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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСВІТНІЙ 
ПРОЦЕС ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КАДРОВА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЗАВДАННЯ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Продовжити реалізацію місії стратегії Університету; в повному
обсязі забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних, науково-
педагогічних, керівних кадрів освіти відповідно до державного
замовлення; підготовку здобувачів вищої освіти на всіх її рівнях;
належне і стабільне функціонування Університету відповідно до його
основних завдань і функцій в умовах війни.



Інтеграція до Європейського дослідницького простору 
відкриває додаткові можливості для розвитку 
національної дослідницької системи України завдяки 
потенційному виходу на нові ринки та отриманню нових 
знань (у різноманітній формі) з країн ЄС. 
Одним із дієвих та ефективних засобів інтеграції у 
європейський та світовий економіко-технологічний 
простір є членство в міжнародних організаціях і участь в 
програмах.

Питання про активізацію роботи Університету із налагодження 
міжнародних зв’язків та участі у міжнародних наукових та освітніх 
проєктах є надзвичайно актуальним і перебуває в центрі уваги 
кафедр, інститутів, ректорату.  
Розбудова сучасного успішного Університету можлива лише в 
контексті глобального науково-освітнього простору з 
урахуванням досвіду провідних світових закладів вищої освіти.



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ УМО ПІД ЧАС ДІЇ 
ВОЄННОГО СТАНУ

Реалізація місії та стратегії університету

Реалізація громадянських обов’язків (волонтерство, 
інформаційна безпека, психологічна та первинна домедична 
допомога, неформальна освіта

Психологічна допомога учасникам освітнього процесу та 
населенню

Мобільне переорієнтування (вироблення механізмів, рекомендацій, 
внесення змін у внутрішні нормативні документи)



ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
УМО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

❒ реалізація управлінських і освітніх функцій у повному обсязі
❒робота з кадрами, комунікація з працівниками
❒ робота з контингентом слухачів, здобувачами вищої освіти, закладами і 
установами відповідно до плану-графіка на 2022 рік

❒ організація освітнього процесу на всіх освітніх рівнях та в системі 
післядипломної освіти
❒ створення умов для виконання навчального плану слухачами, здобувачами 
вищої освіти, забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

❒ поновлення діяльності системи неформальної післядипломної освіти 
«Український відкритий університет післядипломної освіти»

❒ організація психологічної служби у новому форматі

❒ участь науково-педагогічних працівників у методичній і науковій роботі

❒ відкриття освітньо-наукового фронту задля перемоги над агресором 
(громадська діяльність)



НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

q Формування цифрових компетентностей учителя 
Нової української школи

q Управління закладом освіти в умовах воєнного 
стану

q Дидактичні засади професійного розвитку 
педагогічних працівників закладів професійної 
освіти в умовах воєнного стану

q Формування ініціативності і підприємливості 
особистості

q Вивчення освітніх потреб здобувачів освіти в 
умовах воєнного стану

q Самоорганізація, як ефективно управляти собою в 
умовах війни

q Відновлення тілесно-емоційної гармонії засобами 
арт терапії

q Адаптивне управління закладом освіти в умовах 
воєнного стану

q Форми і методи навчання учнів в умовах воєнного 
стану

q Психологічна допомога особистості в умовах війни
q Актуальні проблеми державно-громадського 

управління освітою
q Управління людськими ресурсами в системі освіти
q Емоційно-компетентнісне лідерство керівника в 

закладі освіти в умовах воєнного стану
q Трансформація та організація соціально-

педагогічного супроводу осіб з особливими 
потребами в умовах воєнного стану

q Сервіси Google як ефективний ресурс організації 
дистанційного навчання в кризових умовах

q Дії роботодавця під час воєнного стану



ОСВІТНІЙ МАРАФОН «НАВЧАНЯ ТА РОЗВИТОК 
В УМОВАХ ВІЙНИ. РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!»

з 26 квітня по 27 травня 2022 року
http://umo.edu.ua/1razom-do-peremoghi-marafon

Проєкт є освітнім, науковим та профорієнтаційним.
Участь – безкоштовна.

