
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Вихідні позиції  авторів  у процесі досліджен-
ня проблеми:  учасники чи  спостерігачі.

Пол Фейерабенд (Заполнитель)1, як розробник кон-
цепції «епістемологічного анархізму», вказував на не-
обхідність розрізняти дві позиції: учасника подій та зов-
нішнього спостерігача цих явищ, фактів суспільного
чи особистого життя. Зовнішній (нейтральний) спос-
терігач відповідає на запитання «що відбувається?»,
тоді як учасник прагне пояснити зміст подій за допо-
могою відповіді на запитання «що робити?». Автори
цієї статті – учасники й водночас спостерігачі ста-
новлення науково-методичної ради (далі – НМР)
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України (далі – УМО). Тому в запропонованому до-
писі намагатимуться віднайти відповіді на запитання:
«що у форматах дискусій НМР відбувалося й що мож-
на ідентифікувати як інноваційне для розвитку УМО?»
та «що робити для реалізації обговорюваних іннова-
ційних ідей НМР у публічному просторі післядиплом-
ної освіти й освіти дорослих?».

Наголосимо, що автори критично оцінюють свої
можливості й не перебільшують своєї значущості
щодо аналізу становлення та розвитку НМР як струк-
туранта УМО. Тому свідомо уникають виразності в
описі історичної характеристики, бо розуміють мож-
ливий скептицизм читачів щодо намагання звернути-
ся до історичних джерел і спроби на основі історич-
них законів спрогнозувати й побудувати ймовірнісні
моделі науково-методичної роботи Університету.
Цілком виважено сприймаємо й цю думку, близьку до
історіософської течії, представленої Карлом Поппе-

ром, який заперечував історизм і проголошував непе-
редбачуваність історичного процесу. З численних ар-
гументів Карла Поппера доволі часто звучать два най-
важливіші: по-перше, залежність історичного розвит-
ку людства від науково-технічного прогресу й непе-
редбачуваності видатних наукових відкриттів; по-дру-
ге, наявність свободи волі у людини та її втручання у
передбачуваний перебіг подій, їх зміна на краще для
себе. Не описуючи детально інші позиції щодо законів
історії, наголосимо: шлях історії – не прямий, адже
пролягає через біфуркаційні точки, в яких перебіг подій
однозначно не задано, а проходить через розгалужен-
ня. Очевидно, становлення науково-методичної ради
є одним із прикладів такого історичного, неповторно-
го процесу. Стверджуємо, що історизм є там, де є са-
моорганізація. І в цьому погодимося з думкою Карла
Поппера: якщо воля великих мас узгоджено зливається
в єдиний потік, то вибір шляху такою організованою
масою має більшу глибину. Тобто об’єднання дослід-
ників довкола вивчення історії та сьогодення науково-
методичної роботи Університету дасть змогу розра-
ховувати на отримання достатньо повного опису мо-
делей: науково-методичної роботи; курсів підвищен-
ня кваліфікації; управління навчальним закладом; діаг-
ностики професійного рівня науково-педагогічних і пе-
дагогічних працівників тощо.

У запропонованій розвідці використано комплекс
загальнонаукових методів, зокрема, теоретичних:
структурний аналіз і синтез з метою визначення ос-
новних напрямів діяльності НМР; системно-структур-
ний і системно-функціональний аналіз для виділення
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1 Пол Фейерабенд – американський філософ і методолог науки, який відстоював науковий і світоглядний плюралізм, відповідно до якого
розвиток науки виявляється як хаотичне накопичення довільних переворотів, що не мають об’єктивних основ і раціонально не пояснюються.
Основні твори: «Проти методологічного примусу. Нарис анархістської теорії пізнання» (1975), «Наука у вільному суспільстві» (1978),
«Проблеми емпіризму. Філософські замітки» (1981). Анархізм, у розумінні Фейерабенда, є малопривабливим у політичному вимірі, але
незамінним для епістемології та філософії науки. У річищі основних ідей постпозитивізму Фейерабенд заперечує існування об’єктивної
істини, визнання якої розцінює як догматизм. Учений відкидав як кумулятивність наукового знання, так і наступність у його розвитку.
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головних напрямів діяльності НМР, ви-
явлення та обґрунтування традиційного
й інноваційного в її діяльності; класифі-

кація та узагальнення з метою виокремлення в рішен-
нях НМР інноваційного для розвитку УМО; аналіз та
узагальнення для вивчення документів НМР та нау-
кових публікацій експертів із проблеми її функціону-
вання; абстрагування, конкретизація й узагальнення
теоретичних положень з метою визначення сутності
зініційованих НМР інновацій у процесі навчання, уп-
равління, у підготовці та перепідготовці кадрів освіти;
емпіричних: метод вивчення нормативної документації
функціонування НМР, порівняння за однією ознакою,
за кількома ознаками; метод дослідної бесіди; опис
фактичної інформації з метою аналітичної інтерпре-
тації й вивчення конкретних фактів та явищ.

Не можемо вказати також на авторське розумін-
ня понять «традиція» й «інновація», винесених у заго-
ловок статті. Це не спроба виокремити опозиції «тра-
диційне – інноваційне в науково-методичній роботі», а
навпаки, спроба завдяки системному аналізу зняти цю
протидію, оскільки вихідним принципом функціонуван-
ня й системного розвитку освіти загалом є положен-
ня про наявність суперечності (конфлікту або гармо-
нійної взаємодії) між адаптивними формами й іннова-
ційними, змінювальними елементами. Суперечність
можна розв’язати як за допомогою вибудовування
нової освітньої парадигми, так і за допомогою появи
експериментальних освітніх моделей. Якщо супе-
речність має характер гармонійної взаємодії, то екс-
периментальні освітні пошуки слугують прогресу соц-
іальної спільноти. Коли ж суперечність є конфліктною,
то система освіти перебудовується в принципово інший
напрям еволюційного розвитку. Інноваційне поступо-
во переходить у ранг еталона, стає стереотипом.
Отож, виходимо із положення: інноваційне й традицій-
не в роботі науково-методичної ради Університету є
повноцінним, оскільки забезпечує поступальний роз-
виток освітньої системи.

Що у форматах дискусій НМР відбувалося й
що можна  ідентифікувати  як  інноваційне  для
розвитку УМО?

