
ПРОЕКТ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 

ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Концепція розроблена з метою встановлення стратегічних цілей і завдань 

розвитку Українського відкритого університету післядипломної освіти 

(УВУПО), а також визначення шляхів щодо їх реалізації. Концепція спрямована 

на приведення змісту післядипломної освіти у відповідність до європейських 

освітніх стандартів, модернізацію освітньої інфраструктури, розроблення 

навчально-методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти, 

впровадження інноваційних підходів до неперервного розвитку особистості 

фахівця на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформаційної освіти. 

Стратегічна мета розвитку УВУПО передбачає збільшення відкритості та 

доступності освітніх послуг і орієнтацію на індивідуальні потреби кожного 

слухача. Найважливішого значення набувають універсальні (методологічні) 

знання, які дають можливість проектувати майбутнє. Змінюються і вимоги до 

методів і форм організації освітнього процесу, а отже, і до рівня підготовки в 

системі післядипломної освіти. 

Сучасні умови розвитку післядипломної освіти формують вимоги щодо 

використання нових моделей організації освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації, не втрачаючи якості пізнавальної діяльності. Такими 

моделями можуть бути очно-дистанційні або дистанційні в рамках організації 

освітнього процесу за принципами відкритої освіти. 

Головним завданням, яке постає, є домогтися створення пізнавального 

середовища, центральною фігурою якого стає слухач (спеціаліст) здатний до 

самоорганізації, найповнішого розкриття власного творчого потенціалу й 

індивідуальних здібностей, що за звичайних умов можуть взагалі не проявитись. 

Завдяки запровадженню системи відкритої освіти, створюються 

високоефективні й економічні умови щодо організації освітнього процесу - 

зменшення фінансових витрат і часу, перетворює навчання у мобільний, 

максимально динамічний та керований процес. 

Основним принципом в діяльності УВУПО, як і відкритої освіти, є вільний 

доступ до освітнього контенту всіх суб’єктів післядипломної освіти, як закладів 

освіти які формують інформаційне освітнє поле, так і тих, хто споживає освітні 

послуги. 

Основу освітнього процесу в УВУПО має складати цілеспрямована, 

контрольована, інтенсивна самостійна робота слухачів та магістрів, які можуть 

удосконалювати свій фах та здобувати нові знання в зручному для себе місці, за 

індивідуальним планом (розкладом), маючи при собі розроблений комплект 

спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з викладачем, а 

також контактів між собою . 

Формування системи відкритої освіти в УВУПО передбачає:  

1. Масове освоєння цифрових технологій та технічних засобів. 



2. Обладнання комп’ютерних класів і автоматизованих робочих місць. 

3. Створення єдиної інформаційної платформи обміну освітнім контентом. 

4. Створення контенту, як освітнього значення, так і для управлінської 

діяльності закладів освіти. 

5. Створення баз даних. 

6. Активне запровадження нових інформаційних технологій в освітній 

процес та управління цим процесом. 

 

ІІ. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ 

 

2.1. Забезпечення послідовної інтеграції в європейський та світовий 

освітній простір. 

 

Забезпечення інтеграції в європейський та світовий освітній простір 

здійснюється шляхом досягнення таких стратеґічних цілей: 

- удосконалення організації і змісту освітнього процесу в напрямі 

забезпечення європейських та світових стандартів при збереженні досяґнень 

вітчизняних підходів у системі освіти дорослих та культурних традицій України; 

- побудова освітнього процесу на принципах гнучкості, адаптивності та 

інноваційності з орієнтацією на потреби споживачів освітніх послуг. 

Досягнення стратегічних цілей забезпечується шляхом виконання 

основних завдань: 

- перехід на людиноцентриську модель підвищення кваліфікації; 

-  запровадження відкритої системи організації освітнього процесу, 

орієнтованої на забезпечення обміну методичними матеріалами та розробками 

серед закладів – членів УВУПО; 

- організація взаємообміну науково-педагогічними працівниками та їх 

стажування у провідних європейських закладах вищої освіти ; 

- впровадження інноваційних технологій та методів навчання, заснованих 

на інформаційних і дистанційних освітніх технологіях; 

- впровадження інноваційних підходів до проведення занять, в т.ч. 

викладання англійською мовою та мовами країн Європейського Союзу. 

 

2.2. Наукова діяльність 

 

Стратегічними цілями наукової діяльності УВУПО визначено: 

- досягнення статусу дослідницького Університету;  

- підвищення якості та інноваційності складових наукових досліджень, 

збільшення кількості наукових розробок, що мають загальнонаціональне та 

світове визнання; 

- активне залучення науковців УВУПО до участі у міжнародних наукових 

грантах та грантах Європейського Союзу. 

