
 
 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 
 

Витяг 

 з протоколу № 13 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 8 грудня 2022 р. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

 

Звіт про виконання рішень вченої ради ННІМП УМО за 2022 р.  

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити звіт про виконання рішень вченої ради ННІМП УМО за 

2022 р.  

 

 
 

 

          Голова вченої ради            Т. Є. Рожнова 

 

 

 

Секретар вченої ради    Н. О. Приходькіна 



 
 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 12 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 29 листопада 2022 р. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Звіт про виконання Плану роботи ННІМП УМО за 2022 р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити звіт про виконання плану роботи Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО "Університет менеджменту 

освіти" за 2022 р. 

 

 

 

          Голова вченої ради            Т. Є. Рожнова 

 

 

 

Секретар вченої ради    Н. О. Приходькіна 

 
 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 12 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 29 листопада 2022 р. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження плану роботи Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО "Університет менеджменту освіти" на 

2023 р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити план роботи Навчально-наукового інституту менеджменту 

та психології ДЗВО "Університет менеджменту освіти" на 2023 р. 

 

 

 

 

          Голова вченої ради            Т. Є. Рожнова 

 

 

 

Секретар вченої ради    Н. О. Приходькіна 

 
 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 11 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 10 листопада 2022 р. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до списку виконавців науково-дослідної роботи 

кафедри публічного управління і проектного менеджменту 0120U105398 

«Трансформація публічного управління розвитком соціального, 

економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави». 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

 У зв’язку з розширенням кадрового складу  кафедри публічного 

управління і проектного менеджменту клопотати перед Вченою радою ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» долучити до списку виконавців науково-

дослідної роботи 0120U105398 «Трансформація публічного управління 

розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів 

суспільства і держави» В. В. Мороза, кандидата наук з державного 

управління, доцента, І. О. Дегтярьову, доктора наук з державного управління, 

професора, Я. М. Казюк, доктора наук з державного управління, професора, 

Ю. В. Мельника, кандидата наук з державного управління, І. О. Розума, 

кандидата юридичних наук. 

 

          Голова вченої ради            Т. Є. Рожнова 

 

 

 

Секретар вченої ради    Н. О. Приходькіна 
 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 11 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 10 листопада 2022 р. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 

Про зміну наукового керівника науково-дослідної роботи кафедри 

публічного управління і проектного менеджменту 0120U105398 

«Трансформація публічного управління розвитком соціального, 

економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави». 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

 У зв'язку зі звільненням професора Є. Г. Карташова клопотати перед 

Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» призначити 

науковим керівником науково-дослідної роботи кафедри публічного 

управління і проектного менеджменту 0120U105398 «Трансформація 

публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та 

людського потенціалів суспільства і держави» доктора державного 

управління, професора Т. В.Іванову. 

 

 

    Голова вченої ради                  Т. Є. Рожнова 

 

 

 

Секретар вченої ради     Н. О. Приходькіна 

 
 



 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 11 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 29 вересня 2022 р. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про результати проведення ККР здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Управління навчальним закладом». 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Взяти інформацію до уваги. 

2. Продовжити практику проведення ККР із вибраних предметів, 

визначених УМО, з дисциплін обов’язкової компоненти освітньої 

програми.  

3. Оприлюднювати результати проведення ККР на засіданнях кафедр, а 

також засіданнях вченої ради ННІМП з обговоренням рекомендацій 

щодо усунення виявлених недоліків.  

4. Постійно оновлювати пакети ККР та доповнювати банк тестових 

питань на основі аналізу змісту тестових завдань для проведення 

комплексних контрольних робіт. 
 

Голова вченої ради      Т.Є. Рожнова 

 

 

Секретар вченої ради                         Н. О. Приходькіна 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 11 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 29 вересня 2022 р. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про роботу кафедр ННІМП УМО з підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів (аспірантів, докторантів, здобувачів). 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Схвалити доповідь завідувача аспірантури і докторантури ДЗВО УМО 

О. Л. Ануфрієвої та завідувачів кафедр щодо підготовки аспірантів. 

