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ВІДДІЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ДО ВСТУПУ У ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Завідувач Відділення – Світлана Іванівна
Синенко, кандидат педагогічних наук

Мета діяльності Відділення – підготовка іноземних громадян до
вступу у заклади вищої освіти України.
Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за вибором
іноземних громадян українською або російською мовою за напрямами:
інженерно‐технічний; медико‐біологічний; економічний; гуманітарний.
Головні завдання Відділення:
 формування в іноземних студентів знань, умінь і навичок в
обсязі, що забезпечує подальше успішне навчання у закладах вищої освіти
України (ЗВО);
 соціально‐психологічна та мовної адаптації іноземних громадян
до умов проживання в Україні та навчання у ЗВО;
 організація видачі запрошень та надання візової підтримки
кандидатам на навчання з числа іноземних громадян, контроль їхнього
в’їзду в Україну;
 організація прийому іноземних громадян на підготовче
відділення з числа найбільш підготовленої і здібної молоді із зарубіжних
країн;
 допомога у паспортно‐візовій реєстрації іноземних громадян та
сприяння їм у забезпеченні медичного обслуговування та страхування від
нещасних випадків;
 залучення до освітнього процесу висококваліфікованих науково‐
педагогічних працівників;
 науково‐методичне і навчально‐методичне забезпечення
освітнього процесу;
 співробітництво із земляцтвами щодо навчальної та виховної
роботи зі студентами – іноземними громадянами;
 сприяння залученню іноземних студентів до студентських
гуртків, товариств, клубів за інтересами;
 запровадження системи інформаційно‐рекламної роботи з
виготовлення інформаційних і рекламних матеріалів іноземними мовами.

39

40

ВІДДІЛ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завідувач Відділу – Оксана Анатоліївна
Іванилова, кандидат економічних наук,
доцент

Тетяна Валентинівна
Мельник
Євген Сергійович
Зубенок
Єлизавета Сергіївна
Чепенко

Відділ навчальної роботи Інституту розпочав свою роботу з 2008
року. Його створення як самостійного структурного підрозділу
Інституту було зумовлено необхідністю подальшого розвитку і
вдосконалення освітнього процесу й навчально‐методичної роботи.
Мета діяльності Відділу – управління освітнім процесом
ННІМП.
Головні завдання Відділу:
 сприяння упровадженню в освітній процес ННІМП
європейських стандартів якості освіти;
 проміжний контроль знань студентів і відвідування занять;
 організація і створення бази даних контингенту здобувачів
вищої освіти та аналізу якості освітніх послуг, що надаються в
Інституті;
 моніторинг та аналіз якості навчального процесу в ННІМП з
метою їх вдосконалення у напрямі реалізації сучасних освітніх
завдань;
 сприяння
розвитку
науково‐методичної
роботи,
упровадженню педагогічних інновацій, сучасних методів та
технологій навчання в освітню діяльність Інституту.
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БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (БІНПО)

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти є
провідним у професійній підготовці й підвищенні кваліфікації
керівних і педагогічних працівників професійної школи України.
Створений у 1979 році як Донецький інститут післядипломної
освіти інженерно‐педагогічних працівників, він став головним
координаційним науково‐методичним центром у системі ПТО України,
що опікувався діяльністю закладів та навчально‐методичних кабінетів
професійно‐технічної освіти.
У зв’язку з трагічними подіями на Донбасі, що розпочались у 2014 р.,
Інститут був переведений до м. Біла Церква Київської області і перейменований
на Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (БІНПО).
Головними завданнями Інституту є:
 підвищення психолого‐педагогічної компетентності педагогічних
працівників закладів професійної (професійно‐технічної) освіти (так,
щороку за бюджетною формою навчаються 2000 осіб, а також підвищує
кваліфікацію персонал, що залучається до навчання в умовах виробництва
за кошти фізичних та юридичних осіб);
 підготовки фахівців для професійної освіти (Ліцензія АЕ № 636081
від 10.03.2015 р.): за освітньо‐професійними програмами першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за
спеціальностями: Професійна освіта (Дизайн); Професійна освіта
(Охорона праці); Психологія; Менеджмент за спеціалізацією «Управління
навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи»;
 виконання науково‐дослідних робіт із проблем модернізації змісту,
структури, форм, методів організації неперервної освіти педагогічних
працівників. Тема НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення
кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та
розвитку професійної компетентності», РК № 0117U002381, термін
виконання 2017–2021 рр.;
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СИТНІКОВ ОЛЕКСАНДР
ПАНТЕЛІЙОВИЧ
Директор БІНПО,
кандидат історичних
наук, доцент

