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директора 
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Рожнової Т. Є. 

про діяльність Інституту в 2022 році



Діяльність ННІМП здійснювалась

відповідно до чинного законодавства: 

1.Указу Президента України «Про заходи 

щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

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»;

4. Наказу МОН України «Про деякі питання організації роботи

закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану» 

від 07.03.2022 № 235



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 в умовах

воєнного стану, забезпечення розвитку та набуття ними 

необхідних загальних та фахових компетентностей 

відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій, а 

також можливостей для особистісного розвитку



Освітня діяльність



Освітня діяльність у наданні

освітніх послуг здійснюється

в ННІМП відповідно до нормативно-правового 

забезпечення, з 

використанням інноваційних технологій



Організацію освітнього процесу спрямовано

не лише на забезпечення здобуття

студентами необхідних професійних

компетентностей, а й на формування

особистості



На сьогодні в Інституті розроблено та затверджено 14 ОП:
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. 
А саме: «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». 



ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

На початок 2022-2023 навчального року оновлені і розміщені

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

здійснюється освітній процес в ННІМП. Триває оновлення

силабусів та робочих програм навчальних дисциплін



ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГРУПИ ПВШ-20-Г1 

(освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої
школи», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) 

(27-28 січня 2022 року)



Посилення практичної складової підготовки здобувачів ОПП «Управління 
навчальним закладом» груп УНЗ-21-Г1/Г2 : ознайомлення із досвідом 
організації виховної роботи на Одещині, представленого головним 

спеціалістом відділу молодіжної політики позашкільної освіти та виховної 
роботи Департаменту освіти і науки Одеської ОДА, Зоєю ДМИТРУК у рамках 

вивчення дисципліни "Управління освітньою та виховною роботою" 
(викладач - професор кафедри Тетяна МАХИНЯ)



Гостьова лекція на тему: «Цифрова адженда 2022: освітній
аспект» 

доктора пед. наук, професора, заступника директора ЦІПО з 
дистанційного навчання ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» Любов Андріївни Карташової за участі професора

кафедри ПАСО, д.пед.наук, проф. Г. М.Тимошко для здобувачів
ОПП «Управління навчальним закладом» груп УНЗ-21-Г1/Г2 , 13 

жовтня 2022 року 



ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ СВІТЛАНИ МОСКАЛЕНКО,  кандидата наук з державного 
управління, доцента, доцента Києво-Могилянської школи врядування

імені Андрія Мелешевича Національного університету «Києво-
Могилянська академія» на запрошення кафедри публічного управління і

проектного менеджменту Навчально-наукового менеджменту та 
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в рамках дисципліни
«Стратегічне управління та управління змінами» для магістрантів першого

курсу денної форми навчання, 21 листопада 2022 року 
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Посилення практичної складової підготовки здобувачів ОПП «Управління 
навчальним закладом» груп УНЗ-21-Г1/Г2 : ознайомлення із досвідом 
організації виховної роботи на Одещині, представленого головним 

спеціалістом відділу молодіжної політики позашкільної освіти та виховної 
роботи Департаменту освіти і науки Одеської ОДА, Зоєю ДМИТРУК у рамках 

вивчення дисципліни "Управління освітньою та виховною роботою" 
(викладач - професор кафедри Тетяна МАХИНЯ)



СПІЛЬНА ОНЛАЙН ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ «ПРОЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ В РРР» 
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ» В РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАНУВАННЯ І 

ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ ДІЙ» 
ІЗ ПРОЄКТНОЮ ЕКСПЕРТКОЮ МАРІЄЮ ТИЩЕНКО , 14 лютого 2022 року 

У заході також  взяли учать здобувачі вищої освіти ОПП «Управління 
навчальними закладами» Житомирського державного університету імені Івана 

Франка у рамках підписаного Меморандуму про співпрацю.
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ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ» доцентки кафедри теорії та методики 

початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидатки 
педагогічних наук, доцентки Брижак Надії Юріївни в межах програми 

дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проєктами».,  25 жовтня 
2022 року 
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КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ 4 
КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ 

ПРОГРАМОЮ «ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ», КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ОСВІТИ», 16 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ
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Захист кваліфікаційних робіт 
здобувачів ОНП «Спеціальна 

освіта (за нозологіями) групи СО-
20-Г1/Г2 (випуск 2022 р.)



