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ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Місія ННІМП УМО

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології – це 
спільнота, яка формує високо освічену, національно свідому, 
чесну, небайдужу, творчу особистість, здатну незалежно мислити і 
відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, 
для розвитку відкритого і демократичного суспільства.



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Візія ННІМП УМО

У Навчально-науковому інституті менеджменту та 
психології органічно поєднуються наукова діяльність, освітній
процес і набуття компетентностей високоі ̈ якості. 



За роки свого існування ННІМП УМО 

здійснив унікальний внесок в удосконалення системи 
підготовки магістрів, бакалаврів та докторів філософії, 
формування інтелектуального потенціалу країни. 

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ



ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС 

У 1998 році в Державній академії керівних кадрів освіти, правонаступником якої став спочатку 
Центральний інститут післядипломної освіти, а згодом ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти», розпочав роботу як самостійний підрозділ факультет менеджменту. Першим його 
деканом був кандидат педагогічних наук, доцент Геннадій Вікторович Федоров. За факультетом 
було закріплено дві кафедри: управління та інформаційних технологій і економіки та права. В 
наступні роки факультет очолювали Станіслав Геннадійович Іващенко, Людмила Іванівна 
Тарусова, Ольга Іванівна Зайченко, Анатолій Олексійович Чаусов. 
У 2008 році факультет було реорганізовано в Інститут менеджменту та психології, директором 
якого була призначена доктор педагогічних наук, професор Галина Василівна Єльникова. В 
подальшому Інститут очолювали Ганна Миколаївна Тимошко, Григорій Іванович Мостовий.
З 2015 року по 2020 рік Інститут менеджменту та психології, який було реорганізовано в 
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології очолювала доктор наук з 
державного управління, професор Олена Володимирівна Алейнікова.

Наразі Навчально-науковий інститут менеджменту та психології очолює кандидат 
педагогічних наук, доцент Тетяна Євгенівна Рожнова.



ФЕДОРОВ Геннадій Вікторович
,    кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України, нагороджений почесним знаком 

«Петра Могили», почесними грамотами Міністерства освіти України, Національної 
академії педагогічних наук, дипломом Президії Академії педагогічних наук за кращу 
монографію. Має подяку мера міста Києва тощо.

Наукову діяльність розпочав з 1981 року на кафедрі управління та школознавства 
Центрального інституту удосконалення вчителів Міністерства освіти України, який 
пізніше було реорганізовано у Державну академію керівних кадрів освіти Міністерства 
освіти і науки України. Був одним із засновників і першим деканом факультету 
та Інституту менеджменту та психології освіти. З 2003 по 2015 рік поновив діяльність у 
Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, який у 2007 році було 
реорганізовано в Університет менеджменту освіти Національної академії наук України. 
Обіймав посади декана факультету менеджменту освіти та психології, завідувача 
кафедри організації методичної роботи в освітніх установах та навчальних закладах, 
доцента та професора кафедри менеджменту, економіки та маркетингу освіти.

Коло наукових інтересів: децентралізація та демократизація управління в освіті; управління освітніми 
системами, проектна діяльність в освіті, освітній менеджмент і маркетинг, системний підхід до управління 
безпеки життєдіяльності учнів та працівників освіти тощо.
Має послідовників та учнів, серед яких є доктори наук. За його методикою працюють окремі освітні установи і 
навчальні заклади України.



ЧАУСОВ  Анатолій  Олексійович

кандидат технічних наук, доцент, академік Української технологічної академії,
Відмінник освіти України, нагородженний почесним знаком «Петро Могила», почесним
знаком «Ушинський К.Д.», «За досягнення в науці, освіті, промисловості та мистецтві»,
почесними грамотами Міністерства освіти України, Національної академії педагогічних
наук. Має подяку мера містя Артемівська (Бахмут) тощо.