Програма передбачала лекційні заняття з дисциплін різних галузей 
знань, поглиблене вивчення окремих дисциплін, семінари, 
вебінари, круглі столи, майстер-класи, тренінги тощо.

Аудиторія – учні закладів загальної середньої освіти різних вікових 
категорій, учні професійної (професійно-технічної) освіти, 
випускники минулих років, вступники-2022, студенти-бакалаври, 
батьки, вчителі, науково-педагогічні працівники.
https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA

http://umo.edu.ua/1razom-do-peremoghi-marafon


ПСИХОЛОГІЧНА  ДОПОМОГА
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

І. На кафедрі психології та особистісного розвитку організовано:

❒ надання безкоштовної психологічної допомоги людям, які постраждали 
від російської агресії та потребують психологічної підтримки

❒ проведення індивідуальних психологічних консультацій та щотижневих 
зустрічей-консультацій

ІІ. Надання психологічної допомоги в межах діяльності Психологічної 
служби «PSY U2»:

❒ проведення індивідуальних онлайн зустрічей, консультацій фахівцями 
Психологічної служби «PSY U2»

❒ психологічна служба «PSY U2» переорієнтувала свою роботу під час 
воєнного стану



АКТИВНА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

❒ територіальна оборона
❒ гуманітарна допомога евакуйованим, надання допомоги дітям-сиротам
❒ створення сайту «Обітниця допомоги і захисту Божого всім, хто возлюбив 
Його»
❒ організація евакуації потерпілих від російської агресії разом з 
«Волонтерський рух України»
❒ участь у роботі Центру гуманітарної допомоги Оболонської районної 
організації ТОВ Червоного Хреста України
❒ волонтерська діяльність (плетіння маскувальних сіток, консультації та 
допомога щодо евакуації, підтримка здобувачів вищої освіти тощо)
❒ участь в організації евакуації біженців до країн ЄС
❒ виконання роботи волонтерів-перекладачів у притулках для біженців в 
країнах ЄС 
❒ надання психологічної допомоги українським біженцям
❒ проведення індивідуальних консультацій тимчасово переміщеним особам 
щодо посттравматичного стресового розладу, адаптації дітей в нових умовах

❒ організація гуманітарної та інформаційної підтримки здобувачів вищої 
освіти



ДЗВО «Університет менеджменту освіти» має 
46 діючих міжнародних договорів про співпрацю та 
меморандумів з іноземними партнерами
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Грузія
США

Республіка Узбекистан
Республіка Польща

Австрія
Словацька Республіка

Великобрітанія
Угорська республіка

Литовська Республіка
Болгарія
Румунія

Індія
Республіка Казахстан

Нігерія
Республіка Молдова

Словацька республіка
Республіка Азербайджан

Турецька Республіка
Китайська Народна Республіка



Програми академічної мобільності

Програма стажування 
Internship Programmer of 
German Business for Ukraine

Програма обміну Melvana
Exchange Programme
(Туреччина)



ВИНЯТКОВІ ЗАХОДИ 
щодо інтеграції освітян України за проєктами з мобільності 

Програми ЄС Еразмус+ в Європі на період війни в Україні
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/EU_Erasmus_Directives_on_Mobility_HE-.pdf

МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

Проєкти КА107 – міжнародна мобільність 
студентів та персоналу ЗВО

Статус представників з України для участі та 
прийнятні види діяльності: 

• Відповідно до умов за проєктами напряму 
KA107

Проєкти КА131: внутрішньо європейська мобільність 
студентів та персоналу ЗВО – відкрита для України.
Заходи для сприяння інтеграції українців до 
європейських університетів у період війни в Україні 
передбачені для представників із України для участі:

• Для студентів: бути офіційно зарахованим до ЗВО 
України на момент виїзду з України через російську 
агресію. 