ВИПУСК 2022 року



Випуск здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня у Навчально-науковому
інституті менеджменту та психології Державного 
закладу вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України, 28 липня 2022 р., м. Київ

19



Аналіз випуску здобувачів вищої освіти 2022 
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Аналіз контингенту здобувачів вищої освіти 

ННІМП з 2020 по 2022 
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Аналіз контингенту здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня в ННІМП з

2018 по 2022
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Аналіз контингенту іноземних здобувачів
вищої освіти ННІМП з 2018 по 2022



Аналіз вступних кампаній
(2020-2022р.р.)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

вступ на 1 курс поновлено

Название диаграммы

2020 2021 2022



кадри:

• Загальна кількість працівників ННІМП станом на 
01.12.2022 р. становила 56 осіб, з них:

• освітній процес в ННІМП забезпечують: 

• 11 докторів наук, з них 10 - доктори наук, професори, 1 -
доктор наук, доцент; 

• 27 кандидатів наук, з них 23 – кандидати наук, доценти,

• 4 - кандидати наук;

• 4 - старші викладачі
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ПІДСУМКИ  РЕЙТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЕД 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДР ННІМП



нова додаткова освітня послуга:

• У ННІМП, з метою підготовки та підвищення кваліфікації
майбутніх менеджерів у сфері клінінгової діяльності, 
стартував у 2022 році спільний проєкт з ТОВ «Рекламно-
виробнича компанія «КРК-Креатив», на підставі підписаної
Угоди № 01-14/15П від 22 червня 2022 року «Про 
співробітництво». Для проведення навчальних занять було
розроблено навчальну програму курсу: «Менеджмент та 
адміністрування з клінінгу». Навчальна програма
складалася з трьох модулів, а саме: модуль 1. 
«Менеджмент та адміністрування, управління
персоналом»; модуль 2. «Застосування сучасних
професійних засобів»; модуль 3. «Професійні клінінгові
технології».



додаткова освітня послуга:

• СЛУХАЧІ ВО



освітній процес забезпечує чотири випускові

кафедри:

- економіки, підприємництва та менеджменту; 

- публічного управління і проєктного

менеджменту; 

- педагогіки, адміністрування і спеціальної 

освіти; 

- психології та особистісного розвитку.



Кафедри працювали за такими комплексними

науково-дослідними темами: 

•«Трансформація публічного управління розвитком соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу суспільства і держави» (0120U105398) (Термін виконання:

11. 2020–12.2025 рр.);

•Професійна мобільність учасників освітнього процесу в умовах реформування вищої освіти

(0122U200923) (Термін виконання: 02.2022 – 12.2024)рр..).

•Проєктне управління розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в умовах

діджиталізації (0122U000096) (Термін виконання: 02. 2022–12.2024 рр.);

•Тренди, ризики та детермінанти соціально-економічного розвитку організації в умовах

цифрової трансформації (0121U114199) (Термін виконання: 03. 2021– 03.2025 рр.).

•«Професійна мобільність учасників освітнього процесу в умовах реформування вищої освіти»

(0122U200923) (Термін виконання: 02.2022 – 12.2024)рр..).
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За результатами роботи науково-педагогічних працівників з
керівництва студентськими науковими гуртками та проблемними
групами за результатами наукових досліджень були підготовлені

виступи здобувачів вищої освіти на:

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих
вчених «Наука і молодь – 2022: Пріорітетні напрями глобалізаційних змін», 17 травня
2022 р. м. Київ та опубліковані тези виступів;

ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану», 20 травня 2022 р. м. Київ

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Школа синергії освіти і
духовності: нові виклики, тренди і можливості». Збірник тез ІІІ Міжнародної
науково-практичної онлайн конференції «Школа синергії освіти і духовності: 
нові виклики, тренди і можливості» (7 жовтня 2022 р., м. Київ). 

