


Від самого початку свого існування заклад став головним в Україні у галузі післядип-
ломної педагогічної освіти та підготовки й неперервного професійного розвитку керів-

ників освіти різних рівнів.
Уже 65 років поспіль Університет гідно виконує цю високу місію, забезпечуючи вітчизняну освіту

висококваліфікованими й компетентними фахівцями – справжніми патріотами України, які люблять
свою землю і свято бережуть її традиції.

Однією з найкращих традицій українського народу є шанобливе ставлення до державної симво-
ліки та гімну нашої держави.

Слова високі,
Музика врочиста –
Державний гімн
Ми знаємо усі.
Для кожного села,
Містечка, міста –
Це ключ один
З мільйонів голосів.
Це наша клятва,
Заповідь священна,
Хай чують наші друзі й вороги,
Що Україна вічна,
Незнищенна,
Від неї ясне світло навкруги.

(виконується Гімн України  –  Вірьовка)

(Слайд 2. Прапор України і державна символіка)

(Слайд 3. Фото директорів)

Ведуча: Першим директором Центрального інституту підвищення кваліфікації керівних працівників
освіти був Володимир (Антонович) Томашевський. У наступні роки його очолювали: Андрій (Дани-
лович) Бондар, Іван (Северьянович) Гуленко, Василь (Петрович) Никитенко, Іван (Власович) Ніко-
лаєнко, Оксентій (Денисович) Гончар, Іван (Пилипович) Жерносек, Василь (Миколайович) Мадзі-
гон, Микола (Іванович) Дробноход. Майже 20 років Центральний інститут, а потім і Університет
очолював академік Віктор (Васильович) Олійник, який передав естафету своєму учневі – доктору
філософії, членукореспонденту Академії наук вищої освіти України Миколі (Олексійовичу) Кириченку,
одностайно обраному ректором Університету у 2018 році. Запрошуємо Вас до слова, шановний Ми-
коло Олексійовичу!

(Слово  ректору)

(Слайдова презентація)

Ведуча:

1. Зеленеє жито

Вокально-інструментальний ансамбль факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ
ім. М. П. Драгоманова «Ягідки», художній керівник – заслужена артистка України, доцент Тетяна
Пирогова
Ведуча: У 1999 році Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти увійшов до складу
Академії педагогічних наук України, що створило сприятливі умови для перетворення його у 2007
році на університет. Стратегічна мета розвитку цього вишу – стати дослідницьким університетом.
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І в системі Національної академії педагогічних наук це цілком можливо, адже до викла-
дацької роботи зі студентами й слухачами залучаються провідні вчені нашої держави, які

вкладають свої наукові ідеї та освітні інновації у зміст навчальних курсів, проблемних дискусій тощо.
Навіть сам президент НАПН України академік Василь (Григорович) Кремень виступає з лекціями
перед студентською аудиторією та слухачами курсів підвищення кваліфікації. Вам слово, шановний
пане президенте!

Вітання  від  президента НАПН України

Ведуча: Для оголошення постанови Національної академії педагогічних наук України про відзначен-
ня працівників Університету менеджменту освіти НАПН України запрошуємо на сцену академіка-
секретаря Відділення вищої освіти НАПН України доктора філософських наук, професора, члена-ко-
респондента НАПН України Петра (Юрійовича) Сауха. Вручає нагороди – президент НАПН України
академік Василь (Григорович) Кремень.

(нагородження)

(Фонова музика)

Ведуча: Університет менеджменту освіти тісно співпрацює з Комітетом з питань науки і освіти Вер-
ховної Ради України. Керівники і працівники Комітету є постійними учасниками масових наукових
заходів Університету з проблем законодавчого і нормативно-правового забезпечення розвитку після-
дипломної освіти в Україні, підтримують проведення університетських літніх шкіл педагогічної твор-
чості, а працівники Університету беруть участь у засіданнях Комітету, присвячених обговоренню різних
проблем модернізації вітчизняної освіти. Тож запрошуємо до вітального слова представників Коміте-
ту з питань науки і освіти Верховної Ради України.

Вітання  від Комітету ВР України

Ведуча: В історії Університету є багато пам’ятних дат, які стали доленосними для нього. Вони пов’я-
зані, передусім, зі зміною статусу й завдань закладу і перейменуванням його з Інституту підвищення
кваліфікації у Державну академію керівних кадрів освіти, Центральний інститут післядипломної педа-
гогічної освіти; об’єднанням цього закладу в 2007 році з Донецьким інститутом післядипломної ос-
віти інженерно-педагогічних працівників у Державний вищий навчальний заклад «Університет ме-
неджменту освіти» АПН України.