УМО – сучасний університет, оскільки він:
по-перше, притягує увагу до себе більше, ніж усі

інші, через спроможність розв’язати швидше й ефек-
тивніше назрілі освітні проблеми. Так, наприклад, УМО
об’єднав «Консорціум закладів післядипломної освіти»
(далі – Консорціум) та Український відкритий універси-
тет післядипломної освіти (далі – УВУПО), де вперше
за останні десятиліття порушуються проблеми розвит-
ку післядипломної освіти та освіти дорослих відповідно
до запитів суспільства, а також проблеми навчально-

методичного забезпечення підготовки магістрів за спец-
іалізаціями психологія, педагогіка вищої школи, христи-
янська педагогіка у вищій школі, управління навчальним
закладом, підвищення кваліфікації педагогічних, науко-
во-педагогічних працівників. Свою спроможність до
ефективного розв’язання назрілих освітніх проблем УМО
має завдяки розробленій та зреалізованій системі нау-
ково-методичного супроводу, відпрацьованій у дискусі-
ях на засіданнях НМР УМО;

по-друге, УМО є зразком максимального втілен-
ня суспільних вимог до післядипломної освіти. На
доказ цього – розроблені освітньо-професійні програ-
ми підвищення кваліфікації для різних категорій нау-
кових, науково-педагогічних і педагогічних працівників,
системно опрацьовані та критично проаналізовані не-
залежними експертами – членами НМР УМО;

по-третє, УМО – авангард серед навчальних
закладів післядипломної педагогічної освіти (далі –
ППО) щодо адаптованості до нових соціокультурних,
соціоекономічних та інших умов. Доказом цього є роз-
роблені членами НМР, обговорені та затверджені по-
ложення: Положення про науково-методичну раду Уні-
верситету менеджменту освіти, Положення про Все-
українську школу новаторства керівних і педагогіч-
них працівників, Положення про Всеукраїнський кон-
курс наукових, навчальних і методичних праць з про-
блем післядипломної освіти тощо.

Сьогодні у теорії та практиці освіти дорослих
відбуваються серйозні зміни, пов’язані з інституційні-
стю, мотивацією науково-дослідної роботи та стан-
дартами якості тощо. Змінюються вимоги до після-
дипломної педагогічної освіти. Нині, коли втілюється
в життя реформа інститутів педагогічної науки та ос-
віти, розрізнити й виразно сказати про науково-мето-
дичні тенденції цих змін дуже важливо. Вагомим є
науково-методичний аналіз повноти й вірогідності дос-
ліджень у теорії та практиці післядипломної педагогі-
чної освіти.

Науково-методична рада ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України є постійним
колегіальним дорадчим органом Університету менед-
жменту освіти, Консорціуму закладів післядипломної
освіти та Українського відкритого університету після-
дипломної освіти, що координує й регулює провідні
напрями їх науково-методичної, освітньо-наукової, на-
вчально-методичної та організаційно-методичної
діяльності й забезпечує її реалізацію на основі педа-
гогічного співробітництва й взаємної підтримки.

Метою діяльності науково-методичної ради є ко-
ординація науково-методичної, освітньо-наукової, на-
вчально-методичної й організаційно-методичної робо-
ти закладів ППО – засновників Консорціуму та
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УВУПО, обмін досвідом і технологіями
її організації й спрямування її на реаліза-
цію державної освітньої політики у галузі

післядипломної педагогічної освіти й освіти дорослих.
Основними завданнями НМР є:
аналіз, узагальнення й поширення прогресивно-

го досвіду та інноваційних технологій організації нау-
ково-методичної роботи й професійного розвитку
фахівців у системі післядипломної освіти й освіти до-
рослих;

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, на-
уково-методичних і навчально-методичних комплексів
з різних напрямів професійного розвитку й підвищен-
ня кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних пра-
цівників та керівних кадрів освіти тощо;

встановлення партнерства й ефективної взає-
модії закладів післядипломної освіти з органами уп-
равління, освітніми установами, навчальними закла-
дами й громадськими організаціями з метою сприян-
ня ефективному розв’язанню проблем у післядип-
ломній освіті й освіті дорослих в Україні на законо-
давчому, науково-методичному та науково-організа-
ційному рівнях.

Основними напрямами діяльності НМР є: орган-
ізаційне забезпечення і координація (узгодження) планів
науково-методичної роботи УМО та УВУПО; надан-
ня консультативної допомоги структурним підрозді-
лам УМО та УВУПО з питань організації навчально-
методичної, науково-методичної, організаційно-мето-
дичної роботи; аналіз її ефективності; координація
діяльності УМО та УВУПО щодо моніторингу якості
освітніх послуг і знань слухачів (студентів); обгово-
рення та рекомендація для впровадження в освітній
процес закладів післядипломної педагогічної освіти
інноваційних підходів, моделей та прогресивного дос-
віду роботи з кадрами, освітньо-наукової, навчальної,
навчально-методичної, науково-методичної, наукової
та управлінської діяльності; наукова експертиза
освітніх інновацій: рецензування друкованих та елект-
ронних видань, методичних рекомендацій, навчально-
методичних та науково-методичних матеріалів; реко-
мендація до друку науково-методичних, навчально-
методичних комплексів, рукописів навчально-методич-
них посібників, підручників, розроблених на кафедрах

УМО та УВУПО; заслуховування проміжних звітів про
науково-дослідну роботу кафедр УМО та УВУПО; на-
дання науково-методичної допомоги й рекомендацій
щодо впровадження результатів виконаних наукових дос-
ліджень у педагогічну практику; планування, організа-
ція та проведення щорічних всеукраїнських конкурсів на
кращу науково-методичну розробку в системі післядип-
ломної освіти, науково-методичних, науково-практичних
семінарів, конференцій з питань післядипломної освіти
для педагогічних, науково-педагогічних працівників УМО
та УВУПО2.

Відповідно до наказу № 01-01/43 від 31.01.2018
р. «Про склад науково-методичної ради ДВНЗ “Уні-
верситет менеджменту освіти” НАПН України на
2018 р.» НМР Університету очолює Олена Миколаїв-
на Отич, проректор з науково-методичної роботи та
міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти» НАПН України, доктор педагогічних
наук, професор. Заступник голови НМР – В’ячеслав
Васильович Супрун, професор кафедри публічного ад-
міністрування та менеджменту освіти Центрального
інституту післядипломної педагогічної освіти (далі –
ЦІППО) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, кандидат економічних наук, доцент.
Склад НМР формується з числа найбільш досвідче-
них керівників, педагогічних і науково-педагогічних
працівників УМО та УВУПО, додатково до складу
НМР за запрошенням та за згодою можуть залуча-
тися провідні вчені, фахівці, які працюють в інших зак-
ладах, установах або є представниками громадських
організацій.