КЛОЧКО АЛЛА
ОЛЕКСІЇВНА
Заступник директора
з науково‐навчальної
роботи, кандидат
педагогічних наук

ЗАСЛАВСЬКА
СВІТЛАНА ІГНАТІВНА
Заступник директора
з навчальної роботи,
кандидат технічних
наук, доцент

ВЕРЧЕНКО НАДІЯ
ВІКТОРІВНА
Вчений секретар,
кандидат біологічних наук, доцент

 розроблення підручників, навчальних посібників, методичних
рекомендацій для системи професійної освіти;
 розвитку партнерських взаємин зі спорідненими кафедрами
ДВНЗ «УМО» та провідними інститутами України і світу тощо.
Сьогодні в Інституті працюють 34 науково‐педагогічних працівники,
з них: 1 доктор наук, 15 кандидатів наук (зокрема 9 доцентів), 15 старших
викладачів.
У структурі Інституту 3 кафедри (кафедра методики професійної
освіти та соціально‐гуманітарних дисциплін; кафедра педагогіки,
психології та менеджменту; кафедра технологій навчання, охорони
праці та дизайну), 4 відділи, наукова бібліотека та бухгалтерія.
В основу діяльності та розвитку БІНПО покладено
компетентнісний підхід, що спрямовує педагогічний колектив на
створення нової моделі професійної освіти й підвищення кваліфікації,
яка регулює саморозвиток суб’єктів освітнього процесу з урахуванням
їхніх індивідуальних можливостей і досягнень, забезпечує підвищення
рівня їхньої професійної компетентності, сприяє оволодінню ними
інноваційними педагогічними і виробничими технологіями та
ефективному застосуванню їх в освітньому й навчально‐виробничому
процесах закладів професійної (професійно‐технічної) освіти.
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КАФЕДРИ
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТА СОЦІАЛЬНО‐ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
(БІНПО)
Лише той Учитель, хто живе так, як навчає
(Григорій Сковорода)

Завідувач кафедри – Ірина Євгенівна
Сілаєва, кандидат технічних наук, старший
науковий співробітник, доцент

Мета діяльності кафедри – особистісний і професійний розвиток
педагога професійної школи.
Освітній процес на кафедрі забезпечують 3 кандидати наук і 1
старший викладач без наукового ступеня, які спрямовують науково‐
дослідну, навчально‐методичну й науково‐організаційну роботу на
вдосконалення теорії і практики підвищення кваліфікації педагогів
професійної школи у системі неперервної освіти.
У процесі цієї роботи обґрунтовано концептуальну модель
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної
(професійно‐технічної) освіти, концепцію модульного професійного
навчання, розроблено методологію формування змісту модульного
професійного навчання і методику інтегрування програм предметів
професійної підготовки, які втілюються в інтегрованих курсах
професійної підготовки учнів закладів професійної освіти; уведено у
науковий обіг поняття «інтегративно‐модульна система».
Результати виконаної роботи відображені в 20 підручниках з
грифом МОН України (інтегровані курси модульного навчання) для
учнів закладів професійної освіти будівельного профілю 12 навчально‐
методичних виданнях, 2 збірниках матеріалів міжнародних
конференцій, 1 збірнику матеріалів регіональної конференції, 54 статтях,
серед яких 9 – у фахових виданнях, 11 – у зарубіжних.
Перспективи інноваційного розвитку кафедри пов’язуються з
розширенням міжнародної співпраці й розробленням електронного
науково‐методичного супроводу навчальних модулів, підготовки
авторських курсів для задоволення особистісних і професійних запитів
та розвитку творчих здібностей слухачів курсів підвищення кваліфікації.
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ (БІНПО)
Наш освітянський бренд,
щоб компетентність слухачів ввійшла у тренд!