• Для нещодавніх випускників: офіційно бути 
випускником ЗВО України впродовж останніх 12 місяців 
на момент виїзду з України через російську агресію. 
• Для персоналу: бути офіційно працевлаштованим у ЗВО 
України на момент виїзду з України через російську 
агресію.



За 2021 рік університетом 
укладено:

Угод - 5
Меморандуми – 3
Контракти із зарубіжними 
партнерами – 2

Упродовж 2021 року заклад брав 
участь в організації:

Міжнародні заходи – 44

Проєкти – 5:
1.Проєктне бюро «КультурКонтакт», Австрія 
2. Фінський проєкт «Навчаємося разом
3. «Нова українська школа» Німецький проект «Senior
Experten Service», 
4. «Громадянська освіта в контексті європейських цінностей» 
програми Еразмус + Жан Моне

Меморандум про взаєморозуміння між
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» і
«Цзясінським університетом» (Китайська
Народна Республіка»



Участь НПП у міжнародних проєктах:

13-14 грудня 2021 STEM-освіта в рамках україно-австрійського проєкту «Цифровізація викладання», м.Одеса

2021-2022 Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: 
європейський досвід», Республіка Польща

03 лютого 2022 Міжнародний форум «Трансформації в освіті: виклики і перспективи»

30 березня 2022 Вебінар «Особливості виконання проєктів з мобільності під час війни та додаткові можливості 
підтримки працівників та студентів університетів», Національний Еразмус+ офіс в Україні 

28 квітня 2022 Онлайн-семінар «Кризове втручання»,  Домініка Айзенманна - аташе з питань освіти 
Посольства Австрійської республіки в Україні, Уповноваженого з питань освіти Міністерства 
освіти, науки та досліджень Австрії

27 квітня 2022 Онлайн вебінар «Інформаційний день Horizon Europe WIDERA Work Programme», програма 
Європейського Союзу «Горизонт Європа» в Україні 

03 травня 2022 Онлайн методичний семінар на тему «Безкоштовний доступ до повнотекстових електронних 
ресурсів на платформі Research4Life (Ensuring continued support forResearch4Lifeusers in 
Ukraine)

https://www.research4life.org/news/ensuring-continued-support-research4life-users-ukraine/


Участь НПП у міжнародних проєктах:

05 травня 2022 Вебінар «Грантові можливості програми «Горизонт Європа», Проєктний офіс 
Національного університету «Львівська політехніка» у співпраці з проєктом FIT-4-NMP 

06 травня 2022 Online BarCamp для менеджерів вищої освіти України у межах проєкту FH Munster «THEA 
Ukraine X» (Multiplication Trainings for Higher Education Administrators in Ukraine)

11 – 12 травня 2022 IX Польсько-український/українсько-польський науковий форум «Дороги і бездоріжжя 
освіти в умовах пандемії COVID-19» в м. Люблін, Республіка Польща

13 травня 2022 Онлайн вебінар для академічної спільноти університетів, Рада з питань освіти та молоді 
Республіки Естонія, МОН України

17 травня 2022 Вебінар «Виняткові заходи щодо інтеграції освітян України за проєктами з мобільності у 
вищій освіті в Європі за Програмою Еразмус+ на період війни в Україні», Національний 
Еразмус+ офіс в Україні 

18 травня 2022 Вебінар на тему «Інтеграція освітян та здобувачів освіти за проєктами з мобільності у 
вищій освіті в Європі за Програмою Еразмус+ на період війни в Україні»



Участь НПП у міжнародних проєктах:

09 травня 2022 Започатковано українсько-польський проєкт «Знаки віри та пам’яті, як інтегруюча ланка 
культур польського і українського народів»

16-23 травня 2022 Міжнародне підвищення кваліфікації в Республіці Польща «Використання можливостей 
хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням 
платформ Zoom та Moodle»

17 травня 2022 ІІ Міжнародний науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених 
«Наука і молодь - 2022: пріорітетні напрями глобалізаційних змін» 

