
«КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

УКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ

г2£^2Л. /-£___№_ О / ~ / /_____  Київ На №_________від____________

Про відкриття лабораторій 
на громадських засадах

Відповідно до Установчого договору про створення Українського відкритого 
університету післядипломної освіти від 22.12. 2015 р., Статуту Українського 
відкритого університету післядипломної освіти, Рішення вченої ради УМО від 
28.12. 2015 р., Наказу УМО «Про закриття лабораторій НДІ ДВНЗ «УМО» 
НАПН України і відкриття лабораторій на громадських засадах» від 30.12.2015 
р. № 01-01/527 та з метою забезпечення ефективності науково-дослідної 
діяльності УВУПО

НАКАЗУЮ:

1. Відкрити лабораторії на громадських засадах та зареєструвати їх 
вУкрНТІ.

До 10.01.2016 р.
2. Призначити завідувачів лабораторій (на громадських засадах):

-  лабораторія систем відкритої освіти -  завідувач кандидат 
педагогічних наук, доцент, професор кафедри відкритих освітніх 
систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ 
«УМО» НАПН України Ляхоцька Л. Л.;

-  лабораторія проблем педагогіки і психології післядипломної 
освіти -  завідувач кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник, доцент кафедри психології управління 
ДВНЗ «УМО» НАПН України Філь О. А.;

-  лабораторія управління післядипломною педагогічною освітою -  
завідувач доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
економіки та управління персоналом ДВНЗ «УМО» НАПН 
України Дмитренко Г. А.

3. Підготувати пакет документів і розпочати виконання тем НДР на 
громадських засадах:



-  лабораторія систем відкритої освіти -  тема НДР «Теоретичні та 
методичні основи застосування технологій навчання в системі 
відкритої піелядипломної освіти» (науковий керівник кандидат 
педагогічних наук, доцент, професор кафедри відкритих освітніх 
систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ 
«УМО» НАПН України Ляхоцька Л. Л.);

-  лабораторія проблем педагогіки і психології піелядипломної 
освіти -  тема НДР «Психолого-педагогічна підготовка 
конкурентоздатного фахівця в умовах піелядипломної освіти» 
(науковий керівник кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник, доцент кафедри психології управління 
ДВНЗ «УМО» НАПН України Філь О, А.);

-  лабораторія управління післядипломною педагогічною освітою -  
тема НДР «Інноваційні технології управління системою 
піелядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних змін» 
(науковий керівник доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економіки та управління персоналом ДВНЗ 
«УМО» НАПН України Дмитренко Г. А.).

4. Перевести до структури УВУПО спільну (ДВНЗ «УМО» та 
РОІППО) лабораторію психології професіоналізму (на 
громадських засадах), завідувач доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри психології управління 
Бондарчук ОХ, координатор проректор із науково-педагогічної 
роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО Гавлітіна 
Т.М.).

5. Продовжити виконання теми НДР «Психологічні засади розвитку 
професіоналізму педагогічних працівників в умовах піелядипломної 
педагогічної освіти».

Голова Ради ректорів (директорів) акад. В. В. Олійник


