
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  

НАВЧАЛЬНО - НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою ННІМП  
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 
(протокол № 11 
від 20 грудня 2021 р.) 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН  

розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту і психології 

до 2025 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2021 



ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

до 2025 рр. 

 
№ 

з/п 

Планові завдання Відповідальні Ресурси / 

заходи 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

(документи, 

лінки, 

сертифікати 

тощо) 

1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування ННІМП 

1 Удосконалення та 

розробка нових 

Положень, 

рекомендацій, 

інструкцій, що 

регламентують процес 

підготовки здобувачів 

вищої освіти 

Дирекція 

ННІМП, 

завідувачі 

кафедр  

 2022-2025 Положення, 

рекомендації, 

інструкції, що 

регулюють 

організацію 

освітнього 

процесу для 

здобувачів 

вищої освіти 

      

2. Розвиток кадрового потенціалу. 
1 Підвищення якісного 

складу ННІМП ( за 

рахунок захисту 
дисертації професора 

кафедри педагогіка, 

адміністрування та 
спеціальної освіти 

Махині Т. А. та ст. викл. 

Кафеїри ПУіПМ 

Корсакевичем С.С.) 

Махиня Т. А. 

Корсакевич С.С. 

Публікація 

наукових статей 

за темою 
дисертаційних 

робіт, захист 

дисертацій 

2022-2023 Захист 

дисертації, 

отримання 
наукового 

ступеня доктора 

наук та доктора 
філософії 

2 Введення системи 

безперервної 

професійної 
освіти і професійної 

атестації науково-

педагогічного 

складу, заснованої на 
міжнародних 

європейських стандартах 

Завідувачі 

кафедр, НПП,  

центр 
міжнародного 

співробітництва 

та освіти 

університету 

Стажування, 

підвищення 

кваліфікації, 
програми обміну 

та подвійних 

дипломів 

2022-2025 Сертифікати, 

програми, звіти, 

дипломи 

      

      

4. Модернізація процесу підготовки здобувачів вищої освіти. 
1 Забезпечення в 

освітньому 
процесі дотримання 

встановлених 

Конституцією 
України реформаційних 

процесів у сфері 

забезпечення прав і 

свобод людини та їх 
гарантій 

Директор, 

завідувачі 
кафедр 

Організація 

освітнього 
процесу в 

рамках 

законодавства з 
дотриманням 

вимог МОНУ 

2022-2025 Організація 

освітнього 
процесу 

2 Використання науково-

педагогічний потенціалу 

Завідувачі 

кафедри 

Угоди про 

співпрацю, 

2022-2025 Проєкти, 

відкриті та 



ННІМП для 
забезпечення 

реальних потреб 

інноваційного розвитку 
вищої освіти та 

підвищення 

конкурентоспроможності 

ОПП кафедр шляхом 
проведення відкритих та 

показових лекцій, 

універсіад, тренінгів, 
майстер-класів, 

вебінарів, розробки 

проєктів в 

загальноосвітніх 
середніх школах, 

закладах професійно-

технічної освіти 

НПП, Гаранти 
програм, 

стейкхолдери 

залучення 
стейкхолдерів 

показові лекції, 
універсіади, 

тренінгів, 

майстер-класів, 
вебінарів 

      

3 Моніторинг оцінювання 

ефективності та якості 

освітнього процесу 
шляхом здійснення 

аналізу успішності та 

якості навчання 
здобувачів вищої освіти 

(ЗВО) за дисциплінами 

кафедр  

Заст. директора 

з науково-

педагогічної та 
навчальної 

роботи, 

завідувачі 
кафедр, НПП 

навчально-

методичний 

відділ ННІМП, 
відділ 

моніторингу 

якості вищої 
освіти 

університету 

Контрольні 

заходи, 

опитування 
стейкхолдерів 

(ЗВО, НПП, 

зацікавлені 
сторони) 

