства 

та 

управління 

вироб- 

ництвом  

 

Управління 

конкуренто-

спромож-

ністю 

персоналу, 

робіт та 

послуг: 

теорія, 

методологія, 

практика 
(2016–2020 рр.) 

РК 116U003480  

Бурлаєнко 

Тетяна 

Іванівна, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Навчальна 

продукція5 

1. Освітньо-

професійна програма 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності)» 

спеціальності 073 

«Менеджмент» для 

підготовки здобувачів 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти /  

Т. І. Бурлаєнко,  

О. А. Іванилова,  

О. Г. Постоєва. – Київ: 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

Навчальна 

продукція5 

1. Освітньо-

професійна програма 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності)» 

спеціальності 073 

«Менеджмент» для 

підготовки здобувачів 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти /  

Т. І. Бурлаєнко,  

О. А. Іванилова,  

О. Г. Постоєва. – Київ: 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 
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2020. – 16 с. 

2. Освітньо-

професійна програма 

«Менеджмент» 

спеціальності 073 

«Менеджмент» для 

підготовки здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти / 

Т. І. Бурлаєнко,  

О. А. Іванилова,  

О. Г. Постоєва. – Київ: 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

2020. – 15 с. 

3. Освітньо-

професійна програма 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

спеціальності 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» для 

підготовки здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти /  

Т. І. Бурлаєнко,  

О. А. Іванилова,  

О. Г. Постоєва. – Київ: 

2020. – 16 с. 

2. Освітньо-

професійна програма 

«Менеджмент» 

спеціальності 073 

«Менеджмент» для 

підготовки здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти /  

Т. І. Бурлаєнко,  

О. А. Іванилова,  

О. Г. Постоєва. – Київ: 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

2020. – 15 с. 

3. Освітньо-

професійна програма 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

спеціальності 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» для 

підготовки здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти /  

Т. І. Бурлаєнко,  

О. А. Іванилова,  

О. Г. Постоєва. – Київ: 
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ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

2020. – 16 с. 
4. Освітньо-

професійна програма 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

спеціальності 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» для 

підготовки здобувачів 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти /  

Т. І. Бурлаєнко,  

О. А. Іванилова,  

О. Г. Постоєва. – Київ: 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

2020. – 13 с. 

5. Освітньо-

професійна програма 

«Управління 

персоналом та 

економіка праці» 

спеціальності 051 

«Економіка» для 

підготовки здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

2020. – 16 с. 
4. Освітньо-

професійна програма 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

спеціальності 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» для 

підготовки здобувачів 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти /  

Т. І. Бурлаєнко,  

О. А. Іванилова,  

О. Г. Постоєва. – Київ: 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

2020. – 13 с. 

5. Освітньо-

професійна програма 

«Управління 

персоналом та 

економіка праці» 

спеціальності 051 

«Економіка» для 

підготовки здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 
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1Відповідно до тематичного плану установи, за весь період виконання дослідження. 
2Офіційна продукція (стандарти, інструкції, нормативні, нормативно-інструктивні видання тощо). 
3Наукова продукція (монографії, препринти, збірники наукових праць тощо).  
4Виробничо-практична продукція (практичні посібники, методичні посібники; методичні рекомендації, практичні порадники тощо).  
5Навчальна продукція (навчальні програми, підручники, навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії, 

практикуми, робочі зошити); засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи; навчальні карти; відео- та аудіовізуальні засоби навчання; 

електронні засоби навчального призначення; електронні засоби загального призначення) тощо). 

рівня вищої освіти /  

О. Л. Фещенко,  

О. Л. Ануфрієва,  

О. В. Мурашко. – 

Київ: ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», 

2020. – 16 с. 

6. Освітньо-

професійна програма 

«Управління 

персоналом та 

економіка праці» 

спеціальності 051 

«Економіка» для 

підготовки здобувачів 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти /  

О. Л. Фещенко,  

О. Л. Ануфрієва,  

О. В. Мурашко. – 15 с. 

рівня вищої освіти /  

О. Л. Фещенко,  

О. Л. Ануфрієва,  

О. В. Мурашко. – 

Київ: ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», 

2020. – 16 с. 

6. Освітньо-

професійна програма 

«Управління 

персоналом та 

економіка праці» 

спеціальності 051 

«Економіка» для 

підготовки здобувачів 

другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти /  

О. Л. Фещенко,  

О. Л. Ануфрієва, 

О. В. Мурашко. – 15 с. 

   Довідкова продукція6 Довідкова продукція6 Довідкова продукція6 Довідкова продукція6 

       

   Усього (одиниць):9 Усього (одиниць):8 Усього (одиниць):1 Усього (одиниць): 
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6Довідкова продукція (енциклопедії (енциклопедичні словники); мовні, лінгвістичні словники; довідники, каталоги тощо).  
7Згідно з наказом МОН України від 1 жовтня 2012 р. № 1060. 
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Таблиця ІІ.4.2.  
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Таблиця ІІ.4.3. Продукція, опублікована за завершеними у 20__ році прикладними дослідженнями (частина ІІІ: 

тези). 
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Таблиця ІІ.4.4. 
Таблиця ІІ.4.4. 

 

Наукові результати прикладних досліджень, завершених у 2020 році 
(частина 1, кількісні показники) 

 

Тема 

наукового 

дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи 

розв’язання 

визначених 

проблем 

Способи 

розв’язання 

визначених 

проблем 

Інше * 

«Науково-

методичні засади 

підвищення 

ефективності 

державно-

громадського 

управління 

неперервною 

освітою в умовах 

суспільної 

трансформації 

в Україні» 

(2016–2020 рр.) 

РК 0116U007183 

 9   Теоретичні 

методи: 

системно-

структурний 

ретроспек-

тивний 

аналіз, 

порівняння 

різних 

поглядів на 

досліджувану 

проблему; 

узагальнення 

теоретичних 

підходів з 

метою 

визначення 

поняттєво-

категоріаль-

ного апарату; 

праксимет-

 Наукові результати прикладного 

дослідження: 
 - уперше розроблено концепцію, 

програму та методику 

дослідження методології та 

практики професійного розвитку 

сучасного освітнього менеджера; 

теоретичні засади професійного 

розвитку сучасного освітнього 

менеджера; 

- обґрунтовано: методологічні 

підходи до професійного 

розвитку сучасного освітнього 

менеджера; методичне, кадрове 

забезпечення державно-

громадського управління 

неперервною освітою в Україні, 

зокрема визначено основні 

напрями управління в умовах 
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Тема 

наукового 

дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи 

розв’язання 

визначених 

проблем 

Способи 

розв’язання 

визначених 

проблем 

Інше * 

ричний. 

Емпіричні 

методи: 

діагностичні; 

контент-

аналіз 

нормативної 

документації, 

методичних 

матеріалів 

тощо; 

статистичні 

методи. 

децентралізації; науково-

методичні засади підвищення 

ефективності державно-

громадського управління 

неперервною освітою в умовах 

суспільної трансформації в 

Україні; 

- удосконалено технології 

професійного розвитку 

сучасного освітнього менеджера; 

- набуло подальшого розвитку 

базові поняття з проблеми 

методології та практики 

професійного розвитку 

сучасного освітнього менеджера. 

Найвагоміші публікації наукових 

результатів, досягнутих у 

процесі проведення дослідження: 

за результатами дослідження у 

2020 р. опубліковано наукові  

праці, серед яких: навчальні 

посібники – 1; статті у 

колективних монографіях – 2; 

спецкурси – 26. 
«Управління 

конкурентоспро-

можністю 

персоналу, робіт 

 6   Методи 

логічного 

узагальнен-

ня, поєднан-

 Наукові результати прикладного 

дослідження: 

Уперше розроблено: 

– модель оцінки рівня 
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Тема 

наукового 

дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи 

розв’язання 

визначених 

проблем 

Способи 

розв’язання 

визначених 

проблем 

Інше * 

та послуг: теорія, 

методологія, 

практика» 

(2016–2020 рр.) 

РК 0116U003480 

ня, аналізу 

та синтезу, 

групувань, 

системного 

та порів-

няльного 

аналізу, 

монографіч-

ний метод та 

ін. 

конкурентоспроможності 

випускника закладу вищої 

освіти; 

– теоретико-множинну модель 

системи стратегій та модель 

механізму реалізації загальної 

стратегії управління економікою 

– стратегії інноваційного 

розвитку;  

– категорію «дизайн-мислення», 

методику використання дизайн-

мислення та його інструментарій 

щодо освіти та бізнесу. 

Удосконалено: 

– проблему підготовки 

трансформаційного лідера-

дослідника;  

– модель торговельних відносин 

між країнами ЄС;  

– процес планування у 

стратегічному управлінні 

розвитком підприємства;  

– аспекти системи управління 

якістю на підприємстві;  

– суть і основні складові 

компоненти процесу управління 

цифровими інформаційними 

технологіями;  
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Тема 

наукового 

дослідження 
Стандарти Програми Методики Технології 

Методи 

розв’язання 

визначених 

проблем 

Способи 

розв’язання 

визначених 

проблем 

Інше * 

– поняття «булінгу» та 

«хейтингу» в шкільному 

середовищі;  

– процес забезпечення 

конкурентоспроможності 

персоналу, робіт та послуг в 

умовах цифрової економіки. 

Набуло подальшого розвитку: 

– кваліметричний підхід до 

оцінки рівня 

конкурентоздатності закладу 

вищої освіти;  

– використання дидактичних 

ігор і проєктів в міжкультурній 

освіті;  

– поняття і етапи стратегічного 

планування;  

– процес вибору конкурентних 

стратегій у розвитку  

недержавних закладів вищої 

освіти на ринку освітніх послуг;  

– поняття та загальна 

характеристика управлінського 

консалтингу;  

– процес використання 

візуалізації як ефективного 

методу підвищення якості 

освітянських послуг. 
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* уточнити, що саме 
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Таблиця ІІ.4.5. 

 

Наукові результати прикладних досліджень, завершених у 2020 році 
(частина 2) 

 

Тема 

наукового 

дослідження 

Склад-

ники та 

рівні 

освіти* 

Наукові результати 

(формулюються у кількості не більше 10 слів) 

«Науково-

методичні 

засади 

підвищення 

ефективності 

державно-

громадського 

управління 

неперервною 

освітою в 

умовах 

суспільної 

трансфор-

мації 

в  Україні» 

(2016–2020 

рр.) 

РК 

0116U007183 

Освіта 

дорос-

лих, у 

тому 

числі 

після-

диплом-

на освіта 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення дослідження: 1) уперше розроблено 

концепцію, програму та методику дослідження методології та практики професійного розвитку сучасного 

освітнього менеджера; теоретичні засади професійного розвитку сучасного освітнього менеджера; 

2) обґрунтовано: методологічні підходи до професійного розвитку сучасного освітнього менеджера; методичне, 

кадрове забезпечення державно-громадського управління неперервною освітою в Україні, зокрема визначено 

основні напрями управління в умовах децентралізації; науково-методичні засади підвищення ефективності 

державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні; 

3) удосконалено технології професійного розвитку сучасного освітнього менеджера; 4) набуло подальшого 

розвитку базові поняття з проблеми методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього 

менеджера. 

Найвагоміші публікації наукових результатів, досягнутих у процесі проведення дослідження: за результатами 

дослідження у 2020 р. опубліковано наукові  праці, серед яких: навчальні посібники – 1; статті у колективних 

монографіях – 2; спецкурси – 26. 

Наукові результати теми НДР використано в процесі укладання програм: 

1. Освітня програма «Модульна програма підвищення кваліфікації керівників Нової української школи» 

(авторський колектив під науковим керівництвом Н. І. Клокар, д. пед. н., професорки), 150 годин (5 кредитів 

EКTS). 

2. Освітньо-професійна програма «Підготовка регіональних тренерів для навчання керівників НУШ», 

(Н. І. Клокар, д. пед. н., проф., Н. В. Любченко, к. пед. н., доц., Н. А. Зінчук, к. пед. н., доц.),  150 годин, 

(5 кредитів EКTS). 

3. Освітньо-професійна програма «Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до 

впровадження Концепції «Нова українська школа», (Н. І. Клокар, д. пед. н., проф., Н. В. Любченко, к. пед. н., 
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доц., Н. А. Зінчук, к. пед. н., доц.),  150 годин, (5 кредитів EКTS). 

4. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівників закладів ЗСО (розробники: Н. В. Любченко, 

к. пед. н., доц., Н. А. Зінчук, к. пед. н., доц.), 150 годин (5 кредитів EКTS). 

5,6. Освітні програми підвищення кваліфікації  педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників 

закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» для категорії слухачів «Керівники закладів загальної середньої освіти 

(регіональні тренери/експерти з проблем інституційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти)», а саме: «Створення та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Інституційний 

аудит» та «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (авторського 

колективу: Н. І. Клокар, д. пед. н., проф., Т. М. Сорочан, д. пед. н., проф., З. В. Рябова, д. пед. н., проф., Н. В. 

Любченко, к. пед. н., доц., А. В. Бондар, Ю. В. Вергун, Г. В. Єльникова, д. пед. н., проф.). Освітні програми 

передбачають 150 годин (5 кредитів EСTS). 

7. Загальна професійна (сертифікатна) програма ПК «Публічне управління розвитком системи освіти» (укладачі 

Рябова З. В., д. пед. н., проф., Т. О. Лукіна, д. н. з держ. упр., проф., Н. В. Любченко, к. пед. н., доц.) 60 годин (2 

кредити EСTS). 

8. Спеціальна професійна (сертифікатна) програма ПК «Інституційний аудит та розбудова системи забезпечення 

якості освіти» (укладачі Сорочан Т. М., д. пед. н., проф., Рябова З. В., д. пед. н., проф., Т. О. Лукіна, д. н. з 

держ. упр., проф., Л. М. Оліфіра, к. пед. н., доц., А. В. Бондар, Ю. В. Вергун, Г. В. Єльникова, д. пед. н., проф.), 60 

годин (2 кредити EСTS).  

9. Загальна короткострокова програма ПК державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» 

та «В», і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад, з 

питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю (укладачі Рябова З. В., д. пед. н., професорка, Козенко 

Р. В., к. н. з¸держ. упр., Баранцова Т. В., урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю, аспірантка кафедри 

МОП), 30 годин (1 кредит EСTS). 

«Управління 

конкуренто-

спромож-

ністю 

персоналу, 

робіт та 

послуг: 

теорія, 

методологія, 

Вища 

освіта 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення дослідження: 1) уперше розроблено: модель 

оцінки рівня конкурентоспроможності випускника закладу вищої освіти; теоретико-множинну модель системи 

стратегій та модель механізму реалізації загальної стратегії управління економікою – стратегії інноваційного 

розвитку; категорію «дизайн-мислення», методику використання дизайн-мислення та його інструментарій щодо 

освіти та бізнесу; 2) удосконалено: проблему підготовки трансформаційного лідера-дослідника; модель 

торговельних відносин між країнами ЄС; процес планування у стратегічному управлінні розвитком підприємства; 

аспекти системи управління якістю на підприємстві; суть і основні складові компоненти процесу управління 

цифровими інформаційними технологіями; поняття «булінгу» та «хейтингу» в шкільному середовищі; процес 

забезпечення конкурентоспроможності персоналу, робіт та послуг в умовах цифрової економіки; 3) набуло 
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практика» 

(2016–2020 

рр.) 

РК 

0116U003480 

подальшого розвитку: кваліметричний підхід до оцінки рівня конкурентоздатності закладу вищої освіти; процес 

використання дидактичних ігор і проєктів в міжкультурній освіті; поняття і етапи стратегічного планування; 

процес вибору конкурентних стратегій у розвитку  недержавних закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг; 

поняття та загальна характеристика управлінського консалтингу; процес використання візуалізації як 

ефективного методу підвищення якості освітянських послуг. Наукові результати за виконанням НДР введено до 

змісту навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) освітнього рівня зі спеціальностей: 1) 073 «Менеджмент» освітньо-професійні програми 

«Менеджмент», «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»; 2) 051 

«Економіка» освітньо-професійні програми «Управління персоналом та економіка праці»; 3) 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійні програми «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». 

Найвагоміші публікації наукових результатів, досягнутих у процесі проведення дослідження: за результатами 

дослідження у 2020 р. опубліковано 56 наукових праць, серед яких: монографії – 2; у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science – 3; статті у фахових виданнях, що входять до Переліку 

фахових видань України – 5; статті у зарубіжних виданнях – 1; інші статті – 6; тези – 17; освітньо-професійні 

програми – 6. 

Назва підготовленої продукції та найвагоміших публікацій: 

Монографії: 

1. Ivanova, V., Ivanov, O. (2020). Information security management of industrial enterprises and its features when using 

the industrial internet of things. Security Management of the ХХІ Century:: National and Geopolitical Aspects. ISSUE 2: 

collective monograph. Еdited by I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 472, 375-381. 

 http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7916/1/monograph%20Poltava%20winter%202020.pdf ISBN  978-

611-01-1814-9 

2. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна 

монографія за заг. ред. В. В. Іванової. – Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2020. – 231 с. ISBN 

978-966-680-951-6 

Статті у виданнях, які індексуються у Scopus i Web of Science Core Collection: 

1. Rymma Mayboroda, Oksana Bodnar, Nataliia Ababilova, Maryna Morozova and Tetiana Burlaienko , The role of a 

foreign language in the context of the international standardization of logistics terminology, International Journal of 

Management Volume 11, Issue 05, May 2020, pp. 1321-1331. ArInternational Journal of Management Volume 11, Issue 

05, May 2020, pp. 1321-1331. URL.: 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_121.pdf 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7916/1/monograph%20Poltava%20winter%202020.pdf
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2. Hanna Danylchuk, Oksana Kovtun, Oksana Ivanylova, Liubov Kybalnyk, Tetiana Melnyk, Olexandr Serdiuk, Vladimir 

Zaselskiy. Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method of Minimum Spanning Trees Using 

Different Measures of Similarity. *The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling 

&Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop Proceedings*. Vol. 271 (2020). PP. 

167-186. URL.: http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper13.pdf 

3. Sergiy A. Kvitka, Valentyna S. Yehorova, Tetiana O. Chepulchenko, Mykola M. Taranenko, Ivan S. Bakhov, Elena L. 

Feshchenko. Development of Ukrainian and Global Online Education. TEM JOURNAL «Technology, Education, 

Management, Informatics». 2020. Vol. 9. Is. 4. PP. 1640–1646. URL.: 

http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1640_1646.pdf. 

Програми освітньо-професійні: 

1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)» спеціальності 073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. – Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 

– 16 с. 

2. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» для підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. – Київ: ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», 2020. – 15 с. 

3. Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. – Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

2020. – 16 с. 

4. Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти / Т. І. Бурлаєнко, О. А. Іванилова, О. Г. Постоєва. – Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

2020. – 13 с. 

5. Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» 

для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. Л. Фещенко, О. Л. Ануфрієва, О. В. 

Мурашко. – Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. – 16 с. 

6. Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» 

для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. Л. Фещенко, О. Л. Ануфрієва, О. В. 

Мурашко.. – Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. – 15 с. 

Статті у фахових виданнях: 

http://www.temjournal.com/content/94/TEMJournalNovember2020_1640_1646.pdf
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1. Алейнікова О., Бурлаєнко Т., Сіданіч. І.Формування духовних цінностей здобувачів вищої освіти як один із 

пріоритетних напрямів освітнього менеджменту // Вісник післядипломної освіти: зб.наук.пр. / НАПН України 

ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В.В. Олійник; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Київ: Юстон, 2020. – 

232 с. – 10 (45). – С. 3–8. – (Серія «Педагогічні науки»). 

2. Іванова, В. В. (2020). Конкуренція та інноваційна активність як складові моделі інтенсивного розвитку 

економіки. Вісник післядипломної освіти, Серія «Соціальні та поведінкові науки», 12 (41), 124-141. I 

https://doi.org/10.32405/2522‐9931/2522‐9958‐2020‐12(41)‐124‐141 

3. Савчук Л. М. Корпоративна культура в системі маркетингу персоналу // Scientific journal Virtus. – № 42. – 

March, 2020. – С. 223–227. 

4. Фещенко О. Л., Ліщенко А. В. Оптимізація витрат молокопереробних підприємств з використанням методів 

лінійного програмування. Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 85–91. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.85 URL: 

http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3294&i=11 

Статті у виданнях, що індексуються Міжнародними наукометричними базами: 

1. Брусєнцева О.А. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку підприємства / Брусєнцева О.А., Хілько В. О.// 

Науковий вісник УМО, м. Київ. – 2020. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/ekonomika. 

2. Михайлов А. П. Управління внутрішнім середовищем підприємства / А. П. Михайлов, М. І. Вигівська // 

Електронне науково-практичне видання «Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та управління». 2020. URL: 

http://umo.edu.ua/ekonomika 

3. Михайлов А. П. Управління кадровою політикою підприємства / А. П. Михайлов, К. Є. Дронова // Електронне 

науково-практичне видання «Науковий вісник УМО. Серія. Економіка та управління». 2020. URL: 

http://umo.edu.ua/ekonomika 

4. Постоєва О. Г. Механізми антикризового управління підприємств / Постоєва О. Г., Білик О.О.// Науковий 

вісник УМО, м. Київ, 14 травня 2020 р. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/ekonomika 

5. Постоєва О. Г. Основи бізнес-планування на підприємстві / Постоєва О. Г., Надворний Я. Ю.// Науковий вісник 

УМО, м. Київ, 14 травня 2020 р. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/ekonomika 

Статті у зарубіжних виданнях: 
1. Serhieieva Liudmyla, Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Structural shifts in the system of higher education of ukraine in the 

realm of the specialists supply for the national economy.  International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Volume 31, 

Issue 4 (11-2020) URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1136-en.html 

 

*Дошкільна освіта 

Початкова освіта 

http://umo.edu.ua/ekonomika
http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1136-en.html
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Базова середня освіта 

Профільна середня освіта 

Позашкільна освіта, 

Спеціалізована освіта 

Професійна (професійно-технічна освіта) 

Фахова передвища освіта 

Вища освіта 

Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта 

 

 

 



366 

 

 

Таблиця ІІ.5.1.  
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Таблиця ІІ.5.2.  
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Таблиця ІІ.5.3.  
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Таблиця ІІ.6. 

 

Дані щодо найбільш вагомих результатів наукових досліджень у 2020 році 

(до 3-х найменувань підготовленої продукції) 
 

№ 

з/п 

 

Тема наукового 

дослідження, вид і 

термін виконання 

 

Складники та 

рівні освіти* 

Науковий результат 

дослідження 

Назва підготовленої 

продукції, 

її вид та обсяг, 

електронний лінк 

Очікуваний 

соціальний ефект 

Сфера 

впровадження 

Споживачі 

продукції 

1 «Удосконалення 

сучасних моделей 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів 

професійної освіти у 

контексті 

формування та 

розвитку 

професійної 

компетентності» 

Прикладне 

дослідження 

(2017-2021 рр.) 

Професійна 

(професійно-

технічна освіта) 

Основні положення і 

одержані результати, 

матеріали монографій, 

навчальних і 

навчально-методичних 

посібників можуть 

бути використані в 

процесі модернізації 

вітчизняної системи 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти, зокрема в 

діяльності закладів 

післядипломної освіти 

усіх рівнів акредитації, 

при розробленні 

проєктів, навчальних 

планів, програм 

розвитку професійної 

компетентності, 

кваліфікаційних вимог 

до професійної 

діяльності 

педагогічних 

Цифровий програмно-

методичний комплекс 

«Розвиток 

професійних 

(предметних) 

компетентностей 

педагога фахової 

передвищої освіти в 

умовах 

діджиталізації». 

 

Електронний курс 

«Сидоренко Вікторія. 

Професійний розвиток 

фахівців в умовах 

формальної, 

неформальної та 

інформальної освіти: 

ключові 

компетентності і 

ресурси : електронний 

курс. Київ: ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта», 2020. 

130 с. 

Професійний 

розвиток 

педагогічних 

працівників  

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти в 

умовах відкритої 

освіти цифровізації 

Післядипломна 

освіта 

Педагогічні 

працівники 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 
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працівників, 

організації їх 

самостійної та 

індивідуальної роботи, 

а також стати 

підґрунтям для 

проведення 

теоретичних та 

експериментальних 

досліджень у галузі 

теорії і методики 

професійної освіти. 

 

2. «Психологічні 

чинники 

суб’єктивного 

благополуччя 

персоналу освітніх 

організацій» 

(2017-2021 рр.) 

Освіта дорослих. 

Післядипломна 

освіта 

Теоретичні і методичні 

основні положення 

можуть бути 

використанні  

закладами  вищої 

освіти у підготовці 

фахівців до 

особистісного і 

професійного 

самовдосконалення в 

умовах 

післядипломної освіти. 

Найістотніші наукові 

результати, досягнуті в 

процесі проведення 

дослідження: 

Теоретично 

обґрунтовано та 

розроблено програму 

підтримки 

суб’єктивного 

благополуччя 

персоналу освітніх 

Програми: 

2. Програма 

розвитку дітей 

дошкільного віку із 

синдромом Дауна 

«Діти Сонця» /кол. 

авторів: 

А. С. Москальова, 

Я. Я. Чезлова, 

О. В. Голубєва, 

М. О. Кустош. 

Вінниця: 2020. 143 с. 

Гриф МОН України 

(7,5 / 2 др. арк.) 

Спецкурси: 

1. Бондаревська, І. О. 

Психологія 

економічної поведінки 

сучасного фахівця: 

спецкурс для слухачів 

очно-дистанційної 

форми навчання в 

системі 

Підвищення якості 

психологічної 

підготовки 

керівних, 

педагогічних, 

науково-

педагогічних кадрів 

з різних регіонів 

України в умовах 

післядипломної 

освіти 

Освіта дорослих. 

Післядипломна 

освіта 

Керівні, 

педагогічні, 

науково-

педагогічні 

кадри системи 

освіти, 

андрогоги, 

викладачі 

закладів 

післядипломної 

освіти 
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організацій з 

урахуванням його 

психологічних 

чинників. 