ІІІ Всеукраїнському науково-методологічному семінарі
«Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій
менеджменту» (м. Київ, 24 листопада 2022 року) 
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Збірники матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями 
глобалізаційних змін» (17.05.2022р.). Електронне науково-

практичне видання «Студентський альманах»
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Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В 
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» 20 травня 2022 року

менеджменту»
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Матеріали IV Всеукраїнського науково-методологічного
семінару «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх

технологій менеджменту» (24.11.2022р.)
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Матеріали IV Всеукраїнського науково-методологічного
семінару «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх

технологій менеджменту» (24.11.2022р.)
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Матеріали IV Всеукраїнського науково-методологічного
семінару «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх

технологій менеджменту» (24.11.2022р.)
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Загальна кількість публікацій, підготовлених ННІМП за
звітній період 344 наукових праць: з них довідкова продукція
– 1; наукова продукція– 17 (монографії – 13; збірники
наукових праць, матеріали конференцій (у тому числі
збірники тез доповідей) – 4); виробничо-практична
продукція– 6 (методичні рекомендації – 6);

навчальна продукція – 114 (робочі програми - 6, цифрові
програмно-методичні комплекси – 108);

наукові статті - 49 (у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних web of science core collection – 6,
scopus – 11,

у міжнародних виданнях – 3, у наукових фахових
виданнях – 26, у нефахових виданнях – 3);

збірники наукових праць, матеріали конференцій (статті,
тези) – 157, у матеріалах міжнародних науково-практичних
конференцій – 19,

у матеріалах науково-практичних конференцій з
міжнародною участю – 2,

у матеріалах Міжнародних науково-практичних
конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених – 128,
у матеріалах всеукраїнських конференцій – 8).
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РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ

До складу вченої ради ННІМП УМО входить
20 осіб – з них:
6 докторів наук, 10 кандидатів наук,
2 представники профспілкової організації

Університету та 
2 - представники студентського самоврядування.
За планом роботи вченої ради Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології на 2022 р. 
проведено 13 засідань вченої ради, 7 з яких
позапланові.



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ



Міжнародні гранти, проєкти

Професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти доктор педагогічних наук,

доцент Наталія Приходькіна у 2022 році отримала ґрант на участь у нерезидентській

програмі для іноземних дослідників в Індіанському Університеті (Indiana University

Bloomington) у м. Блумінгтон, США. Як запрошений професор-дослідник отримала

обліковий профіль Індіанського Університету, що включає доступ до цифрових ресурсів та

право користуватись бібліотекою Індіанського Університету в онлайн режимі. У співпраці з

проректором Медіашколи Коледжу мистецтв і наук (Media School of College of

Arts+Sciences) Індіанського Університету, професоркою Бетсі Грабе (Betsi Grabe) Наталія

Приходькіна працюватиме над проєктом, мета якого полягає в дослідженні

американського досвіду щодо розвитку медіаграмотності здобувачів вищої освіти, а

також педагогів у процесі підвищення кваліфікації. Очікуваними результатами

проведеного дослідження є розроблення спецкурсу, навчального посібника та методичних

матеріалів з метою подальшого їх упровадження в освітній процес Навчально-наукового

інституту менеджменту та психології.



ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ННІМП ДЗВО «УМО» НАТАЛІЯ ПРИХОДЬКІНА 
ОТРИМАЛА ГРАНТ НА УЧАСТЬ У НЕРЕЗИДЕНТСЬКІЙ ПРОГРАМІ ДЛЯ 

ІНОЗЕМНИХ ДОСЛІДНИКІВ В ІНДІАНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
(INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON) 

У М. БЛУМІНГТ США
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5 викладачів кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП 

(завідувачка кафедри доктор психологічних наук, доцент Виноградова 

Вікторія Євгенівна, кандидат психологічних наук доцент Інжиєвська

Леся Анатоліївна; доктор психологічних наук, професор Бевз Галина 

Михайлівна; кандидат психологічних наук доцент Чаусова Тетяна 

Володимирівна; старша викладачка Астахова Ольга Ігорівна) 

отримали індивідуальні гранти на начання та сертифікацію в проєкті

"Master Training" - Військова травма, ПТСР та підвищення психічної 

стійкості:  навчання інструкторів" від Фонду Elnet-Poland у співпраці з 

Академією спеціальної педагогіки та The Stress Prevention Center

(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА). Проєкт стартував 2 грудня 2022 року, 

завершується у жовтні 2023 року.

