НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Інститут менеджмент та психології
Кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи

ЗВІТ
про діяльність
кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін
за 2014 рік

зав. кафедрою УП та ЗФД
__________ О.В. Алейнікова

Київ – 2014

5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
У 2014 році кафедра не проводила експериментальну діяльність.
8. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ.
Конференції:
1.Студентська науково-практична конференція «Дні науки-2014: наука і
практика в професійній діяльності фахівців» Університету менеджменту
освіти НАПН України. Організована та проведена кафедрою Підготовлено до
електронного видання УМО «Студентський альманах» тези конференції,
9.10.2014 р. (В.Карамушка, В. Солодков, С. Штангей, Г. Наливайко, В. Івкін,
В. Доріченко, А. Сергієнко).
2.Міжвузівська

науково-практична

конференція

«Наукові

засади

підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів» 21.04.2014 р.
(В.В. Дивак).
3. Карамушка В. І. Участь у X-ій ювілейній
практичній

конференції

з

організаційної

та

Міжнародній науковоекономічної

психології

«Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та
перспективи розвитку» (24-25 квітня 2014 року, м. Київ, Україна) (доповідь
опублікована).
4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференця «Підготовка
педагогів до реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів» Харківська академія неперервної
освіти. 15 травня 2014 р. (В.В. Дивак).
5. III Міжнародна наукова конференція на тему «Актуальні проблеми
навчання вчителів: технологія, освіта та розвиток», м. Баку, Азербайджан. 2224 травня 2014 (В.В Дивак).
6. VI

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації
особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПНУ,

травень 2014) 23 травня 2014 р. (С. Хасіневич, В. Івкін, В. Доріченко,
А. Сергієнко, В. Карамушка, Г. Наливайко, С. Штангей).
Міжнародна

7. VII

науково-практична

конференція

«Управління

процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку» 25-26 вересня
2014 р. (О.В. Алейнікова).
8. Міжнародна конференція «Освіта дорослих в Україні». Жовтень
2014,( Г.В.Наливайко).
9.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інноваційний

інформаційний простір в освітній і науковій діяльності: проблеми
становлення, особливості організації, ефективність та перспективи розвитку»
19-21 листопада 2014р. м. Кошіце, Словаччина (О.В. Алейнікова).
10. ІХ-й Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта
України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 20-22
листопада 2014, м. Київ,( Г.В.Наливайко).
11.

ІІІ

Всеукраїнський

психологічний

конгрес

«Особистість

в

сучасному світі», 20-22 листопада 2014 р. (В.М.Івкін, В.А.Доріченко).
Семінари:
1.

Методологічний семінар:«Проектний менеджмент, спрямований

на результати» «Гуманоцентрична спрямованість навчального процесу в
контексті

системно-синергетичного

підходу»

21

березня

2014

р.

(В. Карамушка, В. Солодков).
2.

Методологічний семінар: «Інтерактивно-дискусійний підхід до

викладання в системі освіти для дорослих» ,«Особливості авторського і
суміжного права в Україні», 23 квітня 2014 р. ( В. Івкін, Г. Наливайко).
3. Карамушка В. І.

Участь

у

Семінарі

Проекту

ПРООН/ГЕФ

«Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», Київ,
29 квітня 2014 р.

4.

Особливості планування навчального процесу в ІМП (К),

Організація навчального процесу в ІМП на засадах ЕКТС (К), 18 травня 2014
р. (С. Штангей, С. Хасіневич).
5.

Семінар для викладачів, які забезпечують викладання навчальних

дисциплін по спеціальності «Державне управління в системі освіти»:
«Нормативно-правове

забезпечення

діяльності

науково-педагогічних

працівників в освіті» 19 травня 2014 р.( Л. Тарусова).
6.

Методологічний семінар «Концептуальні засади професійного

розвитку особистості в умовах євро інтеграційних процесів», 29 жовтня 2014
(О.В.Алейнікова).
Круглі столи:
1. Круглий стіл «Гуманоцентричний підхід в освіті» (В. Т. Солодков,
В. М. Івкін, В.І. Карамушка, В. А.Доріченко, Драч І.І. ), Київський палац
дітей та юнацтва, 10 квітня 2014 р., Київ.
2.