Завдяки НМР в освітньому просторі Університе-
ту створено нову науково-методичну реальність, ціка-
ву для всіх саме завдяки її оригінальності, винятко-
вості. Ця реальність задовольняє злободенні потреби
споживачів освітніх послуг. Роль її полягає в тому, що
вона є:

 значущою для суспільства, споживачів
освітніх послуг, бо завдяки започаткованому з ініціа-
тиви НМР УМО Всеукраїнський конкурс наукових,
навчальних і методичних праць з проблем післядип-
ломної освіти студіює проблему науково-методично-
го забезпечення реалізації компетентнісного підходу
в системі «учень – вчитель – методист – керівник
навчального закладу»; на конкурс робіт «Моє покли-
кання – методист» подаються науково-методичні роз-
робки з проблем виховної роботи у ЗНЗ, ПТНЗ та
позашкільних навчальних закладах із 21 області Ук-

2 Положення про науково-методичну раду ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та науково-методичного комплексу «Консорціум закладів
післядипломної освіти».
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раїни, де проблематикою є як глобальні,
так і локальні аспекти створення сучас-
ної системи виховної роботи та її науко-

во-методичного забезпечення. Значущим є те, що кон-
курсні роботи розкривають діяльність різних суб’єктів
виховної системи: учнівської молоді; учнів ПТНЗ;
батьків; класних керівників; слухачів курсів підвищен-
ня кваліфікації; методиста РМК з проблем виховної
роботи;

уможливлює автентичні стратегії осучас-
нення національної системи освіти завдяки по-
ліпшенню післядипломної педагогічної освіти, зокре-
ма реалізації проектів у 8 науково-дослідних лабора-
торіях (це, зокрема, «Лабораторія методології та прак-
тики професійного розвитку сучасного освітнього ме-
неджера», науковий керівник – Н. Клокар, завідувач
кафедри публічного адміністрування та менеджмен-
ту освіти ЦІППО УМО, доктор педагогічних наук,
професор; «Лабораторія управління якістю вищої ос-
віти в контексті чинного законодавства України», на-
уковий керівник – М. Дей, завідувач кафедри універ-
ситетської освіти і права ЦІППО УМО, кандидат юри-
дичних наук, доцент; «Лабораторія систем відкритої
освіти», науковий керівник – Л. Ляхоцька, професор
кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-
комунікаційних технологій ЦІППО УМО, кандидат пе-
дагогічних наук, доцент; «Лабораторія управління
післядипломною педагогічною освітою», науковий ке-
рівник – З. Рябова, завідувач кафедри педагогіки, уп-
равління та адміністрування Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології (далі – ННІМП)
УМО, доктор педагогічних наук, професор; «Лабора-
торія проблем розвитку освітніх округів», науковий
керівник – А. Вознюк, завідувач кафедри психології
КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної ос-
віти», кандидат психологічних наук, доцент; «Лабора-
торія психології професіоналізму», науковий керівник
– О. Бондарчук, завідувач кафедри психології управ-
ління ЦІППО УМО, доктор психологічних наук, про-
фесор; «Лабораторія християнської педагогіки», нау-
ковий керівник – І. Сіданіч, професор кафедри педа-
гогіки, управління та адміністрування ННІМП УМО,
доктор педагогічних наук, доцент; «Лабораторія інно-
ваційного розвитку післядипломної педагогічної осві-
ти в умовах децентралізації управління освітою», нау-
кові керівники – П. Олешко, ректор Волинського інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти, кандидат
історичних наук, доцент і Н. Ткачук, проректор з нау-
кової роботи Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук) та 5
тимчасових творчих колективах (далі – ТТК)

(«Здійснення моніторингу якості післядипломної осві-
ти в Україні», керівник – М. Смирнова, завідувач ка-
федри соціально-гуманітарної освіти КВНЗ «Харківсь-
ка академія неперервної освіти», кандидат педагогіч-
них наук; «Науково-методичне забезпечення діяль-
ності вчителя початкових класів Нової української
школи», керівник – Ю. Бурцева, проректор з наукової,
інноваційної та міжнародної діяльності Донецького
обласного інституту післядипломної педагогічної ос-
віти, кандидат педагогічних наук, доцент; «Створен-
ня і наповнення Банку науково-методичного і навчаль-
но-методичного забезпечення діяльності закладів
ППО», керівник – Н. Зернова, керівник відділу науко-
во-методичного забезпечення та координації діяль-
ності закладів ППО; «Створення єдиної електронно-
інформаційної мережі закладів ППО», керівник –
С. Касьян, завідувач кафедри відкритих освітніх сис-
тем та інформаційно-комунікаційних технологій
ЦІППО УМО, кандидат педагогічних наук; «Вивчен-
ня проблем і потреб закладів ППО у навчально-ме-
тодичному і науково-методичному забезпеченні діяль-
ності», керівник – В. Вітюк, проректор з наукової ро-
боти Волинського ІППО, кандидат педагогічних наук,
доцент). Діяльність цих структур системно й систе-
матично аналізується на засіданнях НМР;

стає чинником модерних культурно-освітніх
практик у царині післядипломної педагогічної ос-
віти, серед яких зініційований НМР та проведений
конкурс «Моє покликання – Методист»;

створює умови для модернізації навчальних
закладів, адже за ініціативи НМР розгорнуто експе-
риментальні майданчики на базі УМО, Волинського
ІППО, КЗ «Запорізький ОІППО», КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти», КВНЗ «Дніпровська
академія неперервної освіти», КНЗ «Черкаський
ОІПОПП ЧОР», КВНЗ «Херсонська академія непе-
рервної освіти», Рівненського ОІППО, Полтавського
ОІППО, КЗ «Житомирський ОІППО», Хмельницько-
го ОІППО, КЗ «Сумський ОІППО», Івано-Франківсь-
кого ОІППО, Волинського ІППО, Одеського ОІУВ із
проблемами розвитку післядипломної освіти й освіти
дорослих. З 2017 року на базі УМО запроваджено нову
спеціальність у підготовці магістрів – «Освітні, педа-
гогічні науки» (спеціалізація – Християнська педаго-
гіка у вищій школі).

Отже, завдяки НМР в Університеті: по-перше,
створюється науково-методична платформа для
освітніх змін, по-друге, відбуваються локальні зміни
в науково-методичній діяльності структурантів Уні-
верситету; по-третє, формується нова науково-мето-
дична реальність у межах Консорціуму та УВУПО.

Т. Кравчинська, М. Скрипник
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Про що може розповісти історія
науково-методичної ради Університе-
ту.

Учений не може бути байдужим до розвитку на-
уки, культури, освіти. Водночас сучасність збіднюєть-
ся, якщо відсутня осмисленість, історико-педагогіч-
ний дискурс. Саме цьому і присвячуємо наступну ча-
стину розвідки. Однак, як уже зазначалося, тут уни-
каємо поділу історичного минулого НМР на періоди,
етапи, також не прагнемо схарактеризувати сутність
кожного періоду. Це справа окремого дослідження.
Але завдяки тенденціям, якими послуговуються істо-
рики педагогіки, здійснимо рецепцію історії науково-ме-
тодичної ради в такому напрямі, як: зосередження на
проблемах післядипломної педагогічної освіти та освіти
дорослих, які досліджувалися на засіданнях НМР.