Міжнародні гранти, проєкти



НПП КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ННІМП –
УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЄКТУ «MASTER 

TRAINING: ВІЙСЬКОВА ТРАВМА, ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ 
РОЗЛАД ТА ПІДВИЩЕННЯ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ» 

Варшаві 2 – 4 грудня 2022 року.
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УЧАСТЬ У ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЄКТІ 
«Знаки віри та пам’яті, як інтегруюча ланка культур польського і українського народів»

(Znaki wiary i pamięci ogniwem integrującym kulturę narodu Polskiego z Ukraińskim) ,  
присвячениогоі нтеграції культур польського та українського народів

В МЕЖАХ СПІВПРАЦІ МІЖ УМО ТА КАТОЛИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІОАННА ПАВЛА ІІ У М. ЛЮБЛІН, 10 ТРАВНЯ 2022 Р.
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ПОДВІЙНІ ДИПЛОМИ
Здобувачі вищої освіти 2 курсу магістратури ОПП 

«Управління проектами», групи УП21-Г1 Голик О. та  
Тригубенко М. навчаються за програмою подвійного

диплому згідно до Угоди із Вищої школою 
управління охороною праці в Катовіце (Республіка
Польща) за напрямом “Управління / Zarządzanie”, 

спеціальність: “Стратегічне управління
підприємством / Strategiczne zarządzanie

przedsiębiorstwem”. Координатор проєкту -
професорка кафедри Ковтун О.А..
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У 2022 році здобувачка ОПП “Публічне управління та адміністрування” Нікіфорова М. 

пройшла міжнародне стажування в Інституті Професійного Розвитку Академії Освіти 

Університету Вітовта Великого (Литва) за програмою академічної мобільності ERASMUS+ 

TRAINEESHIP.

Здобувачі вищої освіти ННІМП ДЗВО «УМО» беруть участь у програмі академічної 

мобільності в Університеті імені Яна Длугоша. У програмі академічної мобільності  брали 

участь студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів бакалаврату ННІМП спеціальності психологія та 

менеджмент, а також студенти 1-го та 2-го магістерських програм спеціальності менеджмент і 

державне управління та управління проєктами: 

2021-2022 н.р. - 3 здобувача - ф-т. стажування: Соціальна робота; 

2022-2023 н.р. - 3 здобувача, ф-т стажування:  Економіка і право.

Програма академічної мобільності передбачає вивчення таких дисциплін в Університеті Яна 

Длугоша в Ченстохові: Спеціальна освіта, Посередництво у соціальній роботі, Методи 

соціальної роботи, Підготовка соціального проекту, Соціальна діяльність, Психосоціальна 

геронтологія, Міжособистісне спілкування у соціальній роботі, Маргіналізація та соціальне 

виключення, Ринок праці,  Макроекономіка, Економічний аналіз, Управлінський облік, 

Захист інтелектуальної власності, Податкова система тощо.
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Проєкт для здобувачів психологічної освіти та психологів 
Cупервізійний курс "Екофасилітативна підтримка професіонала 

(інтервізія, супервізія, індивідуалізована екопсихологічна
допомога)" або "Eco-centered support group for professionals 

(intervision, supervision, individualized psychological support) (ESGP)" 
(ДЗВО УМО, УАЕПД, організація, фасилітація, консультування, 

ZOOM) (Сухенко Я. В.), 08.10.2022 р., 06.11.2022 р., 04.12.2022 р.
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Участь у щорічних виставках:

«Сучасні заклади освіти»;

«Інноватика в сучасній освіті»; 

«Освіта та кар’єра»



У рамках ХIV Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 
Вебінар на тему «Проблема насильства в суспільстві та стосунках. 

Причини, наслідки та шляхи виходу з токсичних стосунків»,
25 листопада 2022 року 

модератор заходу: доцент кафедри психології та особистісного
розвитку Яна Сухенко
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У рамках ХІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та ХIV 
Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 
IV Всеукраїнський науково-методологічний семінар 

«ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ», 

проведений кафедрою педагогіки, адміністрування і спеціальної 
освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України у співпраці з 
Бориспільським академічним ліцеєм імені Анатолія Федорчука та 

активній партнерській участі Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 24 листопада  2022 р.



ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ



ХІ Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО 
СТАНУ» на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології Державного закладу вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, 20 травня 2022 року 
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ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 

СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ» 
(23 ТРАВНЯ 2022 Р.)
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ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Школа синергії освіти і 
духовності: нові виклики, тренди і можливості» на базі Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України, 7 жовтня 2022 р. 
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, 
тренди і можливості», 7 жовтня 2022 року 



ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «НАУКА І МОЛОДЬ 
– 2022: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»
на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України
(17 ТРАВНЯ 2022 Р.)
Джерело:http://umo.edu.ua/news/vidbulasja-ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-i-
molodikh-uchenikh-nauka-i-molodj--2022-prioritetni-naprjami-ghlobalizacijnikh-zmin
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Міжнародна науково-практична конференція «Podpora inkluzívne

hovzdelávaniana Slovenskuav zahraničí» (Підтримка інклюзивної освіти у Словаччині 

та за кордоном). (13 вересня 2022 р.,  Педагогічний факультет Пряшівського

університету в Пряшеві (Словаччина), директор ННІМП Тетяну Рожнову , під час 

зустрічі були намічені подальші шляхи спільної співпраці.



VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГЕНОЦИД ЯК ЗБРОЯ У БОРОТЬБІ ПРОТИ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В ХХ-ХХІ СТ.: ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ»

(30 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ)



ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
В УМОВАХ ВІЙНИ І В ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ», 15-28 КВІТНЯ 2022 Р.
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У рамках конференції «Публічне управління та адміністрування в умовах війни та в постовєнний
період в Україні» засідання секції 4 «Економічне врядування України в умовах війни та в 

поствоєнний період»., 19 квітня 2022 р.
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та 
адміністрування в умовах війни та в постовєнний період в Україні»
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НАУКОВЦІ УМО – УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ «РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ», 

який відбувся у Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 26 липня 2022 року 

Від УМО участь у круглому столі взяла Ія Дегтярьова – доктор наук з державного управління, професор, професор
кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології
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Робоча майстерня (work-shop) з управління змінами, 5 серпня 2022 р.
Запрошені тренери з проєктної платформи для імплементації організаційних

змін (https://www.facebook.com/changeimpulse.world):
Ірина Чернишова, Certified Change Management Professional™, консультант і тренер з управління
організаційними змінами, яка веде програми для багатьох знаних вітчизняних та міжнародних компаній
з питань project&change management, advanced strategy, time-management, team leading, 
management&leadership, problem solving, communication and cross-business interaction, customer service 
culture.
Ксенія Гуренко, Change Management Practitioner, фасилітатор, модератор; Координатор ChangeImpulse`s
Change Management School, ACMP Ukraine Admininistrative Officer (Адміністративна директорка філіалу
АСМР Україна), Member of Association of Change Management Professionals (ACMP, USA) з досвідом
співпраці із відомими українськими та іноземними компаніями. 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ



ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових учнівських проєктів і розробок
«Універсіада-2022»
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ УМО В СВЯТОШИНСЬКІЙ РДА М. КИЄВА

66

12 липня 2022 року в Святошинській РДА (проспект Перемоги, 97) відбулась презентація освітніх програм
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук
України. У заході взяли участь працівники управлінь, відділів, служб, комунальних підприємств, самостійних
підрозділів райдержадміністрації.
Презентацію провела Ія Дегтярьова – т.в.о. завідувача кафедри, професор кафедри публічного управління і
проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, гарант освітньо-професійної
програми «Публічне управління та адміністрування».
Також в рамках заходу Ією Дегтярьовою було проведено тренінг на тему: «Креативність на публічній службі»



Педагогічний дискурс
«Проблеми розвитку загальної середньої освіти у воєнний і поствоєнний час»

для педагогів Дніпрорудненської гімназії «Софія» 
(професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Ганна Миколаївна 

Тимошко), 28 жовтня 2022 року 



Профорієнтаційна робота у рамках вступної кампанії ДЗВО «УМО» 2022 року
Зустріч завідувачки кафедри ПАСО, д.пед.наук, проф. І. Л. Сіданіч з митрополитом 

Чернівецьким владикою Мелетій і педагогічними колективами трьох закладів освіти для 
залучення на навчання випускників на бакалаврат, педагогів в магістратуру



Профорієнтаційна робота у рамках вступної кампанії ДЗВО «УМО» 2022 року
серпневі зустрічі 2022 налагодження співпраці між Києво-Печерською Лаврою,  Київських

духовних шкіл та УМО



Профорієнтаційна робота у рамках вступної кампанії ДЗВО «УМО» 2022 року
Курс підготовки до магістерського тесту навчальної компетентності:
І сесія 23.06 о 18.00 - Бурлаєнко Т. І., Ануфрієва О. Л., Морозова М. Е. «Організаційні питання написання

магістерського тесту компетентності та перші 10 завдань з його демоверсії»; 
ІІ сесія 28.06 о 18.00 - Іванова В. В., Постоєва О. Г.  «Опрацювання 23 питань з демоверсії магістерського тесту 
компетентності»; 
ІІІ сесія 30.06 о 18.00 - Михайлов А. П. «Особливості мотиваційного листа та практика його написання».
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ДІЯЛЬНІСТЬ ННІМП В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ



 З 14.03.2022 р.організовано навчання денної та 

заочної форм навчання першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти з 

використанням дистанційних технологій.