В. о. завідувача кафедри – Артем Станіславович
Даценко, кандидат історичних наук

Мета діяльності кафедри – підготовка педагога професійної
школи як висококваліфікованого фахівця в освітній і відповідних
сферах професійної діяльності.
Освітній процес на кафедрі забезпечують 3 кандидати наук і 1
старший викладач, які працюють над темою НДР «Розвиток
інформаційної компетентності педагогічних працівників навчальних
закладів засобами інформаційно‐комунікаційних технологій». За
результатами роботи підготовлено понад 30 публікацій у вітчизняних
та зарубіжних наукових виданнях.
Діяльність кафедри здійснюється за двома напрямами:
підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О різних
категорій й підготовка фахівців спеціальності (015 «Професійна освіта.
Охорона праці», 015 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології») із
загальним обсягом ліцензованого набору студентів 650 осіб.
Викладачами кафедри проведено підвищення кваліфікації понад
10 000 педагогічних працівників закладів професійної (професійно‐
технічної) освіти. Як випускова кафедра випустила 400 фахівців
спеціальностей 6.010104 «Професійна освіта. Охорона праці»
(освітньо‐кваліфікаційний рівень бакалавр) та 8.010104 «Професійна
освіта. Охорона праці» (освітньо‐кваліфікаційний рівень магістр).
Перспективи
інноваційного
розвитку
пов’язуються
з
удосконаленням процесу підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладів професійної (професійно‐технічної) освіти та
здійсненням підготовки фахівців за першим (бакалаврським) і другим
(магістерським) рівнями за освітніми програмами «Професійна освіта
(Дизайн)» та 015 «Професійна освіта (Охорона праці)».
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КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (БІНПО)
В. о. завідувача кафедри – Віра Єгорівна
Харагірло

Мета діяльності кафедри – науково‐методичний супровід
професійного розвитку і освітньої діяльності педагогічних працівників у
системі неперервної професійної освіти.
Освітній процес на кафедрі забезпечує 5 кандидатів наук, які
працюють над розв’язанням актуальних проблем неперервної професійної
освіти в контексті ідей «LLL» (теорії освіти впродовж усього життя).
За період існування кафедри викладачами опубліковано понад 700
праць, серед яких наукові статті, навчально‐методичні посібники,
рекомендації для працівників освіти.
Результати науково‐дослідної роботи кафедри пройшли апробацію у
закладах професійної (професійно‐технічної) освіти Донецької,
Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської,
Луганської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Чернігівської, Херсонської
та інших областей і використовуються у закладах професійної (професійно‐
технічної) освіти з метою підвищення ефективності освітнього процесу.
Викладачі кафедри спрямовують свою діяльність на створення
сприятливого середовища для розвитку психологічної і фахової
компетентності педагогів, активізацію їхньої інноваційної діяльності;
упровадження в освітній процес ідей гуманної педагогіки та
інноваційних педагогічних технологій.
Перспективи інноваційного розвитку кафедри пов’язуються із
забезпеченням оптимальних умов для набуття педагогічними
працівниками широкого спектру психолого‐педагогічних знань і
розвитку їхньої здатності удосконалювати свою професійно‐педагогічну
діяльність з урахуванням тенденцій модернізації професійної
(професійно‐технічної) освіти та інтеграції її до європейського
освітнього простору. Кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері
менеджменту та психології за першим (бакалаврським) рівнем і
другим (магістерським) рівнями за спеціальностями 073 Менеджмент
спеціалізаціями,
Управління
навчальними
закладами
та
Адміністративний менеджмент, 053 Психологія.
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НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (БІНПО)

Завідувач Відділу – Анастасія Володимирівна
Денисова

Мета діяльності Відділу – забезпечення реалізації освітніх
програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів
професійної (професійно‐технічної) освіти, координація діяльності
підрозділів з питань організації освітнього процесу на курсах
підвищення кваліфікації.
Основні завдання Відділу:
 планування, організація і контроль освітньої діяльності на
курсах підвищення кваліфікації в БІНПО;
 організація проведення й аналіз результатів моніторингу
якості курсів підвищення кваліфікації;
 складання і подання статистичної звітності з обліку
чисельності і руху контингенту слухачів;
 забезпечення щомісячного виконання плану комплектування
за категоріями підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів професійної (професійно‐технічної) освіти завдяки
використанню різних форм навчання на держбюджетній основі і
коштом фізичних та юридичних осіб;
 спільно з кафедрами постійне удосконалення навчальних
планів та програм на підставі впровадження педагогічних інновацій;
 контроль за виконанням навчально‐тематичних планів
підвищення кваліфікації для всіх категорій слухачів;
 розширення та підвищення ефективності позабюджетної
діяльності, підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації, центрів перепідготовки
робітників на виробництві коштом фізичних та юридичних осіб.
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ВІДДІЛ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОБНИЦТВА (БІНПО)

