
Звіт 
директора 

Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології ДЗВО «Університету менеджменту 

освіти» НАПН України
Рожнової Т. Є. 

про діяльність Інституту в 2021 році



Діяльність ННІМП здійснювалась 
відповідно до чинного законодавства: 
1.Указу Президента України «Про заходи 
щодо забезпечення пріоритетного 
розвитку освіти в Україні», Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 рр.; 
2.Стратегії розвитку Національної академії 
педагогічних наук України на період 2016 
–2022 рр.;
3. Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність».



Основними напрямами роботи ННІМП є
проведення освітньої та науково-методичної
діяльності.
Мета освітнього процесу в ННІМП в умовах 
Європейського простору вищої освіти –
підготовка конкурентоспроможних фахівців, 
забезпечення розвитку та набуття ними 
необхідних загальних та фахових  
компетентностей відповідно до рівнів 
Національної рамки кваліфікацій, а також 
можливостей для особистісного розвитку.
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Освітня діяльність у наданні освітніх послуг здійснюється 

в ННІМП відповідно до нормативно-правового  

забезпечення, пропонуючи сучасні гнучкі моделі з 

використанням інноваційних технологій. Організацію 

освітнього процесу спрямовано не лише на забезпечення 

здобуття студентами необхідних професійних 

компетентностей, а й на формування особистості



ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
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Діяльність ННІМП дозволяє здійснювати підготовку 
здобувачів вищої освіти за такими освітньо-
професійними, освітньо-науковими програмами:
- «Педагогіка вищої школи»;
- «Християнська педагогіка»;
- «Управління навчальним закладом»;
- «Спеціальна освіта (за нозологіями)»;
- «Управління персоналом та економіка праці»;
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- «Психологія»;
- «Управління проєктами»;
- «Менеджмент»; 
- «Менеджмент організацій та адміністрування (за 
видами економічної діяльності)»;
- «Публічне управління та адміністрування». 



освітній процес забезпечує чотири

випускові кафедри:

- економіки, підприємництва та 

менеджменту; 

- публічного управління і 

проєктного менеджменту; 

- педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти; 

- психології та особистісного 

розвитку. 7
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На сьогодні в Інституті розроблено та затверджено 15 

освітніх програм:
➢4 ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти). 

➢9 ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

➢1   ОНП другого (магістерського) рівня вищої освіти;

➢ 1  ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

➢- оновлення нормативної та методичної бази забезпечення якості 

вищої освіти та освітньої діяльності в ННІМП  ДЗВО “УМО”, 

зокрема оновлено програми навчальних дисциплін основного та 

вибіркового компоненту та силабуси до них відповідно до  

Положення про силабус навчальної дисципліни у ННІМП ДЗВО  

“УМО” ;

➢постійне оновлення ОПП та ОНП, при цьому враховується думка 

як групи забезпечення освітніх програм, так і думка стейкхолдерів. 

Оновлення ОПП та ОНП здійснюється відповідно до Положення 

про освітні програми в ННІМП у ДЗВО «УМО». 



ОРГАНІЗАЦІЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ

На початок 2021-2022 навчального року оновлено і 

розміщено на сайті всі ОНП та ОПП, навчальні плани, за 

якими здійснюється освітній процес в ННІМП 

9
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Об’єкт дослідження Предмет дослідження

управління закладом вищої освіти на засадах 
інноваційних технологій

зміст, форми та методи управління закладом 
вищої освіти на засадах інноваційних 

технологій



Загальна кількість працівників ННІМП станом на 01.12.2021 р. становила 64 особи, з них:
Штатних науково-педагогічних працівників- 47

за основним місцем роботи :                                                
доктори наук – професори - 6
доктори наук – доценти - 3
кандидати наук – доценти– 18
кандидати наук –с.н.с- 1
кандидати наук - 2
старших викладачів без наукового ступеня - 4
за внутрішнім сумісництвом:
доктор наук – професор - 0
кандидати наук – доценти - 4
кандидат наук - 2
старший викладач без наукового ступеня – 7
педагогічних працівників – 9 осіб
кандидати наук – доценти - 1
кандидат наук – 1
без наукового ступеня – 7

Інших осіб - 2

Осіб, які працюють за зовнішнім сумісництвом – 6, 

з них

- науково-педагогічних працівників – 4 (доктори 

наук – професори)

- кандидати наук – 2.



АКРЕДИТОВАНО ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ»; СЕРТИФІКАТ ВИДАНО 31.07.21Р.; 

ВІДПОВІДАЛЬНІ: КАФЕДРА ПУПМ   ННІМП 
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Науково-педагогічних працівників ННІМП  включено до 

реєстру експертів з акредитації освітніх програм; 

26.01.21р.; рішення НАЗЯВО
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Аналіз загального контингенту 

здобувачів та слухачів вищої освіти в 

ННІМП

380 386 390
437

386

529

817
772

919

2019р. 2020р. 2021р.