Для забезпечення освітнього процесу в умовах

дистанційного навчання в ННІМП використовуються

такі ресурси:

1) Платформи BigBlueButton, Zoom, Google Meet - для 

проведення освітньо-наукових заходів;  платформи

Zoom, Google Meet - для проведення он-лайн навчальних

занять.

2) Використовується корпоративна хмарна 

платформа Google Workspace for Education в 

домені uem.edu.ua для функціонування цифрового 

освітнього середовища інституту;

3) Постійні посилання на  проведення занять за 

розкладом (http://umo.edu.ua/students/groups) 

викладачами кафедр у дистанційній формі наведені на 

сайті УМО  відповідно по кафедрах за лінками;

4) Система управління навчанням Google Classroom

(частково) .

5). Кафедрами  ННІМП  на Google диску  зберігаються 

скріншоти занять, розміщуються матеріали для 

проведення дисциплін.

http://uem.edu.ua/


П



Гордість за наших студентів

серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 5 з них вступили до територіальної 

оборони:

1. Доля Сергій з групи ПТБД-20-Д1, ОПП

«Підприємництво та біржова діяльність»;

2. Матвійчук Єгор з групи МОБ-20-Д1, ОПП

«Менеджмент організації»;

3. Мельник Любомир ПБ-18-Д2, ОПП «Психологія»;

4. Скоренцова Анастасія МОБ-20-Д2, ОПП

«Менеджмент організації»;

5. Сидоренко Марина ПБ-20-Д1, ОПП «Психологія».

здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Юрій Чучко ОПП «Педагогіка вищої школи», група ПВШ

– 21Г1;

Ян Малевський ОПП «Педагогіка вищої школи», група

ПВШ – 21Г1, входить до ГО «Київська спілка

ветеранів АТО Подільського району»;

Любов Мельник ОПП «Педагогіка вищої школи», група

ПВШ – 20-Г1 та ОПП «Управління навчальним

закладом», група УНЗ – 20Г-1;

Олександр Кривенко ОПП “Християнська педагогіка”



Волонтерська діяльність НПП та ПП  ННІМП



НПП ННІМП  ТА НАУКОВИЙ ФРОНТ

з 15 квітня по 28 квітня 2022 року тривала 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Публічне управління та адміністрування в 

умовах війни і в поствоєнний період в Україні», 

шляхом послідовного проведення секційних 

засідань у вечірній час 



ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ МАРАФОН «НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК В УМОВАХ 
ВІЙНИ. РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!»

Лекція «Захист майнових, політичних та соціально-економічних прав 
громадян в умовах війни з росією», 26 квітня 2022 р.

Лектор - доктор наук з державного управління, професор кафедри
пубічного управління і проєктного менеджменту ННІМП Ніна Діденко
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ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ МАРАФОН «НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК В 
УМОВАХ ВІЙНИ. РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!»

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

Лектор - кандидат наук з державного управління, доцент 
кафедри публічного управління і проєктного менеджменту 

ННІМП Володимир Мороз, 
03 травня 2022 р.
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ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ МАРАФОН «НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК В 
УМОВАХ ВІЙНИ. РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!»

Відкрита лекція на тему: «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ В 
УМОВАХ ВІЙНИ»

Лектор - доцент кафедри ПАСО  І. О. Калініченко , 5 травня 2022 р.



Відкритий освітній марафон "Навчання і розвиток у воєнний період. Разом до перемоги!" 
1. Лекція «Особливості підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти в умовах воєнного стану» 29 квітня 
2022 року (Доповідачі: Бурлаєнко Т. І., Мухіна Л. Я.); 
2. Лекція Оцінка діяльності на основі кваліметричного підходу 4.05.22, УМО (Доповідач: Ануфрієва О. Л.). 
3. Круглий стіл «Глобальні виклики російсько-української війни» 11.05.2022 р. (Модератор: Брусєнцева О.А.); 
4. Лекція «Детермінанти розвитку післявоєнної економіки та управління персоналом», 18.05.2022, (Доповідачі: 
Бурлаєнко Т. І., Морозова М. Е.)
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Відкритий освітній марафон «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!» 
Відкрита лекція на тему: «Духовні виміри освіти в умовах війни» 

професорки кафедри ПАСО І. Л. Сіданіч та доцента кафедри Д. Г. Грищука,12 травня 2022 року 



Відкритий освітній марафон «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!» 
Відкрита лекція на тему: «Особливості організації освітнього процесу для українських дітей, евакуйованих з місця

постійного проживання на територію Республіки Польща» 
професорки кафедри ПАСО Махині Т.А.,  26 травня 2022 р.