2. Активізувати роботу кафедр щодо залучення науково-педагогічних 

працівників та здобувачів третього (освітньо-наукового рівня) вищої 

освіти до міжнародної науково-дослідної співпраці.  

3. Інтенсифікувати роботу кафедр щодо залучення до проведення лекцій 

вітчизняних та зарубіжних професорів у рамках академічної мобільності. 
 

 

Голова вченої ради      Т.Є. Рожнова 

 

 

Секретар вченої ради                         Н. О. Приходькіна 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 10 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 29 вересня 2022 р. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження теми науково-дослідної роботи кафедри психології 

та особистісного розвитку ННІМП «Психологічний образ майбутнього 

сучасних українців». 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити тему науково-дослідної роботи кафедри психології та 

особистісного розвитку ННІМП «Психологічний образ майбутнього 

сучасних українців». 

 

 

 

Голова вченої ради      Т.Є. Рожнова 

 

 

Секретар вченої ради                         Н. О. Приходькіна 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 8 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 8 вересня 2022 р. 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Про зміну гаранта освітньо-професійної програми «Психологія» 

спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

У зв’язку зі звільненням П. В. Лушина призначити гарантом освітньо-

професійної програми  «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Гусєва Андрія Ігоровича, кандидата психологічних наук, 

доцента, доцента кафедри психології та особистісного розвитку. 

 

 

Голова вченої ради      Т.Є. Рожнова 

 

 

Секретар вченої ради                         Н. О. Приходькіна 

 
 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 8 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 8 вересня 2022 р. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Про зміну гаранта освітньо-професійної програми «Психологія» 

спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

У зв’язку зі звільненням П. В. Лушина призначити гарантом освітньо-

професійної програми  «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Брюховецьку Олександру Вікторівну, доктора психологічних 

наук, професора, професора кафедри психології та особистісного розвитку. 

 

 

Голова вченої ради      Т. Є. Рожнова 

 

 

Секретар вченої ради               Н. О. Приходькіна 

 
 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 8 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 8 вересня 2022 р. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Про оновлення складу вченої ради ННІМП 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. У зв’язку зі зміною кадрового складу та початком 2022-2023 

навчального року  

 

- вивести зі складу вченої ради ННІМП Лушина Павла 

Володимировича, Карташова Євгена Григоровича, Шмагун 

Антоніну Вікторівну; 

- ввести до складу вченої ради ННІМП Виноградову Вікторію 

Євгенівну, завідувача кафедри психології та особистісного 

розвитку; Мороза Володимира Васильовича, завідувача 

кафедри публічного управління і проектного менеджменту, 

Дегтярьову Ію Олександрівну, професора кафедри публічного 

управління і проектного менеджменту, член вченої ради. 
 

Голова вченої ради      Т.Є. Рожнова 

 

 

Секретар вченої ради                         Н. О. Приходькіна 

 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 8 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 8 вересня 2022 р. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Про стан якості та успішності навчання здобувачів вищої освіти 

ННІМП за 2021/22 навч. рік.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію заступника директора з науково-педагогічної та навчальної 

роботи Фещенко О.Л.  та завідувача навчально-методичним відділом 

Іванилової О.А.  взяти до відома. 

2. Якість та успішність навчання здобувачів вищої освіти визнати 

задовільною і як такою, що відповідає акредитаційним вимогам   

3. З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти до складання 

випускової атестації зобов’язати завідувачів кафедр: 

 

- рекомендувати науково-педагогічним працівникам кафедр підвищити 

вимогливість до рівня оцінювання якості знань студентів під час заліково-

екзаменаційних сесій; 

 - пропонувати науково-педагогічним працівникам кафедр реалізовувати 

системні заходи з підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до навчання 

шляхом упровадження в освітній процес нових технологій та методів 

навчання; 

- постійно вдосконалювати процес розробки освітніх програм та відповідних 

навчальних планів,  що мають орієнтуватися на здобувачів вищої освіти; 



- приділяти увагу оновленню освітнього контенту кожним науково-

педагогічним працівником, у тому числі методи та засоби викладання 

дисциплін (інтерактивні, інформаційні, проектні технології тощо). 