Означені проблеми, досліджувані членами НМР
та дискурсивно обговорювані на засіданнях ради,
згрупуймо у три блоки: наукові, освітні та про-
світницькі. Висвітлення наукової проблематики
відбувалося після розгляду та дискусій навколо таких
питань: діяльність науково-дослідних лабораторій та
реалізація результатів держбюджетних наукових тем,
що виконуються співробітниками Науково-дослідно-
го інституту УМО НАПН України. Зокрема досвід
роботи структурантів Інституту (створеного у люто-
му 2015 р.) – лабораторій (управління післядиплом-
ною педагогічною освітою (завідувач – доктор еко-
номічних наук, професор Г. Дмитренко), проблем пе-
дагогіки і психології післядипломної педагогічної осв-
іти (завідувач – доктор педагогічних наук, професор
Г. Козлакова), систем відкритої освіти (завідувач – кан-
дидат педагогічних наук, доцент Л. Ляхоцька) засто-
совано в освітньому процесі підвищення кваліфікації
та підготовки наукових кадрів для системи післядип-
ломної педагогічної освіти.

Основними напрямами наукових досліджень, ви-
конуваних співробітниками цих лабораторій, є такі:
«Соціально-педагогічні технології управління систе-
мою післядипломної педагогічної освіти в умовах інно-
ваційних трансформацій» (науковий керівник – доктор
економічних наук, професор Г. Дмитренко), «Психо-
лого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фа-
хівця в умовах післядипломної педагогічної освіти»
(науковий керівник – доктор педагогічних наук, про-
фесор Г. Козлакова); «Теоретико-методичні засади
проектування технологій навчання в системі відкри-
тої післядипломної педагогічної освіти» (науковий ке-
рівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. Ля-
хоцька).

Освітні проблеми, висвітлені на засіданнях НМР,
охоплювали різні аспекти організації освітнього про-

цесу в інститутах УМО. Знаковими, зокрема, були
засідання, де обговорювалися питання відбору змісту
підготовки на курсах підвищення кваліфікації керів-
них і педагогічних кадрів.

На підставі аналізу нормативної бази, практики
освітнього процесу НМР рекомендувала:

по-перше, у відборі змісту підготовки керу-
ватися принципами:

– пов’язаними із методологією розвитку системи
ППО, яка реагує на соціокультурний розвиток і соці-
оприродну еволюцію (випереджувального розвитку
якості системи післядипломної педагогічної освіти в
суспільстві; проектності та рефлективності системи
ППО як детермінації її діалектичного розвитку; непе-
рервності освіти стосовно онтогенезу особистості, що
вможливлює її постійну адаптивність і мобільність);

– еволюції змісту підготовки педагогічних праці-
вників (системності; науковості та прикладної спря-
мованості; інваріантності та варіативності; модуль-
ності; нерівномірності розвитку змісту підготовки,
розвитку науки, технології, культури; діалектики до-
мінант правопівкульового та лівопівкульового інтелек-
ту в когнітивній структурі змісту підготовки; фунда-
менталізації, гуманітаризації та універсалізації знань);

– специфічними принципами, до яких належать ба-
зові положення, що генерують зміст з позицій екзо-
генних та ендогенних функцій педагогічної діяльності
у системі ППО (аксіологічним, андрагогічним, інфор-
маційно-технологічним, науково-економічним, діяль-
нісно-культурологічним);

по-друге, враховувати  різні  моделі  змісту
підготовки керівних і педагогічних працівників у си-
стемі ППО: інформаційно-технологічну; прогре-
сивно-діяльнісну; науково-креативну. Інформацій-
но-технологічна модель змісту підготовки зорієнто-
вана на педагогічних працівників із домінуючою нау-
ково-технічною діяльністю. Мета такої моделі – роз-
виток професійної компетентності та підвищення ре-
зультативності навчальної діяльності за допомогою
зміни умов освітнього середовища. Прогресивно-
діяльнісна модель зорієнтована на педагогічних пра-
цівників із домінуючою культурологічною, освітньою
діяльністю. Метою цієї моделі є розвиток аналітично-
го мислення та підвищення результативності діяль-
ності за допомогою ускладнення і розвитку її кінцево-
го продукту. У такій моделі зміст підготовки пере-
важно орієнтовано на науково-освітні, науково-культу-
рологічні дисципліни. Науково-креативна модель
змісту підготовки зорієнтована на науково-педагогіч-
них працівників з розвиненими знаннями та вміннями
творчого перетворення, перенесення на розв’язання
нових науково-освітніх завдань і проблем. У науково-
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креативній моделі передбачається гнуч-
ке поєднання самостійних видів діяль-
ності науково-педагогічних працівників та

оперативної, систематичної взаємодії з модератором,
координатором, тьютором;

по-третє, у змісті підготовки керівних і пе-
дагогічних працівників  синтезувати  інваріантні
та  варіативні  елективні програми, у змісті яких
навчальні елементи побудовано на фундаментальних
та прикладних знаннях, що розкривають структуру
професійної (управлінської, методичної) та педагогіч-
ної діяльності. Інваріантна частина (ядро) забез-
печує можливість педагогічному працівникові привлас-
нювати загальнокультурні та національні цінності, фор-
мувати професійно значущі якості відповідно до су-
часних вимог розвитку педагогічної науки та практи-
ки. Варіативна частина забезпечує індивідуальний
розвиток педагогічних працівників, ураховує осо-
бистісні та професійні інтереси. Інваріантна та ва-
ріативна частини у структурі змісту підготовки
взаємодіють у фундаментальних і прикладних напря-
мах завдяки освоєнню керівними й педагогічними
працівниками таких аспектів:

– теоретико-методологічний (наукове прогно-
зування; розвиток системи освіти в історичному,
прогностичному і порівняльному аспектах; поява но-
вих концепцій і теорій);

– соціально-психологічний та культурологіч-
ний (динаміка розвитку соціальних, особистісних, куль-
турологічних якостей сучасного педагогічного праці-
вника, ціннісно-смисловий зміст діяльності та розви-
ток його творчого потенціалу);

– дидактико-методичний (андрагогічні засади
професійної діяльності; проблеми проектування змісту
освіти; інноваційні способи підвищення ефективності,
моніторингу й оцінювання якості освіти; упроваджен-
ня нових технологій навчання).

Вагомим і значущим є обговорюване на засіданні
НМР питання моніторингу якості освітнього процесу
Університету менеджменту освіти. Актуальність цьо-
го питання пояснюється кількома контекстами: по-
перше, як складник структурної моделі процесу діаг-
ностування задля регулярного збору інформації, об’єк-
тивного аналізу та ухвалення відповідних рішень щодо
матеріальних, нематеріальних, процесуальних і резуль-
тативних складників дидактичного процесу; по-дру-
ге, як індикатор наявної та реалізованої системи за-
безпечення управління якістю освітньою діяльністю
та якістю вищої освіти, зокрема потужний показник
системи внутрішнього забезпечення якості.