ОС бакалавр ОС магістр Всього:



ОС магістр УНЗ ОС магістр ПВШ ОС магістр ХП ОС магістр СО (за 
нозологіями)

Всього

81

33

65

39

218

57

36
24

38

155

86

24

54
60

224

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2019р. 2020р. 2021р.



ОС бакалавр 
УПЕП

ОС бакалавр 
Менеджмент

ОС бакалавр 
ПТБД

ОС магістр УПЕП ОС магістр МОіА 
(за видами е.д.)

ОС магістр ПТБД Всього

22

139

49
47

16

273

18

139

63

5

35

7

267

32

131

68

10

48

3

292

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

2019р. 2020р. 2021р.



ОС магістр УП ОС магістр ПУА Всього

38

1

39

21 24

45

14

57

71

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

2019р. 2020р. 2021р.



Аналіз зарахованих здобувачів вищої освіти 

ННІМП (2019-2021 рр.)

298

283

339

ВСЬОГО ПО ННІМП

2021 р.

2020 р.

2019 р.

Кафед
ра 

ЕПМ 
Всього

УПЕП 
(ОС 

бакал
авр)

Менед
жмент 
( ОС 

бакал
авр)

ПТБД 
(ОС 

бакал
авр)

УПЕП 
(ОС 

магіст
р)

Менед
жмент
( ОС 

магіст
р)

ПТБД 
(ОС 

магіст
р)

Кафед
ра 

ПУПМ 
Всього

УПЕП 
(ОС 

магіст
р)

ПУА 
(ОС 

магіст
р)

Кафед
ра 

ПАСО 
Всього

УНЗ 
(ОС 

магіст
р)

ПВШ ( 
ОС 

магіст
р)

ХП 
(ОС 

магіст
р)

СО (за 
нозол
огіями
) (ОС 
магіст

р)

Кафед
ра 

ПОР 
Всього

Психо
логія 
(ОС 

бкала
вр)

Психо
логія(
ОС 

магіст
р)

2019 р. 91 11 37 11 28 4 25 16 9 70 32 24 14 110 35 75

2020 р. 83 8 34 11 3 24 3 33 7 26 94 28 13 14 39 73 21 52

2021 р. 60 9 27 7 3 14 41 8 32 126 56 6 41 23 155 66 89

91

11

37

11

28

4

25
16

9

70

32
24

14

110

35

75

83

8

34

11
3

24

3

33

7

26

94

28
13 14

39

73

21

52

60

9

27

7 3
14

41

8

32

126

56

6

41

23

155

66

89



Аналіз зарахованих іноземних громадян

ННІМП (2019-2021 рр.)

2019 р.

2020 р.

2021 р.

073 Менеджмент 
(ОС баалавр)

051 Економіка 
(ОС бакалавр)

073 Менеджмент 
(ОС магістр)

053 Психологія 
(ОС магістр)

Всього по ННІМП

3
1 1

5
3

1

3

1

8

9

6
7

2

24



Вступ без ЗНО 
(в рамках УГОДИ між ДЗВО «Університет

менеджменту освіти» і Варшавським Університетом

менеджменту «COLLEGIUM HUMANUM» (Республіка

Польща, м. Варшава) 

7

1

9

0

18

1

16

1

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

2020 р. - 17 слухачів вищої освіти

2021 р.- 36 слухачів вищої освіти
16

2
1 1

6

2

17

3
4

2

6 6
8

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

2020 р. - 20 слухачів вищої освіти

2021 р. - 52 слухача вищої освіти



Аналіз випуску бакалаврів ННІМП
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Аналіз випуску магістрів ННІМП
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У 2021 році 256 здобувачів вищої освіти 

успішно закінчили навчання в ННІМП

освітній ступінь «бакалавр» отримали –

85 осіб, 

освітній ступінь «магістр» отримали – 171 

особа
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2020/2021р.  - 72 іноземних громадян, 

2019/2020 р. – 39 іноземних громадян. 

Наразі відділення з підготовки іноземних громадян до 

вступу у ЗВО виведено зі структури ННІМП

24



У 2021 році ННІМП також надана була нова додаткова освітня послуга: 

проведення іспиту та видачі довідки на підтвердження знання й 

володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування 

іноземними громадянами. Всього було видано 33 довідки, що дало 

можливість додатково заробити Університету 33 * 2900 грн. = 95700 

гривень.
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Вагомими інноваціями у забезпеченні 

освітньої діяльності Інституту стало 

створення та функціонування Центру 

психологічної підтримки здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічних 

працівників Інституту PSY-2.
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Програми Два дипломи на 2020-2021 н.р. за спеціальністю
«Управління у міжнародному бізнесі» у Вищій школі
управління охороною праці у Катовіцах (Республіка
Польща); Вища школа суспільно-природничих наук

ім. Вінцента Поля в Любліні
(м. Люблін, Республіка Польща)

27

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

взяли участь у Програмі Два Дипломи, а також 2

здобувачів першого курсу магістратури

розпочали навчатися у березні 2021 року.