Термін виконання: протягом семестру. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

4. Провести конкурс на кращу кваліфікаційну роботу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти.  

 

 

Голова вченої ради      Т.Є. Рожнова 

 

 

Секретар вченої ради                         Н. О. Приходькіна 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 8 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 8 вересня 2022 р. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про стан навчально-методичного забезпечення кафедр до освітнього 

процесу та оновлення робочих програм навчальних дисциплін кафедр 

ННІМП УМО.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти інформацію до відома для подальшої роботи. 

2. Визнати стан навчально-методичного забезпечення кафедр до 

освітнього процесу задовільним. 

3. Постійно продовжувати процес оновлення робочих програм 

навчальних дисциплін кафедр ННІМП. 

4. Здійснити перевірку розміщення робочих програм навчальних 

дисциплін на сторінках кафедр на сайті Університету та оновити у разі 

потреби (до 30.09.2022 р.; відповідальні: завідувачі кафедр). 

5. Звернутися до ректорату з метою забезпечення якісного освітнього 

процесу через гугл-класи щодо розширення розміру гугл-диска на кожного 

НПП ННІМП до 2 терабайтів. 

 

 

Голова вченої ради      Т.Є. Рожнова 

 

 

Секретар вченої ради                         Н. О. Приходькіна 
 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 8 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 8 вересня 2022 р. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження Планів роботи кафедр ННІМП УМО на 2022/2023 н. р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Плани роботи кафедр ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» на 2022-2023 н. р. з урахуванням внесених змін. 

 

 

Голова вченої ради      Т. Є. Рожнова 

 

 

Секретар вченої ради                         Н. О. Приходькіна 

 
 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 7 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 30 червня 2022 р. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними 

працівниками ННІМП УМО за 2021/2022 н. р.,  планування та затвердження 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників ННІМП УМО 

на 2022/2023 н. р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти інформацію О. А. Іванилової, завідувача навчально-

методичного відділу ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до 

відома. 

2. Затвердити звіт про виконання навчального навантаження 

науково-педагогічними працівниками ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  за 2021/2022 н. р. 

3. Затвердити навчальне навантаження науково-педагогічних 

працівників ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  на 

2022/2023 н. р. 

 

    Голова вченої ради ННІМП        Т. Є. Рожнова 

 

 

 

 

Секретар вченої ради ННІМП   Н. О. Приходькіна 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 6 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 16 червня 2022 р. 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Про перерозподіл загальної кількості місць ліцензійного обсягу за 

спеціальністю 073 Менеджмент ОПП «Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за денною та заочною формами 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Перерозподілити 25 місць серед загальної кількості місць ліцензійного 

обсягу набору вступників на навчання за спеціальністю 073 Менеджмент 

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за заочною формою 

навчання для набору вступників на навчання за спеціальністю 073 

Менеджмент ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

денною формою навчання. 

 

           Голова вченої ради ННІМП     Т. Є. Рожнова 

 

 

 

 

Секретар вченої ради ННІМП   Н. О. Приходькіна 
 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 6 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 16 червня 2022 р. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження освітньо-професійних, освітньо-наукових програм та 

навчальних планів ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити  на 2022/2023 навч. рік без змін освітньо-наукові та освітньо-

професійні програми та  відповідні навчальні плани, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти в ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»: 

1. Для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня освітньо-

професійних програм:  

1.1.  «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Психологія». 

2. Для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня 

освітньо-професійних та освітньо-наукових програм: 

2.1.  «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Психологія». 