Зазначено, що окреслене головне завдання моні-
торингу якості освітнього процесу в Університеті

менеджменту освіти (отримання об’єктивної інфор-
мації про якість освітнього процесу завдяки проведен-
ню як внутрішнього, так і зовнішнього контролю, під
час якого дається оцінка стану та результатам освіт-
ньої діяльності, рівню навчально-методичного, мате-
ріально-технічного та кадрового забезпечення) реа-
лізовується на основі проведеного оновленого відпо-
відно до Закону України «Про вищу освіту» норма-
тивно-правового забезпечення: Положення про орга-
нізацію освітнього процесу у ДВНЗ «Університет ме-
неджменту освіти», Положення про рейтингову сис-
тему оцінки діяльності науково-педагогічних праців-
ників та структурних підрозділів ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти».

Моніторинг якості вищої освіти в Університеті дис-
кретно здійснюється за допомогою реалізації окремих
заходів на таких рівнях: викладач – кафедра – інсти-
тут – університет; студент – група – курс – інститут;
слухач – кафедра – інститут.

Ґрунтуючись на методах спостереження, нефор-
мального, неструктурованого інтерв’ю на класично-
му аналізі документів (Закону «Про вищу освіту», По-
ложення про організацію освітнього процесу в УМО,
Положення про рейтингову систему оцінки діяльності
науково-педагогічних працівників та структурних
підрозділів ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
довідки  «Про моніторинг якості освітнього процесу в
Університеті менеджменту освіти»), окреслено низку
проблем, які впливають на моніторинг як засіб інфор-
маційного забезпечення управління:

1. Унормованість дослідницького і технологічного
процесу моніторингу, уведення в дію Положення про мо-
ніторинг якості освітнього процесу в Університеті.

2. Відбір інформаційно-критеріального ядра (об-
ласті виміру, мінімальних і достатніх критеріїв та по-
казників), що пов’язано з вимогами освітніх стандартів
для підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філо-
софії, з одного боку, і підвищення кваліфікації та його
цільові орієнтири, з іншого боку.

3. Наявність відповідних умов (постійного по-
інформованого та критичного обговорення цілей і за-
собів освіти в Університеті; запровадження науково-
дослідницької політики задля підтримки моніторингу;
упровадження інформаційних технологій).

Членами НМР Університету закцентовано увагу
на окремих проблемах, розв’язати які необхідно най-
ближчим часом. Про це зазначено в рішеннях НМР:

по-перше, розроблення та затвердження Поло-
ження про моніторинг якості освітнього процесу в
Університеті, де враховано особливості організації
освітнього процесу на різних кваліфікаційних рівнях;

Т. Кравчинська, М. Скрипник



58 Післядипломна освіта в Україні

по-друге, виходячи з основної місії
моніторингу якості освітнього процесу на
локальному рівні (на рівні навчального зак-

ладу), – постійне відстежування перебігу освітнього
процесу з метою виявлення й оцінювання проміжних
результатів, факторів, які на них вплинули, ухвалення та
реалізація управлінського рішення щодо регулювання і
коригування освітнього процесу. Доцільно відділу орга-
нізації навчального процесу та моніторингу (завідувач –
В. Станкевич) розробити інструментальні засоби, про-
цедури й методики, характерні для різних способів оп-
рацювання даних;

по-третє, як засіб інформаційного забезпечення
управління якістю в Університеті, варто використову-
вати систему відкритої освіти, представляти резуль-
тати навчання й освітнього процесу, ефективність
діяльності навчального закладу, якість системи осві-
ти певного рівня у соціальній мережі.

Питання, що обговорювалися на засіданнях НМР
Університету, не обмежувалися констатацією наявних
проблем в його освітньому процесі, було також про-
поновано прогностичні кроки в освітній діяльності зак-
ладів ППО. Так, висвітлено результати роботи тим-
часового творчого колективу УВУПО «Вивчення по-
треб та проблем закладів ППО у навчально-методич-
ному і науково-методичному забезпеченні діяльності»
(протокол № 2 від 12.04.2018).

Відповідальною за роботу ТТК УВУПО В. Вітюк,
кандидатом педагогічних наук, доцентом, проректо-
ром з науково-методичної роботи Волинського інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти, було пред-
ставлено узагальнений звіт про вивчення потреб і про-
блем закладів ППО у навчально-методичному і нау-
ково-методичному забезпеченні їх діяльності, що про-
водилися в обласних інститутах післядипломної пе-
дагогічної освіти протягом 2017–2018 рр.

Метою вивчення потреб і проблем закладів ППО
у навчально-методичному і науково-методичному за-
безпеченні діяльності є модернізація процесу підви-
щення кваліфікації педагогів та визначення ефектив-
них способів професійного розвитку педагогів в умо-
вах інноваційного освітнього середовища післядиплом-
ної освіти.

Для досягнення мети було поставлено такі зав-
дання:

1) здійснити теоретико-практичний аналіз на-
вчально-методичного і науково-методичного забезпе-
чення закладів післядипломної педагогічної освіти;

2) розробити діагностичний інструментарій для
вивчення потреб і проблем закладів ППО;

3) провести опитування працівників закладів після-
дипломної педагогічної освіти щодо вивчення потреб

і проблем у навчально-методичному і науково-мето-
дичному забезпеченні;

4) визначити засоби для збільшення ефективності
навчально-методичного і науково-методичного забез-
печення післядипломної педагогічної освіти;

5) укласти рекомендації з удосконалення навчаль-
но-методичного і науково-методичного забезпечен-
ня діяльності системи ППО.

Відповідно до поставленої мети та завдань було
визначено очікувані результати дослідження, що
мають спрямувати роботу системи післядипломної
педагогічної освіти на:

створення умов для диверсифікації форм підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників;

розроблення єдиних підходів і вимог до навчаль-
но-методичного та науково-методичного забезпечен-
ня системи післядипломної педагогічної освіти;

підготовку освітньо-професійних програм підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників на заса-
дах компетентнісного підходу;

розширення функціональних можливостей сис-
теми інформаційно-ресурсного забезпечення освітнь-
ого середовища післядипломної педагогічної освіти
завдяки застосуванню сучасних інформаційних дже-
рел;

урахування індивідуальних вимог і потреб слу-
хачів курсів підвищення кваліфікації, андрагогічних
підходів до безперервного навчання дорослих.

Узагальнені результати вивчення потреб і про-
блем закладів ППО у навчально-методичному і нау-
ково-методичному забезпеченні діяльності засвідчи-
ли, що:

створення можливостей для ефективної самореа-
лізації науково-педагогічних та педагогічних працівників
ІППО – один із напрямів удосконалення функціонуван-
ня системи післядипломної педагогічної освіти;

ефективне навчально-методичне і науково-ме-
тодичне забезпечення діяльності сприяє підвищенню
ролі закладів післядипломної педагогічної освіти в про-
веденні реформ у системі освіти;

в умовах реалізації Концепції «Нова українська
школа» потребують оновлення зміст, форми та мето-
ди підвищення кваліфікації керівних і педагогічних
кадрів, необхідна модернізація науково-методичного
супроводу педагогів у міжкурсовий період;

створення єдиного інформаційно-освітнього се-
редовища сприятиме модернізації системи науково-
методичної роботи закладу післядипломної педагогі-
чної освіти;

розроблення відповідного нормативно-правового
забезпечення діяльності системи сприятиме ефектив-
ному розвиткові післядипломної педагогічної освіти.