Програма академічної мобільності

28

У рамках співробітництва із Університетом імені Яна 

Длугоша в м. Ченстохова 10 здобувачів вищої освіти 

ННІМП в рамках Програми академічної мобільності 

пройшли онлайн стажування за напрямами «Соціальна 

робота» та «Економіка» (м. Ченстохова, Республіка 

Польща, січень 2021 р.).

Також у рамках співпраці з Університетом ім. Яна 

Длугоша у м. Ченстохова (Республіка Польща) пройшли

стажування та закінчили навчання троє здобувачів

вищої освіти за магістерською програмою «Економіка», 

спеціальністю «Управління проєктами». Це Ярослав 

Плагун, Олександр Петришин, Ядвига Лозинська. 

Куратором стажування від кафедри була доцент О. В. 

Дубініна.
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Наукова робота в ННІМП у  2021 р. здійснювалася на рівні кафедр у 
межах річного навантаження викладачів та наукової складової роботи 

кафедр. 
Кафедри працювали за такими комплексними науково-дослідними 

темами: 
«Тренди, ризики та детермінанти соціально-економічного 

розвитку організації в умовах цифрової трансформації») (Термін 
виконання: 2021–2023 рр.);

«Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних 
умовах» (РК 0117U002377) (Термін виконання: 2017–2021 рр.);

«Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та 
удосконалення системи управління проєктами» (РК0119U000543). 

(Термін виконання: 2019-2021 рр.).;
«Трансформація публічного управління розвитком соціально-
економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу 

суспільства і держави» (0120U105398) (Термін виконання: 11. 2020–
12.2025 рр.);

«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх 
змін» (РК № 0117U002378) (Термін виконання: 2017-2021рр.).



«Підготовка конкурентноспроможних фахівців в умовах            

освітніх змін» (0117U002378 (2017-2021)  

1. Підготовлена  монографія Н. О. Приходькіною на тему «Медіаосвіта учнів у 

шкільництві англомовних країн». 

2. Результати наукового дослідження Н. О. Приходькіної впроваджено в освітній 

процес Криворізького державного педагогічного університету (довідка № 06/41 

від 13.03.2020 р.), Національного університету «Чернігівський колегіум імені 

Т. Г. Шевченка» (довідка № 746/01 від 13.04.2020 р.), Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (довідка № 592 від 26.11.2020 р.), 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії мені Тараса Шевченка 

(довідка № 348 від 17.05.2020 р.), Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (довідка № 275/01 від 

14.04.2020 р.).



3. Підготовлена  дисертаційна робота Н. О. Говорухи на тему «Соціально-педагогічні 

умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Теорія та історія 

\педагогіки».

4. Підготовлена  дисертаційна робота Г. В. Зварич на тему «Моніторинг якості освітніх 

послуг у закладах загальної середньої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки», спеціалізація «Теорія і методика управління освітою». 

«Підготовка конкурентноспроможних фахівців в умовах            

освітніх змін» (0117U002378 (2017-2021) 



ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук 2020/2021 навчального року у галузі «Менеджмент освіти» ; квітень
2021р.; етяна Короід (студ. 2 курсу ОПП УНЗ та її науковий керівник - професор кафедри

ПАСО  МАХИНЯ Т. А.

33



Всеукраїнський конкурс студентських команд LoNG
(Look of New Generation/Погляд нового покоління) 2021 р. (керівник-консультант _к.е.н. 

Брусєнцева О. А. – доцент кафедри ЕПМ  ННІМП)

◉ Організаторами Всеукраїнського конкурсу

студентських команд LoNG-2019 (Look of New

Generation/Погляд нового покоління)

виступають Українська асоціація з розвитку

менеджменту та бізнес освіти, Мережа

Глобального договору ООН в Україні,

Київська Бізнес Школа, Академія праці,

соціальних відносин і туризму.

◉ В першому турі зареєстровано 58 команд із 44

закладів вищої освіти з 18 міст України (Вінниця,

Запоріжжя, Дніпро, Житомир, Івано-Франківськ,

Ірпінь, Київ, Кривий Ріг, Лозова, Львів, Миколаїв,

Полтава, Рівне, Харків, Хмельницький, Суми,

Тернопіль, Чернігів). Загальна кількість студентів-

учасників – більше 400. 34



I Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і молодь – 2021: пріоритетні
напрями глобалізаційних змін». 16 квітня 2021 р., м. Київ

35

За результатами роботи науково-педагогічних працівників  з 

керівництва студентськими науковими гуртками, 

проблемними групами, лабораторіями за результатами 

наукових досліджень були підготовлені виступи, з 
публікацією тез, здобувачів вищої освіти на:



І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», на яку зареєструвались
187 учасників; 16.04.21р.; відповідальні: кафедра ПУПМ

36



ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ШКОЛА СИНЕРГІЇ ОСВІТИ І 
ДУХОВНОСТІ: НОВІ ВИКЛИКИ, ТРЕНДИ І МОЖЛИВОСТІ»

26.11.21Р.: ОРГАНІЗАТОР: КАФЕДРА ПАСО

37



Видання збірника: Психолого-педагогічний супровід 
професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в 

умовах трансформації освіти: Матеріали ІХ Міжнародної 
науково-практичної конференції (18 грудня 2020 р., м. Київ). 