Завідувач Відділу – Ганна Григорівна
Горлова

Відділ сучасних технологій виробництва є структурним
підрозділом Білоцерківського інституту неперервної професійної
освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Основні завдання Відділу:
 вивчення та систематизація освітніх інновацій, сучасних
педагогічних та новітніх виробничих технологій з метою
використання їх в освітньому та навчально‐виробничому процесах
закладів професійної освіти;
 створення банку інноваційних педагогічних і новітніх
виробничих технологій та найкращих освітніх практик працівників
закладів професійної (професійно‐технічної) освіти;
 надання
методичної,
організаційної,
консультаційної
допомоги з упровадженню освітніх інновацій, перспективного
педагогічного досвіду педагогічним працівникам професійних
(професійно‐технічних) закладів освіти;
 ознайомлення слухачів курсів підвищення кваліфікації з
інноваційними педагогічними та виробничими технологіями та
моделями;
 підготовка та розміщення на сайті Інституту інформації про
новітні виробничі й інноваційні освітні технології;
 співпраця з науково‐методичними центрами професійно‐
технічної освіти, закладами професійної (професійно‐технічної)
освіти України щодо виявлення найкращого педагогічного досвіду та
його поширення в практику роботи закладів освіти;
 адміністрування розділу сайту БІНПО
«Методична
скарбничка».
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ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО‐ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
(БІНПО)

Завідувач Відділу – Дмитро Олександрович
Коваль

Основні напрями діяльності Відділу:
 забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної й офісної
техніки;
 створення й адміністрування локальної мережі Білоцерківський
інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО»;
 створення програмних продуктів, необхідних для роботи
підрозділів;
 технічне створення і підтримка веб‐сайту Білоцерківського
інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО»;
 співпраця з підрозділами Інституту, надання їм допомоги під час
роботи з комп’ютерною технікою, ознайомлення з новітніми
комп’ютерними технологіями;
 упровадження та оновлення програмного забезпечення;
 організація
методичного
та
технічного
забезпечення
дистанційної форми навчання, що здійснюється із застосуванням
сучасних комп’ютерних технологій;
 підтримка роботи слухачів за дистанційною формою навчання;
 забезпечення технічної підтримки загальноінститутських
заходів.
Перспективні напрями роботи Відділу:
 розроблення та технічна організація занять за дистанційною
формою навчання;
 розширення
матеріально‐технічної
бази
Інституту та
упровадження сучасних інформаційних технологій.
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НАУКОВА ЧАСТИНА

Вчена рада є колегіальним органом управління, що утворюється
строком на п’ять років з метою забезпечення колегіальності в
ухваленні рішень з управління Університетом.
Першим головою Вченої ради був доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук
України, заслужений працівник освіти України Віктор Васильович
Олійник, вченим секретарем – кандидат педагогічних наук, доцент
Ольга Степанівна Снісаренко.
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ВЧЕНА РАДА

Голова – Микола Олексійович
Кириченко, член‐кореспондент
Академії наук вищої освіти України,
доктор філософії

Заступник голови –
Віктор Антонович
Гладуш, доктор
педагогічних наук, професор

Вчений секретар – Тетяна Сергіївна
Кравчинська, кандидат педагогічних
наук

Основні функції Вченої ради:
 визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку
освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
 затвердження основних напрямів проведення наукових
досліджень та інноваційної діяльності;
 присвоєння вчених звань професора і доцента та подання
відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії
центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки;
 надання рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення
освітнього процесу в Університеті та інші.
До складу Вченої ради входять: голова та заступник голови;
проректори; вчений секретар; директори інститутів; головний
бухгалтер; виборні представники, які представляють науково‐
педагогічних працівників (завідувачі кафедр, доктори наук,
професори), які працюють в Університеті на постійній основі;
представники профспілки та студентського самоврядування
Університету. 75 відсотків від загальної кількості складу Вченої ради
становлять науково‐педагогічні працівники.
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НАУКОВО‐МЕТОДИЧНА РАДА