2.2. «Управління проектами» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».   

2.3.  «Публічне управління і адміністрування» галузі знань  028  

«Публічне управління і адміністрування»  спеціальності 281 «Публічне 

управління і адміністрування».  

2.4. «Управління навчальним закладом» галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 



2.5.  «Спеціальна освіта (за нозологіями)» галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка»спеціальності 016 «Спеціальна освіта». 

 

ІІ. Порушити клопотання перед Вченою радою УМО про затвердження  

зі змінами освітньо-професійних програм,  освітньо-наукової програми та 

відповідні навчальні плани, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти в ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 

2022/2023 навч. рік: 

1. Для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня освітньо-

професійних програм:  

1.1. «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». 

1.2.  «Менеджмент» галузі знань  07  «Управління та 

адміністрування»  спеціальності 073 «Менеджмент» 

1.3. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань  

07  «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 

2. Для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня освітньо-

професійних програм: 

2.1 .«Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». 

2.2.  «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент».  

2.3. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність».  

2.4. «Педагогіка вищої школи» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». 

2.5. «Християнська педагогіка» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»  

3. Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освітньо-

наукової програми: 

3.1. Публічне управління та адміністрування» галузі знань 028 

«Публічне управління та адміністрування» спеціальності  281 «Публічне 

управління та адміністрування».  

 

 

           Голова вченої ради ННІМП      Т. Є. Рожнова 

 

 

 

 

Секретар вченої ради ННІМП   Н. О. Приходькіна 
 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 6 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 16 червня 2022 р. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження переліку вибіркових дисциплін ННІМП на 2022/2023 

н.р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Фещенко О. Л., заступника директора з науково-

педагогічної та навчальної роботи ННІМП та О. А. Іванилової, 

завідувача навчально-методичного відділу ННІМП. 

2. Затвердити перелік вибіркових дисциплін ННІМП на 2022/2023 н.р.  

 

 

Голова вченої ради ННІМП   Т. Є. Рожнова 

 

 

 

 

    Секретар вченої ради ННІМП   Н. О. Приходькіна 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 6 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 16 червня 2022 р. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Про готовність ННІМП УМО до Вступної кампанії 2022 р. 

УХВАЛИЛИ: 

4. Прийняти інформацію В. В. Драгунової, заступника директора з 

навчально-виховної роботи ННІМП, відповідального секретаря приймальної 

комісії ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до відома для 

подальшої роботи. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи 

В. В. Драгуновій спільно із працівниками Інституту: 

2.1.  Активізувати  роботу ННІМП щодо Вступної кампанії; 

2.2. Спланувати зустрічі із працівниками Інституту щодо проведення 

роз’яснювальної роботи, ознайомлення з Порядком прийому до закладів 

вищої освіти в 2022 р. та Правилами прийому ДЗВО «УМО» в 2022 р. ; 

2.3. Тримати на контролі питання відпусток членів секретаріату 

Приймальної комісії; 

2.4. Проводити роботу зі здобувачами вищої освіти, учнівською 

молоддю, майбутніми вступниками щодо вступу до ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

2.5. Активізувати роботу з розповсюдження інформації  через соціальні 

мережі. 

 

Голова вченої ради ННІМП           Т. Є. Рожнова 

 

Секретар вченої ради ННІМП            Н. О. Приходькіна 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 5 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 10 травня 2022 р. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програм фахових вступних випробувань та співбесід 

для вступу на перший бакалаврський та другий магістерський рівні вищої 

освіти на 2022 р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Програми фахових вступних випробувань та співбесід для 

вступу на перший бакалаврський та другий магістерський рівні вищої освіти 

на 2022 р. 