Київ: ДЗВО «УМО», 2021. 234 с. URL: https://cutt.ly/tYebd5l 
(Укладач: Брюховецька О. В.)

38



Публікація тез доповідей здобувачів вищої освіти кафедри психології та особистісного розвитку
ННІМП УМО у збірнику: Психологічна допомога: від кризи до ресурсу. Матеріали ІV Всеукраїнського

науково-практичного форуму (19–25 квітня 2021 року, м. Суми) / за заг. ред. А. В. Вознюк, О. Ю. 
Василега. Суми: НВВ КЗ СОІППО. 2021. С. 113–116. URL: https://cutt.ly/7YfbIth

39



Перший Міжнародний online-марафон психологічної допомоги «ECOPSYHELP» у межах форуму 
екофасилітаторів «ECOPSYFORUM-2021», Громадська організаціїя «Українська асоціація екологічної

психологічної допомоги», Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 
05 червня 2021  р.

40



ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових учнівських проєктів і розробок «Універсіада-
2021»; 26.03.21р.; відповідальні: Дубініна О.В. – доцент кафедри ПУПМ; Бурлаєнко Т. І. – зав. 

кафедри ЕПМ  ННІМП

41



Участь здобувачів вищої освіти кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 
ННІМП (Ботезат Денис та Дєопік Олександра) у студентському балі "Чарівна Віденська

казка" 11.12.2021 
(куратор – Постоєва О. Г.)

Департаментом молоді та спорту
Київської міської ради (КМДА) спільно з
громадською організацією «Об’єднання
творчих ініціатив» 11 грудня 2021 року
організовано студентський бал «Чарівна
Віденська казка»

42



Засідання круглого столу «Інтернаціоналізація вищої освіти: виклики, досягнення, 
перспективи», у рамках ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021»; 

20.10.21р; ННІМП

43



Загальна кількість публікацій, підготовлених ННІМП за звітній
період, – 338 наукових праць (з яких праці штатних працівників -

178; праці зовнішніх сумісників -14; праці аспірантів – 10; студентів
- 131), з них  наукова продукція (всього – 11 ):  монографії – 6 , 

матеріали конференцій- 5, у тому числі збірники тез доповідей
(всього – 5), навчальна продукція (всього – 28 ): навчальні програми

– 27, підручники – 1; довідкова продукція (всього –1): енциклопедії
(енциклопедичні словники) – 1; статті (всього)  – 93  , з них  

публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних
(scopus або web of science core collection)  – 14, у міжнародних

виданнях – 24 , у наукових фахових виданнях – 30  , у наукових
періодичних виданнях – 31   , нефахових виданнях – 2;  тези
(всього)  – 192  , з них у збірниках наукових праць (матеріалах
міжнародних конференцій –113, матеріалах всеукраїнських

конференцій –79). 
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за 2020 та 2021 роки
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ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ
Лекція представника Всеукраїнського Інституту розвитку інтелекту (м. Київ, Україна) Андрія

Міфтахова на тему: «Особливості управлінського мислення: досвід Південної Кореї» для здобувачів
вищої освіти; 29.01.21р.; відповідальні: кафедра ПУПМ   ННІМП

46



ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ 
Лекція громадського діяча, лідера руху за якість і організаційну досконалість в Україні, президента 

Української асоціації досконалості та якості, віце-президента Українського союзу промисловців і
підприємців (УСПП), голови комісії УСПП з питань якості, сертифікації і

конкурентоспроможності Петра Калити на тему: «Підготовка управлінських кадрів в Україні» для 
здобувачів вищої освіти; 11.02.21р. відповідальні: кафедра ПУПМ   ННІМП

47



ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ 
Лекції д. п. н., професора, керівника департаменту соціальної̈ роботи та публічного здоров’я

Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (республіка Польща) Міровської Маріоли для здобувачів
вищої освіти в рамках програми Європейського Союзу, що підтримує проєкти, партнерства, заходи і

мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту Erasmus+; 27.05.21р.;
відповідальні: кафедра ЕПМ   ННІМП 

48

Теми лекцій:
1. Кейс-менеджмент (case 

mangement) – як суспільно-
інвестиційний елемент

системи соціальних послуг.
2. Основи управління, 

методологічні аспекти та 
етапи Case Mangement.

3. Empowerment – як 
розширення прав і
можливостей кейс-

менеджера, етичний аспект.
4. Кейс-менеджмент 

(управління випадком) – як 
технологія майбутнього
в закладах вищої освіти



ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ 
Лекція засновниці освітньої екокомпанії KUNO Leadership Community, члена правління торгового 

концерну Metro AG, телефонної компанії Elisa Oyj, компанія з продажу нерухомості Tritax EuroBox PLC 
Еви-Лотти Шьостедт для здобувачів вищої освіти; 25.05.21р.