Голова – Олена Миколаївна
Отич, доктор педагогічних
наук, професор

Заступник голови –
В’ячеслав Васильович
Супрун, кандидат
економічних наук, доцент

Відповідальний секретар – Тетяна Сергіївна
Кравчинська, кандидат педагогічних наук

Науково‐методична рада (НМР) є постійно діючим колегіальним
дорадчим органом Університету менеджменту освіти, Консорціуму
закладів післядипломної освіти та Українського відкритого університету
післядипломної освіти, що координує й регулює провідні напрями їх
науково‐методичної, освітньо‐наукової, навчально‐методичної та
організаційно‐методичної діяльності й забезпечує їх реалізацію на основі
педагогічного співробітництва і взаємопідтримки.
Мета діяльності науково‐методичної ради – координація науково‐
методичної, освітньо‐наукової, навчально‐методичної й організаційно‐
методичної роботи закладів ППО – засновників Консорціуму та УВУПО,
обмін досвідом і технологіями її організації й спрямування її на
реалізацію державної освітньої політики у галузі післядипломної
педагогічної освіти і освіти дорослих.
Основними завданнями НМР є:
 аналіз, узагальнення й поширення перспективного досвіду та
інноваційних технологій організації науково‐методичної роботи і професійного
розвитку фахівців у системі післядипломної освіти і освіти дорослих;
 організація спільної роботи закладів ППО щодо забезпечення
якості післядипломної освіти;
 науково‐методичний супровід діяльності закладів ППО щодо
розроблення, експертизи, запровадження стандартів післядипломної
освіти, освітніх програм, науково‐методичних і навчально‐методичних
комплексів з різних напрямів професійного розвитку й підвищення
кваліфікації педагогічних, науково‐педагогічних працівників та керівних
кадрів освіти тощо.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Голова – Віктор Васильович
Олійник, радник ректора
Університету, доктор
педагогічних наук, професор

Заступник Голови –
Зоя Вікторівна Рябова, доктор
педагогічних наук, професор

Вчений секретар – Ольга Степанівна
Снісаренко, кандидат педагогічних
наук, доцент

Спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 утворена наказом ДАК МОН
України від 10.05.2017 р. № 693, їй надано право на період до 31.12.2019 р.
проводити захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового
ступеня доктора і кандидата наук (доктора філософії) у галузі знань: 01
«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»
(спеціалізації «Теорія і методика професійної освіти» та «Теорія і
методика управління освітою»).
До складу Спеціалізованої вченої ради входять: голова, заступник
голови, вчений секретар і 17 докторів наук, які в своїй більшості є штатними
науково‐педагогічними працівниками Університету – фахівцями із зазначених
спеціалізацій, та мають науковий ступінь доктора наук зі спеціальності 011,
за якою раді надано право присудження наукових ступенів.
За останні 5 років у Спеціалізованій вченій раді Д 26.455.03 захищено
10 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук і
21 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціалізаціями «Теорія і методика професійної освіти» та «Теорія і
методика управління освітою». Тематика дисертаційних досліджень
стосується переважно проблем становлення і розвитку післядипломної
педагогічної освіти в Україні, неперервного професійного удосконалення
фахівців освітньої галузі, теоретичних та методичних засад розвитку
відкритої освіти.
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АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА
«Ми не чекаємо на зміни – ми змінюємо очікування»

Завідувач аспірантурою та докторантурою –
Оксана Леонідівна Ануфрієва,
кандидат педагогічних наук, доцент