2022-2025 Зведені 

відомості 

успішності ЗВО, 
дані моніторингу 

та аналізу, 

протоколи 
засідань 

Вченої ради 

ННІМП 

5 Сприяння набуттю 

ЗВО загальних та 
фахових 

компетентностей та 

якісної професійної 
освіти шляхом 

підготовки 

рукописів навчальної та 
навчально-методичної 

літератури із 

врахуванням 

новітніх досягнень 
науки та практики, 

зарубіжного досвіду 

Завідувачі 

кафедр, НПП, 
стейкхолдери 

Використання 

електронної 
платформи та 

репозитарію 

наукової 
бібліотеки 

університету 

2022-2025 Примірники 

друкованих 
видань 

(електронні 

матеріали) 
навчальної та 

навчально-

методичної 
літератури 

6 Сприяння набуттю 
ЗВО загальних та 

фахових 

компетентностей через 

залучення в освітній 
процес експертів-

практиків 

Директор, заст. 
директора, зав. 

кафедр, НПП, 

стейкхолдери 

Гостьові лекції, 
практичні 

вебінари, 

тренінги та 

проведення 
дуальних занять 

2022-2025 Презентації, 
матеріали на 

сайті ННІМП, 

запис на 

YouTube-каналі 
університету  

7 Сприяння набуттю 
ЗВО третього (освітньо-

наукового) рівня (доктор 

філософії) мовних 

компетентностей через 

Зав. кафедр,  
Бережна Г.В. 

Дисципліна 
«Управління 

проєктами в 

публічній сфері» 

2024-2025 Робоча 
програма, 

силабус, лекції, 

презентації 

англійською 



викладання окремих 
дисциплін англійською 

мовою  

мовою 

8 Вдосконалення змісту 

навчальних дисциплін з 
урахуванням новітніх 

досягнень науки та 

практики шляхом 
вдосконалення 

затверджених 

та розробки нових 
робочих програм 

навчальних дисциплін 

Завідувачі 

кафедр, 
НПП, гаранти 

програм, 

стейкхолдери 

Врахування 

зарубіжного та 
вітчизняного 

досвіду, 

практики та 
досвіду 

провідних 

стекхолдерів-
роботодавців, 

стану ринку 

праці шляхом 

опитування та 
участі НПП в 

різних науково-

практичних 
заходах 

2022-2025 Новий зміст 

ОПП, 
оновлені та 

розроблені 

НМКД  

9 Розширення баз 

щодо проведення 

переддипломної, 
науково-педагогічної 

практик ЗВО другого та 

третього рівнів освіти 

Завідувачі 

кафедр, 

завідувач 
практикою 

Договори про 

бази практик та 

співробітництво 

2022-2025 Договори про 

бази практик та 

співробітництво 

      

5. Ефективне використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі. 
1 Участь в україно-

австрійському проєкті 

«Цифровізація 
викладання» за 

напрямами менеджмента 

та STEM-освіта   

НПП кафедр 

ПАСО, ЕПМ 

 2022-2025 Пропозиції до 

оновлення 

стандартів 
цифрової 

компетентності 

освітян 

      

6. Розгортання наукового пошуку з актуальних питань вищої і ПО, освіти дорослих. Наукометрія. 
1 Впровадження 

результатів 

дисертаційних 

досліджень в 
освітній, методичний, 

виховний процеси та у 

практичну діяльність 
державних службовців, 

педагогічних 

працівників 

Заст. директора 

з науково-

педагогічної та 

навчальної 
роботи, 

Кафедри 

ПУіПМ,  ПАСО 
 

Дисертаційні 

роботи ЗВО 

(доктор 

філософії) 

2022-2025 Довідки про 

впровадження, 

НМКД 

дисциплін 

2 Розробка науково-
дослідних тем кафедр із 

залученням 

стейкхолдерів, 
зарубіжних партнерів 

Зав. кафедр, 
НПП, 

стейкхолдери 

Залучення 
стейкхолдерів, 

НПП зарубіжних 

та вітчизняних 
ЗВО, 

випускників, 

представників 

громадських 
організацій та 

бізнесових 

структур 

2022-2025 Публікації, 
матеріали 

конференції, 

монографії, 
навчальні 

посібники, 

спільні проєкти 

3. Залучення здобувачів 

вищої освіти до 

проєктної діяльності 

Завідувачі 

кафедр, заст. 