19 травня 2022 Організація стажування здобувачів вищої у період 01 жовтня по 31 грудня 2022 року в 
рамках проєкту Erasmus+ KA107 «Мобільності студентів» Університет гуманітарно-
природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові , Республіка Польща

20 травня 2022 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід 
професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану»

24 травня 2022 Участь у Міжнародному  онлайн-форумі  «Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни»

26 травня 2022 Участь у V Науково-практичному семінарі за міжнародною участю «Організація 
електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади»



Участь НПП у міжнародних проєктах:

30 травня 2022 Семінар «Соціально-психологічна допомога дітям», організатор OeAD (Агентство освіти 
та інтернаціоналізації) за сприяння Федерального міністерства освіти, науки та 
досліджень Австрії

02 червня 2022 Робоча нарада за участі ректора Миколи Кириченка «Міжнародна співпраці між 
Університетом та закордонними закладами освіти (науковими установами): нові 
можливості під час війни»

02 червня 2022 Міжнародний семінар « WYCHOWANIE W SZKOLE - KLASIE SZKOLNEJ -
PERSPEKTYWA PERSONALISTYCZNA», ДЗВО «УМО» та Католицький Університет Іоана
Павла ІІ у м. Люблін,  Республіка Польща

03 червня 2022 Вебінар «Європейські програми вищої освіти та заходи на підтримку України», Рада з 
питань освіти та молоді Республіки Естонія (HARNO) спільно з МОН України в межах 
проєкту UKRKORG

06 червня 2022 Зустріч з ректором Миколою Кириченко зі здобувачами вищої освіти ОС бакалавра
15 червня – 07 
липня 2022

Методичні семінари в рамках україно-австрійського проєкту «Цифровізація викладання»



Моніторинг можливостей 

• Науково-педагогічним працівникам 
рекомендовано  ознайомлюватися з інформацією 
на порталі ЄС про можливості отримання грантів 
та тендерів (FTOP): конкурси, аплікаційні форми, 
подання, оцінювання та підписання грантової 
угоди (англ. мовою) – ERASMUS-JMO-2022-
MODULE; ERASMUS-JMO-2022-CHAIR; ERASMUS-
JMO-2022-COE; ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-
HEI-NON-EUT
(https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-
mone.html). 

• Також, приймати  участь у конференціях, які 
проводяться в рамках імплементації проєктів 
напряму Жан Моне.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-module;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-chair;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-coe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-networks-hei-non-eu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html


У період дії воєнного стану співпраця 
з іноземними партнерами

Березень 2022

Ø Розповсюдження звернення «Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» міжнародним
партнерам ДЗВО «УМО» (26 країн світу).

Ø Розсилка листа від громадської організації «Спілка ректорів закладів вищої освіти» до Президента Асоціації
Європейських університетів» міжнародним партнерам ДЗВО «УМО» (26 країн світу).

Ø Розповсюдження інформаційного листа від «Наукового товариства України» до наукової та освітянської
спільноти міжнародним партнерам ДЗВО «УМО» (26 країн світу).

Ø Розповсюдження звернення «Appeal of the representatives of academic community, NGOs, human rights
organizations of Ukraine to academic community and constitutional democracies on counteracting the war started by
the Russian Federation and the Republic of Belarus against Ukraine», яке підписали науковці ДЗВО «УМО» разом із
представниками освітянської спільноти України міжнародним партнерам ДЗВО «УМО» (26 країн світу).

Ø Розсилка інформаційного листа від Генерального штабу Збройних Сил України щодо бойових втрат російських
окупантів за період ведення війни в Україні міжнародним партнерам ДЗВО «УМО» (26 країн світу).

Ø Розсилка інформаційного листа від Генерального штабу Збройних Сил України щодо людських втрат та
зруйновані міста, села, яких зазнала Україна за час ведення війни міжнародним партнерам ДЗВО «УМО» (26
країн світу).

Ø Направлення листа від ДЗВО «УМО» до Міжнародного Бюро з питань освітиЮНЕСКО (Женева) щодо підтримки у
наданні правдивої інформації про війну в Україні та розповсюдження її серед світової освітянської спільноти.