Відкритий освітній марафон «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!» 
Круглий стіл «Професійні домінанти розвитку освітнього менеджменту у поствоєнний період в Україні», проведений

професорками кафедри ПАСО Т. Є Рожнова та Г. М. Тимошко,
27 травня 2022 року 



Відкритий освітній марафон "Навчання і розвиток у воєнний період. разом до перемоги!" 
1. Міжнародний дискусійний клуб «PsyDetox: чергова хвиля». 
Ведучий: зав. кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП УМО, доктор психологічних наук, проф. 
Лушин П. В., 07.05.2022 р. та 21.05.2022 р. ; 
2. Група "Екофасилітативна підтримка професіонала: інтервізія, супервізія, індивідуалізована психологічна 
допомога" / "Eco-centered support group for professionals: intervision, supervision, individualized psychological 
support (ESGP)", 13.05.2022 р. та 27.05.2022 р.
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ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ МАРАФОН «НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК В УМОВАХ ВІЙНИ. РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!»
ЛЕКЦІЯ на тему «Проєктний менеджмент в умовах невизначеності: як діяти та мріяти»  

доцента БЕРЕЖНОЇ Г.В, 25 ТРАВНЯ 2022 Р.
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ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ МАРАФОН «НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК В УМОВАХ ВІЙНИ. РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!» 
ЛЕКЦІЯ  НА ТЕМУ: «Інноваційне лідерство»,

професора ДЕГТЯРЬОВОЇ  І.О, 10 ТРАВНЯ 2022 Р. 
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР НАУКОВОГО КОМ’ЮНІТІ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
«ДИСЕРТАЦІЯ: ЗМІСТ ТА НОВИЗНА», 11 ЛЮТОГО 2022 Р.
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ЕКСПЕРТНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ВІЙНИ» 
04 жовтня 2022 року 

Співорганізаторами заходу виступили ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Навчально-науковий
інститут менеджменту та психології, кафедра публічного управління і проектного менеджменту), Національний

університет «Львівська політехніка» та Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права.
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Робота Міжнародного  дискусійного клубі PsyDetox, 
Зустріч учасників 03 вересня 2022 р. 
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Вебінар «Кіберграмотність для кіберпрофілактики»: Як знизити ризики перебування у 
цифровому світі (сайти, месенджери, соціальні мережі...)? Як уникати кібершахрайства? 
Які плюси та мінуси соціальної інженерії?, Ведуча: професор кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології УМО, доктор економічних наук, професор Іванова Валентина Василівна, 24 
травня 2022 року
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Участь завідувачки кафедри ПАСО, доктора пед.наук, професора І. Л. Сіданіч у роботі Всеукраїнського онлайн
семінару «Духовно-моральне виховання дітей та молоді у закладах освіти на засадах християнських цінностей», 

який організували і провели фахівці Міністерства освіти і науки України, ректорат Університету менеджменту освіти
НАПН України і благодійний фонд «Живи Україно!» (7 квітня 2022 р.)



Участь завідувачки кафедри ПАСО, доктора пед.наук, професора І. Л. Сіданіч у роботі Всеукраїнського онлайн
семінару «Духовно-моральне виховання дітей та молоді у ЗЗСО НУШ», організованого консультантами ЦПРПП та
методистом центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти ТОКІППО Лілією Мудрик для
учителів предметів духовно-морального спрямування Тернопільщини (травень 2022 р.)