 

Голова вченої ради ННІМП            Т. Є. Рожнова 

 

 

 

 

Секретар вченої ради ННІМП           Н. О. Приходькіна 

 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 5 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 10 травня 2022 р. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про внесення доповнення до п. 5.1 «Положення про практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти в Навчально-науковому інституті 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 

09.09.2021 р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Внести доповнення до п. 5.1 «Положення про практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти в Навчально-науковому інституті менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 09.09.2021 р. у 

наступному трактуванні: "На час дії воєнного стану на території України 

щоденник з практики має бути оформлений здобувачем вищої освіти 

належним чином, підписаний керівником практики від підприємства, де була 

організована практична підготовка, поданий на кафедру в електронному 

вигляді та зберігатися на кафедральному електронному ресурсі». 

 

 

Голова вченої ради ННІМП            Т. Є. Рожнова 

 

 

 

 

Секретар вченої ради ННІМП   Н. О. Приходькіна 

 

 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 4 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 20 квітня 2022 р.  

 

5. СЛУХАЛИ:  

Про використання інтернет-ресурсів для забезпечення освітнього 

процесу в умовах дистанційного навчання в період воєнного стану.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію заст. директора ННІМП  з науково-педагогічної та 

дистанційної роботи Фещенко О.Л. взяти до відома. 

2. Зобов’язати завідувачів кафедр: 

2.1. Забезпечити наповнення науково-педагогічними працівниками 

ННІМП систему управління навчанням Google Class Room навчальним 

контентом до 30 вересня 2022 р.; 

2.2. Звернутися до керівництва УМО щодо сприяння організації 

навчальних курсів щодо використання системи управління навчанням Google 

Class Room для здобувачів вищої освіти ННІМП та бажаючих науково-

педагогічних працівників ННІМП. 

3. Контроль за виконанням покласти на заступника директора з 

науково-педагогічної та навчальної роботи Фещенко О.Л. 

 

 

Голова Вченої ради           Т. Є. Рожнова 

 

Секретар Вченої ради                   Н. О. Приходькіна 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 4 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 20 квітня 2022 р.  

 

2. СЛУХАЛИ:  

Стан та перспективи виховної роботи ННІМП 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи спільно із 

кураторами академічних груп Інституту: 

1) активізувати виховну  роботу ННІМП; 

2) спланувати сучасні інтерактивні форми роботи (заходи, проєкти) 

з учнівською молоддю в умовах воєнного стану; 

3) тримати на контролі питання місцезнаходження студентів; 

4) проводити роботу зі здобувачами вищої освіти щодо оплати за 

здобуті освітні послуги та проживання в гуртожитку; 

5) активізувати роботу з розповсюдження інформації  через 

соціальні мережі. 

 

 

Голова Вченої ради           Т. Є. Рожнова 

 

Секретар Вченої ради                   Н. О. Приходькіна 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 4 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 20 квітня 2022 р.  

 

1. СЛУХАЛИ:  

Про організацію, підготовку та забезпечення якості написання 

дипломних, курсових робіт здобувачами вищої освіти кафедрами ННІМП 

УМО  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Кафедрам забезпечити написання кваліфікаційних, курсових робіт 

здобувачами вищої освіти з урахуванням доповнень до методичних 

рекомендацій щодо атестації здобувачів вищої освіти 

бакалаврського та магістерського рівнів на час воєнного стану в 

Україні та на час післявоєнного стану (два місяці). 

 

 

Голова Вченої ради           Т. Є. Рожнова 

 

Секретар Вченої ради                   Н. О. Приходькіна 

 



 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 3 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 30 березня 2022 р. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до графіку освітнього процесу на 2021-2022 н.р. щодо 

атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування», 

група ДС-20-Г2: перенести кваліфікаційний іспит на 23-27.05.2022 р.; 

перенести захист кваліфікаційних робіт на 30.05.-03.06.2022 р. 

відповідно до заяв здобувачів вищої освіти групи ДС-20-Г2. 

2. Перенести захист кваліфікаційних робіт здобувачів освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» 

ОП «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)  групи МОБМ-20-Д1 на 23-31.05.2022 р. 