 

післядипломної освіти. 

К., 2020. 16 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/71

9548/ 

2. Бондарчук, О. І., 

Пінчук, Н. І. Як 

попередити та 

подолати стрес у 

складних умовах 

сьогодення : спецкурс 

для слухачів очно-

дистанційної форми 

навчання в системі 

післядипломної освіти. 

К, 2020 48 с. 

3. Москальова А. С., 

Балахтар, К. С. (2020). 

Розвиток креативності 

викладача іноземної 

мови як чинник його 

суб’єктивного 

благополуччя: 

спецкурс. К.: Талком, 

2020. 74 с. 

 

3. Трансформація 

професійного 

розвитку 

педагогічних і 

науково-

педагогічних 

працівників в умовах 

відкритого 

університету 

післядипломної 

Освіта дорослих. 

Післядипломна 

освіта 

Сучасні наукові 

підходи (та принципи 

професійного розвитку 

педагогічних і 

науково-педагогічних 

працівників в умовах 

відкритої освіти 

можуть бути 

використанні для 

розвитку soft-skills у 

Сергеєва Л.М., 

Олешко П.С., 

Кінах Н.В., Купрієвич 

В.О. Організаційно-

методичний супровід 

підсумкової атестації 

слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації: 

методичні 

Підвищення якості 

професійного 

розвитку 

педагогічних і 

науково-

педагогічних 

працівників в 

умовах відкритого 

університету 

післядипломної 

Освіта дорослих. 

Післядипломна 

освіта 

Керівні, 

педагогічні, 

науково-

педагогічні 

кадри системи 

освіти, 

 

https://lib.iitta.gov.ua/719548/
https://lib.iitta.gov.ua/719548/
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освіти», (01.12.2020 - 

01.12.2025 рр.) 

 

науково-педагогічних 

працівників в процесі 

підвищення 

кваліфікації. 

Електронні засоби 

навчання, основою 

застосування яких є 

інформаційні 

технології, дають 

змогу здійснювати 

опрацювання та 

використання веб-

ресурсів, зв’язаних 

між собою та  

застосовувати в 

курсовій 

перепідготовці. 

 

рекомендації. Луцьк: 

КП ІАЦ 

«Волиньенергософт», 

2020. 60 с. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/72

0994/ 

 

освіти 

на основі  сучасні 

технології навчання 

дорослих для 

професійної 

діяльності; теорія і 

методика 

підготовки фахівців 

до особистісного і 

професійного 

самовдосконалення  

в умовах 

післядипломної 

освіти. 

 

4. Підготовка 

конкурентоспромож

них фахівців в 

умовах освітніх змін 

(2017–2021 рр.) 

 

Вища освіта Розроблена методика 

діагностики може бути 

використана для 

визначення освітніх 

потреб споживачів 

послуг для 

забезпечення якості 

підготовки 

конкурентоспроможни

х фахівців з 

використанням засобів 

діагностики 

(інструментарію) 

якості надання 

освітніх послуг 

закладом освіти. 

Модель формування 

Спецкурс 

«Планування кар’єри 

та техніка пошуку 

роботи у сфері ІТ», 

комплексний 

тренінговий курс «Моя 

професія – моє 

майбутнє»; 

сценарій ділової гри 

«Прийом на роботу. 

Співбесіда»; спецкурс 

«Психолого-

педагогічна 

компетентність 

викладача» для 

професійного розвитку 

викладачів технічних 

Професійний 

розвиток 

викладачів 

технічних коледжів 

для  формування та 

розвитку 

конкурентоспромо

жності студентів як 

майбутніх фахівців. 

Вища освіта Педагогічні 

працівники 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти , 

зокрема 

науково-

педагогічні 

працівники 

технічних 

коледжів 

https://lib.iitta.gov.ua/720994/
https://lib.iitta.gov.ua/720994/
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конкурентоспроможно

сті майбутніх фахівців 

з інформаційних 

технологій у технічних 

коледжах сприятиме 

удосконаленню 

управління системою 

підготовки 

конкурентоспроможни

х фахівців в умовах 

освітніх змін. 

 

коледжів; (к.п.н., доц. 

Н. Приходькіна). 

 

5. Економічні, 

соціальні та 

інформаційні 

механізми 

формування та 

удосконалення 

системи управління 

проєктами 

(2019–2021 рр.) 

 

Управління та 

економіка освіти 

Концепція 

модернізації системи 

державного 

управління в Україні, 

проєктний підхід як 

технологія поєднання 

методів публічного 

управління та 

визначення критеріїв 

ефективності 

діяльності органів 

влади  сприятиме 

формуванню 

інформаційної 

культури майбутніх 

керівників проєктів 

(Project Managers). 

Розроблено: проєктний 

підхід як технологію 

поєднання методів 

публічного 

управління; модель 

формування 

інформаційної 

культури майбутніх 

керівників проєктів 

(Project Managers); 

критерії та показники 

визначення готовності 

до застосування 

інтернет-технологій 

майбутніми 

керівниками проєктів 

(Project Managers). 

Підвищення 

ефективності 

підготовки  

майбутніх 

працівників 

державного 

управління  з 

питань модернізації 

системи 

державного 

управління та 

управління 

проєктами у 

діяльності органів 

державної влади. 

 

Вища освіта Керівні, 

педагогічні, 

науково-

педагогічні 

кадри системи 

освіти 

6. Особистісний 

розвиток та 

психологічна 

допомога в сучасних 

умовах 

(2017–2021 рр.) 

Психологія 

особистості. 

Соціальна 

психологія.  

Психологія 

навчання та 

Аналіз результатів 

емпіричного 

дослідження рівнів 

сформованості 

толерантності до 

невизначеності (ТН) у 

Розроблено програму 

формування ТН у 

майбутніх психологів 

Підготовлено 

методичні 

рекомендації щодо 

Підвищення 

ефективності 

психологічної 

підготовки 

керівних, 

педагогічних, 

Вища освіта Керівні, 

педагогічні, 

науково-

педагогічні 

кадри системи 

освіти, 
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*Дошкільна освіта 

Початкова освіта 

Базова середня освіта 

Профільна середня освіта 

Позашкільна освіта, 

Спеціалізована освіта 

Професійна (професійно-технічна освіта) 

Фахова передвища освіта 

Вища освіта 

Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта 

 виховання. майбутніх психологів 

може бути 

використано  в 

удосконаленні та 

розвитку рівнів 

сформованості 

кожного компонента 

та формуванню 

толерантності до 

невизначеності ( 

соціально-

демографічних, 

професійних 

ситуаціях) у 

майбутніх психологів 

психологів.  

формування ТН у 

майбутніх психологів. 

науково-

педагогічних кадрів 

вищої освіти з 

проблем 

формування  у 

студентів, 

психологів   

толерантності до 

невизначеності і 

інтолерантність 

(ТН) до 

невизначеності 

(ІТН). 

працівники 

психологічних  

та соціальних 

служб. 
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Таблиця ІІІ.1. 

 

Кількісна характеристика експериментів 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
(назва установи НАПН України) 

 

№ 

з/п 

Пріоритетні 

напрями 

наукових 

досліджень 

(тематика)* 

У
сь

о
го

 

Складники та рівні освіти** Кількість експериментів за рівнями Кількість експериментальних 

закладів освіти, установ, 

організацій 

серед них 

У
сь

о
го

 

серед них 

затверджено 

З
а 

у
го

д
ам

и
 

Д
о

ш
к
іл

ь
н

а 
о
св

іт
а 

П
о

ч
ат

к
о
в
а 

о
св

іт
а 

Б
аз

о
в
а 

се
р
ед

н
я 

о
св

іт
а 

П
р

о
ф

іл
ь
н

а 
се

р
ед

н
я
 о

св
іт

а 

П
о

за
ш

к
іл

ь
н

а 
о
св

іт
а 

С
п

ец
іа

л
із

о
в
ан

а 
о
св

іт
а 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а 

(п
р
о
ф

ес
ій

н
о

-

те
х

н
іч

н
а)

 о
св

іт
а 

Ф
ах

о
в
а 

п
ер

ед
в
и

щ
а 

о
св

іт
а 

В
и

щ
а 

о
св

іт
а 

О
св

іт
а 

д
о

р
о

сл
и

х
, 
у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

п
іс

л
я
д

и
п

л
о
м

н
а 

о
св

іт
а 

В
се

у
к
р
аї

н
сь

к
и

й
  

(з
а 

р
іш

ен
н

я
м

 М
О

Н
 У

к
р
аї

н
и

) 

А
к
ад

ем
іч

н
и

й
  

(з
а 

р
іш

ен
н

я
м

 П
р
ез

и
д
ії

 Н
А

П
Н

 

У
к
р
аї

н
и

) 

П
ід

в
ід

о
м

ч
о
ї 

у
ст

ан
о
в
и

 Н
А

П
Н

 

У
к
р

аї
н

и
  

(з
а 

р
іш

ен
н

я
м

  

в
ід

д
іл

ен
н

я 
Н

А
П

Н
 У

к
р
аї

н
и

, 
 

в
ч
ен

о
ї 

р
ад

и
 у

ст
ан

о
в
и

) 

С
тр

у
к
ту

р
н

о
го

 п
ід

р
о
зд

іл
у
 

п
ід

в
ід

о
м

ч
о
ї 

у
ст

ан
о
в
и

  

(з
а 

р
іш

ен
н

я
м

 в
ч

ен
о
ї 

 

р
ад

и
 у

ст
ан

о
в
и

) 

М
О

Н
 У

к
р
аї

н
и

 

О
б

л
ас

н
и

м
и

 о
р
га

н
ам

и
  

у
п

р
ав

л
ін

н
я
 о

св
іт

о
ю

 

М
іс

ц
ев

и
м

и
 о

р
га

н
ам

и
  

у
п

р
ав

л
ін

н
я
 о

св
іт

о
ю

 

1. 10. Освіта 

дорослих. 

Післядипломна 

освіта. 

4. Педагогіка і 

психологія 

освітнього 

процесу 

8. Прикладна 

психологія. 

Професійна й 

  1 1 2    1  3 1***   21*** 27 12 10  5 
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організаційна 

психологія. 

Професійна 

(професійно-

технічна) освіта 

 

Профільна 

середня освіта. 

Фахова 

передвища 

освіта 

2. «Психологічні 

чинники 

суб’єктивного 

благополуччя 

персоналу 

освітніх 

організацій» 

1                    

3. «Психологічні 

засади розвитку 

соціальних 

компетентносте

й педагогічних 

працівників в 

умовах Нової 

української 

школи» 

1                    

4. «Формування 

підприємниць-

кої 

компетентності 

майбутніх 

кваліфікованих 

робітників 

сфери послуг у 

процесі 

професійної 

підготовки» 

1       1    1    3 3    
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5. «Управління 

розвитком  

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної)  

освіти на 

засадах  

педагогічної 

логістики» 

1       1    1    3 3    

6. «Система 

наступності в 

розвитку 

професійної 

мобільності 

майбутніх 

педагогів у 

комплексі 

«ліцей – 

коледж»» 

1    1   1 1   1         

7. «Формування 

інтегрованого 

освітнього 

середовища 

ліцею як фактор 

різнобічного 

розвитку 

особистості 

учня» 

1           1         

8. «Підготовка 

керівних 

педагогічних та 

науково-

педагогічних 

кадрів до 

роботи за 

інноваційними 

технологіями 

1          1 1         
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компанії 

Microsoft 

Україна»» 

9. «Управління 

проектами 

особистісного 

розвиту учнів у 

освітньому 

середовищі 

об'єднаних 

територіальних 

громад» 

1  1 1 1       1   1***      

10. Цільові 

прикладні 

дослідження з 

питань 

гармонізації 

системи 

«людина-світ» 

та створення 

новітніх 

технологій і 

покращення 

якості життя 

1       1       1 6    6 

 Усього 9  2 2 4   4 2  4 7   23 39 18 10  11 
 

*Відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної 

академії педагогічних наук України, затверджених постановою загальних зборів НАПН України від 17 листопада 2017 р. № 1-1/2-8 

**Якщо експеримент охоплює більше ніж один складник/рівень освіти, то зазначити це під таблицею. 

 

***Всеукранський експеримент Киричук В.О. охоплює 4 рівня освіти: Початкова освіта. Базова середня освіта. Профільна середня освіта. 

Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта. 
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Таблиця ІІІ.2. 

 

Результати експериментальної роботи 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
(назва установи НАПН України) 

№ 

з/п 

Тема 

експериментальної 

роботи, термін 

проведення 

експерименту 

Складники та 

рівні освіти 

Пріоритетний напрям 

(тематика) наукових 

досліджень* 

Актуальні проблеми 

Науковий керівник 

(П.І.Б., посада, 

наук. ступінь, 

вчене звання) 

Нормативно-правовий 

документ, на підставі 

якого проводився 

експеримент (наказ МОН 

України, постанова 

Президії НАПН України, 

рішення вченої ради 

підвідомчої установи) 

Кількість закладів, 

установ, організацій, 

в яких проводиться 

експеримент 

 Експерименти всеукраїнського рівня** 

1. «Формування 

підприємницької 

компетентності 

майбутніх 

кваліфікованих 

робітників сфери 

послуг у процесі 

професійної 

підготовки» 

(січень 2020 – 

грудень 2023 рр.) 

Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта 

8. Професійна 

(професійно-технічна) 

освіта. Фахова передвища 

освіта. 

Актуальна проблема: 

Особливості розроблення і 

застосування педагогічних 

технологій у професійній 

підготовці фахівців різних 

галузей, спеціальностей. 

Професійний й 

особистісний розвиток 

майбутніх фахівців. 

Сергеєва Лариса 

Миколаївна, 

д. пед. н., проф., 

завідувач кафедри 

професійної та 

вищої освіти 

Наказ МОН України 

№ 23 

від  09.01.2020 р. 

3 

2. «Управління 

розвитком  закладів 

професійної (про-

фесійно-технічної) 

освіти на засадах 

педагогічної 

Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта 

13. Управління та 

економіка освіти. 

Актуальна проблема: 

Інноваційний та інформа-

ційний менеджмент в 

управлінській діяльності. 

Сергеєва Лариса 

Миколаївна, 

д. пед. н., проф., 

завідувач кафедри 

професійної та 

вищої освіти 

Наказ МОН України 

№ 693 

від 21.05.2019 р. 

3 
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логістики» 

(червень 2019- 

грудень 2022 р.) 

Роль лідерства та 

управлінських команд в 

забезпеченні діяльності 

конкурентоспроможного 

закладу освіти. 

 

3. «Управління 

проектами 

особистісного 

розвиту учнів у 

освітньому 

середовищі 

об'єднаних 

територіальних 

громад» 

(2019-2023 рр.) 

Початкова 

освіта. 

Базова 

середня 

освіта. 

Профільна 

середня 

освіта. 

Освіта 

дорослих, у 

тому числі 

післядипломна 

освіта. 

3. Якість освіти. 

Інформаційне освітнє 

середовище. Актуальна 

проблема: Проєктування 

освітньо-розвивальних 

середовищ. 

10. Освіта дорослих. 

Післядипломна освіта. 

Актуальна проблема: 

Теорія і методика підго-

товки фахівців до особис-

тісного і професійного 

самовдосконалення в 

умовах післядипломної 

освіти. 

Киричук Валерій 

Олексійович, 

доцент кафедри 

психології 

управління, 

канд. пед. наук, 

доцент 

Наказ МОН України 

№ 387 

від 21.03.2019 р. 

12 

4. «Підготовка 

керівних педагогіч-

них та науково-

педагогічних кадрів 

до роботи за інно-

ваційними техно-

логіями компанії 

Microsoft Україна» 

(травень 2017 р. – 

червень 2021 р.). 

Освіта 

дорослих, у 

тому числі 

післядипломна 

освіта 

10. Освіта дорослих. 

Післядипломна освіта. 

Актуальна проблема: 

Сучасні технології 

навчання дорослих для 

професійної діяльності. 

Олійник Віктор 

Васильович, 

д-р пед. н., проф., 

дійсний член 

НАПН України 

Наказ МОН України 

№ 763 

від 31.05.2017 р. 

2 

5. «Формування інтег-

рованого освітнього 

середовища ліцею 

Профільна 

середня освіта 

7. Повна загальна середня 

освіта. Спеціалізована 

освіта. Актуальна 

проблема: Теорія і 

Кондратова 

Лариса Григорівна, 

канд. пед. н., доц. 

Наказ МОН 

№ 834 

від 01.08.2018 р. 

2 
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як фактор різнобіч-

ного розвитку 

особистості учня» 

(червень 2018 р. – 

червень 2023 р.) 

методика інтеграції змісту 

загальної середньої та 

професійної освіти 

6. «Система наступ-

ності в розвитку 

професійної мобіль-

ності майбутніх 

педагогів у комп-

лексі «ліцей – 

коледж»» 

(грудень 2018 р. – 

жовтень  2024 р.) 

Фахова 

передвища 

освіта 

8. Професійна 

(професійно-технічна) 

освіта. Фахова передвища 

освіта. Актуальна 

проблема: Професійний й 

особистісний розвиток 

майбутніх фахівців. 

Кондратова 

Лариса Григорівна, 

канд. пед. н., доц. 

Наказ МОН 

№ 1459 

від 27 грудня 2018 р. 

2 

 Експерименти академічного рівня** 

       

 Експерименти рівня підвідомчої установи** 

1. «Удосконалення 

сучасних моделей 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів 

професійної освіти 

у контексті 

формування та 

розвитку 

професійної 

компетентності» 

(2019-2020 рр.) 

Професійна 

(професійно-

технічна) 

освіта. 

8. Професійна (професій-

но-технічна) освіта. 

Фахова передвища освіта. 

Актуальна проблема: 

Становлення і розвиток 

професійної (професійно-

технічної) та фахової 

передвищої освіти в 

Україні; 

Корегування змістовних і 

процесуальних 

компонентів процесу 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

за інноваційними 

моделями. 

Сидоренко 

Вікторія 

Вікторівна, 

д. пед. н., доц. 

(листопад 2019 р. 

і дотепер) 

Рішення Вченої ради 

ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 

протокол № 12 

від 21.11.2016 р. 

 

Дата реєстрації в 
УкрІНТЕІ 12.01.2017 р., 

номер супровідного 
листа01-02/76 

 

6 
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Підготовка науково-

методичного супроводу 

для експериментальної 

апробації інноваційних 

моделей підвищення 

кваліфікації. 

2. «Психологічні 

чинники 

суб’єктивного 

благополуччя 

персоналу освітніх 

організацій» 

(2017-2021 рр.) 

(РК 0117U006772) 

Освіта 

дорослих, у 

тому числі 

післядипломна 

освіта. 

10. Освіта дорослих. 

Післядипломна освіта. 

Актуальна проблема: 

Теорія і методика підго-

товки фахівців до осо-

бистісного і професійного 

самовдосконалення в 

умовах післядипломної 

освіти. 

18. Прикладна психологія. 

Професійна й організа-

ційна психологія. 

Актуальна проблема: 

Психологічні основи 

розвитку організацій, 

персоналу 

Бондарчук 

Олена Іванівна, 

д. психол. н., 

проф., 

завідувач кафедри 

психології 

управління 

Рішення вченої ради 

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

5 
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3. «Психологічні 

засади розвитку 

соціальних 

компетентностей 

педагогічних 

працівників в 

умовах Нової 

української школи» 

(2019-2022 рр.). 

у межах 

інноваційно-

дослідницького 

проєкту 

Освіта 

дорослих, у 

тому числі 

післядипломна 

освіта 

10. Освіта дорослих. 

Післядипломна освіта. 

Актуальна проблема: 

Теорія і методика підго-

товки фахівців до осо-

бистісного і професійного 

самовдосконалення в 

умовах післядипломної 

освіти. 

18. Прикладна психологія. 

Професійна й організа-

ційна психологія. 

Актуальна проблема: 

Науково-психологічний 

супровід педагогічних 

інновацій в освіті. 

Карамушка Лариса 

Миколаївна, 

заступник 

директора 

Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка, 

проф. кафедри 

психології 

управління ДЗВО 

«УМО» 

(за сумісництвом), 

д. психол. н., проф. 

Наказ № 525 управління 

освіти і науки Рівненської 

обласної державної 

адміністрації 

від 20.12.2019 р. 

10 

*Відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної 

академії педагогічних наук України, затверджених постановою загальних зборів НАПН України від 17 листопада 2017 р. № 1-1/2-8 

**За пріоритетністю 
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Таблиця IV.1. 

Упровадження результатів наукових досліджень за видами продукції (одиниць) 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

 

Тема 

дослідження1 

Термін 

виконання 

Упроваджені результати 

дослідження2 

Об’єкти 

впровадження 

результатів 

дослідження3 

Інформація тщодо розміщення в Електронній бібліотеці 

НАПН України4 

 

Електронна адреса видання в Електронній 

бібліотеці НАПН України 

Кількість завантажень з 

Електронної бібліотеки 

НАПН України 

1 2 3 4 5 6 

За 2020 р. 5 

«Науково-

методичні 

засади 

підвищення 

ефективності 

державно-

громадського 

управління 

неперервною 

освітою в 

умовах 

суспільної 

трансформації в 

Україні» 

2016-2020 

рр. 

Навчальна продукція 

спецкурси та авторські 

тематичні курси: 

«Менеджмент знань в 

управлінні закладом 

освіти як проектно-орієн-

тованою організацією» 

(проф. Рябова З. В.); 

«Демократія і управління 

в ЄС» (проф. Рябова З. 

В.); «Організація інклю-

зивного навчання на 

основі місцевого само-

врядування» (доц. 

Козенко Р. В.); 

«Управління впровад-

женням інклюзивної 

освіти в умовах освітньої 

системи регіону» (доц. 

Козенко Р. В.); 

ЗССО – 3 

Методичний 

центр – 1 

- - 
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«Проблеми формування 

та реалізації освітньої 

політики в контексті 

Закону України «Про 

освіту» (проф. Супрун В. 

В.); «Організаційно-

правове забезпечення 

управління професійною 

(професійно-технічною) 

та фаховою передвищою 

освітою» (проф. Супрун 

В. В.); «Впровадження 

міжсекторного 

партнерства в сучасних 

умовах модернізації 

освіти» (проф. Супрун В. 

В.); «Управління змінами 

та інноваціями в освітніх 

організаціях» (доц. 

Оліфіра Л.М.); 

«Управління проектами в 

закладах освіти» (доц. 

Оліфіра Л.М.); 

«Технології тайм-

менеджменту в 

професійній діяльності 

керівника ЗЗСО» (доц. 

Любченко Н.В.); 

«Самоменеджмент як 

чинник професійно-

особистісного розвитку 

сучасного менеджера в 

освіті» (доц. Любченко 

Н.В.); «Кар'єра та 

кар’єрна  стратегія 
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керівника закладу ЗСО в 

контексті реалізації 

Закону України «Про 

освіту» та концепції 

«Нова українська школа» 

(доц. Любченко Н.В.); 

«Розробка та 

впровадження освітніх 

проєктів і програм в 

НУШ, здійснення 

досліджень у сфері 

освіти» (доц. Гончаренко 

Н.М.); «Управління 

закладом освіти в умовах 

децентралізації» (доц. 

Гончаренко Н.М.); 

«Проектно-орієнтоване 

навчання на базі STEAM-

лабораторії як 

інтеграційна основа 

STEAM-освіти» (доц. 

Гончаренко Н.М.); 

«Стратегічні напрями 

державного управління 

освітою в Україні» (доц. 

Коврига О. С.); 

«Соціальні ризики у 

трудовій сфері» (проф. 

Надрага В.В.); 

«Прогнозування розвитку 

освітніх систем і об’єктів» 

(доц. К. В. Гораш, ст.викл. 

Т. М. Пікож); «Методи і 

засоби прогнозування 

розвитку освітніх систем» 
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(доц. К. В. Гораш); 

«Наукові засади розробки  

інструментів для 

дослідження проблем 

освітньої діяльності 

закладу» (проф. Т. О. 

Лукіна); «Розвиток 

громадянських 

компетентностей 

керівників і педагогічних 

працівників закладів 

освіти» (проф. Клокар 

Н.І.); «Супервізія як 

сучасна форма підтримки 

професійного розвитку 

педагогічних і 

управлінських кадрів 

системи освіти» (проф. 

Клокар Н.І.); «Управління 

впровадженням 

інклюзивної освіти в 

системі освіти району, 

міста» (проф. Клокар 

Н.І.); «Бенчмаркінг як 

інноваційний інструмент 

освітнього менеджменту» 

(доц. Зінчук Н.А.); 

«Соціально-педагогічний 

супровід осіб з 

особливими потребами в 

умовах ІО» (проф. З.В. 

Рябова, доц. Р.В.Козенко); 

«Менеджмент освітньої та 

педагогічної діяльності в 

закладах освіти» (проф. 
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Рябова З.В.). 

Бучанський навчально-

виховний комплекс 

«Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів" № 4 

Бучанської міської ради 

Київської області» 

(довідка № 332 від 

28.12.2019); 

Богодухівська гімназія 

№1, Богодухівської 

районної ради Харківської 

області (довідка № 01-

22/171 від 30.10.2019); 

Відділ освіти молоді та 

спорту Чаплинської 

селищної ради 

Херсонської області 

(довідка № 846/01-23 від 

30.12.2019) 

«Науково-

методичні 

засади 

підвищення 

ефективності 

державно-

громадського 

управління 

неперервною 

освітою в 

умовах 

суспільної 

2016-2020 

рр. 

1. Klokar, N.I. (2019) 

Cтворення професійних 

стандартів директора 

української школи: 

ключові засади Вісник 

післядипломної освіти. 

Серія «Управління та 

адміністрування», 8 (37). 