49



ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ 
Лекція у рамках дисципліни «Економічне врядування» ОПП «Публічне управління та 

адміністрування» на тему: «Трансформація та реформи громад: досвід Польщі» для здобувачів вищої
освіти; 16.09.21р.; відповідальні: кафедра ПУПМ   ННІМП

50

Лектори:

Даріуш ПАВЛІЩИ, голова гміни

Громадка (Республіка Польща), 

доктор економічних наук, професор;

Марцін КЕСІ, декан Бидгощського

університету економіки, доктор 

економічних наук, почесний

професор;

Петро ПАЧОСКІ, заступник міського

голови, депутат міської ради Єленя

Гура, докторант Вроцлавського

економічного університету



Гостьові лекції
Лекція проректора з академічних питань CASPIAN UNIVERSITY м. Алмати, Республіка Казахстан, 
доктора PHD Оксани Киричок на тему: «Особливості реформування системи освіти Республіки
Казахстан» для здобувачів вищої освіти ННІМП освітньо-професійної програми «Управління

навчальним закладом» групи УНЗ-2020; 05.10.21р.; відповідальні: кафедра ПАСО   ННІМП

51



Засідання вчених рад ННІМП (відповідно до плану (29.01.21р.; 12.02.21р.; 15.04.21р.; 10.06.21р.; 

09.09.21р.; 11.11.21р.; 09.12.21р.21р.); керівник: директор ННІМП Рожнова Т. Є.

52



Зустріч здобувачів вищої освіти з дирекцією інституту та представниками структурних
підрозділів університету; 20ю05.21р.; відповідальні: дирекція ННІМП

53



Оперативні наради зi здобувачами вищої освіти Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту 

освіти», які проживають у гуртожитку Університету; 03.03.21р.; відповідальні: директор 
ННІМП – Рожнова Т.Є.; голова Студентської колегії – Чепенко Є. С.

54



Щомісячні  наради з кураторами академічних груп (23.12.21р; 09.02.21р.; 17.03.21р.;  18.05.21р.; 
14.06.21р.; 08.09.21р.керівник: заст. директора з навчально-виховної роботи ННІМП

55



Щомісячні старостати академічних груп (13.12.21р;  11.02.21р.; 24.02.21р; 
31.03.21р.; 13.04.21р.;  28.04.21р.; 14.05.21р.; 09.09.21р.; 07.10.21р.; 10.11.21р. керівник: 

заст. директора з навчально-виховної роботи ННІМП

56



Виставка художніх та авторськіих виробів здобувачів вищої освіти та НПП ННІМП
(лютий-червень 2021р.)

57



Християнська виставка картин «Цитата» представлена  громадською організацією
«Асоціація художників-християн» (13 жовтня – 10 листопада 2021р.), відповідальні: кафедра 

ПАСО  ННІМП

58



Профорієнтаційна робота з популяризації вищої освіти для дорослих та молоді (м. Харків, 
07.02.21р., бібліотека імені Василя Сухомлинського та Інституті модернізації змісту освіти

НАПН України 09.02.21р керівник: Сіданіч І. Л. – зав. кафедри ПАСО)

59



Профорієнтаційна робота. І Форум обдарованих учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти області; 19.05.21р.; учасники: кафедра ПУПМ та кафедра ЕПМ ННІМП

60



Профорієнтаційна робота з популяризації вищої освіти для дорослих та молоді (зустріч з 
директоркою Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти Житомирської
області та колективом Центру сфери послуг 03-04.11.21р., керівник: Рожнова Т.Є. – директор ННІМП)

61



Профорієнтаційна робота з популяризації вищої освіти для дорослих та молоді (заклади 
освіти міста Одеси 31.05 – 01.06.21р., керівник: Сіданіч І. Л. – зав. кафедри ПАСО ННІМП)

62



Зустріч із представниками Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації у 
рамках профорієнтаційної роботи; 10 вересня 2021 року; відповідальні: завідувач кафедри 

ПАСО  ННІМП

63



Профорієнтаційна робота кафедри психології та особистісного розвитку в межах Дня 
подяки, 12 вересня 2021 року

12 вересня 2021 р. в межах
відзначення Всеукраїнсьного Дня
подяки було проведено
профорієнтаційну роботу щодо
вступу на навчання до ННІМП на
магістерські програми навчання
кафедри психології та особистісного
розвитку та кафедри економіки,
підприємництва та менеджменту, в
процесі якої було роздано
профорієнтаційні флаєра та
рекламна продукція

64



Дні відкритих дверей у ННІМП 20.02.21р.; 27.02.21р.; 13.03.21р.
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Дні відкритих дверей у ННІМП 20.03.21р.; 12.05.21р.; 25.11.21р. 

66



Завідувачка кафедри ЕПМ  ННІМП Бурлаєнко Т. І. - кореспондент Radio Motyw (Polska)

◉ Щотижневі аудиції польською мовою
по понеділках (о 10.00 год.) про
наукове та суспільне життя в Україні.

◉ Режим доступу: https://www.radio-

motyw.eu

67



Захисти кваліфікаційних робіт: здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент 

організації і адміністрування» (за видами економічної діяльності); 24.02.21р.

