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ШАНОВНІ ДРУЗІ,  КОЛЕГИ!
ВЕЛЬМИШАНОВНІ УЧАСНИКИ СВЯТКОВОГО ЗІБРАННЯ!!!

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педаго-
гічних наук України (ДВНЗ «УМО» НАПН України) – один із найстаріших державних закладів післядип-
ломної освіти в Україні, єдиний заклад вищої освіти в системі НАПН України, головний навчально-науко-
вий, організаційно-методичний і дослідницький центр вітчизняної післядипломної педагогічної освіти,
лідер освіти дорослих, знаний далеко за межами нашої країни, – нині святкує 65-ті роковини.

Заснований у 1952 р. як Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної осві-
ти Міністерства освіти Української РСР майбутній ДВНЗ «УМО» розпочав освітній процес 15 травня 1953 р.
Відтоді й ведеться відлік віку установи. У перші дні роботи в Інституті працювало усього 28 співробітників.

У різні роки в закладі працювали видатні діячі освіти і науки України: Василь Олександрович Сухомлинсь-
кий, Іван Костянтинович Білодід, Євген Степанович Березняк, Віктор Михайлович Глушков, Григорій Силович
Костюк, Борис Євгенович Патон, Олександр Васильович Киричук, Микола Дмитрович Ярмаченко та багато
інших.

У ці роки Центральний інститут підвищення кваліфікації став трибуною, де відомі педагоги-практики мали
унікальну можливість поширювати свій досвід у галузі викладання й управління навчальними закладами Ук-
раїни. Заняття зі слухачами проводили Президент Академії наук УРСР – Борис Євгенович Патон, члени-
кореспонденти АПН УРСР і СРСР: Василь Олександрович Сухомлинський, Григорій Силович Костюк та
інші. Центральний інститут по-новому визначив основне своє завдання – здійснювати перепідготовку праців-
ників усіх категорій системи управління освітою і методичних служб районної й обласної ланок.

Зусилля методистів і викладачів кафедр спрямовувалися на створення картотеки передового педагогіч-
ного досвіду, корисного для практичного застосування. На розвиток навчально-виховного процесу позитивно
впливало налагодження міжнародних зв’язків Інституту із закладами освіти Болгарії, Польської Народної Рес-
публіки, Німецької Народної Республіки, викладачами вищої школи Сполучених Штатів Америки та інших
країн світу.

Сьогодні до складу педагогічного колективу Університету входить більш як сто штатних науково-педаго-
гічних працівників, серед них – дійсні члени та члени-кореспонденти НАПН України, академіки та члени-
кореспонденти Академії наук вищої освіти України, Академії економічних наук України, інших академій, за-
служені працівники народної освіти України, заслужені працівники освіти України, заслужені діячі науки і тех-
ніки України, заслужені працівники соціальної сфери України. Наукові ступені та вчені звання мають більше
ніж 90% працівників.

Університет пишається здобутками наукових шкіл академіка Віктора Васильовича Олійника, професорів
Павла Володимировича Лушина, Олени Миколаївни Отич, Олени Іванівни Бондарчук, Валентина Івановича
Маслова, Геннадія Анатолійовича Дмитренка та інших педагогів-науковців.

Університет менеджменту освіти має розвинену інфраструктуру навчальних і науково-методичних
підрозділів: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО), Навчально-науковий інститут
менеджменту та психології (ННІМП), Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (БІНПО), а
також дванадцять кафедр, дев’ять відділів, аспірантуру, докторантуру, Навчально-методичний центр органі-
зації дистанційного навчання, Центр мережних електронних освітніх ресурсів та наукометрії, Наукову бібліоте-
ку з електронним депозитарієм, комфортабельний гуртожиток,  кафе.

Метою діяльності ЦІППО є науково-методичний, дидактичний та організаційний супровід неперервного
фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників освіти, спеціалістів психологічних
служб і державних службовців за галузями знань: 01 «Освіта/Педагогіка», 05 «Соціальні та поведінкові на-
уки», 28 «Публічне управління та адміністрування».

