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«Semper in altum!»
(Завше у височінь!)
Папа Римський Йоан‐Павло ІІ

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту
освіти» Національної академії педагогічних наук України (УМО) –
один з найстаріших державних закладів післядипломної освіти в
Україні, єдиний заклад вищої освіти в системі НАПН України,
головний
навчально‐науковий,
організаційно‐методичний
і
дослідницький центр вітчизняної післядипломної педагогічної
освіти, лідер освіти дорослих.
Заснований у 1952 р. як Центральний інститут підвищення
кваліфікації керівних працівників народної освіти Міністерства освіти
Української РСР. У 1962 р. реорганізований у Центральний інститут
удосконалення вчителів Міністерства освіти УРСР. У 1992 р.
перейменований на Український інститут підвищення кваліфікації
керівних кадрів освіти. У 1997 р. на базі закладу створено Державну
академію керівних кадрів освіти. У 1999 р. увійшов до структури АПН
України як Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
АПН України (ЦІППО). У 2007 р. на основі злиття ЦІППО та
Донецького інституту післядипломної освіти інженерно‐педагогічних
працівників утворено Державний вищий навчальний заклад
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, що став
провідним освітнім закладом у державі щодо професійного розвитку
керівних кадрів освіти, проведення інноваційних досліджень з
проблем управління освітою, розвитку відкритої освіти та
дистанційного навчання.
Першим директором закладу був В. А. Томашевський (1953–1954).
Майже 20 років його очолював академік В. В. Олійник (1999–2017). У
2018 році ректором Університету обрано члена‐кореспондента
Академії наук вищої освіти України М. О. Кириченка.

Керівники закладу
Томашевський
Володимир
Антонович
(1953‐1954)
Фотографія не збереглась

Ніколаєнко Іван
Власович
директор Центрального
інституту удосконалення
вчителів (1974‐1975)

Мадзігон Василь
Миколайович
директор Українського
інституту підвищення
кваліфікації керівних
кадрів освіти (1992‐1993)

Гуленко Іван
Север’янович
директор Центрального
інституту підвищення
кваліфікації керівних
працівників народної освіти
(1955‐1968)

Никитенко Василь Петрович
директор Центрального
інституту удосконалення
вчителів (1968‐1973)

Гончар Оксентій
Денисович
директор Центрального
інституту удосконалення
вчителів (1975‐1979)

Жерносек Іван
Пилипович
директор Центрального
інституту удосконалення
вчителів (1979‐1992)

Дробноход Микола
Іванович
директор Державної академії
керівних кадрів освіти
(1993‐1999)

Олійник Віктор
Васильович
директор Центрального
інституту післядипломної
педагогічної освіти (1999‐2008),
ректор Університету
менеджменту освіти(2008‐2017)