відповідно до заяви старости групи МОБМ-20-Д1. 

3. Затвердити Програму та Пакет екзаменаційних білетів атестаційного 

екзамену зі спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

4. На час воєнного стану в Україні та на час післявоєнного стану (два 

місяці) внести доповнення до методичних рекомендацій (мануалу) з 

підготовки та написання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти усіх ОПП та ОНП: 

- перевіряти кваліфікаційну роботу за допомогою програми 

Unichek за внутрішньою базою кваліфікаційних робіт у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 



- відповідальність за якість роботи у тому числі академічну 

доброчесність покласти на керівників кваліфікаційних робіт; 

- вважати зовнішнім рецензуванням рецензування здійснене 

науково-педагогічними працівниками відповідної спеціальності  

з інших кафедр університету; 

- процедура захисту кваліфікаційної роботи (презентації наробок) 

здійснювати під обов’язковий відеозапис як для всієї групи, так і 

невеликими групами, у той час, коли здобувачі матимуть 

можливість вийти на зв‘язок. 

5. На час воєнного стану в Україні та на час післявоєнного стану (два 

місяці) внести доповнення до методичних рекомендацій з підготовки та 

написання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня ОПП «Публічне управління та адміністрування» 

та ОПП «Управління проєктами»: 

− обсяг кваліфікаційної роботи встановити до 60 сторінок тексту (без 

списку літератури та додатків), зберігаючи всі змістовні компоненти 

дослідження; 

− третій розділ скоротити до адекватного мінімуму (10-12 сторінок), 

оскільки в умовах нестабільності та воєнних дій, надати пропозиції 

щодо можливості реалізації, актуальності проєктів та механізмів 

удосконалення публічної сфери здається достатньо складним, а іноді 

неможливим; 

− рекомендувати обсяг списку використаних джерел не менше 60 

публікацій різного характеру; 

− зняти вимогу до обов’язкової апробації кваліфікаційної роботи 

(публікація тез доповідей або статті). 

6. На час воєнного стану в Україні та на час післявоєнного стану (два 

місяці) внести доповнення до методичних рекомендацій (мануалу) 

щодо атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського та 

магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія»:  

− передбачити та затвердити варіативний формат проведення атестації 

здобувачів вищої освіти з урахуванням зміни актуальної ситуації в 

Україні: а) кваліфікаційний іспит та захист кваліфікаційної роботи; б) 

два кваліфікаційних іспити; 

− затвердити альтернативні формати/структуру кваліфікаційної роботи з 

обов’язковим передбаченням і збереженням вимоги щодо 

відображення елементів наукової новизни та відповідності вимогам 

Державного стандарту підготовки здобувачів освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за напрямом 

підготовки «Психологія», зокрема, розширити варіанти представлення 

емпіричного доробку здобувачів освіти за рахунок:  

а) опису окремого випадку «Case study» у т.ч. протоколів і аналізу 

інтервізійних/супервізійних сесій, а також аналізу/самоаналізу 

групової консультації та/або індивідуальної консультації, іншого 

заходу психологічної спрямованості;  

б) історичного, біографічного, психосемантичного аналізу текстів 

психологічної спрямованості, а також дописів, публікацій, 

дискусій у соціальних мережах;  



в) розробки тренінгової, психолого-просвітницької, корекційної 

програм; 

г) авторського наукового та/або психотерапевтичного есе/наративу 

щодо особливостей надання психологічної допомоги особистості 

та особистісного розвитку в стресових, кризових, травмуючих 

ситуаціях, в ситуаціях професійного становлення та діяльності 

психолога; щодо моделі допомоги іншому та/або моделі 

самодопомоги, саморегуляції,  психогігієни психолога;  

д) індивідуальних і колективних проєктів професійного 

становлення та розвитку та/або індивідуальних освітньо-

професійних траєкторій здобувачів освіти; 