Діяльність науково-методичної ради в освітньому просторі Університету: традиції та інновації
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Загальний результат вивчення по-
треб і проблем закладів ППО: напрацю-
вання рекомендацій щодо підвищення

ефективності й якості системи післядипломної педа-
гогічної освіти. У процесі розроблення рекомендацій
щодо підвищення ефективності й якості системи після-
дипломної педагогічної освіти пропоновано викорис-
товувати інформацію про експертизу навчально-ме-
тодичного забезпечення освітнього процесу курсів ПК
на 2018 рік викладачами кафедри філософії і освіти до-
рослих, проведену в грудні 2017 – січні 2018 рр. (ав-
тор – Марина Скрипник). Експертиза складалася з:

1. Мети.
2. Етапів та методів.
3. Критеріїв.
4. Результатів анкетування викладачів і слухачів.
5. Висновків: які бар’єри перешкоджають? які

зміни повинні зменшити ці бар’єри? як можуть відбу-
тися такі зміни?

Мета експертизи – легітимізація і тиражування
авторських навчально-методичних розробок викла-
дачів кафедри філософії і освіти дорослих, що забез-
печують змістовний технологічний розвиток різних
моделей ПК педагогічних, науково-педагогічних пра-
цівників на 2018 р. відповідно до актуалітетів розвит-
ку вітчизняної науки й освіти.

Етапи та методи проведення  експертизи
Перший етап мав такі методи:
мозковий штурм – для визначення процедури

та етапів експертизи; аналіз назв спецкурсів
на 2018 р.;

аналіз підготовлених і виданих продуктів діяль-
ності – для збору фонової інформації.

На другому етапі експертизи застосовано ем-
піричні методи:

опосередковане спостереження й опитування;
аналіз змісту педагогічної документації; контент-аналіз
текстів спецкурсів та тем – для дослідження відпо-
відності навчально-методичного забезпечення освіт-
нього процесу окресленим критеріям;

здійснено узагальнення інформації, сформульо-
вано висновки експертизи.

Критерії,  за  якими  здійснювалася  експерти-
за навчально-методичного  забезпечення.

Обрано такі групи критеріїв експертизи:
методологічні – характеризуються показниками

актуальності, обґрунтованості проблеми, заявленої в темі
спецкурсу, для професійного розвитку фахівця;

технічні та технологічні – відповідність вимо-
гам Національних стандартів України з інформацій-
ної, бібліотечної та видавничої справ.

Результати  анкетування  викладачів  і  слу-
хачів.

Форма експертного дослідження – експертна ан-
кета, розіслана респондентам через електронний інтер-
нет-зв’язок (електронну пошту) та Google форми (https:/
/docs.google.com/forms/d10iqimub6zDWpJRsIvFpv
9OWISOgk1ug7xAkkviFX6UE/edit).

Час опитування – грудень 2017 р. – січень 2018 р.
Вибірка – викладачі кафедри філософії і освіти дорос-
лих, науково-педагогічні працівники, методисти зак-
ладів ППО, методисти ММК. Респонденти представ-
ляють такі регіони України: Київ та область, Закар-
патська область, Полтавська область, Запорізька
область, Донецька область (м. Слов’янськ).

Підрахунок результатів було здійснено за допо-
могою програми Google форми.

1. Функційне призначення навчально-мето-
дичного  забезпечення.

Опитування підтвердило, що основними функція-
ми видань для системи освіти дорослих є:

практичні рекомендації для професійної діяль-
ності – 72,7% (8 викладачів); 66,7% (8 слухачів);

пізнання нового в предметній сфері – 54,5%
(5 викладачів); 58,3% (7 слухачів);

спонукання слухачів до самоосвіти – 63,6%
(6 викладачів); 16,7% (2 слухачів);

10 слухачів (83,3%) відповіли, що функційним
призначенням науково-методичного забезпечення є
гарантія засвоєння слухачами певного обсягу систе-
матизованих знань, формування у них професійних ком-
петентностей. А серед викладачів лише 3 (або 27,3%)
надають цьому перевагу.

2. Основні  проблеми,  з  якими  сьогодні  сти-
кається викладач як  розробник навчально-мето-
дичного  забезпечення курсів ПК.

Недостатній зв’язок та комунікація поміж викла-
дачами кафедри щодо системного представлення
власного курсу в структурі професійного модуля –
63,6% (7 слухачів); п’ятеро викладачів визначили такі
проблеми, як: щорічна динаміка функції куратора для
інших (різних) категорій слухачів; відсутність видав-
ничої бази.

3. Найбільш ефективні  види  видань: погляд
викладача та  слухача.

На думку викладачів, ефективними є електронні
засоби навчання (далі – ЕЗН) та навчально-методичні
посібники. Найменш ефективними є енциклопедія,
посібник, збірник навчально-творчих завдань.

Думки слухачів такі: ефективні – ЕЗН та навчаль-
но-методичні посібники; найменш ефективні – моно-
графія, робочий зошит, хрестоматія, довідник.

Т. Кравчинська, М. Скрипник
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4.  Перспективні  стратегії  роз-
роблення навчально-методичного  за-
безпечення  курсів ПК на  2018  р.,  на

думку  викладача та  слухача.
Викладачі визначили перспективними електронні

посібники та підручники, однакова кількість респон-
дентів відповіла щодо відносної ефективності тради-
ційних паперових навчально-методичних посібників.

Для слухачів перспективними є електронні по-
сібники та підручники, неперспективними є традиційні
паперові навчально-методичні посібники.

5.  Заплановано  викладачами та побажання
слухачів до  видань у 2018 р.

Викладачі запланували: робочу навчальну програ-
му (10 осіб – 90,9%); ЕЗН – 9 осіб (91,8%); науково-
методичну статтю – 8 осіб (72,7%).

Слухачі мають бажання отримати: ЕЗН – 10 осіб
(83,3%); навчально-методичний посібник – 9 осіб
(75%); збірник навчально-творчих завдань – 8 осіб
(66,7%); робочу навчальну програму та методичні ре-
комендації – 5 осіб (50%).

Висновки: які  бар’єри перешкоджають?  які
зміни повинні  зменшити ці бар’єри? як можуть
відбутися такі  зміни?

Технічний (engineering) підхід Х. Бурхардта і
А. Шоенфелда3 (завдяки якому в освітніх досліджен-
нях можна віднайти впливи, зрозуміти, як світ працює
і як можна допомогти йому «краще працювати» за
допомогою проектування і систематичного розвитку,
розв’язання практичних проблем) слугує основою для
пошуку відповідей на три ключові запитання: «Які
бар’єри перешкоджають тепер його застосуван-
ню? Які зміни повинні зменшити ці бар’єри? Як
можуть відбутися такі зміни?».