ISSN 2522-9958 

2. Klokar, N.I., 

Goncharenko, Natalia and 

Dymenko, Ruslan (2019) 

ЗССО - 3 https://lib.iitta.gov.ua/717710/ 

https://lib.iitta.gov.ua/717690/ 

https://lib.iitta.gov.ua/718494/ 

https://lib.iitta.gov.ua/721992 

 

16 

19 

23 

8 

https://lib.iitta.gov.ua/717710/
https://lib.iitta.gov.ua/717690/
https://lib.iitta.gov.ua/718494/
https://lib.iitta.gov.ua/721992
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трансформації в 

Україні» 

Супервізія як 

демократична складова 

управління Новою 

українською школою: 

основні принципи Global 

Academics, 3 (4). ISSN 

2641-9823 

3. Клокар, Н.І. (2019) 

Сучасні технології 

післядипломної освіти у 

професійному розвитку 

фахівців Virtus: Scientific 

Journal, 8 (37) 

4. Любченко, Н.В. 

(orcid.org/0000-0002-4247-

340X) (2019) Технології 

стратегічного планування 

та проєктного 

менеджменту в управлінні 

освітою об’єднаної 

територіальної громади й 

опорними школами 

Вісник післядипломної 

освіти. Серія «Соціальні 

та поведінкові науки», 10 

(39). ISSN 2522-9931 

«Удосконалення 

сучасних 

моделей 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів 

професійної 

освіти у 

контексті 

2017-2021 Інноваційні моделі 

розвитку науково-

методичної компе-

тентності педагогів 

професійної школи у 

системі безперервної 

освіти : електронний зб. 

матеріалів Всеукр. наук.-

практ. інтернет-конфе-

 https://lib.iitta.gov.ua/719552/ 
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формування та 

розвитку 

професійної 

компетентності» 

ренції, м. Біла Церква, 11 

грудня 2019 р. / за заг. 

ред. С.В.Соболєвої, 

С.С.Шевчук, 

І.В.Арестової. – Біла 

Церква : БІНПО ДЗВО 

«УМО» НАПН України, 

2020. – 274 с. 

 

Інноваційні технології 

при підготовці фахівців 

аграрного сектору: 

електронний зб. мате-

ріалів Міжн. наук.-практ. 

інтернет-конференції, м. 

Біла Церква, 30 жовтня 

2019 р. / за заг. ред. С. В. 

Соболєвої, І. В. 

Арестової. Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 2020. 232 

 

Сидоренко В.В. Розвиток 

професійних (пред-

метних) компетентностей 

педагога фахової 

передвищої освіти в 

умовах діджиталізації: 

цифровий програмно-

методичний комплекс :  

В.Сидоренко, А. 

Єрмоленко, А.Денисова, 

В. Кулішов, О.Ковальчук / 

за науковою редакцією 

доктора педагогічних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/719550/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/720905/ 
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наук В.В. Сидоренко. К.: 

НМЦ ВФПО, 2020, 190 с. 

(перемога на 

Міжнародній виставці). 

 

Сидоренко В.В. Селф-

коучинг (самонас-

тавництво) як технологія 

професійного розвитку 

педагога Нової 

української школи: 

спецкурс / Вікторія 

Вікторівна Сидоренко. К.: 

Агроосвіта, 2020. 94 с. 

 

Денисова А.В. Робоча 

навчальна програма 

спецкурсу «Моніторинг 

якості освіти в контексті 

взаємодії зі 

стейкхолдерами». БІНПО 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2020, 27с. 

 

Упровадження сучасних 

освітніх технологій при 

підготовці кваліфікованих 

робітників: електронний 

зб. матеріалів Регіон. 

наук.-практ. семінару, м. 

Черкаси, 24 квітня 2020 р. 

/ за заг. ред. 

С. В. Соболєвої, 

І. В. Арестової. Біла 

Церква: БІНПО ДЗВО 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/720063/’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/720149/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/720063/ 
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«УМО» НАПН України, 

2020. 114 с. 

Збірник матеріалів V 

Міжнародної науково-

практичної Інтернет-

конференції «Психолого-

педагогічні аспекти 

навчання дорослих в 

системі безперервної 

освіти» (29 листопада 

2019 р., м. Біла Церква) 

БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 2020 

 

 Реалізація 

перспективного 

педагогічного досвіду у 

закладах професійної 

(професійно-технічної) 

освіти: електронний зб. 

матеріалів Регіон. наук.-

практ. конференції, м. 

Одеса, 21 травня 2020 р. / 

за заг. ред. С.С.Шевчук. 

Біла Церква : БІНПО 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2020.  251 с. 

 

Інформаційно-ресурсне 

забезпечення освітнього 

процесу в умовах 

діджиталізації 

суспільства». Секція №3: 
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Розвиток цифрової 

компетентності педагога 

професійної і фахової 

передвищої освіти в 

умовах діджиталізації: 

цифрові можливості, 

трансфер знань, 

інтеграція із цифровою 

економікою: електронний 

зб. матеріалів 

Міжнародної наук.-практ. 

конференції, м. Біла 

Церква, 11 листопада 

2020 р. / Біла Церква : 

БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 2020 

 

o Сидоренко Вікторія. 

Професійний розвиток 

фахівців в умовах 

формальної, 

неформальної та 

інформальної освіти: 

ключові компетентності і 

ресурси : електронний 

курс. Київ: ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта», 2020. 130 с. 

(перемога на 

Міжнародній виставці). 

 

o Сидоренко Вікторія. 

Професійний розвиток 

фахівців в умовах 
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формальної, 

неформальної та 

інформальної освіти: 

ключові компетентності і 

ресурси : електронний 

курс. Київ: ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта», 2020. 130 с. 

(перемога на 

Міжнародній виставці). 

   Програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів 

фахової передвищої 

освіти / Вікторія 

Сидоренко, Андрій 

Єрмоленко. Київ: 

Агроосвіта, 2020. 64 с. 

 

 Розвиток професійних 

(предметних) 

компетентностей 

педагогічних працівників 

закладів фахової 

передвищої освіти: 

збірник робочих програм / 

наукова ред., 

упорядкування В.В. 

Сидоренко, А.В. 

Денисова. Агроосвіта, 

2020. 172 с. 
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Шевчук С.С. Розвиток 

ключових компетентнос-

тей здобувачів освіти у 

позааудиторній нав-

чальній діяльності 

ЗП(ПТ)О: Спецкурс. 

/С.С. Шевчук. – БІНПО: 

Біла Церква. – 2020. – 84 

с. 

За 2019 рік6. 

«Професійний 

розвиток 

фахівців у 

системі освіти 

дорослих: 

історія, теорія, 

технології» 

2017–2019 1. Курикулум підвищення 

кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних 

працівників та керівників 

закладів освіти галузі 

знань 01 Педагогічна 

освіта: зб. робочих 

навчальних програм: 

авторський колектив / 

загальна ред. Т.М. 

Сорочан; наукова ред., 

упорядкування В.В. 

Сидоренко, М.І. 

Скрипник. К.: ЦІППО, 

2017. 447 с. 

ЗВО 

ЗССО 

https://lib.iitta.gov.ua/706868/1 З90 

«Наукові засади 

управління 

якістю вищої 

освіти в 

контексті 

чинного 

законодавства 

України» 

2017–2019 1. Освіта дорослих у 

перспективі змін: 

інновації, технології, 

прогнози: колективна 

монографія /За ред. А. 

Василюк, А. 

Стоговського. – Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко 

М.М., 2017. – 248 с. ISBN 

ЗВО 

 

https://lib.iitta.gov.ua/711038/ 

 

 

 

 

 

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

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.iitta.gov.ua/706868/1/%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A3%D0%9C%25
https://lib.iitta.gov.ua/711038/
https://lib.iitta.gov.ua/717657/
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978-617-640-346-3 

2. «Якість вищої освіти: 

теорія і практика: 

навчально-методичний 

посібник / за наук. ред. А. 

Василюк, М. Дей; кол. 

Авторів: А. Василюк, М. 

Дей, В. Базелюк (та ін]; 

НАПН України, 

Університет менеджменту 

освіти. – Київ; Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М. 

М., 2019. – 176 с. 

3.«Управління якістю 

вищої освіти: проблеми та 

перспективи»: Матеріали 

міжнародної науково-

практичної конференції 

29 вересня 2017 р. – К.: 

Інститут післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту освіти», 

2017 – 1 електрон. опт. 

диск [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/ 

 

 

 

 

 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/ 

struktura/kafedra-upop/materiajy 

 

18 

«Теоретичні та 

методичні 

основи 

впровадження 

технологій 

змішаного 

навчання в 

систему 

2017–2019 Технологія змішаного 

навчання в системі 

відкритої післядипломної 

освіти: підручник /за заг. 

ред. В. В. Олійника, ред. 

кол.: С. П. Касьян, Л. Л. 

Ляхоцька, Л. В. Бонда-

ренко; ДВНЗ «Ун-т ме-

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

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop/materiajy
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop/materiajy
https://lib.iitta.gov.ua/718812/1/%D0%97%D0%9D
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відкритої 

післядипломної 

освіти» 

недж. освіти "Інноваційні 

технології при підготовці 

фахівців аграрного 

сектору: електронний зб. 

матеріалів Міжн. наук.-

практ. інтернет-

конференції, м. Біла 

Церква, 30 жовтня 2019 р. 

/ за заг. ред. С. В. 

Соболєвої, І. В. 

Арестової. Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 2020. 

232віти». – Київ, 2019 – 

196 с. 

За 2019 рік6 

«Удосконалення 

сучасних 

моделей 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів 

професійної 

освіти у 

контексті 

формування та 

розвитку 

професійної 

компетентності» 

2017-2021  Розвиток 

інформаційної 

компетентності педагогів 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти: матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-

конференції (30 травня 

2019 р.) / Біла Церква : 

БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. 

132 c. 

ДНЗ – 5, 

НМЦ ПТО - 1 
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 Професійний 

розвиток фахівців у 

системі освіти дорослих: 

історія, теорія, технології: 

збірник матеріалів ІV-ої 

Всеукраїнської Інтернет-

конференції 16 жовтня 

2019 р. м. Київ ⁄ за наук. 

ред. В.В. Сидоренко; 

упорядкування 

Я.Л. Швень, 

М.І. Скрипник. К.: 

Агроосвіта, 2019. 250 с. 

   

 Розвиток здатності 

до професійного 

самопізнання 

педагогічних, науково-

педагогічних працівників 

у системі формальної та 

інформальної освіти: 

електронний збірник 

авторських науково-

методичних розробок / 

загальна ред. Я. Л. Швень.  

К.: ЦІППО, 2019. 195 с. 
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 Робоча навчальна 

програма вибіркового 

спецкурсу «Технології 

розвитку технічної 

творчості учнів при 

професійній підготовці» 

для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

(викладачів професійно-

теоретичної підготовки та 

майстрів виробничого 

навчання закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти / за 

ред. І.Є. Сілаєвої. Біла 

Церква, 2019. 20 с. 

   

 Робоча навчальна 

програма вибіркового 

спецкурсу «Реалізація 

кейс-технології у 

професійній підготовці 

кваліфікованих 

робітників» для слухачів 

курсів підвищення 

кваліфікації (викладачів 

професійно-теоретичної 

підготовки та майстрів 

виробничого навчання 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти) / за 

 https://lib.iitta.gov.ua/718952/ 26 
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ред. С.В. Соболєвої. Біла 

Церква, 2019. 12 с. 

Робоча навчальна 

програма вибіркового 

спецкурсу «Реалізація 

квест-технології у 

професійній підготовці 

кваліфікованих 

робітників» для слухачів 

курсів підвищення 

кваліфікації (викладачів 

професійно-теоретичної 

підготовки та майстрів 

виробничого навчання 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти / за 

ред. В.С. Кулішова. Біла 

Церква, 2019. 15 с. 

   

 Шевчук С.С. 

Практичний порадник до 

підготовки підсумкових 

випускних робіт для 

майстрів виробничого 

навчання закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти: Друге 

видання / С.С.Шевчук. – 

Біла Церква : БІНПО 

УМО, 2019. – 58 с. 

 https://lib.iitta.gov.ua/718990/ 73 
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 Сілаєва І. Є. 

Практичний порадник до 

підготовки підсумкових 

випускних робіт (для 

викладачів професійно-

теоретичної підготовки  

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти) / І. Є. Сілаєва. – 

Біла Церква : БІНПО 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2019. – 60 с. 

 https://lib.iitta.gov.ua/718943/ 189 
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Таблиця IV.2 

Упровадження результатів наукових досліджень за видами продукції (одиниць) 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

 

Тема 

дослідження1 

 

 

Термін 

виконання 

 

  

Результати наукових досліджень2
  

 

Всього 

результатів 

наукових 

досліджень 
О

ф
іц

ій
н

а 

Н
ау

к
о
в
а 

 

п
р
о
д

у
к
ц

ія
 

В
и

р
о
б

н
и

ч
о

-

п
р
ак

ти
ч
н

а 

Н
ав

ч
ал

ь
н

а 
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о
д
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ія
 

Д
о
в
ід

к
о
в
а 

 

п
р
о
д

у
к
ц

ія
 

Е
л
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тр
о
н

н
і 

 

р
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у
р
си

 

Д
ер

ж
ав

н
і 

ст
ан

д
ар
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о
св

іт
и
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н
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ч
ал

ь
н

і 

п
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и
 

А
н
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іт
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м
ат
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л
и
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м

ат
ер
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л
и

 

д
о
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ер
ж

ав
н

и
х
 

д
о
п

о
в
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Е
к
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ер
тн

і 
 

в
и

сн
о
в
к
и

 

Р
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о
м

ен
д

ац
ії

 

м
іж

н
ар

о
д

н
и

х
, 

в
се

у
к
р
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н
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к
и
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к
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н

ф
ер
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ц
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Р
о
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ч
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ж
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у
л
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ш
ен

и
х
 н

ау
к
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в
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п
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в
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р
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в
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в
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п
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в
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о
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в
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в
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о
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то
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о
 

у
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о
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ід

го
то

в
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о
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о
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ід
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у
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о
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ж
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1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

За 2020 рік3 

 2016-

2020 рр. 

      1      9 9     2 2 0 35 35 

За 2019 рік4 

 2016-

2001 рр. 

            5 5     2 2  7 7 

Усього       1      14 14     4 4  42 42 
1 Зазначаються теми наукових досліджень, завершені у звітному та році, що передує звітному. 
2 Наводяться кількісні дані за кожною темою наукового дослідження. 
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3 За звітний рік. 
4 За рік, що передує звітному. 
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Таблиця IV.3. 

 

Динаміка впровадження результатів наукових досліджень 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
 

Тема 

дослідження, 

термін виконання1 

 

Упроваджені 

результати 

дослідження2 

 

Кількість 

об’єктів 

впровадження 

результатів 

дослідження 

(станом на 

31 грудня року, 

що передує 

звітному3) 

 

Кількість 

об’єктів 

впровадження 

результатів 

дослідження 

(станом на 

31 грудня 

звітного року)4 

Динаміка 

кількості 

об’єктів 

впровадження 

результатів 

дослідження 

(станом на 

31 грудня 

звітного 

року)5 

Кількість 

завантажень з 

Електронної 

бібліотеки 

НАПН 

України 

(станом на 

31 грудня 

року, що 

передує 

звітному)6 

Кількість 

завантажень з 

Електронної 

бібліотеки 

НАПН 

України 

(станом на 

31 грудня 

звітного 

року)7 

Динаміка 

кількості 

завантажень з 

Електронної 

бібліотеки 

НАПН 

України 

(станом на 

31 грудня 

звітного року)8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Науково-методичні 

засади підвищення 

ефективності 

державно-

громадського 

управління 

неперервною освітою 

в умовах суспільної 

трансформації в 

Україні» 

2016-2020 рр. 

(0116U007183) 

1. Навчальний 

посібник – 1. 

2. Освітні 

програми – 9. 

3. Спецкурси – 26. 

4 35 +1 236 1133 +897 

 
1 Зазначаються теми наукових досліджень, завершених у році, що передує звітному. 
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2 Зазначаються усі результати, отримані за дослідженнями, завершеними у році, що передує звітному (вид і назва (бібліографічний опис 

видання): офіційна, наукова, виробничо-практична, навчальна (у тому числі засоби навчання), довідкова продукція). 
3 Зазначається загальна кількість об’єктів упровадження станом на 31 грудня року, що передує звітному. Кількість об’єктів упровадження 

вказується для кожного результату наукового дослідження. 
4 Зазначається загальна кількість об’єктів упровадження станом на 31 грудня звітного року з урахуванням кількості об’єктів впровадження в 

році, що передує звітному. Кількість об’єктів упровадження вказується для кожного результату наукового дослідження. 
5 Зазначається кількість об’єктів впровадження результатів дослідження лише у звітному році без урахування кількості об’єктів 

впровадження в році, що передує звітному. 
6 Зазначається загальна кількість завантажень результатів наукових досліджень станом на 31 грудня року, що передує звітному. Кількість 

завантажень вказується для кожного результату наукового дослідження. 
7 Зазначається загальна кількість завантажень результатів наукових досліджень станом на 31 грудня звітного року з урахуванням кількості 

завантажень в році, що передує звітному. Кількість завантажень вказується для кожного результату наукового дослідження. 
8 Зазначається кількість завантажень результатів дослідження лише у звітному році без урахування кількості завантажень в році, що передує 

звітному. 

 



406 

 

 



407 

 

Таблиця V.1. 

 

Наукові періодичні видання, засновником або співзасновником 

яких є заклад 

 

«Вісник післядипломної освіти» 

(назва видання) 

збірник наукових праць (фахове видання) 

(вид (тип) видання) 

Серія «Педагогічні науки 

 

Назва періодичного 

видання іншою мовою 

(мовами)  

Bulletin of Postgraduate education: 

collection of scientific papers (Educational 

Sciences Series) 

Засновник 

(співзасновники) 

Державний заклад вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» 

Рік заснування 28 квітня 2005 р. 

Тематична 

спрямованість – 

спеціальності, за якими 

видання публікує наукові 

праці 

Актуальні проблеми загальної і 

професійної освіти. Представлено результати 

досліджень з історії педагогіки, методології 

освіти, теоретичних і методичних аспектів 

навчання та виховання, формування 

професійних компетентностей фахівців у 

галузі освіти, підвищення якості освіти 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера 

розповсюдження (місцева, 

регіональна, 

загальнодержавна, 

зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова палата 

України 

Мова (мови) видання: 
Українська, англійська, польська, 

російська 

– статті Мовою оригіналу 

– анотації Українська, англійська, російська 

Свідоцтво про 

державну реєстрацію 

друкованого засобу масової 

інформації: серія, номер 

свідоцтва, дата реєстрації 

(для друкованих 

періодичних видань) 

Серія «Педагогічні науки»: серія КВ 

№ 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р. 

Внесення до Переліку 

наукових фахових видань 

України: дата і номер 

Внесений до переліку наукових 

фахових видань у галузі педагогічних наук 

рішенням Атестаційної колегії Міністерства 
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наказу МОН України, 

категорія, галузь науки, 

галузь знань, спеціальність 

/ спеціальності 

освіти і науки України від 28 грудня 2019 

року № 1643 (додаток 4). Серія «Педагогічні 

науки» (Категорія «Б») Освіта/Педагогіка: 

01; код спец.: 011, 012, 013, 014, 015, 016 

Міжнародний 

стандартний номер/номери 

періодичного видання: 

ISSN Print, ISSN Online, 

ISSN-L 

2218-7650 

ID 47812 

Головний редактор: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Віктор Олійник, доктор педагогічних 

наук, професор, радник ректора ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Україна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-

2576-0722 

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
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Заступники головного 

редактора: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Олег Спірін, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та 

цифровізації ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», Україна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-

1721-5767 

Відповідальний 

секретар: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Оксана Ануфрієва, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач 

аспірантури, докторантури ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Україна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-

8465-1681 

Загальна кількість 

членів редакційної колегії, з 

них іноземних членів 

(країни іноземних членів) 

25 (двадцять п’ять осіб) із них 3 (три 

особи) іноземні члени (Республіка 

Узбекистан, Республіка Польща, Грецька 

Республіка) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/serija-pedaghoghichni-

nauki 

Наявність у статей 

DOI (вказати префікс і 

незмінну частину суфікса) 

DOI:10.37321 

https://doi.org/10.32405/2218-7650 

Перелік 

наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

Akademic Resource Index ) (2017 рік) 

(Японія); infobaseindex – (2017 рік) (Індія); 

SJIF (Scientific Journal Impact Factor) – 

(Марокко) (2017 рік); CiteFactor (2017 рік), 

Норвезький Реєстр наукових журналів (2018 

рік) 

Перелік інших баз 

даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік 

включення 

Нац. бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/j-

tit/vpopn 2005 р. 

Видання індексується: Google Scholar, 

2010 

Контактні дані 

редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 

52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-

umo@ukr.net 

Кількість випусків у 

звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

4 випуски 

Середній тираж 

(наклад) видання у звітному 

році (для друкованих 

300 примірників 

https://orcid.org/0000-0002-1721-5767
https://orcid.org/0000-0002-1721-5767
https://orcid.org/0000-0002-8465-1681
https://orcid.org/0000-0002-8465-1681
http://umo.edu.ua/serija-pedaghoghichni-nauki
http://umo.edu.ua/serija-pedaghoghichni-nauki
https://doi.org/10.32405/2218-7650
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpopn
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vpopn
mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net
mailto:nv-umo@ukr.net
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періодичних видань) 

Зміни, що відбулися у 

звітному році 

Внесений до переліку наукових 

фахових видань у галузі педагогічних наук 

рішенням Атестаційної колегії Міністерства 

освіти і науки України від 28 грудня 2019 

року № 1643 (додаток 4). Серія «Педагогічні 

науки» (Категорія «Б») Освіта/Педагогіка: 01; 

код спец.: 011, 012, 013, 014, 015, 016 

Додаткові відомості – 
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«Вісник післядипломної освіти» 

(назва видання) 

збірник наукових праць (фахове видання) 

(вид (тип) видання) 

Cерія «Соціальні та поведінкові науки 

 

Назва періодичного 

видання іншою мовою 

(мовами)  

Bulletin of Postgraduate education: 

collection of scientific papers (Social and 

Behavioral Sciences Series) 

Засновник 

(співзасновники) 

Державний заклад вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» 

Рік заснування 28 квітня 2005 р. 

Тематична 

спрямованість – 

спеціальності, за якими 

видання публікує наукові 

праці 

Нові соціально-економічні та політичні 

взаємини, які складаються в Україні, суттєво 

впливають на всі сфери життя, зокрема й на 

освіту. Освіта, передусім, різноаспектно 

впливає на процеси життєдіяльності держави. 

Один із пріоритетів – забезпечення якості 

освіти. Особливу увагу також приділено 

питанням соціально-психологічних 

особливостей розвитку післядипломної освіти 

в умовах суспільно-економічних 

трансформацій. У збірнику розглядаються 

саме такі проблеми. Представлено також 

результати дослідження аспектів становлення 

й розвитку у різних сферах життєдіяльності, 

зокрема в освітньому процесі. Збірник 

становить інтерес для керівників закладів 

освіти, методистів, державних службовців і 

науковців, викладачів і слухачів закладів 

післядипломної освіти. 

Періодичність 4 рази на рік 

Сфера 

розповсюдження (місцева, 

регіональна, 

загальнодержавна, 

зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова палата 

України 

Мова (мови) видання: 
Українська, англійська, польська, 

російська 

– статті Мовою оригіналу 

– анотації Українська, англійська, російська 

Свідоцтво про 

державну реєстрацію 

друкованого засобу масової 

Серія «Соціальні та поведінкові науки»: 

серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 

2016 р. 
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інформації: серія, номер 

свідоцтва, дата реєстрації 

(для друкованих 

періодичних видань) 

Внесення до Переліку 

наукових фахових видань 

України: дата і номер 

наказу МОН України, 

категорія, галузь науки, 

галузь знань, спеціальність 

/ спеціальності. 

Cерія «Соціальні та 

поведінкові науки об’єднано 

з серією «Управління та 

адміністрування» і 

виходить серію «Соціальні 

та поведінкові науки» 05; 

код спец.: 051, 053. 

Шифр галузі: 07; код 

спец.: 073; Шифр галузі: 

28; код спец.: 281  

Внесений до переліку наукових 

фахових видань у галузі психологічних наук 

рішенням Атестаційної колегії Міністерства 

освіти і науки України від 17 березня 2020 

року № 409 (додаток 1). Серія «Соціальні та 

поведінкові науки» (психологічні 053) 

(Категорія «Б»). 

Внесений до переліку наукових 

фахових видань у галузі наук з державного 

управління рішенням Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України від 02 

липня 2020 року № 886 (додаток 4)  

Серія «Управління та адміністрування» 

(державне управління 281) (Категорія «Б»). 

Міжнародний 

стандартний номер/номери 

періодичного видання: 

ISSN Print, ISSN Online, 

ISSN-L 

ISSN 2522-9931; ISSN 2522-9958 

ID 48023 

Головний редактор: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа / 

заклад, країна, ORCID iD 

Ігор Дунаєв, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри 

економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові 

України, Україна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-

0790-0496 

Заступник головного 

редактора: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Валентина Іванова, доктор 

економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Україна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-

4958-2235 

Відповідальний Олена Бондарчук, д-р психологічних 

https://orcid.org/0000-0002-0790-0496
https://orcid.org/0000-0002-0790-0496
https://orcid.org/0000-0003-4958-2235
https://orcid.org/0000-0003-4958-2235
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секретар: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

наук, професор, завідувач кафедри психології 

управління Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», Україна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-

3920-242X 

В’ячеслав Супрун, кандидат 

економічних наук, доцент, професор кафедри 

менеджменту освіти та права Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Україна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-

3117-5834 

Загальна кількість 

членів редакційної колегії, з 

них іноземних членів 

(країни іноземних членів) 

41 (сорок одна особа) із них 15 

(п’ятнадцять осіб) іноземні члени (Республіка 

Польща, Словацька Республіка, Республіка 

Грузія, Румунія, Республіка Литва, 

Республіка Узбекистан) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-

povedinkovi-nauki 

Наявність у статей 

DOI (вказати префікс і 

незмінну частину суфікса) 

DOI:10.37321 

https://doi.org/10.32405/2522-9931 

Перелік 

наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

Akademic Resource Index ) (2017 рік) 

(Японія); infobaseindex – (2017 рік) (Індія); 

SJIF (Scientific Journal Impact Factor) –

(Марокко) (2017 рік); CiteFactor (2017 рік), 

Норвезький Реєстр наукових журналів (2018 

рік) 

Перелік інших баз 

даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік 

включення 

Нац. бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/j-

tit/vispdoso, 2005 р. 