Круглий

стіл

«Саморозкриття

викладача

в

навчально

–

виховному процесі як умова його ефективності», 13-15 листопада, (В. Дивак,
В. Івкін, О.В. Алейнікова, В.Ю.Савченко, Г. В. Наливайко, В. А. Доріченко).
Виставки:
1. Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра», 10-12 квітня 2014 р.,
(В. Т. Солодков, В. М. Івкін, В.І. Карамушка, В. А.Доріченко, Драч І.І. ),
Київський палац дітей та юнацтва, 10 квітня 2014 р., Київ.
2. Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра», 13-15 листопада 2014,
(В. Дивак, В. Івкін,О.В. Алейнікова, В.Ю.Савченко, Г. В. Наливайко,
В. А. Доріченко).
Інші види заходів:
1. Карамушка В. І. Участь у програмі співробітництва Канадської
агенції міжнародного розвитку (3 засідання робочої групи з підготовки

Стратегічної екологічної оцінки програми технічної допомоги Канади
Україні)
2. Карамушка В. І.

Участь

у

програмах

природоохоронного

співробітництва в басейні Чорного моря (Чорноморська Комісія, Стамбул,
Міністерство екології та природних ресурсів України): підготовлено оцінку
національної системи моніторингу довкілля Чорного моря.
3. Карамушка В. І. Участь у програмах співробітництва у галузі освіти
для стійкого розвитку (Інститут педагогіки НАПНУ, Києво-Могилянська
Академія).
4. Карамушка В. І. Участь у Проекті «Формування компетентностей з
проектного менеджменту для інноваційного розвитку шкіл для керівників
шкіл України» (партнер – Kultur Kontakt, Austria): участь у розробці
навчального модулю для вчителів та керівних кадрів освіти.
5. Карамушка В. І. Участь у Туристичному форумі, Запоріжжя, 26
квітня 2014 р.
17. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
Підручники / посібники / монографії
1.

Алейнікова О.В. Підходи до реалізації державної промислової

політики: макро-, мезо-та мікрорівні /О.В. Алейнікова// Траєкторії розвитку
економічних систем в сучасних умовах: колективна монографія / за ред.
А.О. Касич, М.М. Хоменко – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня,
2014. – С. 8–15.
2.
сільського

Алейнікова О.В. Напрями активізації джерел фінансування
господарства

/О.В.

Алейнікова//

Фінансове

забезпечення

інноваційного розвитку національної економіки : монографія за заг. ред.
Ніколаєвої О.М., Храпкіної В.В. Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. −
Донецьк: Дмитренко Л.Р., 2014. – С.149 – 157.
3.

Солодков В.Т. Гуманістична концепція управління-об’єктивна

необхідність /В.Т. Солодков// Людиноцентрична система державного

управління в Україні: утопія чи шанс: монографія заг. ред. Г.А. Дмитренко. К.:ДКС-Центр, 2014. – 240 с.
Статті у фахових виданнях:
1. Алейнікова О.В. Концепція раціональної поведінки споживача та
мотиви ірраціональності /О.В. Алейнікова// Економіка та держава. – К.:
„ДКС центр”, 2014. – №3. – С. 27 – 30.
2. Алейнікова О.В.

Пріоритети

впровадження

інформаційних

технологій для розвитку економіки країни /О.В. Алейнікова// Вісник
НУВГП. Зб. наук. праць.:Серія „Економіка”, 2014. – Вип. 1 (65). – С.10–19.
3. Алейнікова О.В. Теорії циклічності та проблеми структурних,
фінансових та системних криз суспільного виробництва. Економіка.
Управління. Інновації. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/eui_2014_1_3.pdf.
4. Алейнікова О.В. Важелі макроекономічної стабілізації в умовах
нестабільності національної економіки /О. В. Алейнікова// Економіка та
держава. – К.: «ДКС центр», 2014. – № 6. – С. 13–17.
5. Алейнікова О.В. Міжнародна економічна інтеграція як процес
наднаціонального

регулювання

сфери

економічних

відносин

/О. В. Алейнікова// Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса:
Одеський національний економічний університет, 2014. – випуск 2 (53). –
С. 8 – 14.
6. Алейнікова О.В.
конкурентоспроможності

Стратегія

макроекономічного

національної

економіки

/О.В.