е) щоденника психологічних спостережень здобувача освіти під 

час військових дій в Україні ; 

є) підготовки стимульного(их) тексту(ів), інших роздаткових, 

діагностичних матеріалів проективного змісту, що можуть 

використовуватися психологом з метою психологічної допомоги 

та самодопомоги; 

ж) огляду та порівняльного аналізу декількох сучасних практик 

психологічної допомоги, представлених в українських і 

зарубіжних наукових розвідках та їх ефективності; 

з) укладання психологічної характеристики певної категорії осіб 

(за віком, типом проблеми/запиту тощо), що потребують 

психологічної допомоги/супроводу, та окреслення орієнтирів, 

специфіки роботи з такими особами; 

і) аналізу актуальних клієнтських запитів (зокрема в умовах 

війни), проблем у практиці психологічної допомоги та укладання 

відповідної класифікації; 

к) порівняльного аналізу ефективності різних підходів, напрямків, 

модальностей психологічної допомоги у вирішенні психологічних 

проблем різного типу. 

5. На час воєнного стану в Україні та на час післявоєнного стану (два 

місяці) внести доповнення до методичних рекомендацій до атестації 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 

011 «Освітні, педагогічні науки», ОПП «Управління навчальними 

закладами», ОНП «Спеціальна освіта»: 

− структуру роботи залишити сталою, але із зменшенням кількості 

сторінок до 60: вступ (3-5 стор); 3 розділи по 10 - 15 стор ~ 50 

стор; висновки до усіх розділів ~ по 1- стор; загальні висновки ~ 2-

3 стор; література; 

− зняти вимогу до обов’язкової апробації кваліфікаційної роботи 

(публікація тез доповідей або статті). 

7. На час воєнного стану в Україні та на час післявоєнного стану (два 

місяці) внести доповнення до методичних рекомендацій щодо 

підготовки кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання 

спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: структуру роботи 

залишити сталою, але зі зменшенням кількості сторінок: обсяг 



кваліфікаційної роботи встановити 60 - 80 сторінок основного тексту 

(без списку літератури та додатків), зберігаючи всі змістовні 

компоненти дослідження.  

 

 

Голова Вченої ради           Т. Є. Рожнова 

 

Секретар Вченої ради                   Н. О. Приходькіна 



 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
 

 
вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

 

Витяг 

 з протоколу № 2 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 10 лютого 2022 р. 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Про затверження оновленого складу редакційної колегії електронного 

науково-практичного видання «Науковий вісник УМО». 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити редакційну колегію електронного науково-практичного видання 

«Науковий вісник УМО» у складі: 

Головний 

редактор: 

  

Рожнова Тетяна Євгенівна, директор  Навчально-

наукового  інституту менеджменту  та  психології  

ДЗВО «Університет менеджменту  освіти» НАПН 

України,  кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ, 

Україна ORCID: 0000-0002-3608-8943 

Заступники 

головного 

редактора: 

Карташов Євген Григорович, доктор наук з 

державного управління, доцент, завідувач кафедри 

публічного управління і проєктного менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 



м. Київ, Україна ORCID: 0000-0001-6522-5508 

Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки, 

адміністрування і спеціальної освіти Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0002-2992-3808 

Бурлаєнко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0001-5734-4611 

Відповідальний 

секретар: 

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат пед. наук, 

доц., доцент кафедри публічного управління і 

проєктного менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0002-5405-8502 

Члени 

редакційної колегії: 

Іванова Валентина Василівна, доктор екон. наук, 

проф., проф. кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-

0003-4958-2235 

Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і спеціальної освіти Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0002-1721-5767 

Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри 

психології та особистісного розвитку Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0002-4884-2878 

Ковтун Оксана Анатоліївна, кандидат наук з 

державного управління, доцент, професор кафедри 

публічного управління і проєктного менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 



м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-0159-730X 

Махиня Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і спеціальної освіти Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0003-4065-0465; 