Мета діяльності – підготовка здобувачів вищої освіти ступенів
доктора філософії та доктора наук для забезпечення закладів
післядипломної педагогічної освіти України висококваліфікованими
кадрами.
Основні функції:
 зберігаючи найкращі традиції, сформувати в Університеті
середовище інноваційного розвитку, інтегроване у світовий науковий
простір;
 забезпечити ефективну підготовку конкурентоспроможних
сучасних науковців.
За понад 25 років функціонування аспірантури відбулося
23 випуски наукової зміни, а це понад 300 аспірантів та докторантів,
70% яких успішно захистили дисертаційні дослідження та здобули
вчені звання кандидата та доктора педагогічних і психологічних наук.
Першим завідувачем аспірантури з 1991–1996 рр. був Мазур
Анатолій Андріанович, його справу з 1996–1999 рр. продовжила
Скрипник Марина Іванівна; а з 1999 р. по теперішній час – Ануфрієва
Оксана Леонідівна.
Перспективи розвитку аспірантури пов’язуються з переглядом
філософії підготовки наукових кадрів, що передбачає:
 формування в Університеті наукового,
інтелектуально
насиченого, інноваційного середовища;
 забезпечення гнучкого упровадження нових напрямів наукових
досліджень та збільшення кількості освітньо‐наукових програм
підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії;
 зростання рівня інформаційної відкритості наукової діяльності
молодих учених та сприяння їм в інтеграції до світового наукового
співтовариства.
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ВІДДІЛ НАУКОВО‐ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Завідувач Відділу – Інна Григорівна
Отамась, кандидат історичних наук

Ольга Степанівна
Снісаренко

Валентина Олексіївна
Зубець

Тетяна Петрівна
Гладчук

Мета діяльності Відділу – планування, організація, координація і
аналіз результативності наукової діяльності Університету.
Основними завданнями відділу є:
 формування переліку основних напрямів наукових досліджень
Університету за галузями 01 «Освіта/Педагогіка», 05 «Соціальні та
поведінкові науки», 28 «Публічне управління та адміністрування»;
 вивчення та узагальнення перспективного досвіду організації
наукової роботи у закладах вищої освіти України та підвідомчих
установах НАПН України;
 науково‐організаційний супровід виконання кафедрами
Університету наукових досліджень та забезпечення відповідності їх
результатів тематичним планам НДР;
 розроблення проектів перспективних планів та внутрішніх
документів щодо організації науково‐дослідної роботи у структурних
підрозділах Університету;
 моніторинг якості виконання науково‐дослідних робіт і
упровадження отриманих результатів в освітній процес закладів освіти у
різних регіонах України;
 координація діяльності з апробації розроблених освітніх
інновацій,
зокрема,
проведення
педагогічних
експериментів
всеукраїнського, регіонального та локального рівнів;
 підготовка матеріалів з питань організації наукової діяльності
УМО до засідань Президії НАПН України та Вченої ради Університету;
 допомога здобувачам наукових ступенів доктора філософії і
доктора наук в оформленні пакету документів для подання до
спеціалізованої вченої ради і в підготовці до захисту дисертації тощо.

57

58

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Начальник Відділу – Анастасія Олександрівна
Писарук

Міжнародна діяльність ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
спрямована на забезпечення розвитку та налагодження освітніх та
наукових зв’язків із спорідненими науковими установами –
міжнародними освітніми партнерами.
Мета діяльності Відділу – організаційний та інформаційний
супровід міжнародної діяльності Університету.
Завдання Відділу:
 організація і координація міжнародної діяльності з питань
освітнього, науково‐методичного співробітництва, підвищення
кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів;
 підготовка проектів угод щодо співробітництва з провідними
зарубіжними закладами освіти, науковими установами, підприємствами,
організаціями, асоціаціями, громадськими об’єднаннями інших країн;
 організація переговорів з іноземними партнерами з питань,
що становлять взаємний інтерес;
 організація і супровід педагогічного обміну й науково‐
педагогічного стажування в межах реалізації міжнародних освітніх
програм, проектів;
 організаційна та інформаційна допомога структурним
підрозділами Університету в участі у конкурсах на здобуття освітніх і
наукових грантів МОН України та зарубіжних освітніх організацій;
 популяризація діяльності Університету в європейському та
світовому освітньому і науковому просторах;
 проведення міжнародних заходів: науково‐практичних та
науково‐методичних семінарів, конференцій, симпозіумів та ін.
Відділ координує співпрацю Університету із 40 зарубіжними
закладами освіти та науково‐освітніми організаціями Республіки
Польща, Австрійської Республіки, Литовської Республіки, Словацької
Республіки, Угорщини, Республіки Болгарія, Румунії, Хорватії,
Південної Кореї, США, Великої Британії та ін.

59