регулювання
Алейнікова//

Економіка та держава. – К.: «ДКС центр», 2014. – № 7. – С. 32–36.
7. Алейнікова О.В.

Управлінський

аспект

стійкого

розвитку

самоорганізованої бізнес-системи /О.В. Алейнікова// Економіка. Управління.
Інновації.

– 2014.

pdf/eui_2014_1_3.pdf

– №

2. –

Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/j-

8. Івкін В. М. Ставлення до змін персоналу як детермінанта розвитку
організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів / В.М. Івкін //
Організаційна та економічна психологія в Україні: тези Х Ювілейної
міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної
психології (Київ, 24-25 квітня 2014 року) / за наук. ред. С. Д. Максименка,
Л.М. Карамушки, М. С.Корольчука. – К. : Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2014. –
С. 1618.
9.Наливайко Г.В.

Психолого-педагогічні

та

організаційні

умови

формування самоосвітньої компетентності у майбутніх менеджерів освіти
/Г.В. Наливайко//

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». - К. :
Гнозис, 2014. Дод. 3 до Вип. 31. – С. 114119.
10.Наливайко Г.В.

Формування

самоосвітньої

компетентності

у

студентів – майбутніх менеджерів освіти /Г.В. Наливайко// «Вісник
післядипломної освіти» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України: Збірник наукових праць. – К. : Апостол, 2014. Вип. 10 (23). – С. 114
– 123.
11.Наливайко Г.В. Професійне становлення керівника загальноосвітнім
навчальним закладом шляхом формування самоосвітньої компетентності в
процесі навчання в магістратурі за спеціальністю «Управління навчальним
закладом» /Г.В. Наливайко// Теорія та методика управління освітою:
електронне наукове фахове видання ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти». – Київ, 2014. - Вип. 2 (14). – С. 28-34.
12.

Наливайко Г.В. Основи професійного розвитку педагогічних

працівників /Г.В. Наливайко// Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький

державний

педагогічний

університет

імені

Григорія

Сковороди». – К. : Гнозис, 2014. - № 9. - С. 333338.
13.

Солодков В.Т. Актуальність гуманоспрямованого соціального

управління /В.Т. Солодков// Післядипломна освіта в Україні. - К.: ДВНЗ
«УМО» НАПН України, 2014. - №2. - С. 38-44.

Дивак В.В. Напрями підготовки викладачів з педагогіки вищої

14.

школи за заочною формою навчання / В.В. Дивак // Імідж сучасного
педагога. Полтава: ПОІППО, 2014.– № 8 (147). – С. 57-59.
Збірники наукових праць і матеріали конференцій:
Алейникова О.В.

1.

Механизмы

и

инструменты

активизации

инвестиционно-инновационной деятельности предприятий // Сосотояние и
перспективы развития экономики в условиях неопределенности: сборник
статей Международной научно−практической конференции (г. Уфа, 19
февраля 2014) / отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. –
С. 12−16.
Алейнікова О.В.

2.

середовища

інновційних

Формування
проектів.

інформаційно-інтелектуального

Міжнародна

науково-практична

конференція «Інноваційний інформаційний простір в освітній і науковій
діяльності: проблеми становлення, особливості організації, ефективність та
перспективи розвитку» 19 – 20 листопада 2014 р. м. Кошіце, Словаччина.
3. Івкін В.М. Комплекс методик для вивчення особливостей та
детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій /
Л.М. Карамушка,

К.В. Терещенко,

В.І. Лагодзінська,

В.М. Івкін,

А.М. Шевченко // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія.
Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. праць Інституту
психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка,
Л.М. Карамушки. – К. – Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – Т. 1. – Вип. 40. – С. 915.
3.

Івкін В.М.