Видання індексується: Google Scholar, 

2010 

Контактні дані 

редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 

52-А 

(044) 481-38-00, 484-10-96 

ya.vasilchenko@gmail.com;  nv-

umo@ukr.net 

Кількість випусків у 

звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

4 випуски 

https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X
https://orcid.org/0000-0003-3117-5834
https://orcid.org/0000-0003-3117-5834
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
https://doi.org/10.32405/2522-9931
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vispdoso
http://nbuv.gov.ua/j-tit/vispdoso
mailto:ya.vasilchenko@gmail.com
mailto:nv-umo@ukr.net
mailto:nv-umo@ukr.net
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Середній тираж 

(наклад) видання у звітному 

році (для друкованих 

періодичних видань) 

300 примірників 

Зміни, що відбулися у 

звітному році 

Готуються документи щодо подання до 

МОН України на отримання категорії «Б» за 

галузями Шифр галузі: 05; код спец.: 051 

(економіка) 

Шифр галузі: 07; код спец.: 073 

(менеджмент) 

Додаткові відомості – 

 



415 

 

 

Науковий вісник УМО: збірник наукових праць  

(назва видання) 

електронне науково-практичне видання 

(вид (тип) видання)  

Серія «Економіка та управління» 
 

Назва 

періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  

Electronic scientific and practical journal 

«Scientific herald uem. Series. Economics and 

management» 

Засновник 

(співзасновники) 

Державний заклад вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» (засновник); 

Інженерний інститут Запорізького 

національного університету (співзасновник) 

Рік заснування 22 жовтня 2015 р. 

Тематична 

спрямованість – 

спеціальності, за якими 

видання публікує 

наукові праці 

У виданні висвітлюються актуальні 

питання економічної теорії та історії 

економічної думки; економіки та управління 

підприємствами; інноваційної та інвестиційної 

діяльності; інформаційних технологій в 

економіці; сучасного менеджменту та інших 

галузей економічної науки. 

Періодичність 2 рази на рік 

Сфера 

розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, 

зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова палата 

України 

Мова (мови) 

видання: 

Українська, англійська, польська, 

словацька, російська 

– статті Українська, англійська 

– анотації Українська, англійська 

Свідоцтво про 

державну реєстрацію 

друкованого засобу 

масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, 

дата реєстрації (для 

друкованих періодичних 

видань) 

– 

Міжнародний 

стандартний 

номер/номери 

періодичного видання: 

2522-1280 
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ISSN Print, ISSN Online, 

ISSN-L 

Головний 

редактор: прізвище та 

ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада, установа / 

заклад, країна, ORCID 

iD 

Алейнікова Олена Володимирівна, доктор 

наук з державного управління, професор, 

директор Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-

4876-3563 

Заступники 

головного редактора: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Іванова Валентина Василівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-

4958-2235 

Метеленко Наталя Георгіївна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 

Інженерного інституту Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, 

Україна) 

Відповідальний 

секретар: прізвище та 

ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, 

країна, ORCID iD 

Дубініна Оксана Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/ 0000-0002-

5405-8502 

Загальна кількість 

членів редакційної 

колегії, з них іноземних 

членів (країни іноземних 

членів) 

15 (п’ятнадцять осіб) із них 4 (чотири 

особи) іноземні члени (Грузія, Словацька 

Республіка) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/ekonomika 

Наявність у статей 

DOI (вказати префікс і 

незмінну частину 

суфікса) 

– 

Перелік 

наукометричних і 

реферативних баз даних, 

Akademic Resource Index (Академічна база 

даних, яка індексує і забезпечує відкритий 

доступ до рецензованих журналів, 

https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
http://umo.edu.ua/ekonomika
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до яких включено 

видання: назва бази, рік 

включення 

повнотекстових документів та науково-

дослідних конференцій) (2017 рік)  

https://www.researchbib.com/?action=viewM

yProfile 

Перелік інших баз 

даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік 

включення 

Нац. бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2 2016 р. 

Видання індексується: Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq

=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publica

tion=Науковий+вісник+Економіка&hl=uk 2016р. 

Контактні дані 

редакції: поштова та 

електронна адреси, 

телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-

А 

(063)230-67-17; 044-484-01-98 

o_dybinina@ukr.net 

Кількість випусків 

у звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

– 

Середній тираж 

(наклад) видання у 

звітному році (для 

друкованих періодичних 

видань) 

– 

Зміни, що 

відбулися у звітному 

році 

– 

Додаткові 

відомості 

– 

https://www.researchbib.com/?action=viewMyProfile
https://www.researchbib.com/?action=viewMyProfile
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ITZN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ITZN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=Науковий+вісник+Економіка&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=Науковий+вісник+Економіка&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=Науковий+вісник+Економіка&hl=uk


418 

 

Науковий вісник УМО: збірник наукових праць  

(назва видання) 

електронне науково-практичне видання 

(вид (тип) видання)  

Серія «Педагогіка» 
 

Назва 

періодичного видання 

іншою мовою (мовами)  

Electronic scientific and practical journal 

«Scientific herald uem. Series. Pedagogy» 

Засновник 

(співзасновники) 

Державний заклад вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» 

Рік заснування 22 жовтня 2015 р. 

Тематична 

спрямованість – 

спеціальності, за якими 

видання публікує 

наукові праці 

У виданні висвітлюються результати 

теоретичних та експериментальних досліджень з 

педагогічної науки;. управління освітою, 

методики дистанційної освіти, актуальні 

питання в галузі післядипломної педагогічної 

освіти; методологія, теорія та історія 

інформатизації освітянської галузі; актуальні 

питання інформаційних технологій і засобів 

навчання, правові аспекти формування та 

використання інформаційного освітнього 

простору; шляхи підвищення ефективності 

дистанційного навчання, соціально-педагогічний 

менеджмент в освіті та управління проектною 

діяльністю в освітній галузі 

Періодичність 2 рази на рік 

Сфера 

розповсюдження 

(місцева, регіональна, 

загальнодержавна, 

зарубіжна) 

Бібліотеки України, Книжкова палата 

України 

Мова (мови) 

видання: 

Українська, англійська, польська, 

словацька, російська 

– статті 
Українська, англійська, польська, 

словацька, російська 

– анотації Українська, англійська 

Свідоцтво про 

державну реєстрацію 

друкованого засобу 

масової інформації: 

серія, номер свідоцтва, 

дата реєстрації (для 

друкованих періодичних 

– 
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видань) 

Міжнародний 

стандартний 

номер/номери 

періодичного видання: 

ISSN Print, ISSN Online, 

ISSN-L 

2522-1299 

Головний 

редактор: прізвище та 

ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада, установа / 

заклад, країна, ORCID 

iD 

Гладуш Віктор Антонович, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки, адміністрування і соціальної роботи 

Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-

1721-5767 

Заступники 

головного редактора: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Рябова Зоя Вікторівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту освіти та права Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-

9373-7121 

Відповідальний 

секретар: прізвище та 

ініціали, науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада, установа/заклад, 

країна, ORCID iD 

Дубініна Оксана Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/ 0000-0002-

5405-8502 

Загальна кількість 

членів редакційної 

колегії, з них іноземних 

членів (країни іноземних 

членів) 

13 (тринадцять осіб) з них 5 (п’ять) осіб 

іноземні члени (Республіка Польща, Словацька 

Республіка) 

Веб-сайт видання http://umo.edu.ua/pedaghoghika 

Наявність у статей 

DOI (вказати префікс і 

незмінну частину 

суфікса) 

– 

Перелік 

наукометричних і 

реферативних баз даних, 

Akademic Resource Index (Академічна база 

даних, яка індексує і забезпечує відкритий 

доступ до рецензованих журналів, 

https://orcid.org/0000-0002-1721-5767
https://orcid.org/0000-0002-1721-5767
https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
http://umo.edu.ua/pedaghoghika
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до яких включено 

видання: назва бази, рік 

включення 

повнотекстових документів та науково-

дослідних конференцій) (2017 рік)  

https://www.researchbib.com/view/issn/2522-

1299 

Перелік інших баз 

даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік 

включення 

Нац. бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2 2016 р. 

Контактні дані 

редакції: поштова та 

електронна адреси, 

телефон 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-

А 

(063)230-67-17, 044-484-01-98 

o_dybinina@ukr.net 

Кількість випусків 

у звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

– 

Середній тираж 

(наклад) видання у 

звітному році (для 

друкованих періодичних 

видань) 

– 

Зміни, що 

відбулися у звітному 

році 

– 

Додаткові 

відомості 

– 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ITZN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ITZN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z2
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«Інформаційні технології і засоби навчання» (співзасновники) 

(назва видання) 

Електронне наукове фахове видання  

(вид (тип) видання) 

 

Назва періодичного 

видання іншою мовою 

(мовами)  

Information Technologies and Learning 

Tools (англ.) 

Информационные технологии и 

средства обучения (рос.) 

Засновник 

(співзасновники) 

Інститут інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України (засновник) 

Державний заклад вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» НАПН 

України (співзасновник) 

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти» (співзасновник) 

Рік заснування 2006 

Тематична 

спрямованість – 

спеціальності, за якими 

видання публікує наукові 

праці 

Галузь: педагогічні науки – ІКТ 

навчання,  

ІКТ підтримки педагогічних 

досліджень,  

ІКТ управління в освіті, комп’ютерно 

орієнтовані засоби навчання 

Періодичність 6 випусків на рік 

Сфера 

розповсюдження (місцева, 

регіональна, 

загальнодержавна, 

зарубіжна) 

Загальнодержавна і зарубіжна 

Мова (мови) видання: Українська, російська, англійська 

– статті Мовою тексту оригіналу 

– анотації 
Мовою тексту статті, англійською, 

українською, російською 

Свідоцтво про 

державну реєстрацію 

друкованого засобу масової 

інформації: серія, номер 

свідоцтва, дата реєстрації 

(для друкованих 

періодичних видань) 

– 
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Внесення до Переліку 

наукових фахових видань 

України: дата і номер 

наказу МОН України, 

категорія, галузь науки, 

галузь знань, спеціальність 

/ спеціальності 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 1412 від 18.12.2018 р. 

(категорія «А»), педагогічні науки 

Міжнародний 

стандартний номер/номери 

періодичного видання: 

ISSN Print, ISSN Online, 

ISSN-L 

2076-8184 

Головний редактор: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, установа / 

заклад, країна, ORCID iD 

Биков Валерій Юхимович, доктор 

технічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України, директор Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України, (м. Київ, Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-

5890-6783  

https://orcid.org/0000-0003-0996-6138
https://orcid.org/0000-0003-0996-6138


423 

 

 

Заступники головного 

редактора: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Спірін Олег Михайлович, доктор 

педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, проректор з 

цифровізації освітньо-наукової діяльності 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

(м. Київ, Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-

9594-6602  

Пінчук Ольга Павлівна, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України, (м. Київ, Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-

2576-0722 

Відповідальний 

секретар: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

– 

Загальна кількість 

членів редакційної колегії, з 

них іноземних членів 

(країни іноземних членів) 

11 (одинадцять осіб), з них 4 (чотири 

особи) іноземні члени (Словаччина, США, 

Польща) 

Веб-сайт видання https://journal.iitta.gov.ua 

Наявність у статей 

DOI (вказати префікс і 

незмінну частину суфікса) 

https://doi.org/10.33407 

Перелік 

наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

 

Перелік інших баз 

даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік 

включення 

 

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722
https://journal.iitta.gov.ua/
https://doi.org/10.33407
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Перелік 

наукометричних і 

реферативних баз даних, до 

яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

Web of Science (ESCI), США – 2016; 

Google Академія, США – 2013; РІНЦ, Росія – 

2013; Directory of Open Access Journals, 

Швеція – 2011; PKP Index, Канада – 2016; 

Academic Journals Database, Швейцарія 

Національна реферативна база даних 

"Україніка наукова", Україна – 2006; 

Український реферативний журнал 

"Джерело", Україна – 2006; The search in 

public archives of Ukraine – 2010  

Перелік інших баз 

даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік 

включення 

WorldCat, 

США – 2010 

Academic Journals 

Database, Швейцарія 

ULRICHS

WEB™ Global 

Serials Directory, 

США – 2010 

Directory of Research 

Journals Indexing, Індія 

Global 

Impact Factor 

(GIF) 

COPAC, Велика 

Британія 

Information 

Matrix for the 

Analysis of 

Journals (MIAR) 

SUNCAT, Велика 

Британія 

African 

Quality Centre for 

Journals 

Українські наукові 

журнали, Україна 

SJIFactor 

(Scientific Journal 

Impact Factor) 

BASE,  Німеччина 

Universal 

Impact Factor 

{UIF} 

Journals for 

Free, Португалія 

Journals 

Impact Factor 

(JIF) 

OneSearch, Велика 

Британія 

Scientific 

Indexing Services 

(SIS) 

PBN Polska 

Bibliografia 

Open 

Academic 

Journals Index 

Naukowa, Польща 

Advanced 

Science Index 

Sjournals Index 

http://journaldatabase.info/journal/issn2076-8184
http://journaldatabase.info/journal/issn2076-8184
http://www.drji.org/Search.aspx?J=Information%20Technologies%20and%20Learning%20Tools&S=0
http://www.drji.org/Search.aspx?J=Information%20Technologies%20and%20Learning%20Tools&S=0
http://globalimpactfactor.com/information-technologies-and-learning-tools/
http://globalimpactfactor.com/information-technologies-and-learning-tools/
http://globalimpactfactor.com/information-technologies-and-learning-tools/
http://copac.jisc.ac.uk/search?title=Information%20technologies%20and%20learning%20tools&rn=1
http://miar.ub.edu/issn/2076-8184
http://miar.ub.edu/issn/2076-8184
http://miar.ub.edu/issn/2076-8184
http://miar.ub.edu/issn/2076-8184
http://suncat.ac.uk/search/list?q=2076-8184&index=fk_col_issn
http://www.aqcj.org/itlt.html
http://www.aqcj.org/itlt.html
http://www.aqcj.org/itlt.html
http://usj.org.ua/content/informaciyni-tehnologiyi-i-zasoby-navchannya
http://usj.org.ua/content/informaciyni-tehnologiyi-i-zasoby-navchannya
http://sjifactor.com/passport.php?id=2189
http://sjifactor.com/passport.php?id=2189
http://sjifactor.com/passport.php?id=2189
http://www.base-search.net/Record/0dcad94a32f01b0976a663311e47f13ea177092e46cefd8876c4fe8dfb8da754/
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=427
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=427
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=427
http://www.journals4free.com/link.jsp?l=28353948
http://www.journals4free.com/link.jsp?l=28353948
http://jifactor.org/journal_view.php?journal_id=532
http://jifactor.org/journal_view.php?journal_id=532
http://jifactor.org/journal_view.php?journal_id=532
http://onesearch.lancs.ac.uk/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?vl%28freeText0%29=Information+Technologies+and+Learning+Tools&institution=44LAN&indx=1&bulkSize=30&dym=false&loc=local%2Cscope%3A%28AZ44LAN%29&fn=goAlmaAz&almaAzSearch=true&initialSearch=true
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2453
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2453
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2453
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3028
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3028
http://oaji.net/journal-detail.html?number=3028
https://pbn.nauka.gov.pl/journals/46332
http://journal-index.org/index.php/asi/author/submission/2797
http://journal-index.org/index.php/asi/author/submission/2797
http://sjournals.net/sjournalsindex/?p=630


425 

 

iiiFactor, 

Велика Британія 

Все науки, Росія 

General 

Impact Factor 

Socioindex, Україна 

Cosmos 

Impact Factor 

Electronic Journals 

Index, США 

CiteFactor AcademicKeys, США 

Directory of abstract 

indexing for Journals 

(DAIJ), Індія 

InfoBase Index, Індія 

ESJI - Eurasian 

Scientific Journal Index, 

Казахстан 

Research Bible, 

Японія 

Контактні дані 

редакції: поштова та 

електронна адреси, телефон 

Інститут інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України 

вул. М. Берлінського, 9, к. 417, Київ, 

Україна, 04060, journal@iitta.gov.ua 

Кількість випусків у 

звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

6 

Середній тираж 

(наклад) видання у звітному 

році (для друкованих 

періодичних видань) 

– 

Зміни, що відбулися у 

звітному році 
– 

Додаткові відомості Рейтинги: 

12/2018 р.: 8 місце у "Рейтингу 

наукових періодичних видань України" 

(НБУВ); 

12/2018 р.: 1 місце у рейтингу топ 100 

"Найкращі публікації – українська" (Google 

Scholar). 

За даними Google Scholar станом на 

1.12.2018 року: кількість цитувань статей 

журналу – 6202; h-індекс – 31;   i10-індекс – 

173.  

http://iiifactor.org/all-journals/detail/journal-iitta-gov-ua
http://vsenauki.ru/journals/10998/#.VrYggRiLRdg
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Information%20Technologies%20and%20Learning%20Tools
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Information%20Technologies%20and%20Learning%20Tools
http://socio.in.ua/ranking/informatsijni-tehnologiyi-i-zasoby-navchannya
http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1416.html
http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1416.html
http://library.sjsu.edu/electronic-journals-index/electronic-journals-index?V=1.0&N=100&L=QD3KB7RG4F&S=AC_T_B&C=Information+Technologies+and+Learning+Tools
http://library.sjsu.edu/electronic-journals-index/electronic-journals-index?V=1.0&N=100&L=QD3KB7RG4F&S=AC_T_B&C=Information+Technologies+and+Learning+Tools
http://www.citefactor.org/journal/index/3510/information-technologies-and-learning-tools#.VrXsNRiLRdg
http://humanities.academickeys.com/jour_main.php
http://www.daij.org/journal-detail.php?jid=169
http://www.daij.org/journal-detail.php?jid=169
http://www.daij.org/journal-detail.php?jid=169
http://www.infobaseindex.com/index.php
http://esjindex.org/search.php?id=639
http://esjindex.org/search.php?id=639
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=20768184&uid=r1692e
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«Простір арт-терапії» (співзасновники) 

(назва видання) 

збірник наукових статей  

(вид (тип) видання) 

 

Назва періодичного 

видання іншою мовою 

(мовами)  

Space Art Therapy: a collection of 

scientific articles 

Засновник 

(співзасновники) 

Громадська організація «Арт-

терапевтична асоціація», ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» співзасновник 

Рік заснування 2007 р. 

Тематична 

спрямованість – 

спеціальності, за якими 

видання публікує наукові 

праці 

Обговорення актуальних проблем теорії 

та практики застосування арт-терапії в освіті, 

психотерапії, консультуванні, 

організаційному менеджменту з метою 

підвищення рівня теоретичних знань, 

удосконаленню практичних вмінь фахівців, 

що використовують арт-терапевтичні 

технології 

Періодичність 2 випуски на рік 

Сфера 

розповсюдження (місцева, 

регіональна, 

загальнодержавна, 

зарубіжна) 

Бібліотеки України 

Мова (мови) 

видання: 

Українська, російська 

– статті Українська, російська 

– анотації Українська, російська, англійська 

Свідоцтво про 

державну реєстрацію 

друкованого засобу 

масової інформації: серія, 

номер свідоцтва, дата 

реєстрації (для друкованих 

періодичних видань) 

КВ № 17048-5818ПР від 02.02.2010 р. 

Внесення до 

Переліку наукових 

фахових видань України: 

дата і номер наказу МОН 

України, категорія, галузь 

науки, галузь знань, 

спеціальність / 

– 
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спеціальності 

Міжнародний 

стандартний номер/номери 

періодичного видання: 

ISSN Print, ISSN Online, 

ISSN-L 

ISSN 2310-3159 

Головний редактор: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Лушин Павло Володимирович, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології та особистісного 

розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», (м. Київ, 

Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-

9549-1759 

Заступники 

головного редактора: 

прізвище та ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Скнар Оксана Миколаївна, кандидат 

психологічних наук, старший науковий 

співробітник, Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України, 

(м. Київ, Україна) – В.о. 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-

7883-680X 

https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
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Відповідальний 

секретар: прізвище та 

ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

установа/заклад, країна, 

ORCID iD 

Скнар Оксана Миколаївна, кандидат 

психологічних наук, старший науковий 

співробітник, Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України, 

(м. Київ, Україна) 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-

7883-680X 

Загальна кількість 

членів редакційної колегії, 

з них іноземних членів 

(країни іноземних членів) 

13 (тринадцять осіб) 

Веб-сайт видання http://art-

therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-

vidannya-prost-r-art-terap 

Наявність у статей 

DOI (вказати префікс і 

незмінну частину суфікса) 

– 

ерелік 

наукометричних і 

реферативних баз даних, 

до яких включено видання: 

назва бази, рік включення 

– 

Перелік інших баз 

даних, до яких включено 

видання: назва бази, рік 

включення 

– 

Контактні дані 

редакції: поштова та 

електронна адреси, 

телефон 

м. Київ, вул. Андріївська, 15 

art.therapy1@gmail.com; 

sknar_o@ukr.net 

(044)481-38-04;   093-788-47-38 

Кількість випусків у 

звітному році, з них 

об’єднаних випусків  

2 

Середній тираж 

(наклад) видання у 

звітному році (для 

друкованих періодичних 

видань) 

300 

Зміни, що відбулися 

у звітному році 
Зміна заступника голов. редактора 

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
http://art-therapy.org.ua/index.php?page=per-odichne-vidannya-prost-r-art-terap
mailto:art.therapy1@gmail.com
mailto:sknar_o@ukr.net
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Таблиця V.2. 

 

Інформація про наукові періодичні видання установи/закладу,  

які включені до наукометричних баз даних 

  

Назва періодичного 

видання 

Наукометричні бази даних (показники у 

звітному році) 

S
co

p
u
s 

 

(S
JR

, 
S

N
IP

) 
W

eb
 o

f 

S
ci

en
ce

 C
o

re
 

C
o

ll
ec

ti
o
n

  

(і
м

п
ак

т-

ф
ак

то
р

) 

In
d
ex

 

C
o
p

er
n

ic
u
s 

In
te

rn
at

io
n

al
 

(I
C

V
) 

A
k
ad

em
ic

 

R
es

o
u

rc
e 

In
d

ex
 

In
fo

b
as

ei
n

d

ex
 S
JI

F
 

(S
ci

en
ti

fi
c 

Jo
u

rn
al

 

Im
p

ac
t 

F
ac

to
r)

 

C
it

eF
ac

to
r 

Н
о
р

в
ез

ьк
и

й
 

Р
еє

ст
р

 н
ау

к
о

в
и

х
 

ж
у

р
н

ал
ів

 

«Інформаційні 

технології і засоби 

навчання» (співзасновники) 

електронне фахове 

 

П
р
о
ін

д

ек
со

в
ан

о
 

  

    

Bulletin of 

Postgraduate education: 

collection of scientific papers 

(Educational Sciences Series) 

   

П
р
о
ін

д
е

к
со

в
ан

о
 

О
п

р
ац

ю

в
ан

н
і 

О
п

р
ац

ю

в
ан

н
і 

О
п

р
ац

ю

в
ан

н
і 

О
п

р
ац

ю

в
ан

н
і 

Bulletin of 

Postgraduate education: 

collection of scientific papers 

(Social and Behavioral 

Sciences Series) 

   

П
р
о
ін

д

ек
со

в
ан

о
 

О
п

р
ац

ю
в
ан

н
і 

О
п

р
ац

ю
в
ан

н
і 

О
п

р
ац

ю
в
ан

н
і 

О
п

р
ац

ю
в
ан

н
і 
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Таблиця VІ.1.  

 

Організація та проведення науково-практичних масових заходів (одиниць) 

 

Організація та 

проведення 

масових заходів 

Види масових заходів 

У
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

 з’їзди, 

конгреси 

симпозіуми, 

форуми 
конференції 

наукові 

семінари 

педагогічні 

читання 

круглі 

столи 
виставки 

інші види 

заходів 
у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Масові заходи, 

включені до Плану 

НАПН України 

     

1 

 

1 

 

 

          

1 

 

1 

Усього                   

Масові заходи, 

включені до Плану 

ДЗВО "УМО" НАПН 

України 

   

 

  

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

3 

 

1 

Усього 

планових заходів 

    3 2 1          4 2 

 

Позапланові масові 

заходи ДЗВО "УМО" 

    6 3 14 2 1  2    9 1 32 6 

УСЬОГО 

проведено заходів 

    9 5 15 2 1  2    9 1 36 8 
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Таблиця VІ.2.  

 

Участь у науково-практичних масових заходах (одиниць)* 

 

Назви 

структурних 

підрозділів 

Види масових заходів 

У
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

 з’їзди, 

конгреси 

симпозіуми, 

форуми 
конференції 

наукові 

семінари 

педагогічні 

читання 

круглі 

столи 
виставки 

інші 

види 

заходів 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

у
сь

о
го

 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

м
іж

н
ар

о
д

н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ЦІПО   6 1 185 101 30 4 1 1 19 4 12 9 57 4 310 124 

ННІМП 1 1 9 5 83 54 33 9   8  10 10 37 7 181 86 

БІНПО   1 1 58 36 23 3   5  8 5 10 4 105 49 

Усього 1 1 16 7 326 191 86 16 1 1 32 4 30 24 104 15 596 259 
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Таблиця VII.1.1.  

 

Підготовка здобувачів на науковому рівні вищої освіти. 