(Слайд 4.

Постанова КМ України № 526 від 29 травня 1997 р.
«Про утворення Державної академії керівних кадрів освіти»;

Постанова КМ України № 1327 від 22 липня 1999 р.
«Про утворення Центрального інституту післядипломної освіти і Донецького

інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників»;

Розпорядження  КМ України № 969-р від 8 листопада 2007 р.
«Про утворення ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»)

Усі ці поворотні моменти в житті закладу пов’язані з Кабінетом Міністрів України, який норма-
тивно закріплював рішення, що відкривали нові перспективи для розвитку й модернізації нашого
Університету.

На нашому святі присутні представники Кабінету Міністрів України, запрошуємо вас до слова.

Вітання  від КМ України
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Ведуча:

2. Олександр Дехтяр «Колискова для доні»

Виконує дует бандуристок факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова
у складі Валерії та Вікторії Дев’яток

Ведуча: На початку свого існування Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних праців-
ників народної освіти функціонував при Міністерстві освіти України, що було закріплено у відповід-
ному Положенні, затвердженому 28 квітня 1953 р. Працівники міністерства (інспектори, завідувачі та
заступники завідувачів відділів і секторів) стали  першими слухачами Інституту, а керівні працівники
міністерства проводили у ньому навчальні заняття, передусім, практичного спрямування: з вивчення
досвіду роботи кращих учителів, аналізу методичної роботи школи, моніторингу якості викладання
навчальних предметів тощо. Новою формою роботи, започаткованою в Інституті, стали конференції з
обміну педагогічним досвідом, на яких завжди були присутні відповідальні працівники міністерства
та керівники Інституту. Гарною традицією, що найбільше цінувалася колишніми слухачами, було уро-
чисте відкриття керівниками міністерства кожних курсів підвищення кваліфікації і безпосереднє спілку-
вання із курсантами.

І донині співпраця УМО з Міністерством освіти і науки є активною і результативною. Вона відбу-
вається, передусім, у контексті впровадження  Концепції Нової української школи. Зокрема, викладачі
Університету працюють у складі робочих груп МОН; на базі Університету проводяться наради міністер-
ства, присвячені підготовці координаторів і тренерів всеукраїнського експерименту з розроблення і
впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, керівники підрозділів МОН беруть
участь у представленні результатів роботи УМО на засіданнях Президії НАПН України та на багатьох
інших заходах. Ми дякуємо нашому міністерству за підтримку і запрошуємо до слова представників
Міністерства освіти і науки України.

Вітання  від МОН України

Ведуча:

3. Українська  народна пісня  «Чорнії  брови»

Виконує тріо тенорів факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова
у складі Богдана Пархоменка,  Даніїла Клягіна

Народного артиста України, соліста Національної опери України, почесного професора,
завідувача кафедри теорії та методики постановки голосу Олександра Гурця

Ведуча: Надзвичайно цінним і пам’ятним для  нашого освітнього закладу є досвід співпраці з Вели-
кою академією наук України. Так, з 1964 по 1967 роки працівники Інституту спільно з Міністерством
освіти України та відділом суспільних наук Академії наук УРСР проводили спільну міжнародну осві-
тню діяльність: щоліта вони складали навчальні плани місячної перепідготовки учителів з Польщі і
проводили ці курси підвищення кваліфікації. Польські колеги були настільки задоволені ними, що
просилися повторно приїхати до Інституту і продовжувати освітнє й наукове спілкування. Універси-
тет менеджменту освіти пропонує продовжити цю цікаву й перспективну форму роботи і запрошує
для вітання представників НАН України

Вітання  від НАН України

Ведуча: Бути столичним університетом – велика честь і водночас велика відповідальність, оскільки у
Києві – найкращі, «рейтингові» заклади вищої освіти, випускниками яких стали відомі не лише в
Україні, а й в усьому світі політики, спортсмени, діячі культури, науки і техніки. Усі вони називають
себе киянами, і ми пишаємося цим, адже Київ – найкраще у світі місто, де живуть працьовиті, гарні
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люди. А київська міська влада цінує їхню працю і прагне гідно її відзначити. Тож запро-
шуємо на сцену представників Київради і Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Київської міської державної адміністрації, які прийшли привітати Університет менеджменту освіти.