68



Захисти кваліфікаційних робіт: здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 053 Психологія, 073 Менеджмент; 

травень 2021р.

69



Науково-методологічний семінар «Тенденції та проблеми управління закладами освіти: 
виклики ХХІ століття» в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра –

2021»;  09.04.21р.; відповідальні: Сіданіч І. Л. – зав. кафедри ПАСО  ННІМП

70



Лекція проф. Лушина П. В. «Освіта дорослих: психологічні перспективи або вже не буде так, 
як раніше» в межах ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021», 27.05.2021 р., 

платформа Zoom, м. Київ

71



Перший Міжнародний online-марафон психологічної допомоги «ECOPSYHELP» у межах форуму 
екофасилітаторів «ECOPSYFORUM-2021», Громадська організаціїя «Українська асоціація екологічної

психологічної допомоги», Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 
05 червня 2021  р.

72



Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки
конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення»; 16.02.21р.; відповідальні: 

Лушин П. В. – зав. кафедри ПОР ННІМП; Бурлаєнко Т. І. – зав. кафедри ЕПМ  ННІМП

73



Участь у проведені тренінгів Бурлаєнко Т.І., завідувачкою кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту, кандидатом педагогічних наук, доцентом (1. Освіта без хейту: кроки до школи без 

ненависті; 2. Патостримінг VS кар’єра: вплив, наслідки та як себе убезпечити; 3. Сучасні вимоги до 
компетентностей педагога - новий формат досвідченості освітянина) під час практичної підготовки 

освітніх експертів за програмою «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти», 17 червня 2021 р., м. Київ
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Участь  у програмі академічної мобільності викладачів ННІМП; 19.04 – 23.04.21р.; 
учасник: Бурлаєнко Т. І. – зав. кафедри ЕПМ  ННІМП

З 19.04.2021 р. по 23.04.2021 р. згідно до
Угоди про співпрацю між ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» та
Університет імені Яна Длугоша в
м. Ченстохова (Республіка Польща) від
01.06.2016 р. та в рамках програми
Європейського Союзу, що підтримує
проєкти, партнерства, заходи і мобільність
у сфері освіти, професійної підготовки,
молоді і спорту Erasmus+ завідувачка
кафедри економіки, підприємництва та
менеджменту Тетяна БУРЛАЄНКО взяла
участь в програмі академічної мобільності
викладачів (8 годин) та отримала
сертифікат. 75



Семінарі в посольстві Латвійської республіки організований консалтинговою компанією «Інтелект
Гід» спільно із Латвійським Університетом (University of Latvia), університетом «Turiba» (University 

Turiba), Вентспілською вищою школою (Ventspills University College) та Ризьким технічним
університетом (Riga Technical University).; 20.10.21р; учасник: Ковтун О. А. – професор кафедри ПУПМ
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Гостей семінару привітав Надзвичайний та 

Повноважний посол Латвійської Республіки

пан Ілгварс Клява (Ilgvars Kļava) та директорка

компанії «Інтелект Гід» Дарія Курдюмова.



Участь науково-педагогічних працівників ННІМП у програмах міжнародного 
стажування та підвищення кваліфікації; 11.09 – 17.10.21р.; учасники: Морозова М. Е. –

доцент кафедри ЕПМ   ННІМП та Мурашко О. В. - доцент кафедри ЕПМ   ННІМП

Міжнародне стажування «Fundraising

and organization of project activities in»,

Amount: 180 hours / 6 ECTS credits,

Internship period: from September 11 to

October 17, 2021, Form of study: distance

learning, Participant category: scientific and

pedagogical workers, Learning result:

development of professional competencies,

Certificate issue date: October 17, 2021, Place

of internship: Krakow, Poland, Series and

registration number: SZFL-000787

(Морозова М. Е.)

◉ THE INTERNATIONAL SKILLS 

DEVELOPMENT (THE 

BEBINAR) ES №7060/2021 

19.07.2021.  12.07.2021 -

19.07.2021. (Lublin Repablic of

Poland)

(Мурашко О. В.)
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Навчання освітніх експертів за програмою «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої
системи забезпечення якості освіти» (виступ проф.  Лушина П. В.; Управління Державної

служби якості освіти у Київській області спільно з ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України за підтримки ректора Кириченка М.О., 16 червня 2021 р.) 
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VI Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Хортицький Кобзар», 09.03.21р., член журі конкурсу-
фестивалю - Карташов Є. Г. , зав. кафедри ПУПМ ННІМП
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Флешмоб «День вишиванки в УМО» (20.05.21р.)

80



Підписання угоди про співпрацю між ДЗВО «УМО» та Запорізькою
обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною радою; 20.04.21р., 

відповідальні: Карташов Є. Г., завідувач кафедри ПУПМ
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Дружні зустрічі з проректором з академічних питань Каспійського університету (Caspian 
University), м. Алмати (Казахстан) Оксаною Киричок, доктором PhD, випускницею
Каліфорнійського університету в Берклі, США, за програмою Болашак і Nazarbayev

University.; 02.09.21р. Та 16.09.21р.
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Участь науково-педагогічних працівників ННІМП УМО у підготовці 
довідкового видання «Енциклопедія освіти»: Енциклопедія освіти / 

Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. 
Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва; редкол.: О. І. 