У різні роки у закладі працювали видатні діячі освіти і науки
України: В. О. Сухомлинський, І. К. Білодід, Є. С. Березняк, М. І. Болдирев,
В. М. Глушков, В. Я. Глушков, Г. С. Костюк, Б. Є. Патон, К. К. Хренов,
М. І. Дробноход,
О. В. Киричук,
Б. С. Крисюк,
В. М. Мадзігон,
П. Д. Пшеничний, М. Д. Ярмаченко та інші.
Сьогодні педагогічний колектив Університету складає більше ста
штатних науково‐педагогічних працівників, з яких: дійсні члени та члени‐
кореспонденти НАПН України, академіки та члени‐кореспонденти
Академії наук вищої освіти України, Академії економічних наук України,
заслужені працівники освіти України, заслужені працівники народної
освіти України, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені
працівники соціальної сфери України, більш ніж 90% працівників мають
наукові ступені та вчені звання.
Університет пишається здобутками наукових шкіл академіка
В. В. Олійника, професорів О. М. Отич, О. І. Бондарчук, П. В. Лушина,
В. І. Маслова, Г. А. Дмитренка та інших педагогів‐науковців.
Університет менеджменту освіти має розвинену інфраструктуру
навчальних і науково‐методичних підрозділів: три інститути
(Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти; Навчально‐
науковий інститут менеджменту та психології; Білоцерківський інститут
неперервної професійної освіти), дванадцять кафедр, дев’ять відділів,
аспірантуру і докторантуру, Навчально‐методичний центр організації
дистанційного навчання, Центр мережних електронних освітніх ресурсів
та наукометрії, наукову бібліотеку з бібліотечним фондом близько 53
примірників та електронним репозитарієм понад 150 електронних
ресурсів. До послуг слухачів, аспірантів, докторантів та студентів
комфортабельний гуртожиток, кафе.
Метою діяльності ЦІППО є науково‐методичний, дидактичний та
організаційний супровід неперервного фахового розвитку педагогічних,
науково‐педагогічних і керівних працівників освіти, спеціалістів
психологічних служб та державних службовців за галузями знань: 01
«Освіта/Педагогіка», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 28 «Публічне
управління та адміністрування».
ННІМП забезпечує високу якість підготовки здобувачів вищої освіти
за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр» з цілого ряду педагогічних,
психологічних, економічних та управлінських спеціальностей.
БІНПО є провідним закладом вищої освіти з підготовки і підвищення
кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів професійної
(професійно‐технічної) освіти України.
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Щороку на базі УМО проходять підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації понад 6000 слухачів різних категорій.
У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти
(ЦІППО) щороку підвищують кваліфікацію близько 3000 слухачів за
державним замовленням. У Навчально‐науковому інституті менеджменту
та психології (ІМП) здобувають вищу освіту понад 1000 студентів за
освітньо‐кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» (денна та
заочна формами навчання) за 18 напрямами/спеціальностями; проходять
підготовку до вступу у вищі заклади освіти України іноземні громадяни. У
Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти (БІНПО)
навчається більше 2000 слухачів курсів підвищення кваліфікації та
студентів. Зусиллями поколінь науковців Університету підготовлено
тисячі фахівців, які стали провідниками інноваційних педагогічних ідей і
технологій в освітню практику.
В Університеті функціонує аспірантура і докторантура за науковими
спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки; 053 – Психологія; 281 –
Публічне управління та адміністрування; діє спеціалізована вчена рада
Д 26.455.03 за спеціальностями 13.00.04 – «Теорія та методика професійної
освіти» та 13.00.06 – «Теорія та методика управління освітою».
Науково‐дослідна та науково‐методична діяльність Університету
ґрунтується на засадах ідей андрагогіки, акмеології, педагогічної
інноватики й спрямовується на реалізацію державної політики у сфері
післядипломної педагогічної освіти, забезпечення неперервного
професійного розвитку фахівців освітньої галузі, підвищення їхнього
професіоналізму і конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг,
формування їхньої готовності до упровадження Концепції Нової
української школи в освітню практику.
В УМО створено оптимальні умови для забезпечення наступності
вищої освіти за усіма рівнями, поєднання освітньої, методичної та
наукової діяльності, експериментальної перевірки і впровадження
освітніх інновацій. З цією метою на базі закладу проводиться низка
педагогічних експериментів, 5 з яких – всеукраїнського рівня.
Вагомими здобутками УМО за 65 років перебування на освітянській
ниві стало:
 започаткування нових напрямів досліджень у педагогічній науці,
зокрема, методології, теорії і методики післядипломної освіти, відкритої
освіти;
 розроблення і впровадження інноваційних технологій і моделей
професійного розвитку педагогічних, науково‐педагогічних працівників та
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керівних кадрів освіти. Високий рівень цієї підготовки підтверджений
здобуттям статусу стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих
вчених викладачем УМО Я. Л. Катюк;
 запровадження вперше в Україні підготовки магістрів за
спеціальністю «Управління навчальним закладом», введення нових