У період дії воєнного стану співпраця 
з іноземними партнерами

квітень 2022

Ø Направлення листа закладам вищої освіти іноземним партнерам про мобільність здобувачів вищої
освіти та працівників УМО щодо практики, стажування, навчання, підвищення кваліфікації,
викладання. Як результат отримано пропозиції від ЗВО-партнерів Республікі Польщі та Литви на
академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Ø Направлення листа закладам вищої освіти іноземним партнерам про підтримку наших наукових
журналів: збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» та «Scіеncе Rise».



Проєкт рішення:
1. Забезпечити постійне інформування про діяльність підрозділів, напрацювання, успішний досвід у міжнародній

діяльності на сайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та в соціальних мережах.
2. Спрямувати свою діяльність на виконання «Виняткових заходів щодо інтеграції освітян України за проєктами з

мобільності у вищій освіті в Європі за Програмою Еразмус+ на період війни в Україні».
3. Створити в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» бази даних щодо:
- Інформації про міжнародну мобільність (стажування, викладання) науково-педагогічних і педагогічних

працівників; здобувачів вищої освіти;
- Володіння науково-педагогічними працівниками іноземною мовою на рівні В2 та/або наявність відповідної

вищої освіти.
4. Науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, які під час війни перебувають за кордоном
рекомендувати:
- Долучитися до програм мобільності (стажування, підвищення кваліфікації, викладання онлайн (офлайн) чи

змішаний формат) та використати нагоду налагодження міжнародної співпраці з європейськими
університетами, взяти участь: у написані проєктних заявок, у підготовці власних дисциплін (програм) іноземною
мовою, у вивченні нових методів викладання та навчання тощо;

- Ознайомитися із закладами вищої освіти чи професійними асоціаціями та організувати зустрічі з керівництвом
для налагодження співпраці; обговорити можливості - підписання міжуніверситетських угод про співпрацю,
грантів на академічну мобільність для ДЗВО «УМО», розроблення спільних курсів із елементами віртуальних
обмінів, спільних проєктів та/або викладання (виконання дослідження), підтримки розбудови інфраструктури
Університету (сервери, ноутбуки, обладнання тощо);

- Обговорити з іноземними закладами освіти перелік результатів академічної мобільності для отримання
сертифіката про міжнародне стажування чи підвищення кваліфікації.



Проєкт рішення:
6. Науково-педагогічним працівникам та здобувачам освіти використовувати у науковій роботі та при
організації освітнього процесу безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів на платформі
Research4Life (Ensuring continued support for Research4Life users in Ukraine - забезпечення постійної
підтримки користувачів Research4Life в Україні) та Coursera.
7. Організувати міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) на базі ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» спільно з іноземними закладами освіти на правах рівноправних партнерів із оформленням
відповідних міжнародних сертифікатів.
8. Розширити можливості міжнародного співробітництва в частині залучення іноземних партнерів до
проведення спільних заходів наукового та практичного спрямування.
9. Розробити спільно з міжнародними партнерами програми неформальної освіти, залучити іноземних
науковців до діяльності віртуальних кафедр Українського відкритого університету післядипломної освіти.
10. Залучити міжнародну наукову спільноту до публікацій в наукових фахових виданнях ДЗВО «Університет
менеджменту освіти».
11. Розширити можливості проведення гостьових лекцій закордонних науковців для здобувачів вищої освіти
ННІМП.
12. Розробити і запровадити в освітній процес спільні програми навчальних дисциплін із міжнародними
закладами-партнерах для здобувачів вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
13. Започаткувати в ННІМП вивчення окремих дисциплін англійською мовою як перспективну можливість
залучення іноземних здобувачів освіти для вивчення окремих курсів і підвищення мовної компетентності
здобувачів вищої освіти Університету.

https://www.research4life.org/news/ensuring-continued-support-research4life-users-ukraine/


Дякую за увагу!

Все буде Україна!!! 