 

Шифр і назва 

наукових 

спеціальностей 

Н
ау

к
о

в
і 

к
о

н
су

л
ьт

ан
ти

 
Чисельність 

докторантів  

(на початок 

року) 

Випуск Відраховано Прийом 

Чисельність 

докторантів  

(на кінець року) 

Ч
и

се
л
ьн

іс
ть

 

зд
о
б

у
в
ач

ів
 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

н
а 

у
м

о
в
ах

  

к
о
н

тр
ак

ту
 

у
сь

о
го

 

за державним 

замовленням 

на умовах  

контракту у
сь

о

го
 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 
за

 д
ер

ж
ав

н
и

м
 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

н
а 

у
м

о
в
ах

  

к
о
н

тр
ак

ту
 

у
сь

о
го

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

н
а 

у
м

о
в
ах

  

к
о
н

тр
ак

ту
 

у
сь

о
го

 

 
у

сь
о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о

м
 

д
и

се
р

та
ц

ії
 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 

д
о

 з
ах

и
ст

у
 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

р
о
б

о
ти

 (
%

) 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о

м
 

д
и

се
р

та
ц

ії
 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 

д
о

 з
ах

и
ст

у
 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

р
о
б

о
ти

 (
%

) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

011 – Освітні, 

педагогічні 

науки 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

053  – 

Психологія 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

281 – Публічне 

управління та 

адміністрування 

1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 

Усього 1 1  - 1 - - - - - - - - - - - - - 1  - 1 - 
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Таблиця VII.1.2.  

Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (випуск аспірантів) 

Шифр і назва 

наукових 

спеціальностей 

Загальна чисельність аспірантів 

(на початок року) 

Випуск аспірантів 

Відраховано 
за державним замовленням на умовах контракту 

за 

державним 

замовленням 

на умовах 

контракту 

Р
аз

о
м

 

з відривом 

від 

виробництва 

без відриву 

від 

виробництва 

Р
аз

о
м

 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 р
о
б

о
ти

 

(%
) 

з відривом 

від 

виробництва 

без відриву від 

виробництва 

Р
аз

о
м

 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 р
о
б

о
ти

 

(%
) 

у
сь

о
го

 
з 

в
ід

р
и

в
о
м

 з
 

з 
в
ід

р
и

в
о
м

 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а б
ез

 в
ід

р
и

в
у
 

в
ід

 в
и

р
о
б
 

у
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о
м

  

б
ез

 в
ід

р
и

в
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

із
 з

ах
и

ст
о
м

 

д
и

се
р
та

ц
ії

 
з 

п
о
д

ан
н

я
м

 

д
о
 з

ах
и

ст
у
 

у
сь

о
го

 

зо
к
р
ем

а 
за

 

д
ер

ж
ав

н
и

м
 

за
м

о
в
л
ен

н
я
 

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 
5 5 - 50 - 50 55 1 - 1 - - - 1 100 - - - 4+11а - 1 4+11а 25,0 2 - 

053 – Психологія - - - 29 6 23 29 - - - - - - - - 4 - - 2+4а   - 1 6+4а   16,6 - - 
281 – Публічне 

управління та 

адміністрування 
- - - 9 - 9 9 - - - - - - - - - - - 3 - 2 3 66,7 4 - 

13.00.01 - загальна 

педагогіка та 

історія педагогіки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 - теорія та 

історія проф. освіти 
1 - 1 - - - 1 1 - - 1 - - 2 0 - - - - - - - - - - 

13.00.06 – теорія та 

методика упр. освіт. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.01-загальна 

психологія та 

історія психології 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.05 соціальна 

психологія 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.07 - 

педагогічна та 

вікова психологія 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Усього 6 5 1 88 6 82 94 2 - 1 1 - - 3 33 4 - - 9+15а - 4 13+15а  31 6 - 

а – надана перерва у навчанні 
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Таблиця VII.1.3. 
 

Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (прийом аспірантів) 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Наукові 

керівники 
Прийом 

Загальна чисельність аспірантів 

(на кінець року) 

З
аг

ал
ь
н

а 
ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

зд
о
б

у
в
ач

ів
 

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 
11 15 - - - 11+1а+1п - 11+1а+1п 11+1а+1п 4 4 - 46 - 46 50 - 

053 – Психологія 5 7 - - - 9 - 9 9 - - - 28 2 26 28 - 
281– Публічне управління та 

адміністрування 
2 1 - - - 4 - 4 4 - - - 6 - 6 6 - 

13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.00.04 – теорія та історія 

професійної освіти 
1 - 1а 1а - - - - 1а - - - - - - - - 

13.00.06  – теорія та методика 

управління освітою 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.01-загальна психологія та 

історія психології 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.00.05 – соціальна психологія - - - - - - - - - - - - - - - - - 
19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Усього 19 23 1а 1а - 24+1а+1п - 24+1а+1п 24+2а+1п 4 4 - 80 2 78 84 - 

а – надана  академвідпустка /поновлено після академвідпустки; 

п – переведена з інституту Профтехосвіти НАПН України на 2 курс 
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Таблиця VII.1.4.  

Працевлаштування аспірантів та докторантів установи, які навчалися за державним замовленням 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Аспіранти/Докторанти Працевлаштування 

Н
е 

п
р

ац
ю

ю
ть

 

у
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о

м
 в

ід
 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у

 в
ід

 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а у 

підвідомчих 

установах 

НАПН 

України 

у навчальних 

закладах 

інших 

установах, 

організаціях 

у
сь

о
го

 

д
ер

ж
ав

н
і 

ін
ш

о
ї 

ф
о
р
м

и
 

в
л
ас

н
о
ст

і 

д
ер

ж
ав

н
і 

ін
ш

о
ї 

ф
о
р

м
и

 

в
л
ас

н
о
ст

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аспіранти/доктори філософії 

011 – освітні, педагогічні 

науки 
1 1 - 1 - - - - 1 - 

13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти 
2 1 1 1 1 - - - 2 - 

 - - - - - - - - - - 

           

Усього 3 2 1 2 1 - - - 3 - 

Докторанти 

011 – Освітні. Педагогічні 

науки 
- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 

Усього - - - - - - - - - - 
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Таблиця VII.1.5.  

Впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу у 

підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів установи 
 

№ 

з/

п 

Показники 

За 

державним 

замовленн

ям 

На 

умовах 

контрак

ту 

Усього 

1.  Прийом аспірантів - 24 24 

2.  Кількість жінок прийнятих до аспірантури  - 16 16 

3.  
Питома вага жінок прийнятих до 

аспірантури від загальної кількості прийому 
- 66,66 66,66 

4.  Випуск аспірантів 3 13 16 

5.  
Кількість жінок, які завершили навчання в 

аспірантурі 
3 9 12 

6.  
Питома вага жінок, які завершили навчання 

в аспірантурі від загальної кількості випуску 
100 69,2 75 

7.  Прийом докторантів - - - 

8.  Кількість жінок прийнятих до докторантури - - - 

9.  

Питома вага жінок прийнятих до 

докторантури від загальної кількості 

прийому 

- - - 

10.  Випуск докторантів - - - 

11.  
Кількість жінок, які завершили навчання у 

докторантурі (з числа випуску) 
- - - 

12.  

Питома вага жінок, які завершили навчання 

у докторантурі від загальної кількості 

випуску 

- - - 
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Таблиця VІІ.2.1. 

Підготовка здобувачів на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти  

за кошти фізичних та юридичних осіб у 2020 році  
 

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і 

найменування 

спеціальності 

Чисельність студентів, осіб 

на початок року випущено Зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчанн

я 
усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьог

о 

у т.ч. 

за 

формо

ю 

навчан

ня 

усьо

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 

Перший (бакалаврський) рівень 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 

Психологія 
62 11 51 28 11 17 0 0 0 3 0 3 0 0 0 31 0 31 

01 Освіта 

015 

Професійна 

освіта 

(Дизайн) 

4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 

Психологія 
170 102 68 24 12 12 21 21 0 25 10 15 16 1 15 158 102 56 

051 Економіка 22 8 14 13 0 13 8 7 1 1 1 0 2 2 0 18 16 2 

07 Управління 

та 

073 

Менеджмент 
139 90 49 39 16 23 34 30 4 9 4 5 5 3 2 130 103 27 
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Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і 

найменування 

спеціальності 

Чисельність студентів, осіб 

на початок року випущено Зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчанн

я 
усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьог

о 

у т.ч. 

за 

формо

ю 

навчан

ня 

усьо

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 

адмініструванн

я 

076 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

49 40 9 0 0 0 11 11 0 2 1 1 5 3 2 63 53 10 

Усього  446 255 191 108 43 65 74 69 5 40 16 24 28 9 19 400 274 126 

Другий (магістерський) рівень 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 

Психологія 
52 0 52 28 0 28 12 0 12 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

07 Управління 

та 

адмініструванн

я 

073 

Менеджмент 

(Адміністрати

вний 

менеджмент) 

14 0 14 9 0 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

073 

Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом) 

34 0 34 21 0 21 6 0 6 0 0 0 0 0 0 19 0 19 
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Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і 

найменування 

спеціальності 

Чисельність студентів, осіб 

на початок року випущено Зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчанн

я 
усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьог

о 

у т.ч. 

за 

формо

ю 

навчан

ня 

усьо

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 

01 Освіта 

011 Освітні 

педагогічні 

науки 

0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки  

053 

Психологія 
87 0 87 12 0 12 52 0 52 6 0 6 1 0 1 122 0 122 

051 Економіка 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

07 Управління 

та 

адмініструванн

я 

073 

Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом) 

81 0 81 50 0 50 28 0 28 2 0 2 0 0 0 57 0 57 

073 

Менеджмент 

(Менеджмент 

організацій і 

адмініструван

няза видами 

економічної 

діяльності) 

47 17 30 20 4 16 15 9 6 8 2 6 0 0 0 34 20 14 
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Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і 

найменування 

спеціальності 

Чисельність студентів, осіб 

на початок року випущено Зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчанн

я 
усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьог

о 

у т.ч. 

за 

формо

ю 

навчан

ня 

усьо

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 

073 

Менеджмент 

(Управління 

проектами) 

38 0 38 20 0 20 7 0 7 4 0 4 0 0 0 7 0 7 

076 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

16 0 16 10 0 10 3 0 3 2 0 2 0 0 0 7 0 7 

01 

Освіта/Педагог

іка 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

(Педагогіка 

вищої школи)  

33 0 33 10 0 10 13 0 13 0 0 0 0 0 0 36 0 36 

01 

Освіта/Педагог

іка 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

(Християнськ

а педагогіка у 

вищій школі) 

65 0 65 52 0 52 14 0 14 3 0 3 0 0 0 24 0 24 
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Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Код і 

найменування 

спеціальності 

Чисельність студентів, осіб 

на початок року випущено Зараховано відраховано 
поповнення 

контингенту 
на кінець року 

усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьо

го 

у т.ч. за 

формою 

навчанн

я 
усь

ого 

у т.ч. за 

формою 

навчання усьог

о 

у т.ч. 

за 

формо

ю 

навчан

ня 

усьо

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 

016 

Спеціальна 

освіта  

39 0 39 39 0 39 39 0 39 1 0 1 0 0 0 38 0 38 

28 Публічне 

управління та 

адмініструванн

я  

281 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

31 0 31 43 0 43 26 0 26 3 0 3 13 0 13 24 0 24 

Усього  537 17 520 314 4 310 230 9 221 29 2 27 14 0 14 424 20 404 

РАЗОМ 983 272 711 422 47 375 304 78 226 69 18 51 42 9 33 824 294 530 
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Таблиця VІІ.3.1.(1) 

Підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) за кошти державного бюджету  

в Центральному інституті післядипломної  освіти 

 по категоріях (темах)  

у 2020р. 

  

  

  

        

 

№ 

з/

п 

Галузь 

знань і 

спеціальні

сть 

Тема (напрям, найменування) 

Вид 

підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищенн

я 

кваліфікац

ії 

Обсяг 

(триваліст

ь), годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність 

слухачів, 

осіб 

  

     

  за
р
ах

о
в
ан

о
 

в
и

п
у

щ
ен

о
 

в
ід

р
ах

о
в
а

н
о
 

  

  

І Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників галузі освіти 01  

Освіта/Педагогіка 

  

 

 

  
1.1 Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

   

  

0
1

 

О
св

іт
а/

П
ед

аг

о
гі

к
а Директори закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

60 60 0 
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Новопризначені директори закладів 

професійної (професійно-технічної)  

освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

17 17 0 

  

  

Заступники директорів з навчальної 

(навчально-методичної) роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

31 31 0 

  

  

Заступники директорів з навчально-

виробничої роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

57 55 2 

  

  

Заступники директорів з навчально-

виховної роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

68 67 1 

  

  

Новопризначені заступники директорів з 

навчально-виробничої роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

16 15 1 

  

  

Новопризначені заступники директорів з 

навчально-виховної роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

очно-

дистанційн

а 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

17 15 2 
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кваліфікації (триетапна

) 

  

Методисти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

63 63 0 

  

  

Викладачі-тьютори (організатори 

дистанційного навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації очна 

150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

17 17 0 

  

  

Керівні та педагогічні працівники 

обласних навчально (науково)- 

методичних центрів (кабінетів) 

професійно-технічної освіти (директори, 

заступники директорів, методисти)  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

48 48 0 

  

  Усього: 394 388 6   

1.3 Керівні, педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів ППО    

  

0
1

 О
св

іт
а/

П
ед

аг
о

гі
к
а
 

Керівники закладів ППО (ректори, 

проректори, директори, заступники 

директорів) 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна

) 

180 год 

/6кр.  

ЄКТС 

9 9 0 

  

  

Завідувачі центрів ( лабораторій, 

кабінетів)  

закладів ППО  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

11 11 0 
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Завідувачі кафедр та стрктурних 

підрозділів  

закладів ППО  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

38 38 0 

  

  

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів 

закладів ППО  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

92 92 0 

  

  

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів 

закладів ППО за профілем «Гуманітарний, 

суспільно-гуманітарний та естетичний» 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

16 16 0 

  

  

Методисти закладів ППО без виділення 

профілю 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(двоетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

44 42 2 

  

  

Викладачі-тьютори (організатори) 

дистанційного навчання закладів ППО 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

21 21 0 

  

  Усього: 231 229 2   

  1.4 Керівні і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти    
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0

1
 О

св
іт

а/
П

ед
аг

о
гі

к
а
 

Директори (заступники директорів) 

гімназій, колегіумів, навчально-виховних 

комплексів  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

23 23 0 

  

  

Директори (заступники директорів) 

навчально-виховних комплексів "Дитячий 

садок-школа", керівники закладів 

дошкільної освіти  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

8 8 0 

  

  
Директори (заступники директорів) 

закладів загальної середньої освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

15 15 0 

  

  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації очна  

150год /5 

кр.  

ЄКТС 

19 19 0 

  

  Усього: 65 65 0   
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  1.5 Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти     

  

0
1

 О
св

іт
а/

П
ед

аг
о

гі
к
а
 

Директори (заступники директорів, 

завідувачі відділів) закладів позашкільної 

освіти  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

33 33 0 

  

  

Методисти та керівники гуртків закладів 

позашкільної освіти (спеціалізація за 

профілем  закладу)  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

20 20 0 

  

  Усього: 53 53 0   

  1.6 Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти   

  

0
1

 О
св

іт
а/

П
ед

аг
о

гі
к
а
 

Ректори ( президенти, начальники),  

проректори (віцепрезиденти, заступники 

начальників) університетів, академій, 

інститутів  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

150 год / 

5кр.  

ЄКТС 

13 13 0 

  

  

Директори (заступники директорів, 

провідні фахівці) бібліотек  університетів, 

академій, інститутів 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

19 19 0 

  

  

Директори (заступники директорів) 

інститутів, декани (заступники деканів) 

факультетів університетів, академій, 

інститутів 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

181 год / 6 

кр.  

ЄКТС 

49 49 0 

  

  

Науково-педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів з 

менеджменту освіти та лідерства 

Довгострок

ове  

підвищення  

очно-

дистанційн

а 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

19 19 0 
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кваліфікації (триетапна

) 

  

Завідувачі (начальники) кафедр і 

структурних підрозділів університетів, 

академій, інститутів 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

43 43 0 

  

  

Викладачі університетів, академій, 

інститутів без педагогічної освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

19 19 р 

  

  

Викладачі-тьютори (організатори) 

дистанційного навчання університетів, 

академій та інститутів 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 93 93 0 
 

 

  

Науково-педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів, які 

викладають психологічні дисципліни 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

16 16 0 

  

  

Науково-педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

209 год /7 

кр.  

ЄКТС 

70 69 1 
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Методисти університетів, академій, 

інститутів 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

36 35 1 

  

  Усього: 377 375 2   

  1.7 Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)    

  

0
1

 О
св

іт
а/

П
ед

аг
о

гі
к
а 

Директори закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

9 9 0 

  

  

Заступники директорів закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів) з 

навчальної (навчально-виховної, виховної) 

роботи  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

15 15 0 

  

  

Завідувачі відділень закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів) 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

26 26 0 

  

  

Викладачі закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів (технікумів)  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

104 104 0 
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Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 
150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

85 85 0 

  

  

Педагогічні працівники, бібліотекарі 

закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів технікумів)  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

21 20 1 

  

  Усього: 260 259 1   

  

  Тематичні авторські курси підвищення кваліфікації    

  

  

Підготовка керівних кадрів закладів 

загальної середньої освіти до 

впровадження Концепції «Нова українська 

школа»  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

40 38 2 

  

  

Сучасні підходи в освіті дорослих  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

10 10 0 

  

  

Тьютор-організатор дистанційного 

навчання  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації очна 

150год /5 

кр.  

ЄКТС 

16 16 0 

  

  

Забезпечення якості освіти в контексті 

сучасних реформ  
Довгострок

ове  

очно-

дистанційн

210 год /7 

кр.  
71 71 0 
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підвищення  

кваліфікації 

а 

(триетапна

) 

ЄКТС 

  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 
150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

39 39 0 

  

  

Коучингові технології у діяльності 

фахівців системи освіти  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

64 64 0 

  

  

Психолого-педагогічні засади проектного 

управління діяльністю закладу освіти 

засобами комп’ютерних технологій  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

59 59 0 

  

  

Психолого-педагогічне забезпечення 

якості позашкільної освіти  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

20 20 0 

  

  

Забезпечення якості освітньої діяльності у 

закладах вищої освіти: управлінський та 

психологічний аспекти  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

27 27 0 
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Технології вимірювання та управління 

якістю освіти у закладі освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

102 102 0 

  

  

Новітні технології та цифрові засоби в 

освітньому процесі  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

59 59 0 

  

  

Організація дистанційного навчання в 

закладах освіти  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 
150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

40 40 0 

  

  

Інтерпктивні  технології в закладах освіти  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

42 42 0 

  

  

Особистісне  професійне зростання 

педагогічних  

працівників закладів професійної 

професійно-технічної освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації очна 

150год /5 

кр.  

ЄКТС 

71 71 0 

  

  

Особистісне  професійне зростання 

педагогічних  

працівників закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів та технікумів)  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

253 253 0 
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Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очна 
150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

77 77 0 

  

  

Упровадження STEAM-освіти в освітній 

процес 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

32 32 0 

  

  

Інституційний аудит та розбудова 

внутрішньої  

системи забезпечення якості освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

104 104 0 

  

  

Створення та розбудова внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти та 

інституційний аудит 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

100 98 2 

  

  

Актуальні технології навчання у фаховій 

передвищій освіті 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

54 50 4 

  

  

Психологічна майстерня гармонійних 

міжособистісних стосунків учасниеів 

освітнього процесу 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

27 27 0 
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) 

  Усього: 1307 1299 8   

  РАЗОМ: 2687 2668 19   

  ІІ Працівники методичних служб/центрів професійного розвитку педагогічних працівнків    

  

0
1

 О
св

іт
а/

П
ед

аг
о

гі
к
а 

Керівники районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів)/центрів професійного 

розвитку педагогічних працівнків  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

42 42 0 

  

  

Новопризначені керівники районних 

(міських) методичних кабінетів 

(центрів)/центрів професійного розвитку 

педагогічних працівнків  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

12 12 0 

  

  

Методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів)/ центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівнків  та керівники методичних 

об’єднань із предметів освітніх галузей 

Державного стандарту «Математика» та 

«Природознавство» 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

18 18 0 

  

  

Методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів) / центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівнків та керівники методичних 

об’єднань із предметів освітніх галузей 

Державного стандарту «Мови і 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

27 27 0 
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літератури», «Суспільствознавство» 

  

Методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів)/ центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівнків та керівники методичних 

об’єднань із предметів освітніх галузей 

Державного стандарту «Початкова освіта» 

та інклюзивної освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

13 13 0 

  

  

Методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів)/центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівнків та керівники методичних 

об’єднань із дошкільної  та інклюзивної 

освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

14 14 0 

  

  

Методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів)/ центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівнків  без виділення профілю 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

87 87 0 

  

  

Методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів)/ центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівнків  та керівники методичних 

об’єднань,новопризначені зі стажем 

роботи до 1 року (без виділення профілю) 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

9 9 0 
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  Усього: 222 222 0   

  РАЗОМ: 222 222 0   

  ІІІ Спеціалісти психологічних служб    

  

  

Керівники (працівники) інклюзивних 

ресурсних центрів (ресурсних центрів 

інклюзивної освіти)  

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

43 42 1 

  

  

  

Методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів) та 

керівники методичних об’єднань 

психологічної служби 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

25 25 0 

  

  

  
Психологія, корекційна та інклюзивна 

освіта 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

16 16 0 

  

  

  

Практичні психологи, соціальні педагоги 

закладів загальної середньої та передвищої 

освіти 

Довгострок

ове  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

7 7 0 

  

  Усього: 91 90 1   

  РАЗОМ: 91 90 1  

  РАЗОМ по ЦІПО: 3000 2980 20  
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Підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) за кошти фізчних і юридичних осіб 

у Центральному інституті післядипломної  освіти 

 по категоріях (темах)  

у 2020р. 

  

  

Галузь 

знань і 

спеціальніс

ть 

Тема (напрям, найменування) 

Вид 

підвищенн

я 

кваліфікаці

ї  

Форма 

підвищен

ня 

кваліфіка

ції 

Обсяг 

(триваліс

ть), годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність 

слухачів, осіб    

за
р
ах

о
в
ан

о
 

в
и

п
у

щ
ен

о
 

в
ід

р
ах

о
в
ан

о
 

   

І Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників галузі освіти 01  Освіта/Педагогіка    

1.1 Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти     

  

Заступники директорів з навчальної (навчально-

методичної) роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

Довгострок

ове  

підвищенн

я  

кваліфікаці

ї 

очно-

дистанці

йна 

(триетап

на) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

1 1 0 

   

Заступники директорів з навчально-виробничої 

роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Довгострок

ове  

підвищенн

я  

кваліфікаці

ї 

очно-

дистанці

йна 

(триетап

на) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

1 1 0 
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Методисти обласних навчально (науково)- 

методичних центрів (кабінетів)  

Довгострок

ове  

підвищенн

я  

кваліфікаці

ї очна 

150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

8 8 0 

   

Усього: 10 10 0    
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1.4 Керівні і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти   

  Керівники закладів дошкільної освіти 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації очна  

150год /5 

кр.  

ЄКТС 

1 1 0 

  

Усього: 1 1 0   

1.6 Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти   

0
1
 О

св
іт

а/
П

ед
аг

о
гі

к
а 

Проректори ( віце-президенти, начальники), 

університетів, академій, інститутів  

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

180 год / 

6кр.  

ЄКТС 

1 1 0 

  

Директори (заступники директорів) інститутів, декани 

(заступники деканів) факультетів університетів, 

академій, інститутів 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

180 год / 6 

кр.  

ЄКТС 

1 1 0 

  

Завідувачі (начальники) кафедр і структурних 

підрозділів університетів, академій, інститутів 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

1 1 0 

  

Завідувачі (начальники) кафедр і структурних 

підрозділів університетів, академій, інститутів 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації очна 

120год /4 

кр.  

ЄКТС 

1 1 0 

  

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, 

інститутів 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації очна 

120 год /4 

кр.  

ЄКТС 

14 14 0 
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Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації очна 

150год /5 

кр.  

ЄКТС 

13 13 0 

  

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації очна 

180год /6 

кр.  

ЄКТС 

2 2 0 

  

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

210 год /7 

кр.  

ЄКТС 

3 3 0 

  

Усього: 36 36 0   

1.7 Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)   

0
1
 О

св
іт

а/
П

ед
аг

о
гі

к
а 

Директори закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

очна 
120 год /4 

кр.  

ЄКТС 

1 1 0 

  

Заступники директорів закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів)  

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

очна 
120 год /4 

кр.  

ЄКТС 

3 3 0 

  

Викладачі закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

очна 
150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

2 2 0 

  

Методисти закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів (технікумів)  

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

очна 
150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

2 2 0 

  

Усього: 8 8 0   

 Тематичні авторські курси підвищення кваліфікації   
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Сучасні освітні тренди 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

дистанційн

а 

120 год /4 

кр.  

ЄКТС 

228 228 0 

  

Інституційний аудит та розбудова внутрішньої  

системи забезпечення якості освіти 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

очно-

дистанційн

а 

(триетапна

) 

150 год /5 

кр.  

ЄКТС 

3 3 0 

  

Усього: 231 231 0   

РАЗОМ: 286 286 0   

ІІ Працівники методичних служб/центрів професійного розвитку педагогічних працівнків   

  

Сучасні освітні тренди 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

дистанційн

а 

120 год /4 

кр.  

ЄКТС 

18 18 0 

  

Усього: 18 18 0   

РАЗОМ: 18 18 0   

ІV Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

 органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та  організацій  

 галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»   

  Публічне управління розвитком освіти 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації очна 

60 год /2 

кр.  

ЄКТС 

29 29 0 

  

Усього: 29 29 0   

РАЗОМ: 29 29 0   

ІІІ Спеціалісти психологічних служб   

  
Практичні психологи, соціальні педагоги закладів 

загальної, середньої та передвищої освіти 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації очна 

150год /5 

кр.  

ЄКТС 

1 1 0 
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Практичні психологи, соціальні педагоги системи 

освіти 

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації очна 

150год /5 

кр.  

ЄКТС 

2 2 0 

  

Сучасні освітні тренди  

Довгостроко

ве  

підвищення  

кваліфікації 

дистанційн

а 

120 год /4 

кр.  