ННІМП забезпечує високу якість підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями «бакалавр» і
«магістр» з цілої низки педагогічних, психологічних, економічних та управлінських спеціальностей.
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БІНПО є провідним закладом вищої освіти з підготовки і підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти України.

Щороку на базі УМО проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації лише
за рахунок державного бюджету понад 6000 слухачів різних категорій. Зусиллями поколінь науковців Універ-
ситету підготовлено тисячі фахівців, які стали провідниками інноваційних педагогічних ідей і технологій.

В Університеті функціонують аспірантура і докторантура за науковими спеціальностями: 011 «Освітні,
педагогічні науки»; 053 «Психологія»; 281 «Публічне управління та адміністрування».

В Університеті також діє спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні
науки» (спеціалізації «Теорія та методика професійної освіти», «Теорія та методика управління освітою»). Підго-
товлено майже триста кандидатів і докторів наук.

Науково-дослідна й науково-методична діяльність Університету ґрунтується на засадах ідей андрагогіки,
акмеології, педагогічної інноватики й спрямовується на реалізацію державної політики у сфері післядипломної
педагогічної освіти, забезпечення неперервного професійного розвитку фахівців освітньої галузі, підвищення
їхнього професіоналізму і конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, формування в них готовності до
упровадження Концепції Нової української школи в освітню практику.

В УМО створено оптимальні умови для забезпечення наступності вищої освіти за всіма рівнями, по-
єднання освітньої, методичної та наукової діяльності, експериментальної перевірки і запровадження освітніх
інновацій. З цією метою на базі закладу проводяться педагогічні експерименти, п’ять із яких мають рівень
всеукраїнських.

За 65 років перебування на освітянській ниві колектив Університету досяг вагомих здобутків:
започатковано нові напрями досліджень у педагогічній науці, зокрема, з проблем методології, теорії і

методики післядипломної освіти, відкритої освіти, андрагогіки;
· розроблено і запроваджено інноваційні технології і моделі професійного розвитку педагогічних, науково-

педагогічних працівників та керівних кадрів освіти. Високий рівень цієї підготовки підтверджено здобуттям
статусу стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених викладачем Університету Ярославою
Катюк;

запроваджено вперше в Україні підготовку магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закла-
дом», уведено нові спеціальності магістерської підготовки: «Християнська педагогіка», «Медійний менедж-
мент» тощо;

ініційовано створення Консорціуму закладів післядипломної освіти (2010), Всеукраїнської школи нова-
торства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників (2011), Всеукраїнської академії інноваційно-
го розвитку освіти (2014), Українського відкритого університету післядипломної освіти (2015).

Смілива ідея науковців Університету – реалізація варіативних підходів до організації науково-дослідної
роботи (НДР), зокрема, на кафедрах, у тимчасових творчих колективах, у лабораторіях і центрах на гро-
мадських засадах, а також в експериментальних навчальних закладах всеукраїнського й регіонального рівнів.

Тематика НДР має переважно прикладний характер і відповідає соціальному замовленню на розвиток
теорії і практики післядипломної освіти й упровадження відкритої освіти в Україні в умовах модернізації осві-
тньої галузі й розбудови Нової української школи.

Посиленню інноваційного потенціалу Університету та зростанню його ролі в розбудові системи відкритої
освіти в Україні сприяло заснування кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних тех-
нологій.

УМО активно співпрацює з Міністерством освіти і науки України у напрямі розроблення нормативно-
правових актів і законодавчих документів, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері реформу-
вання загальної середньої освіти й розвитку післядипломної освіти й освіти дорослих.

Університет менеджменту освіти – засновник і співзасновник  таких наукових видань: «ScienceRise» (фа-
хове), «Вісник післядипломної освіти» (серії «Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Управлін-
ня та адміністрування»), «Теорія та методика управління освітою». До цього списку можна додати видання,
внесені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН України («Інформаційні технології та засоби
навчання»), а також науково-методичні видання («Післядипломна освіта в Україні», «Науковий вісник УМО»
(серії «Педагогіка: історія, реалії та перспективи», «Економіка»), «Студентський альманах» тощо.