директора з 

Громадські 

організації, 

донорські 

2022-2025 Участь в 

конкретних 

проєктах 



навчально-
виховної роботи 

 

організації здобувачів вищої 
освіти або 

розробка та 

реалізація 
власних проєктів 

      

7. Євроінтеграція, розширення міжнародних зв’язків та співпраці. 
1 Забезпечення інтеграції 

наукової діяльності у 
європейський та 

міжнародний простір 

Зав.кафедр,  

 

Публікації 

англійською 
(іншими 

мовами) 

2022-2025 Наукові 

зарубіжні 
журнали, 

збірники, 

програми 

конференцій 

3 Розширення кола 

учасників 

наукового ком’юніті з 

публічного управління і 
адміністрування, 

педагогіки, психології та 

сенеджменту, круглих 
столів, конференцій, 

науково-практичної 

студії 

Завідувачі 

кафедр, НПП 

кафедр ПУіПМ,  

ПАСО, ПОР, 
ЕПМ 

 

Залучення 

стейкхолдерів, 

НПП зарубіжних 

та вітчизняних 
ЗВО, 

випускників, 

громадських 
організацій та 

бізнесових 

структур 

2022-2025 Договори про 

співробітництво, 

матеріали 

наукових 
заходів, спільні 

проєкти 

5 Збільшення показників 
кількості наукових 

публікацій у 

закордонних, фахових 
вітчизняних та інших 

виданнях з 

наукометричною 
індексацією (Scopus, 

Web of Science) та з 

високим квартилем 

Заст. директора 
з науково-

педагогічної та 

навчальної 
роботи, 

зав.кафедр 

Наукові 
публікації у 

співавторстві із 

зарубіжними 
партнерами та 

стейкхолдерами 

2022-2025 Одна публікація 
за 2 роки в 

журналі із 

наукометричною 
індексацією для 

кожного НПП за 

темами НДР 
кафедр 

      

8. Оновлення МТБ, створення комфортного середовища для навчання і професійної діяльності. 
1 Удосконалення 

інфраструктури та 

матеріально-технічних 

ресурсів забезпечення 
освітнього і наукового 

процесів діяльності 

ННІМП 

Директор, 

завідувачі 

кафедр, 

директор 
ННІМП,  

навчально-

методичний 
центр 

інформаційно-

цифрових 
систем та 

технологій 

університету 

Програмні 

ліцензійні 

продукти, 

мобільні 
додатки,  

офіс 360, 

корпоративний 
електронний 

документообіг 

2022-2025 Оновлення 

оргтехніки та 

комп’ютерного 

забезпечення, 
програмного 

ліцензійного 

забезпечення,   
меблів, ремонт 

приміщення 

кафедри 

9. Удосконалення фінансово-економічної політики, розширення можливостей надання додаткових 
послуг. 

1 Розширення спектра 
додаткових освітніх 

послуг шляхом 

організації та проведення 
поза аудиторних заходів 

Директор, 
завідувачі 

кафедр 

Майстер класи, 
тренінги, 

вебінари, студії 

2022-2025 Програми, 
матеріали, 

презентації на 

сторінці 
ННІМП, записи 

на YouTube-

каналі 

університету  

11. Комунікаційна політика університету 



1 Розвиток стратегічного 
партнерства із 

публічними 

та іншими органами, 
підприємствами та 

організаціями 

Завідувачі 
кафедр, 

НПП, гаранти 

програм, 
стейкхолдери 

Залучення 
партнерів 

2022-2025 Угоди про 
співпрацю, 

організація 

аудиторних та 
поза аудиторних 

заходів, круглих 

столів, інтерв’ю 

з публічними 
особами, 

громадськими 

діячами, 
представниками 

бізнесу та їх 

об’єднаннями 

2 Підготовка та організація 
проведення щорічних 

Міжнародних науково-

практичних конференцій 
здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Наука і 

молодь: пріоритетні 

напрями глобалізаційних 
змін» 

Завідувачі 
кафедр, 

НПП, Гаранти 

програм, 
стейкхолдери 

Залучення ЗВО, 
стейкхолдерів, 

НПП та ЗВО 

інших 
зарубіжних та 

вітчизняних 

навчальних 

закладів 

2022-2025 Матеріали 
конференцій 

3 Розширення зв’язків із 

громадськістю через 
засоби масової 

інформації, рекламу 

діяльності закладу, 

соціальні мережі 

Директор, заст. 