ЄКТС 

15 15 0 

  

Усього: 18 18 0   

РАЗОМ: 18 18 0  

РАЗОМ по ЦІПО: 351 351 0  
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Таблиця VІІ.3.1.(2) 

Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою  

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

 по категоріях (темах) в 2020 році 

 

Галузь знань 

і 

спеціальність 

Тема (напрям, 

найменування) 

Вид підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість), 

годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність слухачів, осіб 

зараховано випущено відраховано 

За державним замовленням 

01 Освіта 

Майстри 

виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

Очна 150/5 26 26 - 

очно-дист 150/5 393 393 - 

Заочна 150/5 712 710 2 

Викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

Очна 150/5 25 25 - 

очно-дист 150/5 331 331 - 

Заочна 150/5 448 447 1 

Старші майстри 

закладів 

довгострокове 

підвищення 
очно-дист. 210/7 32 32 - 



464 

 

Галузь знань 

і 

спеціальність 

Тема (напрям, 

найменування) 

Вид підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість), 

годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність слухачів, осіб 

зараховано випущено відраховано 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

кваліфікації 

Заочна 210/7 33 33 - 

Усього (за державним замовленням), у т.ч. 2000 1997 3 

очна 51 51 - 

очно-дистанційна  756 756 - 

заочна  1193 1190 3 

За кошти фізичних та юридичних осіб, інші джерела 

 

01 Освіта 

Педагогічні 

працівники закладів 

фахової передвищої 

освіти 

короткострокове 

підвищення 

кваліфікації 

Очна 30/1 1099 1099 - 

Дистанційна 30/1 1348 1348 - 

Майстри 

виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

очно-дист. 150/5 12 12 - 

Заочна 150/5 8 8 - 

Дистанційна 150/5 65 65 - 

Викладачі 

професійно-

теоретичної 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

Очна 150/5 80 80 - 

очно-дист. 150/5 2 2 - 

Заочна 150/5 3 3 - 
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Галузь знань 

і 

спеціальність 

Тема (напрям, 

найменування) 

Вид підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість), 

годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність слухачів, осіб 

зараховано випущено відраховано 

підготовки закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Дистанційна 150/5 99 99 - 

Дистанційні 

технології навчання 

та організації 

освітнього процесу 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна 120/4 15 15 - 

Методисти закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна 180/6 18 18 - 

Персонал, який 

залучається до 

професійного 

навчання на 

виробництві 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна 210/7 34 34 - 

Усього (за кошти фізичних та юридичних осіб) 2783 2783 - 

очна 1179 1179 - 

очно-дист. 14 14 - 

заочна 11 11 - 

дистанційна 1579 1579  
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Галузь знань 

і 

спеціальність 

Тема (напрям, 

найменування) 

Вид підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість), 

годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність слухачів, осіб 

зараховано випущено відраховано 

РАЗОМ 4783 4780 3 
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Таблиця VII.4.1. 

 

Робота постійно діючої спеціалізованої вченої ради, створеної з 

метою присудження ступеня доктора / кандидата наук 

Д 26.455.03 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(шифр спеціалізованої вченої ради) 

 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Кількі

сть 

проведених 

засідань* 

Захищено дисертацій 

ус

ього 

у т.ч. 

до

кторськи

х 

канд

идатських 

1. 13.00.06 – теорія і 

методика управління освітою 
1 1 - 1 

2. 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти 
1 1 - 1 

Усього: 2 2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Кількість проведених засідань і розглянутих дисертацій вказується відповідно до 

підпункту 4.1. пункту 4 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 14 вересня 2011 р. 

№ 1059. 
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Таблиця VII..4.3. 

 

Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

за науковими спеціальностями  

(шифр спеціалізованої вченої ради) 

 

ШИФР І НАЗВА НАУКОВИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Захист дисертацій Кількість переатестацій 

К
іл

ьк
іс

ть
 

д
и

се
р

та
ц

ій
 

у
к
р

.м
о
в
о

ю
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ав
то

р
еф

ер
ат

ів
 

у
к
р

.м
о
в
о

ю
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

д
и

се
р

та
ц

ій
, 
щ

о
 

зн
ах

о
д

я
ть

ся
 н

а 

р
о

зг
л
яд

і 
в
 р

ад
 

з пози-

тивним 

рішення

м 

з нега-

тивним 

рішення

м 

усього 

з пози-

тивним 

рішення

м 

з нега-

тивним 

рішення

м 

ДОКТОРСЬКІ 

1. 13.00.06 – теорія і методика 

управління освітою 
- - - - - - - - 

2. 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти 
- - - - - - - - 

УСЬОГО: - - - - - - - - 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ / КАНДИДАТСЬКІ 

1. 13.00.06 – теорія і методика 

управління освітою 
1 - - - - 1 1 2 

2. 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти 
1 - - - - 1 1 - 

УСЬОГО: 2 - - - - 2 2 2 
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Таблиця VII.4.4. 

 

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  

спеціалізованою вченою радою Д 26.455.03 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

 

Шифр і назва наукових спеціальностей 

Кількість дисертацій, захищених: 

Усього 

докторантами / аспірантами 

(з випуску звітного року) 

сп
ів

р
о
б

іт
н

и
к
ам

и
  

ін
ст

и
ту

ту
 

п
р
ац

ів
н

и
к
ам

и
  
ін

ш
и

х
 

у
ст

ан
о
в
 Н

А
П

Н
 У

к
р
аї

н
и

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ам

и
  

за
к
л
ад

ів
  
в
и

щ
о
ї 

о
св

іт
и

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ам

и
  

за
к
л
ад

ів
  
п

р
о
ф

ес
ій

н
о
ї 

(п
р
о
ф

ес
ій

н
о

-т
ех

н
іч

н
о
ї)

 

о
св

іт
и

  
 

п
р
ац

ів
н

и
к
ам

и
 і

н
ш

и
х
 

у
ст

ан
о
в
 

за державним 

замовленням 

 

на умовах 

контракту  

ДОКТОРСЬКІ  

1. 13.00.06 – теорія і методика управління 

освітою 
- - - - - - - - 

2. 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти 
- - - - - - - - 

УСЬОГО: - - - - - - - - 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ / КАНДИДАТСЬКІ  

1. 13.00.06 – теорія і методика управління 

освітою 
- - - - 1 - - 1 

2. 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти 
- - - - 1 - - 1 

УСЬОГО: - - - - 2 - - 2 
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Таблиця ХIІ.3. 

Кількісний і якісний склад науково-педагогічних і педагогічних працівників установи 

 (станом на 1 січня 2021 року) 

 

Посади 

Усього 

наукових 

працівни

ків* 

із них 

сумісни

ки 

за віковими категоріями 
докторів наук кандидатів наук 

без наукового 

ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

до 35 

років 

35-50 

років 

50-60 

років 

60-70 

років 

понад 

70 років 

Ректор 

(директор) 
2 1 1 1 1 - - - - - - 2 - 

Проректори 

(заступники 

директора) 

5 2 2 3 3 - - - 1  3 1 - 

Вчений секретар 1 - - 1 1 - - - 1 - - - - 

Завідувачі 

кафедр (відділів) 
10 6 6 4 4   -  3 4 2 1 

Професори 31 23 9 8 7 - - 15 - 7 8 10 6 

Доценти 45 - - 45 39 - - 6 2 23 13 7 - 

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 

16 - - 3 3 13 13 - 4 6 4 2 - 

Усього науково-

педагогічних 

працівників 

110 32 18 65 58 13 13 21 8 39 32 24 7 

Педагогічні 

працівники 
37 - - 5 5 32 31 1 11 10 9 5 2 

Усього 147 32 18 70 63 45 44 22 19 49 41 29 9 

* 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 ХIІ.4.  

Дані про професійні кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників установи 

(станом на 1 січня 2021 року) 

 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників 

За вченими званнями Почесні звання 

академік* 
член-

кореспондент* 
професор доцент 

старший 

науковий 

співробітник 

заслужений 

діяч, 

працівник 

тощо 

лауреат 

Державної 

премії 

Ректор (директор) 2 - 1 (НАНВОУ) 1 1 - 1 - 

Проректори 

(заступники 

директора) 

5 - 1(НАПНУ) 2 3 - - - 

Вчений секретар 1 - - - - - - - 

Завідувачі кафедр 

(відділів) 
10 - - 4 3 - - - 

Професори 31 4 (НАПНУ) - 19 10 2 6 - 

Доценти 45 - - - 29 1 1 - 

Інші науково-

педагогічні 

працівники* 

16 - - - 1 - - - 

Усього науково-

педагогічних 

працівників 

110 4 (НАПНУ) 

2 

(НАНВОУ) 

(НАПНУ) 

26 47 3 8 - 

Педагогічні 

працівники 
37 - - - 3 - - - 

Усього 147 4 2 26 50 3 8 - 

 

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник 
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Таблиця ХІI.5. 

 

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників установи 

(станом на 1 січня 2021 року) 

Посади 

Усього 

наукових 

працівників

* 

із них 

сумісники 

за віковими категоріями 
докторів наук кандидатів наук 

без наукового 

ступеня 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

усього 

у т.ч. за 

основним 

місцем 

роботи 

до 35 

років 

35-50 

років 

50-60 

років 

60-70 

років 

понад 

70 років 

Директор 2 - - 1 1 1 1 - - - 2 - - 

Заступники 

директора 
- - - - - - - - -  - - - 

Завідувачі 

майстерень 
- - - - - - - - - - - - - 

Майстри 

виробничого 

навчання 

- - - - - - - - - - - - - 

Викладачі 

(старші 

викладачі, 

викладачі) 

- - - - - - - - - - - - - 

Вихователі - - - - - - - - - - - - - 

Методисти 29 - - 2 2 27 26 1 10 7 5 5 2 

Практичні 

психологи 
- - - - - - - - - - - - - 

Усього 31 - - 3 3 28 27 1 10 7 7 5 2 

 

* 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 ХIІ.6. 

Дані про професійні кваліфікації педагогічних працівників установи 

(станом на 1 січня 2021 року) 

 

Посади 

Усього 

наукових 

працівникі

в 

За вченими званнями 

Мають 

педагогіч

ні звання 

Почесні звання 

академік

* 

член-

кореспондент

* 

професо

р 

доцен

т 

старший 

науковий 

співробітни

к 

заслужени

й діяч, 

працівник 

тощо 

лауреат 

Державн

ої премії 

Директор 2 - - - 1 - - - - 

Заступники 

директора 
- - - - - - - - - 

Завідувачі 

майстерень 
- - - - - - - - - 

Майстри 

виробничог

о навчання 

- - - - - - - - - 

Викладачі  

(старші 

викладачі, 

викладачі) 

- - - - - - - - - 

Вихователі - - - - - - - - - 

Методисти 29 - - - 1 - - - - 

Практичні 

психологи 
- - - - - - - - - 

Усього 31 - - - 2 - - - - 
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ДОДАТОК 1. 

 

 

 

 

Перелік  тем  дисертаційних  досліджень, 

захищених у спеціалізованій Вченій раді* 

Д 26.455.03 у 2020 році 
(шифр спеціалізованої вченої ради) 

 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук 

13.00.06 – теорія і методика управління освітою 
1. Бесарабчук Г. В. Управління процесом посиленої військово-

фізичної підготовки учнів у військових ліцеях / Державний заклад вищої 

освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України; наук. кер. – 

д.пед.н., проф. І. О. Кучинська.  

  

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
1. Скорнякова О. В. Формування конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій у технічних коледжах / Державний 

заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

наук. кер. – д.пед.н., доц. І. І. Драч. 
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ЧАСТИНА ІІ 

 

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ РОЗРОБОК, 

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 
 

Видання 

Монографії 

 

Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: 

теорія, методологія, практика: колективна монографія за заг. ред. д-ра 

екон. наук, проф. В. В. Іванової 

У колективній монографії представлено наукові результати та 

напрацювання членів кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, 

отримані під час виконання науково-дослідної роботи за темою «Управління 

конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, 

практика». Монографія розкриває сучасні основи розвитку конкуренції, 

теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю 

підприємств. Особливу увагу приділено висвітленню процесу формування 

конкурентоспроможного управлінського потенціалу та управлінню 

персоналом. Книгу розраховано на широке коло читачів: викладачів і 

студентів закладів вищої освіти; керівників і фахівців підприємств, 

підприємців, які зацікавлені у підвищенні конкурентоспроможності свого 

бізнесу. 

Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: 

теорія, методологія, практика: кол. монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. В. В. Іванової. Суми: ПФ «Вид-во “Університетська книга”», 2020. 

231 с. 

Брюховецька О. В. Професійна толерантність керівників як 

чинник розвитку освітніх організацій. Соціально-економічні та правові 

аспекти розвитку суспільства: колективна монографія за ред. 

С. М. Лаптєва, І. П. Мігус 

Монографія є результатом проведення перспективних досліджень 

розвитку суспільства. Зокрема автори сфокусували увагу на таких «м’яких» 

аспектах розвитку суспільства, як от: соціальні, економічні, психологічні, 

гуманітарні та безпекові, оскільки саме вони є найбільш вразливими до 

викликів і загроз нової реальності. Ключові положення дослідження 

зосереджені на формулюванні нових наукових гіпотез, методів і інструментів 

щодо упередження і протидії загрозам розвитку суспільства та подолання 

їхніх наслідків, які є гетерогенними біфуркаційними. Видання розраховане на 

наукових співробітників, державних службовців, викладачів та студентів 

закладів вищої освіти, практиків, та широкого кола читачів, які цікавляться 

питаннями розвитку суспільства. 
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Брюховецька О. В. Професійна толерантність керівників як чинник 

розвитку освітніх організацій. Соціально-економічні та правові аспекти 

розвитку суспільства: кол. монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. 

Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. С. 177–199. 

Гладуш В. А. Збереження здоров’я особистості як науково-

педагогічний феномен. Педагогіка здоров’я як основа розвитку 

потенціалу особистості: колективна монографія 

Завдання цього видання – надати фахівцям, які працюють у сфері 

освіти, якнайповнішу інформацію про сучасні теоретичні та практичні 

аспекти педагогіки здоров’я як основи розвитку особистісного потенціалу. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки та спеціальної 

освіти ДНУ імені Олеся Гончара висвітлено деякі шляхи та практичний 

досвід застосування сучасних педагогічних технологій розвитку потенціалу 

особистості. Монографію адресовано науковцям, фахівцям у галузі 

спеціальної та інклюзивної освіти, викладачам, студентам, педагогічним 

працівникам закладів освіти, соціальним працівникам, практичним 

психологам, представникам громадських організацій. 

Гладуш В. А. Збереження здоров’я особистості як науково-

педагогічний феномен. Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенціалу 

особистості: кол. монографія. Дніпро: ЛІРА, 2020. 384 с. С. 6–34; 144–166; 

330–338. ISBN 978-966-981-317-6 

Гладуш В. А. Післядипломна педагогічна освіта дефектологів в 

Україні: тенденції, виклики, перспективи. Освіта дорослих: світові 

тенденції, українські реалії та перспективи: колективна монографія 

У монографії здійснено аналіз освіти дорослих як чинника розвитку 

людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, 

розкрито особливості теорії та практики організації навчання дорослих в 

Україні та провідних країнах світу, визначено особливості андрагогічної 

науки та її значення для системи управління людськими ресурсами, 

окреслено тенденції професійної підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації педагогів та андрагогів, визначено освітні потреби різних 

категорій дорослого населення. Монографія призначена для науковців, 

викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавлять питання безперервного навчання 

та освіти дорослих.  

Гладуш В. А. Післядипломна педагогічна освіта дефектологів в 

Україні: тенденції, виклики, перспективи. Освіта дорослих: світові 

тенденції, українські реалії та перспективи: кол. монографія. Харків, 2020. 

С. 394–412. ISBN 978-617-7912-56-8 

Кравчинська Т. С. Професійний розвиток фахівців у системі освіти 

дорослих: критерії та рівні професійного розвитку фахівців на вибірці 

методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів). Innovative scientific researches: European development trends and 

regional aspect: Monograph 

Особливості сучасного етапу цивілізаційного розвитку людства, 
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зокрема глобалізація, інтеграція, інформатизація, фундаментально змінюють 

освітню парадигму, висуваючи нові вимоги до спеціаліста нової формації, 

рівня його професіоналізму й творчості. Задекларована модель освіти ХХІ ст. 

– освіта для стійкого розвитку, філософським підґрунтям якої слугує 

філософія людиноцентризму й екзистенціоналізму – спрямована на 

підготовку «мережевої людини» (В. Кремень) та експлікується у 

затребуваних суспільством професійно-кваліфікаційних та індивідуально-

особистісних характеристиках, функціональних обов’язках, професійних 

якостях, здібностях фахівця, інноваційних напрямах (методологічних, 

навчально-методичних, організаційно-змістових тощо) і принципах його 

професійно-педагогічної діяльності. Сучасний педагогічний працівник, 

виступаючи виразником соціокультурних трансформаційних процесів, має 

відповідати вимогам гуманітарного, соціального й науково-технічного 

прогресу, володіти широким загальним і професійним світоглядом, системою 

професійних, морально-духовних, культурних і національних цінностей та 

ідеалів, бути налаштованим на сприйняття цивілізаційних змін як суспільної 

норми, прагнути до неперервного професійного розвитку протягом усього 

життя. Сучасний етап реформування загальної середньої освіти та вимоги які 

висуваються до педагогічних працівників районних методичних кабінетів, 

характеризується суттєвим оновленням методологічних засад, посиленням 

розвитку особистісної спрямованості педагогів на самоосвіту та 

саморозвиток, відповідно до чого актуалізується потреба у розумінні 

складних явищ професіоналізації педагога як динамічного процесу розвитку 

майстерності й професіоналізму.  

T. Кravchynska. The specialist in the adults education system : criteria and 

levels of professional development of the specialist in the sample of district (city) 

methodical office (center). Innovative scientific researches: European development 

trends and regional aspect. Monograph. 1st ed. Riga Latvia: «Baltija Publishing». 

2020. 492 p. Р. 115–141. 

Kondratova L. G., Ruzhitsky V. A. Professional development of artistic 

educationteachers in postgraduate education. Vector of modern pedagogical 

and psychological sciencein Ukraine and EU countries: Collective monograph. 

(Розділ в колективній зарубіжній монографії) 

Розділ присвячений актуальній проблемі професійного розвитку 

вчителів мистецьких дисциплін у післядипломній освіті. Розглянуто 

особливості професійного розвитку вчителів мистецьких дисциплін в усіх 

видах навчання: у формальній, неформальній та інформальній освіті. 

Виділено освітні потреби вчителів мистецької галузі щодо професійного 

розвитку. Описано досвід навчання вчителів на основі тематичних та 

авторських курсів у формальній освіті. Зазначено освітні потреби вчителя 

музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу 

«Мистецтво» в умовах післядипломної освіти. Описано актуальні потреби 

вчителів мистецьких дисциплін щодо використання цифрових технологій в 

освітній діяльності в умовах закладів загальної середньої освіти. Визначено 
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тематику й освітні потреби вчителів щодо використання цифрових 

технологій у процесі викладання музичного, образотворчого мистецтва та 

інтегрованого навчання. Подано опис досвіду проведення тематичних курсів 

та авторських дистанційний курсів в освітньому середовищі Google Клас. 

Описано досвід мережевого самонавчання педагогів. Наведено приклади 

організації онлайн-конкурсів, виставок, мистецьких мандрівок.  

Kondratova L.G., Ruzhitsky V. A. Professional development of artistic 

education teachers in postgraduate education. Vector of modern pedagogical and 

psychological sciencein Ukraine and EU countries: Collective monograph. Riga: 

иIzdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 772 p. P. 1; 321–337. Розділ в кол. 

заруб. монографії.  

URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/47/910

/2047-1?inline=1DOI; https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.1.19  

Кондратова Л. Г. Використання арт-технологій в процесі 

викладання інтегрованого курсу «Мистецтво». Психолого-педагогічна 

допомога особистості засобами арт-терапії: кол. монографія / за заг. ред. 

Т. А. Ткачук, Н. О. Бочаріної 

У монографії окреслено актуальні проблеми надання психолого-

педагогічної допомоги особистості засобами арт-терапії. Висвітлено 

результати пошуку науково-методичних та практичних шляхів використання 

інноваційних арт-терапевтичних технологій в освітній діяльності. 

Презентовано сучасні дослідження провідних вчених та молодих науковців у 

галузі арт-терапії з урахуванням специфіки її використання у різних сферах 

життєдіяльності людини: супроводі психосоматичних порушень, корекції 

проявів девіантної та агресивної поведінки, фобій, стресових станів тощо. 

Продемонстровано ефективність використання арт-терапевтичних технологій 

у роботі з людьми похилого віку, дітьми з особливими освітніми потребами 

та у підтримці фізичного, психічного і духовного здоров’я особистості 

загалом. 

У статті висвітлено актуальні проблеми арт-технологій в сучасній 

мистецькій освіті, розкриті питання впровадження арт-технологій в 

початкових класах закладів загальної середньої освіти. Розкрито особливості 

арт-педагогіки, надано характеристику формам арт-терапевтичної діяльності 

в умовах загальноосвітнього закладу. 

Описано погляди дослідників на явище арт-педагогіка. Описано вплив 

арт-технологійна особистість школяра. Надано характеристику окремим арт-

технологіям, які можна використовувати в процесі інтегрованого вивчення 

різних видів мистецтв. 

Зосереджено увагу на використанні арт-технологій у процесі 

викладанні інтегрованого курсу «Мистецтво», висвітлено форми 

упровадження арт-технологій на уроках інтегрованого курсу. 

Охарактеризовано художньо-творчу діяльність з учнями початкових класів із 

використанням арт-технологій. Подано приклади використання арт-

технологій в різних структурних елементах інтегрованих уроків. 

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/47/910/2047-1?inline=1DOI
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/47/910/2047-1?inline=1DOI
https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.1.19
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Описано приклади творчих завдань із елементами арт-технологій. 

Розкриті педагогічні умови використання арт-технологій на уроках 

мистецтва та описані навчальні засоби та інструменти, які необхідні для 

використання арт-технологій в умовах закладів загальної середньої освіти. 

Кондратова Л. Г. Використання арт-технологій в процесі викладання 

інтегрованого курсу «Мистецтво». Психолого-педагогічна допомога 

особистості засобами арт-терапії: кол. монографія / за заг. ред. 

Т. А. Ткачук, Н. О. Бочаріної. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 

2020. 365 с. С. 167–179.  

 

ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 
(практичні посібники, методичні посібники, 

методичні рекомендації, практичні порадники тощо) 

 

Методичні рекомендації 

 

Методичні рекомендації до атестації здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Укладачі: 

Г. М. Тимошко, Т. А. Махиня 

Методичні рекомендації розраховані для підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня до атестації здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» 

Методичні рекомендації до атестації здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» / уклад. Г. М. Тимошко, Т. А. Махиня. Київ, 

2020. 70 с. 

Методичні рекомендації до атестації здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки». Укладачі: І. Л. Сіданіч, Н. О. Приходькіна 

Методичні рекомендації розраховані для підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня до атестації здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 

«Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».  

Методичні рекомендації до атестації здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / уклад. 

І. Л. Сіданіч, Н. О. Приходькіна. Київ, 2020. 88 с.  
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Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів: слухачі курсів підвищення кваліфікації. 

Лукіянчук А. М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників: метод. рек. Біла Церква: БІНПО УМО, 2020. 46 с. 

 

Методичні посібники 

 

Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній 

діяльності: методичний посібник [Електронний ресурс] / С. М. Іванова, 

О. М. Спірін, В. М. Дем’яненко [та ін.] / за наук. ред. проф. О. М. Спіріна 

Методичний посібник присвячено висвітленню результатів наукового 

дослідження і практичного досвіду авторів з питань використання відкритих 

електронних науково-освітніх систем у науково-дослідній діяльності. 

Визначено основні напрями використання електронних систем відкритого 

доступу для підтримки науково-педагогічних досліджень. Представлено 

модель, виокремлено зміст, форми, методи і засоби використання відкритих 

електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-

дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. 

Посібник містить теоретичні, методичні та практичні рекомендації для 

набуття знань, розвитку умінь і навичок наукових і науково-педагогічних 

працівників у професійній діяльності.  

Посібник може бути використаний у наукових установах та закладах 

вищої освіти, курсах підвищення кваліфікації наукових і науково-

педагогічних працівників, а також для підготовки аспірантів, докторантів у 

галузі знань «Освіта/Педагогіка» і для всіх, хто цікавиться використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій у науковій і науково-педагогічній 

діяльності. 

Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній 

діяльності: методичний посібник [Електронний ресурс] / С. М. Іванова, 

О. М. Спірін, В. М. Дем’яненко [та ін.] / за наук. ред. проф. О. М. Спіріна. 

Київ: Пед. думка, 2020. 181 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721991 

 

Практичні порадники 
 

Практичний порадник 

 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів: слухачі курсів підвищення кваліфікації. 

Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-

https://lib.iitta.gov.ua/721991
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теоретичної підготовки) / В. Є. Харагірло, А. М. Лукіянчук, Л. Є. Коваль, 

Н. Г. Торба. Біла Церква: БІНПО УМО, 2020. 81 с. 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ 
(навчальні програми, підручники, навчальні посібники (навчально-методичні, 

навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити); 

засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи; навчальні 

карти; відео- та аудіовізуальні засоби навчання; електронні засоби 

навчального призначення; електронні засоби загального призначення тощо) 

 

Навчальні програми 

 

Програма розвитку дітей дошкільного віку із синдромом Дауна 

«Діти Сонця» / колектив авторів: А. С. Москальова, Я. Я. Чезлова, 

О. В. Голубєва, М. О. Кустош 

Програма розвитку дітей дошкільного віку з синдромом Дауна «Діти 

сонця» враховує та висвітлює сучасні тенденції щодо інклюзивної освіти 

дітей з особливими потребами. Програма націлена на формування 

потенційного резерву (знань, умінь та навичок), розкриття особистості дітей 

та соціалізації у колі однолітків. Програма «Діти сонця» є доповненням до 

програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років, складається з трьох розділів, 

які охоплюють освітні лінії: «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Зміст Програми «Діти сонця» 

узгоджено з Освітньою програмою «Дитина» для дітей від двох до семи 

років. Особлива увага звертається на методи і форми допомоги дітям з 

синдромом Дауна, починаючи з раннього віку. Комплексну програму 

адресовано фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів, педагогам закладів 

дошкільної освіти, психологам, логопедам та реабілітологам. 