Щороку розширюється географія міжнародної діяльності Університету, що передбачає співро-
бітництво із зарубіжними науковими центрами та закладами освіти, участь у реалізації міжнарод-
них програм і проектів, серед яких: міжнародний проект «Професіоналізація вчителів дорослих в

Україні» (DVV International), проект «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» у співпраці з
Проектним бюро «Культур Контакт» Австрія; Українсько-корейський проект з Міжнародним інститутом роз-
витку інтелекту (Південна Корея), Українсько-польський проект за грантом «Еразмус+» за напрямом КА1
«Навчальна (академічна) мобільність» та інші.

Високий авторитет Університету, як закладу вищої освіти, підтверджено його успішним 65-річним перебу-
ванням на ринку освітніх послуг і визнанням на державному, національному й галузевому рівнях як Лідера
післядипломної освіти (більше ніж 15 разів), лідера наукової діяльності (2018), переможця Національного рей-
тингу «Золота фортуна», лауреата і переможця численних міжнародних і всеукраїнських виставок.

Сьогодні Університет менеджменту освіти має потужний науковий потенціал і визнання в Україні й за її
межами, впливає на державну політику в галузях післядипломної освіти, освіти дорослих і відкритої освіти,
має прогресивну динаміку розвитку та високий якісний рівень отриманих результатів науково-освітньої діяль-
ності.

Освітньо-науковий поступ Університету – це яскравий приклад самовідданої праці колективу однодумців, яко-
му притаманний високий рівень професіоналізму та інноваційності, відданість європейським і національним ціннос-
тям освіти, суспільства й держави.

Особливо велику роботу в Університеті проведено за останні роки, зокрема, з удосконалення й унорму-
вання освітнього процесу відповідно до вимог нових Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту», з
упровадження інновацій, зі зміцнення навчально-матеріальної бази. І на цей момент продовжується капіталь-
ний ремонт основного корпусу Університету.

Усі ці здобутки й успіх колективу можливі були за активної підтримки та допомоги з боку Міністерства
освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, органів державної влади та місцевого
і регіонального самоврядування, наших колег і партнерів – з університетів, Інституту модернізації змісту ос-
віти та регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти.

Ми щиро всім вам дякуємо за тісну і результативну співпрацю на теренах розбудови освіти та нашої рідної
України!

Однак ми добре розуміємо, що заспокоюватися на досягнутому ми аж ніяк не можемо. Справді, зроблено
багато, та час не стоїть на місці, світ розвивається. Тож і нам слід спрямовуватися до нових професійних
вершин заради розквіту нашої Батьківщини.

Вважаю, що стратегічними пріоритетами розвитку нашого Університету є утримання лідерських позицій
як сучасного університету європейського рівня та лідера післядипломної освіти й освіти дорослих.

Університет менеджменту освіти має бути закладом, який забезпечує Україну кадрами високої кваліфі-
кації в освітній, соціальній та управлінській сферах, науково-дослідницьким закладом з колективом високих
фахівців у галузі освіти та науки, який поєднує інноваційну активність з розробленням сучасних освітніх про-
ектів, віртуальним Університетом з міжвузівським мобільним колективом викладачів і студентів, з міжнарод-
ними освітніми програмами та науковими проектами, зі спілкуванням європейськими мовами, закладом із
міжнародними програмами післявузівської підготовки.

Шановні учасники  святкового зібрання!
На закінчення свого виступу ще раз повторюся і з гордістю скажу, що колективом УМО за попередні роки

зроблено немало, але попереду у нас ще багато роботи стосовно досягнення поставлених завдань, реалізації
високої місії нашого закладу вищої освіти – Університету менеджменту освіти Національної академії педаго-
гічних наук України.

Від імені ректорату та Вченої ради Університету та від себе особисто вітаю всіх з 65-річницею заснуван-
ня УМО і закликаю до нових звершень!!!
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