Окреслимо відповіді на них, які допоможуть роз-
робникам навчально-методичного забезпечення осв-
ітнього процесу курсів ПК зорієнтуватися у подаль-
ших пошуках.

А. Номінаційний аспект як складова методо-
логічного рівня авторської розробки.

Бар’єри:
Бар’єр 1: відсутні чіткі позиції в процедурі імену-

вання назви спецкурсів (тем) як складової методоло-
гічного етапу обґрунтування актуальності тематик,
«визначення місця» теми в проблемному полі профе-
сійної діяльності слухачів курсів ПК.

Бар’єр 2: роздрібненість окремих тем, відсутність
тем, які системно б розкривали такі актуальні про-
блеми: профілізація старшої школи; упровадження си-

стеми освітніх і професійних кваліфікацій; розроблен-
ня процедур та механізмів реалізації компетентнісно-
го підходу тощо.

Зміни, які зменшать ці бар’єри:
Зміна 1: Вироблення спільної позиції щодо підходів

до найменування тем з дотриманням не лише мето-
дологічних вимог до формулювання назви, а й логіки,
маркетингу освітнього курсу ПК.

Зміна 2: Дотримання принципу простоти (ощад-
ливості) (Лемзо Омккама) (не треба робити більше
припущень, ніж це потрібно) – для запобігання ство-
ренню «грона» подібних тем у різних авторів.

Зміна 3: Самоосвіта викладачів для набуття на-
вички коректного найменування розроблених освітніх
продуктів відповідно до видової характеристики на-
вчально-методичного забезпечення.

Б. Технологізація процесу відбору та струк-
турування навчальних елементів авторського ос-
вітнього курсу ПК.

Бар’єри:
Бар’єр (суб’єктивний): Необізнаність авторів із

технологією відбору та структурування навчальних
елементів авторського освітнього курсу ПК.

Бар’єр (об’єктивний): Відсутність єдиного підхо-
ду до проектування змісту ПК.

Зміни, які зменшать ці бар’єри:
Зміна 1: Самоосвіта викладачів із процедури відбо-

ру та структурування навчальних елементів авторсь-
кого освітнього курсу ПК.

Зміна 2: Посилення зав’язків між розробниками
для вироблення єдиного підходу до проектування
змісту ПК.

В. Електронні навчальні матеріали для мож-
ливостей реалізації андрагогічних принципів та
представлення мультимедійного змісту на кож-
ному етапі моделей ПК.

Бар’єри:
Бар’єр 1 (суб’єктивний): Обізнаність авторів із су-

часними можливостями представлення мультиме-
дійного змісту.

Бар’єр 2 (об’єктивний): Відсутні єдині державні
стандарти щодо електронних підручників.

Зміни, які зменшать ці бар’єри:
Зміна 1: Інтеграція в освітній процес курсів ПК

новаційних здобутків Навчально-методичного цент-
ру «Агроосвіта» з упровадження електронних на-
вчальних матеріалів.

Зміна 2: Розміщення електронних копій традицій-
них паперових навчально-методичних розробок в е-

3 Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями: навч. посіб. / С. Ф. Клепко. — Полтава : ПОІППО, 2005. — 201 с.
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бібліотеках як перехідний етап за відсут-
ності єдиних державних стандартів щодо
електронних підручників та надання слу-

хачам доступу до цих ресурсів через різні джерела.
Обговоренням та аналізом наукових та освітніх про-

блем НМР Університету не обмежувалася. Актуаль-
ним напрямом роботи став просвітницький, мета якого
не побіжно схарактеризувати професійну діяльність ме-
тодиста та науково-методичну роботу в системі після-
дипломної педагогічної освіти, а потужно репрезентува-
ти найкращі напрацювання в регіонах, системно узагаль-
нити в різних розробках. З цією метою на засіданні НМР
обговорено та ухвалено Положення про Всеукраїнську
школу новаторства керівних і педагогічних працівників
дошкільної освіти. Щороку, починаючи з 2011 р., на засі-
даннях НМР Університету обговорювалися питання
щодо тематичного вивчення роботи обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти за напрямами:

система науково-методичної діяльності, науко-
во-методичного забезпечення підвищення кваліфікації
керівних та педагогічних працівників регіону;

інформаційно-методична робота з відділами (уп-
равліннями) освіти, навчальними закладами області;

інноваційні підходи до координації діяльності
РМК;

комплектування та використання фонду бібліотеки;
використання співробітниками ОІППО можли-

востей веб-середовища.
Досвід Івано-Франківського, Полтавського, Ми-

колаївського, Черкаського, Закарпатського, Хмель-
ницького, Донецького, Херсонського, Харківського,
Житомирського, Волинського, Луганського, Сумсько-
го, Рівненського обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти системно проаналізовано, резуль-
тати висвітлено в педагогічній пресі, зокрема, це:

журнал «Післядипломна освіта в Україні»
№ 1’2011: Г. Назаренко «Психологічна підготовка пе-
дагогів у системі післядипломної освіти до здійснен-
ня професійної діяльності»; Н. Любченко «Реальний
стан сучасної практики координації науково-методич-
ної роботи закладів післядипломної педагогічної осві-
ти (за підсумками тематичного вивчення досвіду ро-
боти Хмельницького і Рівненського обласних інсти-
тутів післядипломної педагогічної освіти)»;

журнал «Післядипломна освіта в Україні»
№ 2’2013: Є. Чернишова «Концептуальні засади фор-
мування інтелектуального капіталу навчальних зак-
ладів післядипломної педагогічної освіти»; Н. Любчен-
ко «Координація в діяльності науково-методичного
центру з розвитку новаторського руху в закладах після-
дипломної педагогічної освіти»; М. Скрипник «Зако-
номірності та принципи формування змісту підготов-

ки науково-педагогічних працівників у системі після-
дипломної освіти».

Що робити для реалізації обговорюваних інно-
ваційних  ідей НМР у публічному просторі  після-
дипломної освіти й освіти дорослих?