Ставлення

до

організаційних

змін

як

чинники

організаційної культури освітніх організацій / Дев’ята Міжнародна науковопрактична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін:
теоретичні

та

прикладні

проблеми»

(м. Київ,

Інститут

психології

ім..Г. С. Костюка, березень 2014 р.)
4.

Івкін В.М.

Ставлення

персоналу

освітніх

організацій

до

організаційних змін в контексті розвитку організаційної культури / VI

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Психолого-педагогічний

супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах
трансформації освіти» (м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПНУ, травень 2014).
5.

Штангей С.В. «Зміст стандартизації вищої школи на рівні

навчальних планів та програм» / VІ Міжнародна науково-практична
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Кафедра управління
проектами та
загальнофахових
дисциплін

2

1
2

4

-

* чисельник – кількість заходів
* знаменник – кількість учасників у заходах
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-

6

9
21

7

1
1

8

6
9

9

-

10

-

11

-

13

-

14

-

15

2
11

16

5
5

17

-

Усього

інші види
заходів
у тому числі
міжнародні

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

12

2
11

виставки

усього

круглі
столи
усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

усього

3

-

у тому числі
міжнародні

симпозіуми,
конференції
форуми

у тому числі
міжнародні

Назви структурних
підрозділів

усього

з’їзди,
конгреси

Види масових заходів
наукові
педагогічні
семінари
читання

у тому числі
міжнародні

Участь у науково-практичних масових заходах (одиниць)*

18

23
54

19

3
6

Таблиця ХІІ.3.

Кількісний і якісний склад науково-педагогічних і педагогічних працівників кафедри управління проектами та
загальнофахових дисциплін
(станом на 1 січня року наступного за звітним)
із них
Посади

Ректор
(директор)
Проректори
(заступники
директора)
Вчений
секретар
Завідувачі
кафедр
(відділів)
Професори
Доценти
Інші науковопедагогічні
працівники*
Усього
науковопедагогічних
працівників
Педагогічні
працівники
Усього

Усього
наукових
працівників*

докторів наук
усього

1

у т.ч. за
основним
місцем
роботи

кандидатів наук
усього

у т.ч. за
основним
місцем
роботи

без наукового
ступеня
у т.ч. за
основним
усього
місцем
роботи

за віковими категоріями
сумісники
до 35
років

1

35-50
років

50-60
років

60-70
років

понад
70 років

1

1
5
5

1

5
4

6
1

1
12

1

1

9

6

1

3

1

1

1

1

4

2

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз.

1
3

3

2
2

3

3

1

1

Таблиця ХІІ.4.

Дані про професійні кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників кафедри управління проектами
та загальнофахових дисциплін
(станом на 1 січня року наступного за звітним)
За вченими званнями
Посади
Ректор (директор)
Проректори (заступники
директора)
Вчений секретар
Завідувачі кафедр
(відділів)
Професори
Доценти
Інші науково-педагогічні
працівники*
Усього науковопедагогічних працівників
Педагогічні працівники
Усього

Усього
наукових
працівників

академік*

членкореспондент*

професор

доцент

1

1

5
5

5

старший
науковий
співробітник

Почесні звання
заслужений
лауреат
діяч,
Державної
працівник
премії
тощо

11
1
12

-

-

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник

6

-

-

-

ДАНІ ПРО ПУБЛІКАЦІЇ

№
з/п

Назва
наукових
підрозділів
(лабораторій, кафедр)

монографії

підручники

навчальні
посібники

програми

концепції

методичні
посібники

методичні
рекомендації

словники,
довідники

статті у фахових
виданнях

матеріали
конференцій

види
інші
наукової
продукції

У тому числі у
міжнародних
виданнях

Види опублікованої наукової продукції

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Кафедра управління
проектами та
загальнофахових
дисциплін

3
(1,2
д.а.)-

-

-

1
(1,3
д.а.)

-

_

-

_

17
(3 д.а.)

4
(0,2 д.а)

8
(1,2
д.а.)-

1
(0,2
д.а.)-

34
(2,3
д.а)

ВСЬОГО:
 чисельник – кількість планових публікацій
знаменник – кількість позапланових публікацій

зав. кафедрою УП та ЗФД
__________ О.В. Алейнікова