директора з 
навчально-

виховної 

роботи, 

завідувачі 
кафедр, 

консультаційний 

центр 
приймальної 

комісії 

Оновлення 

сторінки 
ННІМП та 

кафедр на сайті, 

формування 

сторінок ННІМП 
та кафедр в 

соціальних 

мережах, 
розробка 

телеграм-каналу 

кафедр та 
ННІМП 

2022-2025 Сучасний дизайн 

сторінки 
кафедри на сайті 

та в соціальних 

мережах, діючий 

телеграм канал 

4 Проведення конкурсу 

кращих проєктів 

школярів та учнів 
професійно-технічних 

закладів освіти 

Завідувачі 

кафедр, заст. 

директора з 
навчально-

виховної роботи 

консультаційний 
центр 

приймальної 

комісії 

Громадські 

організації, 

донорські 
організації, 

партнерські 

заклади освіти 

2023-2025 Програма 

конкурсу, 

вимоги до 
проєктів, 

реклама 

проєктів-
переможців 

5 Проведення щорічних 
Study Week 

популяризації ОНП та 

ОПП кафедр 

Завідувачі 
кафедр, 

гаранти,  

НПП, 
консультаційний 

центр 

приймальної 

комісії 

Стейкхолдери, 
громадські 

організації, 

навчальні 
заклади-

партнери 

(вітчизняні та 

закордонні), 
Асоціація міст 

України,  

бізнесові 
структури 

2022-2025 Інтерв’ю із 
публічними 

особами, 

політичними та 
громадськими 

діячами; 

майстер класи 

для абітурієнтів 
із проєктного 

менеджменту; 

круглі столи із 
залученням 

стейкхолдерів із 

питань 

публічного 



управління – 
формування 

компетентностей 

державних 
службовців; 

панельні 

дискусії 

6 Організація майстер 
класів здобувачів вищої 

освіти та випускників 

ОПП «Управління 
проєктами» для 

абітурієнтів  

Кафедра 
ПУіПМ, 

Асоціація 

випускників 
Університету 

Проєкти 
здобувачів 

вищої освіти та 

випускників  
ОПП 

«Управління 

проєктами» 

2023-2025 Презентації 
проєктів, 

майстер класи з 

проєктного 
менеджменту 

7 Організація тренінгу із 
формування 

стресостійкості для 

державних службовців 

Кафедра 
ПУіПМ, 

Дегтярьова І.О. 

Інжиєвська Л.А. 

Стейкхолдери, 
громадські 

організації, 

навчальні 
заклади-

партнери 

2023-2025 Програма 
тренінгу, 

презентації, 

практичні 
вправи 

Виховна діяльність 

1 Стимулювання 
активності 

ЗВО та розкриття 

творчої індивідуальності 

шляхом врахування 
рівнів фізичного, 

духовного, психічного, 

соціального, 
інтелектуального 

розвитку 

Заст. директора 
з навчально-

виховної роботи 

завідувач 

кафедри, 
гаранти,  

НПП, 

куратори груп,  

Стейкхолдери, 
Асоціація 

випускників 

Університету, 

студколегія 

2022-2025 Культурно-
масові заходи, 

поза аудиторні 

заходи, 

олімпіади, 
творчі вечори 

2 Формування у свідомості 

молоді переваг 
здорового способу 

життя, культу соціальної 

активної, фізично 
здорової та духовно 

багатої особистості 

Заст. директора 

з навчально-
виховної роботи 

завідувач 

кафедри, 
гаранти,  

НПП, 

куратори груп 

Стейкхолдери, 

Асоціація 
випускників 

Університету, 

студколегія 

2022-2025 Культурно-

масові заходи, 
поза аудиторні 

заходи, 

олімпіади, 
творчі вечори 

 
 



 

8. ЗМІНИ ДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ 

 

Дата Розділ Назва змін та доповнень Строк виконання 

1 2 3 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

 

9. ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ 

Дата Зміст зауважень Підпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

 


	ЗАТВЕРДЖЕНО