Це питання не загального характеру, більшою
мірою воно стосується дієвості рішень засідань НМР
для освітньо-публічного простору Університету. Це
питання, чи, справді, ухвалені локальні рішення НМР
Університету пов’язані дедалі більше з неакадеміч-
ними майданчиками, на яких обговорюються пробле-
ми системи ППО й освіти дорослих. Питання викли-
кає чималий інтерес і тому репрезентоване у змістов-
них та глибоких працях членів НМР, зокрема:

Отич О. Освіта дорослих у суспільстві знань /
О. Отич // Освіта дорослих у перспективі змін: інно-
вації, технології, прогнози : монографія ; за ред. А. Ва-
силюк, А. Стоговського. – Ніжин : Видавець ПП Ли-
сенко М. М., 2017. – 248. – С. 31–47;

журнал «Післядипломна освіта в Україні»
№ 1’2017: В. Супрун. «Теоретико-методологічні заса-
ди підвищення кваліфікації педагогічних працівників у
системі професійної освіти України»; Г. Тимошко «Су-
часна парадигма розвитку організаційної культури у
процесі професійної діяльності керівника загальноос-
вітнього навчального закладу»; І. Драч «Законо-
мірності управлінської діяльності в сучасному універ-
ситеті»; Н. Білик «Досвід роботи Полтавської регіо-
нальної школи новаторства керівних, науково-педаго-
гічних і педагогічних працівників післядипломної ос-
віти»;

журнал «Післядипломна освіта в Україні»
№ 1’2016: М. Скрипник «Дорослий у практичній анд-
рагогіці»; Л. Кондратова «Технології навчання в сис-
темі відкритої післядипломної освіти»;

Олійник В. Післядипломна педагогічна освіта в
контексті глобальних цивілізаційних змін / В. Олійник,
О. Отич // Вища освіта України в умовах глобалізації
суспільства : монографія ; редкол. : Л. Г. Горяна,
Н. О. Терентьєва ; за наук. ред. М. Б. Євтуха. – Київ :
Агроосвіта, 2015. – 300 с. – С. 9–30;

журнал «Післядипломна освіта в Україні»
№ 2’2015: О. Барабаш «Андрагогічні підходи до ро-
боти з педагогами в умовах післядипломної освіти»;
Н. Любченко, А. Науменко «Конкурси професійної
майстерності як форма науково-методичної роботи в
системі післядипломної педагогічної освіти»;

журнал «Післядипломна освіта в Україні»
№ 1’2014: В. Базелюк «Аналітична діяльність керів-
ника ЗНЗ як фактор управління якістю освіти»;
А. Москальова «Основні тенденції психологічної ком-
петентності керівників загальноосвітніх навчальних
закладів щодо подолання професійних криз»;

Т. Кравчинська, М. Скрипник



журнал «Післядипломна освіта в
Україні» № 1’2012: Я. Катюк «Сучасні
проблеми становлення професійної само-

свідомості у майбутніх психологів у системі післядип-
ломної педагогічної освіти»; І. Сіданіч «Духовно-мо-
ральне виховання дітей як історико-педагогічна про-
блема»; І. Драч «Ключові компетентності як основа
професійної компетентності майбутніх викладачів
вищої школи»; Є. Чернишова «Кадрова політика як
пріоритет стратегії розвитку навчального закладу си-
стеми післядипломної педагогічної освіти»; В. Вітюк
«На шляху наукових звершень Володимира Івановича
Пуцова».

За результатами трьох років проведення всеук-
раїнського конкурсу на кращу науково-методичну роз-
робку видано анотований каталог конкурсних робіт
учасників всеукраїнських конкурсів наукових, навчаль-
них і методичних праць з проблем післядипломної ос-
віти. До каталога увійшли анотації робіт учасників
Сьомого (2015), Восьмого (2016) та Дев’ятого (2017)
всеукраїнських конкурсів наукових, навчальних і ме-
тодичних праць з проблем післядипломної освіти,
підготовлених до упровадження в освітній процес зак-
ладів післядипломної освіти України. Видання містить
опис конкурсних робіт (опублікованих і рукописів) за
номінаціями4.

Попри наявний електронний репозитарій УВУПО
(http://umo.edu.ua/elektronnij-repozitarij), розроблення
якого зініційовано й обговорено на засіданні НМР, на-
став час розвинути в публічному просторі держави
інноваційні ідеї, що обговорюються на засіданнях НМР
Університету, такими засобами:

активізація науково-освітньої та просвітницької
діяльності із поширення кращого регіонального дос-
віду модерних культурно-освітніх практик на шпаль-
тах освітньої преси;

систематична репрезентація кращих науково-
методичних розробок для системи післядипломної
освіти (за результатами Всеукраїнського конкурсу на
кращу науково-методичну розробку);

залучення можливостей Віртуальної кафедри ан-
драгогіки до поширення кращого регіонального педа-
гогічного досвіду й ознайомлення з новими мульти-
медійними презентаціями педагогічного досвіду ди-
ректорів та методистів регіонів за допомогою ство-
реного в УМО банку відеотек.

Висновки: які інновації, зініційовані НМР, ста-
ли традицією в освітньому просторі УМО.

Наприкінці статті пропонуємо всі досі накреслені
змістові орієнтири діяльності НМР пунктирно інтерп-
ретувати через інноваційне, що стало традиційним в
освітньому просторі Університету. Під інноваційним
процесом розуміється комплексна діяльність зі ство-
рення (народження, розроблення), освоєння, викорис-
тання і поширення нововведень. У науковій літературі
розрізняють поняття «новація» та «інновація». Новація
– це саме засіб (новий метод, методика, технологія,
програма тощо), а інновація – це процес освоєння цього
засобу. Інновація – це цілеспрямована зміна, що вносить
в освітнє середовище нові стабільні елементи й сприяє
переходу системи з одного стану в інший5. За сферою
поширення виокремлюють інновації у навчанні, у вихо-
ванні, в управлінні, у перепідготовці кадрів.

Зініційовані НМР інновації у:
навчанні:
а) нововведення в представленні та передачі

змісту освіти, а саме: програми магістрів за спеціаль-
ностями «Менеджмент» (спеціалізація – Управління
навчальним закладом), «Освітні, педагогічні науки»
(спеціалізація – Християнська педагогіка у вищій
школі) та програм підвищення кваліфікації педагогіч-
них, науково-педагогічних працівників;

б) нововведення в методах оцінювання освітньо-
го результату як створення портфоліо методиста,
представлених кращими науково-методичними роз-
робками;

управлінні:
а) утворення Всеукраїнської школи наставництва;
б) проведення щорічного Конкурсу на кращу нау-

ково-методичну розробку в системі ППО;
в) відкриття «Лабораторії християнської педаго-

гіки» (протокол № 2 засідання НМР від 21.03.2017 р.);
підготовці та перепідготовці кадрів освіти:
а) методика викладання фахових дисциплін для

підготовки магістрів зі спеціальностей «Психологія»
(спеціалізація – Психологія), «Менеджмент» (спеціа-
лізація – Управління навчальним закладом), «Освітні,
педагогічні науки» (спеціалізація – Християнська пе-
дагогіка у вищій школі);

б) відкриття нової спеціальності підготовки
магістрів «Освітні, педагогічні науки» (спеціалізація –
Християнська педагогіка у вищій школі).

4 Анотований каталог конкурсних робіт учасників всеукраїнських конкурсів наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядиплом-
ної освіти (2015–2017 рр.) / упоряд. : А. С. Науменко, А. В. Баглай [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Отич ; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — Київ,
2018. — 128 с.
5 Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. — Київ : Академвидав, 2012. — 352 с.
— С. 22–23.
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