Ляшенко, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, П. Ю. Саух, Л. Д. 
Березівська, І. Д. Бех, В. Ю. Биков, М. С. Гальченко, В. В. Засенко, С. А. 

Калашнікова, М. О. Кириченко, Л. Б. Лук’янова, В. Г. Панок, В. О. 
Радкевич, О. Я. Савченко, М. М. Слюсаревський, О. В. Сухомлинська]: 

2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 1144 с
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ННІМП - АКТИВНИЙ УЧАСНИК - МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ –
21»; 31.03-02.04.21Р.;НАГОРОДИ 
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ННІМП - АКТИВНИЙ УЧАСНИК - МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ –
21»; 31.03-02.04.21РОКУ; НАГОРОДИ 

85

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у
номінації «Розвиток партнерства освіти й
бізнесу як стратегічного ресурсу підготовки
конкурентоспроможних фахівців»
нагороджено золотою медаллю за
монографію «Управління
конкурентоспроможністю персоналу, робіт
та послуг» авторського колективу кафедри
економіки підприємництва та менеджменту
й кафедри публічного управління і
проєктного менеджменту ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти».



ННІМП - АКТИВНИЙ УЧАСНИК - МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «Освіта та кар’єра-2021»»;14-15 
ЖОВТНЯ 2021РОКУ

86

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на

Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та

кар’єра-2021» у номінації «Інноваційний

розвиток освіти та сучасні педагогічні

технології» нагороджено золотою медаллю за

монографію «Тенденції та проблеми управління

закладами освіти: виклики XXI століття»,

підготовлену авторським колективом кафедри

педагогіки, адміністрування та спеціальної

освіти Навчально-наукового інституту

менеджменту та психології.



ННІМП - АКТИВНИЙ УЧАСНИК МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2021»;
09.4-10.04.21Р.;НАГОРОДИ: 14 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ННІМП БУЛО 

ВІДЗНАЧЕНОДИПЛОМАМИ
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Урочистий захід з нагоди посвяти в студенти першого курсу ННІМП; 01.09.21р
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Урочистий захід з нагоди посвяти в студенти першого курсу ННІМП; 01.09.21р
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Онлайн-конкурс для здобувачів вищої освіти першого курсу ННІМП «Дебют 
першокурсника» 21.10.2021 р.; відповідальна: Драгунова В. В. – заст. директора ННІМП
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Конкурс читців-декламаторів творів до дня народження Т.Г. Шевченка «Читаємо твори Т.Г.
Шевченка разом» серед здобувачів вищої освіти та слухачів відділення підготовки іноземних
громадян до вступу у ЗВО; 09.03.21р., відповідальні: заст. Директора з навчально-виховної
роботи ННІМП – Жукова І. В.; завідув. Відділення з підготовки іноз. Громадян – Вишневська А. П.
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Благоустрій території ННІМП 2021 р.; відповідальна: Драгунова В. В. – заст. директора 
ННІМП
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ВШАНУВАННІ ПАМ'ЯТІ НЕВИННО РОЗСТРІЛЯНИХ ЖЕРТВ 
БАБИНОГО ЯРУ; 29-30.09.21Р.; СТУДЕНТИ І КУРСУ ННІМП

93



ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ННІМП ІЗ ВІЙСЬКОВИМ ФЕЛЬДШЕРОМ, 
СОЛДАТОМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, УЧАСНИКОМ АТО, УПОВНОВАЖЕНИМ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ СВИРИДЕНКОМ В.В.; 13.10.21Р.
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Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови. 
09.11.21р.
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В онлайн-режимі, до Дня Гідності та Свободи, відбувся виховний захід «З Україною в 
серці»; 19.11.21р.; відповідальна: Драгунова В. В. – заст. директора ННІМП

96



Флешмоб до Дня вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 рр. 26.11.21р.; 
відповідальна: Драгунова В. В. – заст. директора ННІМП
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Підписання у 2021 році угод та 
меморандумів із партнерами:

1. За сприяння ННІМП підписана нова угода про міжнародну

співпрацю між ДЗВО «УМО» та „Вищою школою суспільно-

природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні (VINCENT

POL UNIVERSITY IN LUBLIN)” (м. Люблін, Польща). Дана

угода сприятиме програмі «подвійного дипломування» (2d)

(освітній рівень (бакалавр)) напрями: «підприємництво,

торгівля біржова діяльність», «менеджмент»,«економіка»

/ «економіка підприємства», «міжнародний бізнес».

2. За ініціативи ННІМП була підписана угода між ДЗВО «УМО»

та Каспійським університетом (Caspian University), м. Алмати

(Казахстан).
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Підписання у 2021 році угод та 
меморандумів із партнерами:

3. ННІМП ініціював підписання угоди між ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» та з Асоціацією Міжнародних та Всеукраїнських

Громадських Організацій «Дитина».