Вітання  від  Київміськради,  нагородження

Фонова музика

Ведуча:

4. Музика Василя Михайлюка,  слова Миколи Юрійчука  «Черемшина»

Виконує лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів, доктор педагогічних наук, доцент
факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова Євгенія Проворова

Ведуча: Університет менеджменту освіти є однією з 15 підвідомчих установ НАПН України. І це дає
переваги не лише Університету, а й усім академічним науково-дослідним інститутам і центрам. Адже
однією з цілей уведення закладу до структури Академії було використання його як бази для проведен-
ня дослідно-експериментальної роботи, апробації й упровадження результатів наукових досліджень
усіх інших підвідомчих установ НАПН України.

Університет готовий забезпечити усі умови для наукової співпраці, розширення її меж і напрямів,
на що нас наполегливо спрямовує і рідне Відділення вищої освіти та його академік-секретар Петро
(Юрійович) Саух, а також академіки-секретарі інших відділень Національної академії педагогічних наук
України.

Запрошуємо до слова науково-педагогічну еліту держави.

Вітання  від  відділень та  інститутів НАПН України

Ведуча: Освітянська доля Університету тісно переплелася з долями інших закладів вищої освіти Ук-
раїни. І не лише тому, що всі вони належать до славної когорти університетів України, а й тому, що в
їх спільній науково-освітній діяльності сформувалися відомі українські наукові й філософські школи
академіків Володимира (Івановича) Бондаря, який розпочав працювати у Центральному інституті
удосконалення вчителів завідувачем кафедри педагогіки із 1970-х рр., Мирослава (Йосиповича) Бо-
ришевського, колишнього завідувача кафедри психології ЦІППО, Віктора (Петровича) Андрущенка,
який працював у закладі на посаді завідувача кафедри філософії та гуманітарної освіти, а також інших
визначних науковців України – очільників нових наукових напрямів у педагогіці, філософії, психології.
Їхнє професійне спілкування з УМОвцями переросло у багаторічну професійну і людську дружбу, за
яку ми щиро вам вдячні.

Так, користуючись нагодою, висловлюємо нашу щиру вдячність ректору Переяслав-Хмельниць-
кого університету ім. Г. Сковороди академіку Віктору (Петровичу) Коцуру за об’єктивне й водночас
толерантне оцінювання результатів науково-методичної діяльності УМО як голові комісії Президії НАПН
України, ректору НПУ ім. М. П. Драгоманова академіку В. П. Андрущенку та колективу педагогів і сту-
дентів факультету мистецтв ім. А. Авдієвського, а також його декану – доктору педагогічних наук,
професору, заслуженому діячеві мистецтв України Василю (Іллічу) Федоришину – художньому ке-
рівникові Камерного оркестру факультету мистецтв ім. Анатолія Авдієвського Національного пе-
дагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, який розпочав наше святкове дійство, за високоп-
рофесійне виконання концертної програми, номери якої є своєрідними інтерлюдіями між вітаннями
почесних гостей нашого засідання, що художньо-естетично вивершують їх.

Запрошуємо до слова представників славної когорти закладів вищої освіти України.

Вітання  від  ректорів  університетів
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Ведуча:

5. Музика Анатолія Кос-Анатольського,  слова Івана Франка
«Ой ти,  дівчино»

Виконує лауреат Шевченківської премії, народний артист України, соліст Національної опери
України, доцент факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова Сергій
Магера

Ведуча: У межах Програми спільної діяльності МОН і НАПН України Університет менеджменту ос-
віти активно співпрацює з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти»
МОН України. Наукові співробітники ІМЗО працюють у складі науково-методичної ради Університе-
ту; спільно проведено ряд всеукраїнських масових наукових заходів, створено спільну робочу групу з
розроблення проектів Положень «Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників» та «Про регіональний (обласний) заклад післядипломної педагогічної освіти». У 2019
році для реалізації Програми спільної діяльності МОН і НАПН України на 2017–2020 рр. заплановано
підготувати проекти Концепції й Стратегії розвитку післядипломної педагогічної освіти до 2025 року.
Можна ще і ще називати спільні проекти УМО та ІМЗО, але краще послухати, що скажуть про них
представники дружнього Інституту.

На сцену запрошується перший заступник директора Інституту модернізації змісту освіти доктор
педагогічних наук, професор Юрій (Іванович) Завалевський.

Вітання  від  ІМЗО

Ведуча:

6. Неаполітанська  пісня  «Скажите,  девушки»

Виконує народний артист України, соліст Національної опери України, професор, завідувач
кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв ім. А. Авдієвського Олек-
сандр  Гурець

6-а. Неаполітанська  пісня  «Закоханий  солдат»

Ведуча: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН Ук-
раїни вже впродовж 65 років об’єднує навколо себе регіональні заклади післядипломної педагогічної
освіти, що було започатковано Постановою Ради Міністрів УРСР № 523 від 10 травня 1963 року та
наказом Міністерства освіти УРСР від 17 травня 1962 року. У цих документах закріплено центральну
координаційну роль закладу для обласних інституцій ППО.