Досягнення стратегічних цілей наукової діяльності Університету 

забезпечується шляхом виконання основних завдань: 



- створення та розвиток інфраструктури підтримки та впровадження 

наукових розробок для забезпечення ефективного партнерства із закладами 

освіти – споживачами освітніх послуг УВУПО; 

- активізація діяльності УВУПО у розробленні та реалізації державних 

цільових, галузевих і регіональних соціально-економічних проектів і програм; 

- підвищення кількості публікацій у провідних світових виданнях; 

- організація спільних наукових досліджень в галузі післядипломної 

освіти; 

- створення спеціалізованих вчених рад УВУПО із залученням науковців із 

країн Європейського Союзу. 

 

2.3. Кадрова політика університету 

 

Важливою умовою реалізації інноваційного вектора розвитку УВУПО є 

його кадрова політика, яка спрямована на досягнення таких стратегічних цілей: 

- формування кадрового та інтелектуального потенціалу відповідно до 

критеріїв та вимог надання освітніх послуг у галузі післядипломної освіти 

дорослих; 

- розробка системи стимулювання та мотивації праці, орієнтованої на 

об’єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за кінцевими результатами; 

- забезпечення якісного рівня моніторингу кадрового потенціалу на основі 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. 

Система кадрового забезпечення спрямовується на вирішення таких 

завдань: 

- постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

УВУПО шляхом стажування в закладах освіти України та в Європейських 

закладах вищої освіти; 

- підготовка науково-педагогічних працівників в докторантурі 

Університету менеджменту освіти; 

- проведення професійних конкурсів серед науково-педагогічних 

працівників тощо. 

2.4. Розвиток міжнародних стратегічних партнерств та професійного 

співтовариства. 

Стратегічні цілі міжнародної діяльності УВУПО: 

-  зміцнення та розвиток співробітництва з провідними зарубіжними 

закладами післядипломної освіти та університетами; 

- ведення міжнародних стандартів якості освітніх послуг; 

- участь у проведенні спільних міжнародних наукових досліджень; 

- розширення можливостей доступу науково-педагогічних працівників та 

слухачів до міжнародних та європейських освітніх програм. 

Реалізація стратегічних цілей у міжнародній діяльності УВУПО потребує 

вирішення таких завдань: 



- проведення маркетингових досліджень європейського ринку освітніх 

послуг, пошук і впровадження ефективних механізмів експорту/імпорту освітніх 

послуг; 

-  створення і реалізація спільних навчальних програм; 

- формування ефективного механізму наукової співпраці інститутів 

(університетів, академій ) - членів УВУПО з Міжнародними партнерами; 

- активізація публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних 

наукових виданнях; 

- розширення участі науково-педагогічних працівників УВУПО в 

міжнародних проектах, академічних обмінів викладачами і вченими; 

-  запрошення зарубіжних висококваліфікованих науково-педагогічних 

працівників та спеціалістів, експертів-консультантів освітніх громадських 

організацій світового рівня до проведення лекцій, тренінгів, семінарів тощо. 

2.5. Інформаційне забезпечення 

 

Стратегічними цілями УВУПО у сфері розвитку інформаційного 

забезпечення є: 

- забезпечення освітньої, наукової та інших сфер діяльності сучасними 

інформаційними технологіями; 

- інформатизація процесу управління для забезпечення ефективності 

прийняття управлінських рішень; 

- формування єдиного інформаційного освітнього середовища УВУПО та 

інтеграція його у вітчизняний та світовий інформаційний простір. 

Досягнення стратегічних цілей у сфері розвитку інформаційного 

забезпечення здійснюватиметься шляхом: 

- інформатизації процесу навчання за рахунок впровадження 

інноваційних методів навчання на базі нових інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- формування Єдиного інформаційного освітнього середовища шляхом 

створення та розвитку єдиної освітньої цифрової платформи УВУПО; 

- удосконалення дистанційних освітніх технологій на основі віртуального 

навчання в режимі он-лайн, відеоконференцій, Інтернет-семінарів тощо; 

- створення цифрової бібліотеки УВУПО та запровадження 

автоматизованих інформаційно-пошукових бібліотечних систем, розвиток 

системи електронного формування, бібліотечних фондів, електронного каталогу 

книг і періодичних видань бібліотеки, забезпечення доступу до цифрових засобів 

масової інформації; 

- розширення можливостей доступу слухачів і науково-педагогічних 

працівників до освітніх, і наукових інформаційних ресурсів через Інтернет-

портал УВУПО; 

- створення єдиної корпоративної інформаційної системи УВУПО, 

управління кадрами, знаннями та процесами для раціонального використання 

освітнього та наукового потенціалу працівників закладів-членів УВУПО; 

- створення єдиної системи електронного документообігу. 

 