Проєкт для здобувачів психологічної освіти та психологів "Екофасилітативна підтримка 
професіонала (інтервізія, супервізія, індивідуалізована екопсихологічна допомога)" або 
"Eco-centered support group for professionals (intervision, supervision, individualized 
psychological support) (ESGP)" (ДЗВО УМО, УАЕПД, організація, фасилітація, 
консультування, ZOOM) (Сухенко Я. В.), 08.10.2022 р., 06.11.2022 р., 04.12.2022 р.
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Фаховий семінар із попередньої експертизи дисертації здобувачки наукового ступеня доктора 
філософії Віролайнен Оксани Василівни на тему: «Управління закладом загальної середньої 

освіти в умовах змішаного навчання» 
(науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих 

Кириченко Микола Олексійович),  5 жовтня 2022 року 



В УМО ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ ЩОДО СПРИЯННЯ ВІДНОВЛЕННЮ ТА ПОЛІПШЕННЯ 
ЗДОРОВ’Я ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
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09 липня 2022 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України одинадцять інституцій підписали меморандум
про співпрацю щодо сприяння відновленню та розвитку Гостомельської територіальної громади, зокрема:
Центр відновлення Гостомельської громади при Гостомельській селищній військовій адміністрації (Єхануров Ю.І.);
Комунальне некомерційне підприємство «Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гостомельської
селищної ради (Юзвак О.Ф.);
Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Україна-ЮНЕСКО» (Прядка Т.А.);
Foundation for Future «FFF» (Бебешко Т.А.);
ГО «Українська Асоціація Сімейної Медицини» (Толстанов О.К.);
ГО «Українська Медична Експертна Спільнота» (Надутий К.О.);
ГО «Український Медичний Клуб» (Сорока І.М.);
ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права» (Петроє О.М.);
ГО «Інститут циркулярної та водневої економіки» (Апальков С.С.);
Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Кириченко М.О.);
ГО «Цифрова агенція «Е-Екологія» (Мороз В.В.).



РОБОЧА НАРАДА З ПИТАНЬ МІЖІНСТИТУЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ ЩОДО СПРИЯННЯ 
ВІДНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, 26 ЛИПНЯ

2022 Р.
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ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ УМО ТА ОБОЛОНСЬКОЮ РАЙОННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ
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ТРЕНІНГ-КОУЧИНГ «ЖИВИЙ ПРОЄКТ – ШВИДКИЙ ШЛЯХ ДО УСПІХУ»
в рамках реалізації Меморандуму щодо сприяння відновленню та розвитку Гостомельської

територіальної громади
18 листопада 2022 р.

Організатором заходу виступила кафедра публічного управління та проектного менеджменту Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології Університету менеджменту освіти
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ТРЕНІНГ НА ПІДТРИМКУ ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ
Освітній HUB для молоді з формування цифрової грамотності «Цифрова альфабетизація», 
26 листопада 2022 року 

Організатори - завідувачка кафедри економіки підприємництва та менеджменту, кандидат педагогічних
наук, доцент Тетяна Бурлаєнко, професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту, 
кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Дубініна.
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ПРАЦІВНИКИ УМО ТА ГОЛОВА ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ В 
МІСТІ КИЄВІ ВІДВІДАЛИ ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН

16 листопада 2022 року 

100



Форум благодійників Оболонської районної організації Товариства Червоного Хреста України в місті Києві.,
проведений в Оболонському «VCENTRI HUB» 01 грудня 2022 р.
Медератор заходу – Ія ДЕГТЯРЬОВА, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри
публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
волонтер Оболонської районної організації Товариства Червоного Хреста України в місті Києві.



Педагогічний дискурс
«Проблеми розвитку загальної середньої освіти у воєнний і поствоєнний час»

для педагогів Дніпрорудненської гімназії «Софія» 
(професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Ганна Миколаївна 

Тимошко), 28 жовтня 2022 року 



Профорієнтаційна робота у рамках вступної кампанії ДЗВО «УМО» 2022 року
Круглий стіл на тему: «Духовність і мораль в житті Одещини: можливості і перспективи духовно-морального 

виховання в закладах освіти в сучасних умовах» 
на базі «Одеської Академії неперервної освіти, організований завідувачкою кафедри ПАСО, д.пед.наук, 

проф. І. Л. Сіданіч , 21 липня 2022 р.



Профорієнтаційна робота у рамках вступної кампанії ДЗВО «УМО» 2022 року
серпневі зустрічі 2022 налагодження співпраці між Києво-Печерською Лаврою,  Київських

духовних шкіл та УМО



Підписання угоди про співпрацю з ліцеєм “Софія”
директор ННІМП (Тетяна Рожнова та завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і 
спеціальної освіти ННІМП Ірина Сіданіч) на заході до Дня Гідності та Свободи України, 21 

листопада 2022 р. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Все буде Україна!!!