Прагнучи гідно виконувати цю функцію, Університет виступив із рядом стратегічних ініціатив
щодо об’єднання у 2010 році усіх закладів післядипломної педагогічної освіти України у Всеукраїнську
громадську організацію «Консорціум закладів післядипломної освіти», у межах діяльності якої утворе-
но Український відкритий університет післядипломної освіти, Громадську спілку «Всеукраїнська ака-
демія інноваційного розвитку освіти» та Всеукраїнську школу новаторства керівних, науково-педаго-
гічних і педагогічних працівників.

У межах їх діяльності створено: освітній портал, статистичну базу закладів післядипломної освіти
України, репозитарій навчальних, методичних і наукових праць з проблем післядипломної педагогіч-
ної освіти, започатковано і проведено 10 всеукраїнських конкурсів на кращу працю серед закладів
ППО, організовано ряд виїзних засідань, зокрема, до закладів післядипломної педагогічної освіти До-
нецької, Луганської, Херсонської та Хмельницької областей, проведено низку міжнародних і всеукраї-
нських масових науково-практичних та методичних заходів з проблем бенчмаркінгу, конкурентології,
професійного вдосконалення керівників опорних шкіл, розроблення і впровадження навчально-ме-
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тодичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стан-
дарту початкової освіти «Нова українська школа» тощо.

Така співпраця є дуже потрібною для розвитку й модернізації вітчизняної системи післядиплом-
ної педагогічної освіти. Реалізувати її – відповідальна місія усіх закладів ППО України.

Тож запрошуємо до слова керівників і представників закладів післядипломної педагогічної освіти,
які приїхали на наше свято з різних регіонів нашої держави.

Вітання  від  інститутів ППО

Ведуча:

7. Українська  народна  пісня  «Стояла  під  грушкою»

Виконує квартет бандуристок факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Драго-
манова, художній керівник – доцент Валентина Петренко

(4  стільці)

Ведуча: Великою перевагою української освіти є сильні й незалежні профспілки.

(Слайд 5. Страйк із профспілкою під Верховною Радою)

(Слайд 6. Відпочинок із профспілкою)

Вони, справді, «завжди з народом», з освітянами, з УМОвцями – і в годину тяжких випробувань,
коли вся освітянська громада під їх проводом відстоювала бюджет, свої права і гідність; і в найбільш
пам’ятні й радісні моменти, коли так само під їх проводом трудовий колектив УМО вирушав на відпо-
чинок, відзначав свята й приємні події, як, наприклад, сьогодні, у день ювілею. Тож вам слово, проф-
спілки!
Ведуча: Для оголошення наказу про відзначення працівників Університету менеджменту освіти зап-
рошуємо на сцену першого проректора – проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи,
професора Віктора (Антоновича) Гладуша.

нагородження

(Фонова музика)

Ведуча:

8. Музика Миколи Мозгового,  слова Андрія Демиденка  «Веснянка»

Виконує Вокально-інструментальний ансамбль факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ
ім. М. П. Драгоманова «Ягідки», художній керівник – заслужена артистка України, доцент Тетя-
на Пирогова

Ведуча: Університет менеджменту освіти проводить активну експериментальну роботу на базі зак-
ладів освіти різних рівнів і типів: 5 всеукраїнських і майже 20 регіональних та локальних експери-
ментів з актуальних освітніх проблем мають широку географію і різноманітну тематику. Завдяки такій
роботі зростає науково-педагогічний та інноваційний потенціал експериментальних закладів освіти,
що підтверджено підвищенням їх формального статусу й отриманням численних нагород – золотих і
срібних медалей та почесних дипломів на престижних міжнародних і всеукраїнських освітянських
виставках.

Сьогодні Університет менеджменту освіти вітають від експериментальних майданчиків Миколаї-
вської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» та Миколаївського муніципального акаде-
мічного коледжу. Запрошуємо вас до слова.
Ведуча: Ювілей Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН
України збігся з ще однією історично і стратегічно значущою для нього подією – капітальним ремон-
том. І хоча ця робота є нелегкою і не зовсім зручною для організації освітнього процесу, але керівники
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й працівники Університету, як справжні педагоги-майстри, мають оптимістичне прогно-
зування щодо перспектив і результатів завершення реконструкції головної будівлі, покла-

даючись у цьому на обіцянки будівельників.
До вітального слова запрошуємо Олександра Володимировича Лабенського.