Програма розвитку дітей дошкільного віку із синдромом Дауна «Діти 

Сонця» / кол. авт.: А. С. Москальова, Я. Я. Чезлова, О. В. Голубєва, 

М. О. Кустош. Вінниця, 2020. 143 с. Гриф МОН України 

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму 

«Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів 

освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів: «Педагогічні 

працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», 

«Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за 

тематичним курсом «Упровадження STEAM освіти в освітній процес». 

Автори-розробники: С. П. Касьян, С. В. Антощук, Л. Г. Кондратова 

Програма є нормативним документом для організації освітнього 

процесу для окремих категорій слухачів в Університеті за тематичним 

курсом, базується на компетентісному підході, поділяє філософію 

визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в 
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міжнародний Проєкт Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в 

Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING). 

Програма встановлює:  

 профілі загальних і спеціальних компетентностей з впровадження 

STEAM освіти, STEAM-технологій в освітній процес закладів освіти; 

 вимоги до змісту підвищення кваліфікації цього напряму слухачів на 

компетентнісній основі; 

 нормативну частину змісту навчання, засвоєння якої забезпечує 

оновлення, вдосконалення, розвиток системи цінностей, знань, практичних 

умінь і навичок фахівців з впровадження STEAM-освіти, STEM та STEAM-

технологій в освітній процес відповідно до 7 і 8 (в окремих випадках за 

індивідуальним запитом 9) кваліфікаційного рівня вимог Національної рамки 

кваліфікації; 

 рекомендований перелік інваріантних і варіативних навчальних 

модулів; 

 нормативні терміни навчання за очною, очно-дистанційною та 

дистанційною формами; 

 форми оцінювання результатів навчання; 

 вимоги до оцінювання результатів навчання тощо. 

Програма складається з п’яти обов’язкових навчальних модулів, а за 

дистанційною та очно-дистанційною формами навчання ще одного або двох 

додаткових вибіркових навчальних модулів, що поглиблюють знання й 

уміння, розвивають особистісно-професійні якості та цінності за провідними 

модулями професійного спрямування. Такий підхід дасть змогу 

диференціювати навчання слухачів із різною підготовкою та досвідом 

професійної діяльності, задовольнити індивідуальні потреби та уподобання 

слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також, у майбутньому 

зараховувати попереднє неформальне навчання. 

Адресована педагогічні працівники закладів фахової передвищої 

освіти(коледжів, технікумів) та педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти, усім зацікавленим користувачам. 

С. П. Касьян, С. В. Антощук, Л. Г. Кондратова. Освітньо-професійна 

програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні 

працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» 

категорії слухачів: «Педагогічні працівники закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів)», «Педагогічні працівники закладів загальної 

середньої освіти» за тематичним курсом «Упровадження STEAM освіти в 

освітній процес». Київ: ЦІПО, 2020. 29 с.  

Дистанційне навчання та інформаційно-комунікаційні технології в 

системі відкритої післядипломної освіти: збірник навчальних матеріалів 

(робочі навчальні програми, конспекти занять та спецкурсів). 

Л. Л. Ляхоцька 

Навчальне видання включає робочі навчальні програми, конспекти 

занять та спецкурсів навчальних модулів підвищення кваліфікації, що 
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відповідає освітньо-професійній програмі підвищення кваліфікації 

керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників із 

дистанційного навчання та інформаційно-комунікаційних технологій, яка 

базується на компетентнісному підході, поділяє філософію визначення вимог 

до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та у міжнародному 

Проєкті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» 

(Tuning Educational Structuresin Europe, TUNING). 

Збірник побудований на діяльнісній основі: до нього включені 

конспекти лекцій, робочі матеріали щодо підготовлення до тематичних 

дискусій, семінарів, блоки самоперевірки, творчі питання, тестові та 

практичні завдання. 

Для здобувачів освіти, які навчаються на курсах підвищення 

кваліфікації, викладачів, кураторів-тьюторів Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Ляхоцька Л. Л. Дистанційне навчання та інформаційно-комунікаційні 

технології в системі відкритої післядипломної освіти: зб. навч. матеріалів 

(робочі навчальні програми, конспекти занять та спецкурсів); ДЗВО «Ун-т 

менедж. освіти». Київ, 2020. 170 с. 

 

Збірник робочих програм 

 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів: ключові стейкхолдери, слухачі курсів 

підвищення кваліфікації, керівники фахової перед вищої, освіти. 

Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти: зб. робочих програм / 

наукова ред., упоряд. В. В. Сидоренко, А. В. Денисова. Київ: ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта», 2020. 172 с. 

 

Навчально-методичні посібники 

 

Організація та проведення педагогічної і науково-дослідної 

практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна 

освіта»: навчально-методичний посібник. В. А. Гладуш, А. М. Висоцька, 

С. О. Дубовський 

У навчально-методичному посібнику розглянуто питання змісту та 

організації педагогічної і науково-дослідної практики здобувачів вищої 

освіти. Подано зразки основних звітних документів. Висвітлено психолого-

педагогічні методи проведення та опису емпіричного дослідження. 

Адресований здобувачам вищої освіти за спеціальністю «Спеціальна 

освіта». 

Гладуш В. А., Висоцька А. М., С. О. Дубовський. Організація та 

проведення педагогічної і науково-дослідної практики здобувачів вищої 
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освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»: навч.-метод. посіб. Київ: 

УМО, 2020. 94 с. 

Сіданіч І., Кислашко О., Кириченко А. Інтеграція Біблійних істин у 

шкільну математику: навчально-методичний посібник 

У посібнику інтегровані Біблійні істини, які можна використати на 

уроках шкільного курсу математики 1–11 класів. Учитель вибирає, як і коли 

можна інтегрувати Біблійні матеріали, як фрагментами так і цілком. Зміст 

матеріалу посібника спрямований на розвиток духовно-моральної свідомості 

і саморегуляції, духовно-моральних якостей на християнських засадах, 

інтегруючи Біблійні істини до тем уроку де це можливо. 

Посібник може бути використаний учителями на уроках математики 

для учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл. 

Сіданіч І., Кислашко О., Кириченко А. Інтеграція Біблійних істин у 

шкільну математику: навч.-метод. посіб. Київ: Духовна вісь, 2020. 80 с. ISBN 

978-966-8477-39-3 

Нова українська школа: використання інформаційно-

комунікаційних технологій у 3–4 класах закладів загальної середньої 

освіти: навчально-методичний посібник. Гущина Н. І.  

В умовах інформаційного суспільства особливої актуальності набуває 

проблема підвищення рівня цифрової компетентності сучасного вчителя як 

складової його професійної майстерності. 

У посібнику вчитель знайде відповіді на актуальні питання 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 3–4 класах 

закладів загальної середньої освіти, створення цифрового навчального 

середовища закладу загальної середньої освіти в контексті нової української 

школи (НУШ), комфортного для активної взаємодії вчителя та учня в 

освітньому процесі. Значну увагу приділено особливостям самоосвітньої 

діяльності педагога, практичним порадам щодо побудови власного маршруту 

розвитку цифрової компетентності та використання ІКТ у освітньому 

просторі. 

Видання зорієнтоване на вчителів початкових класів, освітян загальної 

середньої освіти та усіх тих, хто бере участь у розбудові НУШ. 

Гущина Н. І. Нова українська школа: використання інформаційно-

комунікаційних технологій у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти : 

навч.-метод. посіб. Київ: Видав. дім «Освіта», 2020. 112 с. ISBN 978-966-983-

202-3. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист 

Міністерства освіти і науки України від 13.10.2020 № 1/11-7026)  

Збірник матеріалів зимової дистанційної сесії «STEM-школа – 

2020». Укладачі: І. П. Василашко, Н. І. Гущина, О. В. Коршунова, 

О. О. Патрикеєва. 

Соціально-економічні процеси, модернізаційно-освітні виклики 

потребують педагогів нової формації: компетентного, умотивованого, 

кваліфікованого, який має академічну свободу й розвивається професійно 

впродовж життя, самостійно й творчо здобуває інформацію, організовує 
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процес навчання із максимальним наближенням до потреб, запитів і 

життєвих планів молодого покоління. Задля вирішення актуальних питань 

професійного розвитку педагогічних працівників Нової української школи в 

умовах запровадження STEM-освіти, забезпечення академічної свободи та їх 

права на підвищення кваліфікації щороку проводиться «STEM-школа». До 

збірника увійшли матеріали-додатки до презентаційних відеоматеріалів 

доповідачів зимової дистанційної сесії, яка проходила з 4 по 7 лютого 2020 

року. Матеріали висвітлюють науково-теоретичні, практичні аспекти щодо 

розвитку напрямів STEM-освіти; методологічні підходи проєктно-дослідної 

діяльності. Автори пропонують до вашої уваги практичні кейси: розробки 

STEM-проєктів, STEM-уроків, STEM-заходів. Видання рекомендовано для 

науковців, педагогічних працівників та керівників методичних служб усіх 

ланок системи освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також 

усіх, хто цікавиться питаннями розвитку STEM-освіти. 

Збірник матеріалів зимової дистанційної сесії «STEM-школа – 2020» / 

уклад.: І. П. Василашко, Н. І. Гущина, О. В. Коршунова, О. О. Патрикеєва. 

Київ: Видав. дім «Освіта», 2020. 100 с. ISBN 978-066-983-144-6 

Ляхоцька Л. Л., Муранова Н. П., Бондаренко Л. В., Гущина Н. І., 

Кондратова Л. Г. Організація науково-методичної роботи на основі 

хмарних технологій: практикум.  
Методичне видання – практикум є результатом спільної науково-

дослідної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» та Інституту інноваційних освітніх 

технологій Національного авіаційного університету. 

У практикумі надано методичні рекомендації щодо роботи у хмарному 

середовищі. 

Microsoft Office 365, хмарному сховищі даних Google Диск; реєстрації 

в соціальній мережі Facebook; Google Академія. Розкрито особливості 

створення та адміністрування сайту наукового підрозділу закладу 

освіти;технологію розміщення авторських матеріалів у хмарному середовищі 

електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України. 

Запропоноване видання буде корисним під час організації наукової роботи на 

кафедрах, у наукових структурних підрозділах закладів вищої освіти, а також 

закладів післядипломної освіти. 

Ляхоцька Л. Л., Муранова Н. П., Бондаренко Л. В., Гущина Н. І., 

Кондратова Л. Г. Організація науково-методичної роботи на основі хмарних 

технологій: практикум. Київ: НАУ, 2020. 79 c.  

Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво: 1 кл.: конспект-

конструктор уроків мистецтва: домінанти змісту і методики. Метод. вид.  
Нова українська школа приділяє вагому увагу розвитку креативності та 

емоційного інтелекту особистості, самовираженню учнів у процесі різних 

видів мистецької діяльності. Для цього учитель  має змогу обирати широкий 
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спектр художньо-педагогічних технологій і гнучких форматів уроків 

мистецтва. 

Структура методичного посібника-конструктора, розробленого до 

авторського підручника «Мистецтво. 1 клас» (вид-во «Генеза»), складається з 

чітко визначених освітніх домінант, на основі яких кожний учитель здатний 

конструювати різні власні моделі уроків, а саме: мета інтегрованого уроку та 

очікувані результати (відповідно до вимог типових освітніх програм); види 

діяльності учнів (сприймання-інтерпретація творів мистецтва, спів, гра на 

дитячих інструментах, малювання, ліплення, імпровізація, інсценізація 

тощо); форми роботи з навчальним матеріалом підручника і робочого 

зошита-альбому на основі використання запропонованого авторами 

мистецького контенту(твори музичного та образотворчого мистецтва для 

сприймання, пісні для співу, художньо-практичні завдання і вправи, 

дидактичні ігри, руханки, мультфільми тощо).  

Результати здобувачів освіти сформульовано відповідно до змістових 

ліній типових освітніх програм для 1 класу, вони конкретизують ключові й 

предметні компетентності. Зміст ігрових видів діяльності першокласників 

супроводжується методичним коментарем, розроблено запитання для 

фасилітованих дискусій. Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне 

планування уроків мистецтва у 1 класі. Призначено для вчителів, які 

викладають інтегрований курс «Мистецтво».  

Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво: 1 кл.: конспект-

конструктор уроків мистецтва: домінанти змісту і методики. Метод. вид. 

Київ: Генеза, 2020. 80 с. 

Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво: 3 кл.: конспект-

конструктор уроків мистецтва: домінанти змісту і методики. Метод. вид.  
Відповідно до вимог Нової української школи та типових освітніх 

програм розроблено методичний посібник-конструктор до авторського 

підручника «Мистецтво. 3 клас» (вид-во «Генеза»), який спрямовано на 

розвиток в учнів ключових і предметних компетентностей. Посібник 

складається з чітко визначених освітніх домінант, на основі яких кожний 

учитель здатний конструювати власні моделі уроків, а саме: мета 

інтегрованого уроку та очікувані результати; види діяльності учнів 

(сприймання-інтерпретація творів мистецтва, спів, гра на дитячих 

інструментах, малювання, ліплення, імпровізація, інсценізація тощо); форми 

роботи з навчальним матеріалом підручника і робочого зошита-альбому на 

основі використання запропонованого авторами мистецького контенту 

(твори музичного та образотворчого мистецтва для сприймання, пісні для 

співу, художньо-практичні завдання і вправи, дидактичні ігри, руханки, 

мультфільми тощо).  

Конструктор передбачає варіативність у виборі вчителем художньо-

педагогічних технологій, методів і прийомів навчання, вправ і завдань, які 

мають буди підпорядковані єдиній емоційній драматургії уроку. Посібник 

містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва у 3 
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класі. Призначено для вчителів, які  викладають інтегрований курс 

«Мистецтво». 

Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво: 3 кл.: конспект-

конструктор уроків мистецтва: домінанти змісту і методики. Метод. вид. 

Київ: Генеза, 2020. 80 с. 

 

Навчально-методичний посібник 

 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів: слухачі курсів підвищення кваліфікації, 

керівники ЗП(ПТ)О. 

Лукіянчук А. М. Психологічні основи професійного становлення та 

розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навч.-

метод. посіб. Вид 2-ге, перероб., допов. Біла Церква: БІНПО, 2020. 155 с. 

 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів: слухачі курсів підвищення кваліфікації, 

керівники ЗП(ПТ)О. 

Харагірло В. Є. Психолого-педагогічні аспекти корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки: навч.-метод. посіб. Вид. 2, допов. Біла 

Церква: БІНПО, 2020. 181 с. 

 

Навчальний посібник 

 

Основи публічного управління та антикорупційна діяльність»: 

навчальний посібник / Є. Г. Карташов, А. П. Миколаєць, А. В. Антонов, 

І. О. Драган, Н. В. Дацій, Ю. В. Шлапак; за заг. ред. Є. Г. Карташова, 

А. П. Миколайця 

У навчальному посібнику розглянуто сутність публічного управління, 

еволюцію теорії публічного управління, роль суб’єктів публічного 

управління щодо забезпечення суспільного розвитку, концепцію поділу 

влади в системі публічного управління, особливості публічного управління 

на регіональному рівні, специфіку місцевого самоврядування та його ролі і 

місце у публічному управлінні, підходи до формування стратегічного 

публічного управління, проблемні питання децентралізації в системі 

публічного управління, концепції менеджменту в системі публічного 

управління в Україні, основи реалізації антикорупційної діяльності та 

попередження корупції. 

Видання буде корисним для фахівців, науковців та широкого кола 

читачів. 

Основи публічного управління та антикорупційна діяльність»: навч. 

посіб. / Є. Г. Карташов, А. П. Миколаєць, А. В. Антонов, І. О. Драган, 
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Н. В. Дацій, Ю. В. Шлапак; за заг. ред. Є. Г. Карташова, А. П. Миколайця. 

Київ: Освіта України, 2020. 304 с. 

 

Мануал 

 

Мануал до атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського та 

магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія». Лушин П. В., 

Сухенко Я. В., Хілько С. О., Шевченко С. В. 

Пропонований манул відображає стратегію реалізації потенціалу 

академічної автономії вишу, створення умов для проєктування та втілення 

індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти бакалаврського 

та магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія»; має на меті 

підвищення їх правової обізнаності, інтегральної, загальної та спеціальної 

компетентностей через ознайомлення з можливостями самореалізації, 

самовираження у такій серйозній та відповідальній справі як атестація. У 

посібнику розкрито законодавчу логіку атестаційного процесу; 

проаналізовано правові засади, етичні норми та принципи академічної 

доброчесності; схарактеризовано змістові та організаційні аспекти 

кваліфікаційного іспиту, підготовки та захисту кваліфікаційних робіт у 

різних формах: дипломної роботи або SMART-диплому, наукової доповіді за 

сукупністю статей, магістерської дисертації; сформульовано поради 

студентам щодо психологічної підготовки до атестації, а також наведено 

зразки, приклади, рекомендації щодо оформлення та написання різних 

компонентів кваліфікаційної роботи. 

Мануал до атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського та 

магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія» / П. В. Лушин, 

Я. В. Сухенко, С. О. Хілько, С. В. Шевченко. Київ, 2020. 92 с. 

URL: https://lib.iitta.gov.ua/719295 

 

Підручники 

 

Висоцька А. М. Українська мова: підручник для осіб з особливими 

освітніми потребами (F 70): 3 клас 

У підручнику реалізовано основні принципи спеціальної педагогіки 

щодо корекційно-розвиткового навчання школярів з інтелектуальними 

порушеннями, щодо формування у них елементарних знань з мови і 

правопису та відповідних їм умінь. Передбачено забезпечення початкового 

рівня комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можливостей 

учнів початкових класів, корекцію недоліків психофізичного розвитку.  

Висоцька А. М. Українська мова: підруч. для осіб з особливими 

освітніми потребами (F 70): 3 клас. Київ: Либідь, 2020. 192 c. 

Висоцька А. М., Блеч Г. О. Українська мова: підручник для осіб з 

особливими освітніми потребами (F 70): 2 клас 

https://lib.iitta.gov.ua/719295
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Зміст підручника підпорядковано принципам достатності та 

доступності і спрямовано на реалізацію основної мети навчання української 

мови, а саме: формування у школярів з інтелектуальними порушеннями 

елементарних знань з мови і правопису та відповідних їм умінь, забезпечення 

початкового рівня комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і 

можливостей учнів початкових класів, корекцію недоліків психофізичного 

розвитку.  

Висоцька А. М., Блеч Г. О. Українська мова: підруч. для осіб з 

особливими освітніми потребами (F 70): 2 клас. Київ: Либідь, 2020. 160 с. 

Масол Л., Гайдамака О, Колотило О. Мистецтво: підручник 

інтегрованого курсу для 3 кл. закладів загальної середньої освіти 

Підручник відповідає Типовим освітнім програмам для 3–4 класів 

закладів загальної середньої освіти, розроблених під керівництвом 

О. Я. Савченко та Р. Б. Шияна, він рекомендований Міністерством освіти і 

науки України (наказ № 271 від 21.02.2020). Основою змісту підручника є 

авторська концепція поліцентричної інтеграції, яка передбачає цілісну логіку 

наскрізного тематизму з 1 по 4 класи, що починається із засвоєння абетки 

мистецтва і охоплює відображені у мистецтві сфери життя: ПРИРОДА – 

ЛЮДИНА – КУЛЬТУРА. Тематика 3 класу присвячена опануванню учнями 

світу людини; домінантами змісту стають універсальні естетичні категорії: 

ліричне, героїчне, фантастичне, комічне (вони візуально систематизовані й 

узагальнені на форзацах підручника). 

Художньо-дидактичний матеріал підручника охоплює твори різних 

видів і жанрів мистецтва. Музичний компонент репрезентують, насамперед 

українські народні на авторські пісні для співу, світова музична класика 

(Й. С. Бах, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Дж. Россіні, К. Дебюссі, П. Чайковський, 

М. Мусоргський, С. Прокофєв, Д. Шостакович, І. Стравінський) і вітчизняна 

музика для дітей (М. Степаненко, Ж. Колодуб, Г. Сасько, Ю. Щуровський). 

Уперше у педагогічну практику уведено нові імена композиторів, спадщина 

яких не використовувалась у загальній освіті, а саме: С. Борткевича, 

Ю. Весняка, Е. Градецького, О. Шимка. Для сприймання-інтерпретації 

образотворчого мистецтва авторами дібрано шедеври зарубіжного мистецтва 

і твори українських художників: (Г. Нарбут, М. Приймаченко, К. Дудник, 

О. Кваша, О. Фурса, Н. Курій-Максимів, В. Чепелик, В. Єрко, Ю. Дяченко та 

ін.). 

Підручник містить практичний матеріал з опанування мистецькою 

грамотою (рубрики «Музична грамота», «Образотворча грамота», 

«Хореографічна грамота»), музично-ритмічні партитури, творчі завдання з 

імпровізації, зокрема ігрові. Навчальний діалог з учнями постійно ведуть 

казкові персонажі-аніматори: дівчинка Лясолька, хлопчик Барвик, до яких 

приєднався робот Мед-Арт. 

Практичні завдання з образотворчого мистецтва супроводжуються 

поетапними педагогічними малюнками або зразками-варіантами виконання. 

Підручник яскраво ілюстровано, використано сучасний дизайн. До 
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нього авторами розроблено безкоштовний електронний додаток (на сайті 

вид-во «Генеза»). 

Масол Л., Гайдамака О, Колотило О. Мистецтво: підруч. інтегр. курсу 

для 3 кл. закладів заг. серед. освіти. Київ: Генеза, 2020. 128 с.: іл. 

 

Робочі зошити 

 

Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М. Мистецтво: робочий 

зошит-альбом інтегрованого курсу для 3 класів закладів загальної 

середньої освіти 

Зміст робочого зошиту-альбому відповідає Типовим освітнім 

програмам для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти, розроблених 

під керівництвом О. Я. Савченко та Р. Б. Шияна та підручнику інтегрованого 

курсу «Мистецтво: 3 клас» авторів Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, 

О. М. Колотило. Дидактичний посібник містить практичний матеріал, що 

доповнює та урізноманітнює процес навчання, посилює ігровий компонент 

(міні-кросворди, ребуси, плутанки, лабіринти, візуальні загадки й задачі). 

Для опанування учнями мистецької грамоти запропоновано образні схеми-

малюнки, порівняльні таблиці засобів виразності, ритмічні партитури тощо. 

Художньо-практичні завдання з образотворчого мистецтва супроводжуються 

поетапними педагогічними малюнками або зразками-варіантами виконання. 

Зошит-альбом містить репродукції творів для колективного обговорення (для 

фасилітованої дискусії). 

Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М. Мистецтво: робочий 

зошит-альбом інтегр. курсу для 3 кл. закладів заг. серед. освіти. Київ: 

Генеза, 2020. 64 с.: іл. ISВN 978−966−11−1093−8 

Масол Л., Аристова Л. Мої перші творчі кроки: робочий зошит-

альбом – для 3 класів 

Зміст робочого зошиту-альбому відповідає Типовим освітнім 

програмам для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти, розроблених 

під керівництвом О. Я. Савченко та Р. Б. Шияна та підручнику інтегрованого 

курсу «Мистецтво: 3 клас» (вид-во «Освіта). Зошит-альбом містить 

художньо-практичні завдання до кожного уроку, які доповнені методичними 

малюнками, прикладами-варіантами виконання. З урахуванням вікових 

особливостей учнів розроблено ігрові завдання: кросворди, плутанки, 

візуальні загадки, ритмічні партитури для виконання соло і в ансамблі. У 

зошиті-альбомі є репродукції художніх творів для проведення фасилітованої 

дискусії, а також додаток із завданнями для виконання на комп’ютері (у 

програмі Paint 3D). 

Масол Л., Аристова Л. Мої перші творчі кроки: робочий зошит-альбом 

– для 3 кл. Київ: ВД «Освіта. 2020. 64 с. ISВN 978−966−983−130−9 

Творча майстерня молодого науковця. Частина 1. Особистісний 

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

дисципліни вільного вибору навчального плану підготовки аспірантів 
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галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки». Скрипник М. І. 

У робочому зошиті з дисципліни «Творча майстерня молодого 

науковця» здійснено розгляд практичних аспектів наукової діяльності. 

Позиційовані та окреслені у першій частині (особистісному блоці) функції та 

ролі вченого розкриваються через психофізіологічні характеристики 

особистості вченого; навички наукової й аналітичної діяльності, етос науки. 

Сутність розроблених авторських завдань ґрунтується на ідеї американського 

психолога Дж. Гілфорда про розвиток конвергентного (необхідне для 

знаходження єдино точного рішення задачі) та дивергентного(завдяки яким 

виникають оригінальні рішення) мислення. Допомогою у розв’язанні завдань 

є авторська Е-презентація до кожного блоку. У робочому зошиті також 

подано навчально-творчі завдання для самостійної роботи з дисципліни  

«Творча майстерня молодого науковця». 

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. Ч. 1. 

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

із дисципліни вільного вибору навч. плану підготовки аспірантів галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ: 

ЦІПО, 2020. 63 с. (перевидання) 

Творча майстерня молодого науковця. Частина 2. Технологічний 

блок (процес наукового пізнання). Розробляємо програму дослідно-

експериментальної роботи: робочий зошит із дисципліни вільного 

вибору навчального плану підготовки аспірантів галузі знань 01 

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

Скрипник М. І. 