спеціальностей магістерської підготовки «Християнська педагогіка»,
«Медійний менеджмент» та ін.;
 створення за ініціативи УМО
Консорціуму закладів
післядипломної освіти» (2010), Українського відкритого університету
післядипломної освіти (2015), Всеукраїнської школи новаторства керівних,
науково‐педагогічних і педагогічних працівників (2011). У рамках їх
діяльності проведено цілий ряд міжнародних і всеукраїнських масових
науково‐практичних та методичних заходів з проблем бенчмаркінгу,
конкурентології, професійного вдосконалення керівників опорних шкіл,
розроблення і впровадження навчально‐методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту
початкової освіти «Нова українська школа» тощо.
Новою сміливою ідеєю, що народилася в Університеті, стала реалізація
варіативних підходів до організації науково‐дослідної роботи: на кафедрах, у
тимчасових творчих колективах, у лабораторіях і центрах на громадських
засадах, а також в експериментальних навчальних закладах всеукраїнського
й регіонального рівнів. Тематика НДР має переважно прикладний характер і
відповідає соціальному замовленню на розвиток теорії і практики
післядипломної освіти та упровадження відкритої освіти в Україні в умовах
модернізації освітньої галузі й розбудови Нової української школи.
Посиленню інноваційного потенціалу Університету та зростанню
його ролі в розбудові в Україні системи відкритої освіти сприяло
заснування кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно‐
комунікаційних технологій. УМО активно співпрацює з Міністерством
освіти і науки України у напрямі розроблення нормативно‐правових
актів і законодавчих документів, що забезпечують реалізацію державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти й розвитку
післядипломної освіти та освіти дорослих.
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – засновник і
співзасновник низки наукових видань, серед яких: фахові видання
«ScienceRise», «Вісник післядипломної освіти» (Серії «Педагогічні науки»,
«Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування»),
«Теорія та методика управління освітою»; видання, внесені до
наукометричних баз даних, рекомендованих МОН України («Інформаційні
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технології та засоби навчання»); науково‐методичні видання
(«Післядипломна освіта в Україні»; «Науковий вісник УМО» (Серії:
«Педагогіка: історія, реалії та перспективи»; «Економіка»); «Студентський
альманах») та ін.
Щороку розширюється географія міжнародної діяльності
Університету, що передбачає співробітництво із зарубіжними науковими
центрами та закладами освіти, участь у реалізації міжнародних програм і
проектів, серед яких: програма Розвитку ООН (ПРООН), «Впровадження
гендерної освіти в систему підвищення кваліфікації педагогічних кадрів»,
Українсько‐канадський проект «Навички для працевлаштування»,
програми RITA (Regions in Transition), Швейцарсько‐український проект
«Розвиток громадських компетентностей в Україні», міжнародний проект
«Професіоналізація вчителів дорослих в Україні» (DVV International), проект
«Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» у співпраці з
Проектним бюро «Культур Контакт» Австрія; Українсько‐корейський
проект з Міжнародним Інститутом Розвитку Інтелекту (Південна Корея),
Українсько‐польський проект за грантом «Еразмус+» за напрямом КА1
«Навчальна (академічна) мобільність» та ін.
Високий авторитет УМО, як закладу вищої освіти, підтверджено
його успішним 65‐річним перебуванням на ринку освітніх послуг та
визнанням на державному, національному й галузевому рівнях як
Лідера післядипломної освіти (15 разів), Лідера наукової діяльності
(2018), переможця Національного рейтингу «Золота Фортуна», лауреата
і переможця численних міжнародних і всеукраїнських виставок.
Сьогодні ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» має потужний
науковий потенціал та визнання в Україні й за її межами, впливає на
державну політику у галузях післядипломної освіти, освіти дорослих та
відкритої освіти, має прогресивну динаміку розвитку і високий якісний
рівень отриманих результатів науково‐освітньої діяльності.
Освітньо‐науковий поступ Університету – це яскравий приклад
самовідданої праці колективу однодумців, якому притаманний високий
рівень професіоналізму та інноваційності, відданість європейським і
національним цінностям освіти, суспільства й держави.
М. О. Кириченко,
ректор ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України,
доктор філософії, член‐кореспондент
Академії наук вищої освіти України
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КЕРІВНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ

ГЛАДУШ ВІКТОР
АНТОНОВИЧ
Перший проректор – проретор
з науково‐педагогічної та
навчальної роботи, доктор
педагогічних наук, професор

КИРИЧЕНКО МИКОЛА
ОЛЕКСІЙОВИЧ
Ректор, доктор філософії, член‐
кореспондент Академії наук вищої
освіти України

ОТИЧ ОЛЕНА
МИКОЛАЇВНА
Проректор з науково‐методичної
роботи та міжнародих зв’язків,
доктор педагогічних наук, професор,
почесний доктор Академії
педагогічної майстерності

СТЕЦЮК ДМИТРО
ІВАНОВИЧ
Проректор з організаційних
питань та адміністративно‐
господарської роботи

ОЛІЙНИК ВІКТОР
ВАСИЛЬОВИЧ
Радник ректора, доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член Президії Національної
академії педагогічних наук України,
Заслужений працівник освіти України
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