Асоційовані 

редактори: 

Михайлов Анатолій Петрович, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0003-3635-3927 

Іванилова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0002-3711-6117 

Бережна Галина Віталіївна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і 

проєктного менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 

Мурашко Олександр Васильович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0001-5734-4611 

Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач аспірантурою та докторантурою 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, 

Україна ORCID: 0000-0002-8465-1681 

Приходькіна Наталія Олексіївна, доктор педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і спеціальної освіти Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0002-6211-5546 

Грищук Дмитро Геннадійович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і 

https://orcid.org/0000-0003-4065-0465


спеціальної освіти Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-

0003-2284-3706 

Чаусова Тетяна Володимирівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 

та особистісного розвитку Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна 

ORCID: 0000-0001-9005-9089 

Інжиєвська Леся Анатоліївна кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-

0002-2058-1485 

Технічні 

редактори: 

Алейніков Дмитро Олександрович 

Бобруйко Марія Олексіївна 

 

Іноземні члени: 

Анна Данута Випих Γавронська, доктор гуманітарних наук, професор, 

ректор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща). 

Міровська Маріола, керівник Департаменту соціальної роботи і охорони 

здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща). 

Денис Мірошников, уповноваженої особи ректора з питань Східного 

партнерствата Академії прикладних наук Вінсента Поля в Любліні 

(Республіка Польща). 

 

 

Голова вченої ради ННІМП                        Т. Є. Рожнова 

 

 

 

 

Т.в.о. секретаря вченої ради ННІМП                       Т. А. Махиня 

 



 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

Витяг 

 з протоколу № 2 

засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 10 лютого 2022 р. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Про результати виконання ректорських контрольних робіт здобувачами 

вищої освіти освітньо-наукової програми «Управління проєктами» (2 курс, 

другий (магістерський) освітній рівень,  заочна форма навчання). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Відмітити високий рівень якості підготовки здобувачів вищої освіти 

за ОПП «Управління проєктами». 

3. Затвердити аналітичний звіт результатів ректорського контролю за 

освітньо-професійною програмою «Управління проєктами». 

4. За результатами ректорського контролю здійснити корегування у 

викладанні та змісті дисциплін «Управління командою проєкту» - середній 

рівень якості залишкових знань 40%, середній бал -70, та «Планування і 

виконання проєктних дій» - середній рівень якості залишкових знань 80%, 

середній бал -77. 

5. Винести на розгляд аналітичний звіт результатів ректорського 

контролю за освітньо-професійною програмою «Управління проєктами» на 

Вчену раду ННІМП. 

 

Голова вченої ради ННІМП               Т. Є. Рожнова 

 

Т.в.о. секретаря вченої ради ННІМП                       Т. А. Махиня 

 

 



 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ,  04053; тел. (044) 482-23-68 

 

___________№ __________                              На №_________від_____________ 

 

 

Витяг 

 з протоколу № 1 

засідання Вченої ради  

Навчально-наукового інститут менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 5 січня 2022 р. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про результати виконання ректорських контрольних робіт здобувачами 

вищої освіти освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта» (2 курс, другий 

(магістерський) освітній рівень,  заочна форма навчання). 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Взяти до відома результати виконання ректорських контрольних робіт 

здобувачами вищої освіти освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта» 

(19 осіб групи СО-20-Г1 та 15 осіб групи СО-20-Г2). 

Звернути увагу науково-педагогічних працівників, які забезпечують 

освітньо-наукову програму «Спеціальна освіта», на стимулювання здобувачів 

вищої освіти до опрацювання більшої кількості сучасних нормативно-

правових джерел, методичних розробок та електронних ресурсів навчальних 

курсів, підвищення рівня навичок узагальнення. 

 

 

 

     Головуюча вченої ради ННІМП            О. Л. Фещенко 

 

 

 

Секретар вченої ради ННІМП   Н. О. Приходькіна 
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