Друга частина робочого зошита логічно продовжує започатковану в 

першому розділі практику розроблених авторських завдань, які ґрунтуються 

на ідеї американського психолога Дж. Гілфорда про розвиток конвергентного 

(необхідне для знаходження єдино точного рішення задачі) та 

дивергентного(завдяки яким виникають оригінальні рішення) мислення. У 

цій частині робочого зошита з дисципліни «Творча майстерня молодого 

науковця» вміщено завдання з другого блоку – технологічного, мета якого 

розкрити особливості процесу наукового пізнання. Логіку наукового 

пізнання (загальне поняття) конкретизовано через практичні кроки 

розроблення програми науково-дослідної роботи. Допомогою у розв’язанні 

завдань є авторська Е-презентація. У робочому зошиті також подано 

навчально-творче завдання для самостійної роботи з технологічного блоку 

дисципліни  «Творча майстерня молодого науковця». 

Для підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», науково-педагогічних 
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працівників, андрагогів системи післядипломної педагогічної освіти, 

науковців, організаторів післядипломної педагогічної освіти. 

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

Технологічний блок (процес наукового пізнання). Розробляємо програму 

дослідно-експериментальної роботи: робочий зошит із дисципліни вільного 

вибору навч. плану підготовки аспірантів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ: ЦІПО, 2020. 39 с. 

(перевидання) 

Творча майстерня молодого науковця. Частина 3. Методологічні 

вимоги до наукової роботи: інтерпретації & глоси: робочий зошит із 

дисципліни вільного вибору навчального плану I курсу підготовки 

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

педагогічні науки». 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: яким чином 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 

(необхідне для знаходження єдино точного рішення задачі) та 

дивергентного(завдяки яким виникають оригінальні рішення) мислення. 

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. Ч. 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: ЦІПО, 2020. 23 с. (перевидання) 

Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. 

Частина 1. Дослідно-експериментальні практики для Нової української 

школи: робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки 

аспірантів ІІ курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 

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

Скрипник М. І.  
У робочому зошиті з дисципліни циклу професійної підготовки 

аспірантів ІІ курсу «Технологія організації дослідно-експериментальної 

роботи» здійснено розгляд практичних аспектів організації дослідно-

експериментальної роботи для Нової української школи. Характерною 
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ознакою сучасного етапу розвитку вітчизняної освіти є ціннісно-цільова 

модернізація. Відтак, молодий дослідник має не лише методологічно бути 

підготовлений до впровадження інновацій у освітній процес, а й мати 

здатність критично аналізувати власні розробки з погляду актуальності для 

Нової української школи та освітньої реальності в умовах інформаційної 

епохи. Інноваційні продукти, які створюються аспірантами, мають не лише 

усувати гальмівні механізми в розвитку вітчизняної освіти, а й створювати 

креативне освітнє середовище для реалізації ключових ідей Концепції Нової 

української школи. Тому розроблені авторські завдання ґрунтуються на ідеї 

американського психолога Дж. Гілфорда про розвиток конвергентного 

(необхідне для знаходження єдино точного рішення задачі) та дивергентного 

(завдяки яким виникають оригінальні рішення) мислення як потенціал для 

оцінювання аспірантами власних інноваційних напрацювань. Допомогою у 

розв’язанні завдань є авторська Е-презентація до кожної частини. У 

робочому зошиті також подано навчально-творчі завдання для самостійної 

роботи з дисципліни «Технологія організації дослідно-експериментальної 

роботи». 

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

школи: робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки 

аспірантів ІІ курсу навч. плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ: ЦІПО, 2020. 41 с. 

(перевидання) 

Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. 

Частина 2. Як подолати проблемні ситуації в програмі дослідно-

експериментальної роботи?: робочий зошит із дисципліни циклу 

професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану 

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

педагогічні науки». Скрипник М. І. 

У другій частині робочого зошита з дисципліни «Технологія організації 

дослідно-експериментальної роботи» вміщено завдання, що допомагають 

подолати проблемні ситуації в програмі дослідно-експериментальної роботи. 

Ця частина робочого зошита логічно продовжує започатковану в першому 

розділі практику розроблених авторських завдань, які ґрунтуються на ідеї 

американського психолога Дж. Гілфорда про розвиток конвергентного 

(необхідне для знаходження єдино точного рішення задачі) та 

дивергентного(завдяки яким виникають оригінальні рішення) мислення. 

Логіку наукового пізнання (загальне поняття) конкретизовано через 

практичні кроки розроблення програми науково-дослідної роботи. 

Допомогою у розв’язанні завдань є авторська Е-презентація. У робочому 
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зошиті також подано навчально-творче завдання для самостійної роботи з 

цієї підтеми навчальної дисципліни «Технологія організації дослідно-

експериментальної роботи».  

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

експериментальної роботи?: робочий зошит із дисципліни циклу професійної 

підготовки аспірантів ІІ курсу навч. плану підготовки галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ: 

ЦІПО, 2020. 27 с. (перевидання) 

Технологія організації дослідно-експериментальної роботи. 

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

робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки 011 «Освітні, 

педагогічні науки». 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 (необхідне для 

знаходження єдино точного рішення задачі) та дивергентного (завдяки яким 

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 у цю частину 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. Ч. 3. «Nullius in verba» («Нічого зі слів»): доказ через експеримент: 

робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки 011 «Освітні, 

педагогічні науки». Київ: ЦІПО, 2020. 28 с. (перевидання) 

Інновації та експериментування у навчанні. Частина 1. Освіта та 

інновації: від загального до конкретного: робочий зошит із дисципліни 

циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навчального плану 

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

педагогічні науки». Скрипник М. І. 

У робочому зошиті з дисципліни «Інновації та експериментування у 
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навчанні» вміщено завдання для опанування аспірантами змістом та 

структурою інноваційної педагогічної діяльності, сучасними технологіями 

навчання; формування умінь дослідження, проєктування та експертизи 

педагогічних інновацій, творчого мислення, готовності до інноваційної 

професійної діяльності. Розроблені авторські завдання ґрунтуються на ідеї 

американського психолога Дж. Гілфорда про розвиток конвергентного 

(необхідне для знаходження єдино точного рішення задачі) та 

дивергентного(завдяки яким виникають оригінальні рішення) мислення як 

потенціал для оцінювання аспірантами власних інноваційних напрацювань. 

Допомогою у розв’язанні завдань є авторська Е-презентація до кожної 

частини. У робочому зошиті також подано навчально-творчі завдання для 

самостійної роботи з дисципліни. Особливістю цього робочого зошиту  стало 

введення рубрики методи педагогічного дослідження, що застосовані для 

розв’язання конкретного завдання. 

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. Інновації та експериментування у навчанні. Ч. 1. 

Освіта та інновації: від загального до конкретного: робочий зошит із 

дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ курсу навч. плану 

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

педагогічні науки». Київ: ЦІПО, 2020. 32 с. 

Інновації та експериментування у навчанні. Частина 2. Інноваційні 

технології навчання та кращі освітні практики експериментування: 

робочий зошит із дисципліни циклу професійної підготовки аспірантів ІІ 

курсу навчального плану підготовки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Скрипник М. І. 

У робочому зошиті з дисципліни «Інновації та експериментування у 

навчанні» вміщено завдання для опанування аспірантами змістом та 

структурою інноваційної педагогічної діяльності, сучасними технологіями 

навчання; формування умінь дослідження, проєктування та експертизи 

педагогічних інновацій, творчого мислення, готовності до інноваційної 

професійної діяльності. Друга частина практично зорієнтовує аспірантів на 

аналіз інноваційних технологій навчання та кращих освітніх практик 

експериментування – для апробації у власних дослідженнях. 

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. Інновації та експериментування у навчанні. Ч. 2. 

Інноваційні технології навчання та кращі освітні практики 

експериментування: робочий зошит із дисципліни циклу професійної 

підготовки аспірантів ІІ курсу навч. плану підготовки галузі знань 01 
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Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Київ: 

ЦІПО, 2020. 42 с. 

Мейнстрім для філолога: як компетентно обрати актуальну 

технологію навчання: робочий зошит для вчителів ЗЗСО. 

Скрипник М. І. 

Розроблені та вміщені завдання у цьому робочому зошиті спрямовано 

на підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності, 

опановування вчителями зарубіжної літератури змістом та структурою 

інноваційної педагогічної діяльності, актуальними технологіями навчання; 

формування умінь аналізу та інтерпретації художнього твору, проектування 

сучасного уроку зарубіжної літератури, творчого мислення, готовності до 

новаційної/інноваційної професійної діяльності. Змістовно завдання 

структуровано у трьох блоках: урок зарубіжної літератури в Школі 

Цифрового століття (блок I); актуальні технології навчання зарубіжної 

літератури (блок II); художній твір: як за технологіями навчання не втратити 

вдумливого читача? (блок III). 

Для педагогічних працівників, андрагогів системи післядипломної 

педагогічної освіти, науковців, організаторів післядипломної педагогічної 

освіти. 

Скрипник М. І. Мейнстрім для філолога: як компетентно обрати 

актуальну технологію навчання: робочий зошит для вчителів ЗЗСО. Київ: 

ЦІПО, 2020. 42 с.  

 

Спецкурси 

 

Психологія економічної поведінки сучасного фахівця: спецкурс для 

слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної 

освіти. Бондаревська І. О. 

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню проблем 

економічної поведінки сучасного фахівця: закономірностям економічної 

поведінки та прийняттю економічних рішень, феномену довіри в 

економічних та міжетнічних відносинах, соціальному капіталу та його 

функціонуванню в різних спільнотах, грошовим патологіям, ролі 

громадянської активності та психологічного благополуччя фахівців в 

забезпеченні конструктивної економічної поведінки в період соціальної, 

економічної та політичної невизначеності, психології корупційної поведінки 

тощо. Розробка містить навчально-тематичний план, інформаційні матеріали 

для спецкурсу, вправи на актуалізацію ресурсів особистісного розвитку, 

психодіагностичні методики вимірювання соціального капіталу, завдання для 

самостійної роботи й список літератури. Призначено педагогічним кадрам 

освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної освіти, 

практичним психологам, аспірантам, а також усім, хто цікавиться 

проблемами економічної поведінки сучасного фахівця. 

Бондаревська І. О. Психологія економічної поведінки сучасного 
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фахівця: спецкурс для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі після 

диплом. освіти. Київ, 2020. 16 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/719548/ 

Як попередити та подолати стрес у складних умовах сьогодення: 

спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі 

післядипломної освіти. О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук 

Переважна більшість людей при згадці слова «стрес» уявляють якщо не 

монстра, що руйнує життя, то, принаймні, щось неприємне, що перешкоджає 

руху вперед. Водночас, за результатами досліджень люди схильні 

прогнозувати збільшення впливів стрес-факторів у своєму житті. Відповідно 

постає актуальне завдання збереження виваженості у стресових ситуаціях, 

усвідомлення та контролю власних емоційних станів, тобто розвиток 

стресостійкості. 

Матеріали спецкурсу допоможуть розширити репертуар ефективних 

технік, які підвищать усвідомленість, відчуття контролю над 

ситуацією,впевненість у собі, здатність протистояти складним і постійно 

мінливим обставинам зовнішнього середовища, зберігаючи позитивне 

ставлення до життя. 

Навчально-методична розробка буде корисною для фахівців будь-яких 

професій, пов’язаних з взаємодією з іншими людьми і високим стресовим 

навантаженням 

Бондарчук О. І., Пінчук Н. І. Як попередити та подолати стрес у 

складних умовах сьогодення: спецкурс для слухачів очно-дистан. форми 

навчання в системі після диплом. освіти. Київ, 2020. 42 с.  

Розвиток креативності викладача іноземної мови як чинник його 

суб’єктивного благополуччя: спецкурс. А. С. Москальова, 

К. С. Балахтар 

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню сутності та 

показників креативності, методів дослідження та умов її розвитку як 

невід’ємного чинника забезпечення суб’єктивного благополуччя викладачів 

іноземної мови закладів вищої освіти. 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. 

Рекомендовано студентам і викладачам факультетів іноземних мов, 

викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також усім, кого 

цікавить сутність та властивості креативності, а також умов її розвитку з 

метою забезпечення суб’єктивного благополуччя викладачів іноземної мови 

закладів вищої освіти. 

Москальова А. С. Балахтар К. С. Розвиток креативності викладача 

іноземної мови як чинник його суб’єктивного благополуччя: спецкурс. Київ: 

Талком, 2020. 86 с. 

Інноваційні технології в інформальній освіті як складова 

саморозвитку педагогічних працівників: спецкурс. В. О. Купрієвич 

У спецкурсі висвітлено змістовний компонент питань теми; зазначено 

https://lib.iitta.gov.ua/719548/
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види самостійної роботи слухачів; подано рекомендації щодо організації 

практичного освоєння змісту спецкурсу; запропоновано діагностичний блок 

для здійснення контролю і самоконтролю знань, навичок та умінь слухачів, 

їхніх професійно-педагогічних та управлінських якостей. 

Спецкурс підготовлений для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів професійної освіти у Центральному інституті 

післядипломної педагогічної освіти Університету.  

Купрієвич В. О. Інноваційні технології в інформальній освіті як 

складова саморозвитку педагогічних працівників: спецкурс. Київ, ЦІПО, 2020. 

33 с. 

Полікультурна компетентність викладача закладу вищої освіти: 

спецкурс. Султанова Л. Ю. 

Спеціальний курс підготовлений для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації з метою ознайомлення викладачів закладів вищої освіти зі 

структурою полікультурної компетентності, основними етапами її 

формування та перспективами розвитку полікультурної освіти в Україні.  

Спецкурс підготовлений для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

керівних та науково-педагогічних кадрів закладів післядипломної освіти у 

Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Університету.  

Султанова Л. Полікультурна компетентність викладача закладу 

вищої освіти: спецкурс. Київ, ЦІПО, 2020. 53 с. 

Підготовка проектів: використання фондів Європейського Союзу: 

спецкурс. Отамась І. Г. 
Спецкурс призначений проблемі  підготовки проектів: використання 

фондів Європейського Союзу у закладах освіти та особливостей підготовки 

«проєктної» заявки: обґрунтування проєкту та розробка логічної схеми його 

реалізації, визначення заходів проєкту та часових рамок, здійснення 

фінансового та економічного аналізу, здійснення технічного та 

технологічного аналізу, а також оцінка правового забезпечення та соціальних 

аспектів, здійснення моніторингу та звітування. 

Спецкурс розроблено для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів закладів вищої освіти у Центральному 

інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Отамась І. Г. Підготовка проектів: використання фондів 

Європейського Союзу: спецкурс. Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. 

34 с. 

Управління проектним навчанням у закладах професійної та 

вищої освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання 

в системі післядипломної освіти. Романова Г. М. 

У спецкурсі розкрито суть, мету, принципи та основні завдання 

проектного навчання у підготовці фахівців в закладах професійної та вищої 

освіти. Обґрунтовано методологічні засади проектного навчання, його суть, 

структуру. Охарактеризовано функції управління проектним навчанням, 

запропоновано інструменти розроблення та реалізації навчальних проектів.  
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Спецкурс адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації 

керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів професійної та вищої 

освіти у Центральному інституті післядипломної освіти Університету.  

Романова Г. М. Управління проектним навчанням у закладах 

професійної та вищої освіти: спецкурс для слухачів очно-дистан. форми 

навчання в системі після диплом. освіти. Київ: ЦІПО, 2020. 30 с. 

Цифрові системи дистанційного тестування: спецкурс для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів), керівники закладів загальної середньої 

освіти. Андрос М. Є. 

Навчально-методичне видання є результатом практичної діяльності 

автора під час викладання на курсах підвищення кваліфікації в Центральному 

інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, а також експериментальної діяльності, наукових досліджень 

із теми «Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в 

системі відкритої післядипломної освіти» (державний реєстраційний номер 

0116U004868). 

Матеріали містять робочу навчальну програму практичного заняття, що 

відповідає освітньо-професійній програмі підвищення кваліфікації 

керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників з 

дистанційного навчання та інформаційно-комунікаційних технологій, яка 

базується на компетентнісному підході, 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). 

Структура практичного заняття складається з тематичного плану, 

змісту заняття, короткої методичної розробки, запитань і завдань для 

самостійної роботи здобувачів освіти, комплексу тестових (практичних) 

завдань для самоконтролю, за допомогою яких перевіряються професійні 

компетентності здобувачів освіти, рекомендованої літератури та наочних 

матеріалів (слайди презентацій) до заняття. Автор перевірив на практиці 

результативність розробленого цифрового навчально-методичного 

забезпечення як в очному, так і в дистанційному форматах підвищення 

кваліфікації. 

Запропоноване видання буде корисним під час організації курсів 

підвищення кваліфікації в закладах освіти. 

Андрос М. Є. Цифрові системи дистанційного тестування: спецкурс 

для слухачів курсів підвищення кваліфікації методисти районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів), керівники закладів загальної середньої 

освіти. Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2020. 34 с. 

 

Програмно-методичний комплекс 

 

Цифровий програмно-методичний комплекс 



504 

 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів: ключові стейкхолдери, слухачі курсів 

підвищення кваліфікації, керівники фахової перед вищої, освіти. 

Сидоренко В., Єрмоленко А., Денисова А., Кулішов В., Ковальчук О. 

Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової 

передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-метод. 

комплекс / за наук. ред. д-ра пед. наук В. В. Сидоренко. Київ: НМЦ ВФПО, 

2020, 190 с. (перемога на Міжнародній виставці). 

 

Електронний курс 

 

Електронний курс 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів: ключові стейкхолдери, слухачі курсів 

підвищення кваліфікації, керівники фахової перед вищої, освіти. 

Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові 

компетентності і ресурси: електронний курс. Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 

2020. 130 с. (перемога на Міжнародній виставці). 



Таблиця ІІ.4.2.

внесені до 

Переліку 

наукових 

фахових 

видань 

України

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

індексуються 

в інших науко-

метричних 

базах даних** 

(окрім 

статей, які 

враховано у 

графі 5)

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

індексуються 

в інших науко-

метричних 

базах даних** 

(окрім 

статей, які 

враховано у 

графі 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Управління 

конкурентоспроможн

істю персоналу, робіт 

та послуг: теорія, 

методологія, 

практика (2016-2020 

рр.), 

РК  0116U003480

14 10 7 4  3 1 10 4

Науково-методичні 

засади підвищення 

ефективності 

державно-

громадського 

управління 

неперервною освітою 

в умовах суспільної 

трансформації в 

Україні (2016-2020 

рр.), 

РК  0116U007183

39 13 10 2 1 3 3 26 36 5

Усього* 53 23 17 2 1 7 6 1 26 0 46 9 0 0 0 0 0

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.

** EBSCO databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus International тощо.

з них:
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практичних заходів)

у
к
р

аї
н

сь
к
а 

ан
гл

ій
сь

к
а

н
ім

ец
ь
к
а

ф
р

ан
ц
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к
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л
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к
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усьо-

го

з них:

Продукція, опублікована за завершеними у 2020 році прикладними дослідженнями

(частина ІІ: статті)

Тема наукового 

дослідження, 

термін виконання

Кількість статей (одиниці)

усього*

у тому числі за мовами статей:

з них 

опублікованих 

вченими 

установи 

спільно з 

зарубіжними 

авторами

усьо-

го

з них 

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

у тому числі за видами видань:



в Україні за кордоном

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Управління конкурентоспроможністю 

персоналу, робіт та послуг: теорія, 

методологія, практика (2016-2020 

рр.), РК  0116U003480
15 14 2 2 1 15

Науково-методичні засади 

підвищення ефективності державно-

громадського управління 

неперервною освітою в умовах 

суспільної трансформації в Україні 

(2016-2020 рр.), РК  0116U007183

9 7 2 2 9

Усього* 24 21 4 4 0 1 24 0 0 0 0 0

Таблиця ІІ.4.3.

у тому числі за видами науково-практичних заходів:
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у тому числі за мовами:

Продукція, опублікована за завершеними у 2020 році прикладними дослідженнями

(частина ІІІ: тези доповідей)

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.

міжнародні

у т.ч. за місцем проведення:
усього

всеукраїнські, 

усього

інші, 

усього

п
о
л

ь
сь

к
аТема наукового дослідження, 

термін виконання

Кількість тез доповідей (одиниці)

усього*



Офіційна продукція

у
сь

о
го

 в
и

д
ан

і 
за

 к
о
р
д

о
н

о
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Підготовлено  

продукцію ДЗВО 

"УМО" 5 0 0 1 4 216 46 3 105 38 27 11 0 2 4 1 4 146 56 3 36 0 51 3 0 0 3 0 0

З них друковані та 

електронні видання 
5 0 0 1 4 207 46 3 105 38 18 11 0 2 4 1 4 112 32 3 30 0 47 3 0 0 3 0 0

Підготовлено  

продукцію БІНПО 

ДЗВО "УМО" 113 2 2 105 6 3 1 1 1 16 4 10 2

З них друковані та 

електронні видання
113 2 2 105 6 3 1 1 1 16 4 10 2

Підготовлено  

продукцію ННІМП 

ДЗВО "УМО" 5 5 5 2 3 25 14 2 3 6 3 3

Таблиця ІІ.5.1

Продукція, підготовлена/опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2020 році (одиниць)* 
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З них друковані та 

електронні видання
5 5 5 2 3 25 14 2 3 6 3 3

Підготовлено  

продукцію ЦІПО 

ДЗВО "УМО" 5 1 4 98 39 1 32 27 3 2 1 105 38 1 23 43

З них друковані та 

електронні видання
5 1 4 89 39 1 32 18 3 2 1 71 14 1 17 39

і

*Інформація подається з урахуванням перехідних наукових досліджень за тематикою НАПН України та іншими видами тематики (державною тематикою, тематикою у сфері міжнародного 

наукового співробітництва, договірною тематикою,  напрямами грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності).

** Уточнити, що саме, у тому числі електронні освітні ресурси.



Таблиця ІІ.5.2.

внесені до 

Переліку 

наукових 

фахових 

видань 

України

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

індексуються 

в інших науко-

метричних 

базах даних** 

(окрім 

статей, які 

враховано у 

графі 5)

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

індексуються 

в інших науко-

метричних 

базах даних** 

(окрім 

статей, які 

враховано у 

графі 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Удосконалення сучасних 

моделей підвищення 

кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті 

формування та розвитку 

професійної компетентності               

(2017-2021 рр.), 

РК  0117U002381

42 30 27 3 2 2 10 6 4 40

Психологічні чинники 

суб’єктивного благополуччя 

персоналу освітніх організацій                       

(2017-2021 рр.), 

РК  0117U006772

14 8 7 1 7 6 0 9 7

Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2020 році

(частина ІІ: статті)

Тема наукового дослідження, 

термін виконання

Кількість статей (одиниці)

усього*

у тому числі за мовами статей:

з них 

опублікованих 

вченими 

установи 

спільно з 

зарубіжними 

авторами

усьо-

го

з них 

індексуються 

у Scopus і 

Web of 

Science Core 

Collection

у тому числі за видами видань:

з них:

вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними партнерами

усьо-

го

ін
ш

і 
(у

т
о

ч
н
и

т
и

 я
к
і)

зарубіжні

наукові періодичні видання
матеріали 

конференцій 

(інших науково-

практичних заходів)

у
к
р

аї
н

сь
к
а 

ан
гл

ій
сь

к
а

н
ім

ец
ь
к
а

ф
р

ан
ц

у
зь

к
а

п
о

л
ь
сь

к
а

усьо-

го

з них:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Підготовка 

конкурентоспроможних 

фахівців в умовах освітніх змін                                  

(2017-2021 рр.),                   РК  

0117U002378

23 17 12 0 5 5 4 1 19 5 2

Особистісний розвиток та 

психологічна допомога в 

сучасних умовах            (2017-

2021 рр.), РК  0117U002377
14 12 5 2 1 1 12 2

Трансформація професійного 

розвитку педагогічних і 

науково-педагогічних 

працівників

в умовах відкритого 

університету післядипломної 

освіти (2020-2025 рр.), 

РК  0120U104637

122 32 20 8 4 12 8 4 78 56 22

Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми 

формування та вдосконалення 

системи управління проектами    

(2019-2021 рр.), 

РК  0119U000543

13 10 4 2 2 3 3 7 7

Усього* 228 109 75 14 18 24 18 5 95 6 107 83 0 0 0 0 2

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.

** EBSCO databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus International тощо.



в Україні за кордоном

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної   

компетентності (2017-2021 рр.),  

РК  0117U002381

58 22 31 29 2 5 53 3 2

Психологічні чинники суб’єктивного 

благополуччя персоналу освітніх 

організацій (2017-2021 рр.), 

РК  0117U006772
4 4 4 4

Підготовка конкурентоспроможних 

фахівців в умовах освітніх змін             

(2017-2021 рр.),                       РК  

0117U002378
20 6 13 10 3 1 19 1

Особистісний розвиток та 

психологічна допомога в сучасних 

умовах                                 (2017-2021 

рр.),   РК  0117U002377
7 3 4 3 1 6 1

міжнародні

у т.ч. за місцем проведення:
усього

всеукраїн-ські, 

усього

інші, 

усього

п
о
л

ь
сь

к
аТема наукового дослідження, 

термін виконання

Кількість тез доповідей (одиниці)

усього*

Таблиця ІІ.5.3.

у тому числі за видами науково-практичних заходів:

у
к
р
аї

н
сь

к
а 

ан
гл

ій
сь

к
а

н
ім

ец
ь
к
а

ф
р
ан

ц
у
зь

к
а

ін
ш

і 

(у
т

о
ч
н
и
т

и
 

я
к
і)

(р
о
сі

й
сь

к

у тому числі за мовами:

Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2020 році

(частина ІІІ: тези доповідей)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Трансформація професійного 

розвитку педагогічних і науково-

педагогічних працівників

в умовах відкритого університету 

післядипломної освіти          (2020-

2025 рр.),   РК  0120U104637

91 39 52 43 9 83 8

Економічні, соціальні та інформаційні 

механізми формування та 

вдосконалення системи управління 

проектами (2019-2021 рр.), 

РК  0119U000543

9 1 8 5 3 6 3

Усього* 189 71 112 94 18 6 171 16 0 0 0 2

* У підсумкових даних необхідно враховувати співавторство.