Вітання  від  будівельників

Ведуча: Зустрічайте видатного майстра слова – Героя України, лауреата Шевченківської премії, на-
родного артиста України, професора факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Дра-
гоманова Анатолія Паламаренка

9. «Ну що  б,  здавалося,  слова…»

9-а.  Джузеппе Верді  дует Віолетти  і Жермона  з  опери  «Травіата»
у виконанні Євгенії Проворової та Олександра Гурця

Ведуча: Святкуючи ювілейну річницю, працівники Університету менеджменту освіти свідомі того,
що усім його здобуткам, надбанням і перемогам вони зобов’язані тим, хто від самого початку існуван-
ня закладу вкладав частку своєї праці й душі у його розбудову і формування у ньому колективу профе-
сіоналів-однодумців, творчих працівників, які вміють надати цій праці психологічної комфортності,
етичності й професійної культури.

У цьому залі присутні ветерани нашого закладу, зокрема, колишні ректори Іван Пилипович Жер-
носек, Василь Миколайович Мадзігон, Віктор Васильович Олійник, а також Валерій Володимирович
Дивак, Валентин Іванович Маслов, Геннадій Анатолійович Дмитренко, Володимир Іванович Пу-
цов, Сергій Мусійович Михаленко, Ольга Іванівна Зайченко, Валентина Терентіївна Розмариця, Та-
мара Іванівна Пікож, Тетяна Іванівна Сябрук та інші працівники нашого Університету, яким ми віддає-
мо нині нашу шану. Давайте подякуємо їм від усього дружного колективу УМО і привітаємо нашими
гучними оплесками.

А оскільки ми знаємо, що колишніх ректорів і директорів не буває, то вони назавжди залишаються
керівниками закладу освіти. Тому запрошуємо на цю сцену директора Інституту, який у 1992–1993 рр.
називався Українським інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, академіка Василя
(Миколайовича) Мадзігона. Вам вітальне й напутнє слово!

Вітання  від  екс-ректорів

Ведуча: Дякуємо вам, шановний пане-директоре, за добрі напутні слова освітянській родині УМО.
Будь-ласка, не йдіть зі сцени, оскільки настає урочистий момент, що вивершує наше сьогоднішнє
свято.

До 65-ліття від дня заснування Державного вищого навчального закладу «Університет менедж-
менту освіти» НАПН України ректором, за рішенням Ученої ради Університету, видано наказ
№ 394-к від 16 жовтня 2018 р. «Про відзначення з нагоди річниці Університету».

Для оголошення наказу запрошуємо на сцену першого проректора – проректора з науково-педа-
гогічної та навчальної роботи професора Віктора Гладуша. Вручає нагороди – ректор Університету,
доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України Микола Кириченко.

(Нагородження)

(Фонова музика)

Ведуча:
В орбіті сонця Альма-Матер
Маршрутом зоряних фрегатів
В етері з гуготом летить
Крізь цілий ряд тисячоліть…
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Ані на мить,
Ані на цаль

Не схибивши, невтомно ходить –
Космічний еліпсис виводить
І разом з сонцем гне в безодні
Непередбачену спіраль.

Ювілей – приємна й водночас відповідальна подія, що потребує уважного осмислення пройде-
ного шляху і перспективно-прогностичного погляду у майбутнє. Університет може пишатися своїми
освітніми традиціями і на їх основі творити свою нову історію, авторами якої є сьогоднішні працівни-
ки закладу освіти.

Тож бажаємо педагогічному колективові Університету спрямовуватися «завше у височінь» і, пря-
муючи крізь терни – до зірок, досягати професійних вершин, уславлюючи нашу державу й сприяючи
динамічному поступові її освіти.

Я співаю про тебе, прекрасна країно,
Де хлібами духмяними вкриті поля
І про шлях твій до волі, моя Україно!
Незалежна та славна слов’янська земля!

10. Музика Юрія Бучми,  слова Володимира Сосюри  «Любіть Україну»

Соліст: народний артист України, соліст Національної опери України, почесний професор, заві-
дувач кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв ім. А. Авдієвського Олек-
сандр  Гурець  й усі учасники концерту)

Ректор УМО: Подяка музикантам, ведучій, керівництву НПУ ім. М. П. Драгоманова і факультету ми-
стецтв, керівництву НАН України, адміністрації і працівникам Великої конференцзали НАН України,
які забезпечили проведення святкування, усім учасникам і гостям.
Ведуча: Дякуємо, дорогі друзі, за те, що були сьогодні з нами.

До нової зустрічі на наступному ювілеї УМО!

фонова музика в залі

Сценарій урочистого зібрання 26 жовтня 2018 р.