4. За ініціативи ННІМП відбулося підписання Меморандуму про 

співпрацю і партнерство між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України та Академією Всесвітнього торгівельного центру «Київ».

5. За ініціативи завідувача кафедри публічного управління і проєктного

менеджменту ННІМП Є. Г. Карташова відбулося підписання угоди про 

співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Запорізькою

обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною радою.
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Підписання у 2021 році угод та 
меморандумів із партнерами:

6. Підписана угода з Ізмаїльським державним гуманітарним

університетом.

7. За ініціативи ННІМП відбулося підписання Меморандуму про 

співпрацю і партнерство між ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України та Академією Всесвітнього

торгівельного центру «Київ».

8. Підписана угода з Італійським інститутом культури в 

Україні.

9. Підписано договір про співробітництво між ТОВ «Інститут 

інтернаціоналізації наукового розвитку та промислових 

відносин».
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ТОВ «Інститут інтернаціоналізації 
наукового розвитку та промислових 
відносин» виділив дві стипендії, у 

розмірі 2000 грн. в місяць, для 
здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання



ПІЛОТНА ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ УПРАВЛІННЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ
05.10.21Р.; УЧАСНИКИ: РОЖНОВА Т.Є. – ДИРЕКТОР ННІМП, БУРЛАЄНКО Т.І. – ЗАВ. КАФЕДРИ

ЕПМ
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Нагороди НПП ННІМП у 2021 році
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Грамотою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» - 13,

Подякою ДЗВО «Університет менеджменту освіти – 2 ; 

Подякою НАПН України – 4 ; 

Грамотою НАПН Укриїни – 1,

Почесною грамотою НАПН України – 3 ,

Медаллю «Григорій Сковорода» НАПН України - 2, 

Медаллю «Ушинський К. Д.» НАПН України – 4.



Перспективи на 2022 рік
1. Сприяти написанню і захисту кандидатських та докторських дисертаційних

досліджень за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки; 028 Публічне

управління та адміністрування; забезпечити отримання вченого звання доцента та 

професора викладачами кафедр Інституту. 

2. Посилити публікаційну активність професорсько-викладацького складу у фахових 

видання і у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus і Web of 

Science, та стимулювати написання методичних робіт з освітніх компонент, які 

забезпечуються НПП.

3. Налагодити співпрацю з представниками управління ресоціалізації та соціальної

реабілітації департаменту державної кримінально-виконавчої служби України. 

4. Розвивати міжнародний науковий обмін шляхом: стажування науково-

педагогічних працівників, здобувачів та аспірантів у закордонних закладах вищої 

освіти; запрошення провідних зарубіжних учених для виступів та читання лекцій з 

перспективних і проблемних напрямів педагогічних, економічних, психологічних 

наук та публічного управління та адміністрування; проводити міжнародні наукові 

конференції та конференцій з міжнародною участю. 
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Перспективи на 2022 рік
5. Продовжити міжнародну співпрацю з Католицьким університету в Ружомберку

(Словакія), з Вищою школою управління охороною праці в місті Катовіце

(Республіка Польща); Гуманітарно-Природничим Університетом імені Яна Длугоша

в Ченстохові, Всеукраїнським Інститутом Розвитку Інтелекту, Каспійським

університетом (Caspian University), м. Алмати (Казахстан). 

6.  Заключити угоду про співпрацю між ННІМП та Інститутом Юрая Палеша в 

Левочі Катольцького університету в Ружомберку (Словакія). 

7. Започаткувати, відповідно до угоди, міжнародну  співпрацю між ДЗВО «УМО» та 

„Вищою школою суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні 

(VINCENT POL UNIVERSITY IN LUBLIN)” (м. Люблін, Польща).  (Нова програма 

двох дипломів. Вступ без ЗНО).

8. Активізувати співпрацю з Італійським інститутом культури в Україні.

9. Вивчити питання щодо ліцензування спеціальності «Соціальна робота» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.

10.  Виробити механізми щодо вчасної ліквідації фінансової заборгованості студентів. 
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Перспективи на 2022 рік
8. Вивчити питання щодо створення органу студентського самоврядування в 

ННІМП. 

9. Вивчити питання щодо аренди спортивної зали для студентів.

10. Переосмислення дієвих стратегій профорієнтаційної роботи з метою підвищення 

рівня академічної привабливості університету та інституту зокрема; покращити

показники вступу випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до 

магістратури шляхом проведення профорієнтаційних бесід з дирекцією, кафедрами, 

здобувачами освіти.

11. Розробити цілісну систему підтримки науково-дослідницької роботи 

талановитої студентської молоді, всіляко сприяти їх участі у регіональних, 

всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (науково-практичних семінарах, 

конкурсах, олімпіадах, конференціях, тощо).

12. Розвивати та вдосконалювати студентське самоврядування як рівноправного

учасника освітнього процесу, поглиблювати співпрацю органів студентського

самоврядування з дирекцією ННІМП, завідувачами кафедр, кураторами 

академічних груп.
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