З 2004 р. по листопад 2008 р. працював деканом факультету менеджменту та психології у
Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, який у 2007 р. було реорганізовано в
Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. 3 листопада 2008
р. по квітень 2015 р. працював доцентом кафедри економіки та управління персоналом.
Має понад 230 наукових праць, з них 5 у монографічних збірниках і навчальних посібниках с грифом
Міністерства освіти України. Опублікував одноосібну монографію «Детерміновані та стохастичні
регулятори стану».
Коло наукових інтересів: управління в освіті, освітній менеджмент і маркетинг, системний підхід в
управлінні соціальними об’єктами, системи управління технологічними процесами. Має
послідовників і учнів, серед яких є кандидати наук.



Єльникова  Галина Василівна

доктор педагогічних наук, професор. З 2008 р. – 2011 рр. декан факультету менеджменту 
та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Академії педагогічних наук 
України (УМО − правонаступник ЦІППО).
Під  її керівництвом  захищено понад 14 дисертаційних досліджень з різних питань 
адаптивного управління в системі ЗСО та ПТО на здобуття вченого ступеня кандидата 
педагогічних наук та 3 дисертації на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук.

Єльникова Г. В. керувала напрямом експериментальної роботи в УМО з підготовки керівників до 
оцінювання результатів діяльності педагогічних працівників та загальноосвітніх навчальних закладів. 
Основною метою проекту є розробка науково обґрунтованої системи оцінювання результатів 
педагогічної діяльності учителів, керівників та діяльності загальноосвітнього навчального закладу на 
районному (міському) і шкільному рівнях. У ході виконання цього проекту набуває подальшого розвитку 
технологія та інструментарій адаптивного управління, що розробляються на кваліметричних засадах. 
Основним досягненням з напряму «Менеджмент» є розробка теоретичних основ адаптивного управління, що 
складається з:
− визначення сутності адаптивного управління, його ознак, місця серед інших типів і видів управління; 
− концепції наскрізно-адаптивного управління загальною середньою освітою в регіоні; 
− теоретичних засад освітнього моніторингу як механізму адаптивного управління; 
− теоретичних відомостей щодо розробки базових кваліметричних моделей діяльності як інструментарію 
адаптивного управління.



Тимошко Ганна Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор
З 1968 року працює в галузі освіти. Педагогічна робота Г. М. Тимошко включає всі основні ланки
системи педагогічної освіти: вихователя дошкільного закладу, учителя початкових класів,
учителя історії, заступника директора школи з виховної роботи та з навчально-виховної роботи.
З 1990 року Г. М. Тимошко — заступник начальника, з 1993 по 2004 рік голова управління освіти і
науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

Наукову діяльність почала в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, де у
1996 році отримала вчене звання доцента, а в 2004 році працювала на посаді першого проректора даного
закладу. з 1993 по 2004 рік голова управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.
З 2004 по 2006 рік була старшим науковим співробітником лабораторії управління закладами освіти
Інституту педагогіки АПН України, радником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Г. М. Тимошко поєднувала наукову роботу в Інституті педагогіки НАПН України з роботою на посаді
професора Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.
З 02. 01. 2013- 01.09.2013 р. директор Інститут менеджменту та психології ДВНЗ “Університет
менеджменту освіти” НАПН України.
З 2016 р. по 2018р. Брала участь в Україно-Австрійському проекті «Нові вимоги до компетенцій керівників
шкіл України» (Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія).
З 02.09. 2013 професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-науковго інституту
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».



Мостовий Григорій Іванович
кандидатекономічних наук, професор

кандидат економічних наук, професор

З перших днів функціонування по 2004 рік Харківський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України очолював професор Григорій Іванович Мостовий, головним 
принципом роботи якого було те, що у кожному аспекті своєї діяльності інститут 
повинен бути найкращім не тільки у відомчій системі підготовки кадрів, а і в системі 
освітніх закладів взагалі. Тому не дивно, що співпраця інституту з лідером розробки 
програмного забезпечення корпорацією Microsoft почалася з перших днів його 
існування.

У лютому 2013р. кафедру педагогіки, управління та адміністрування очолив кандидатекономічних наук, професор, член-кореспонде

У лютому 2013 р. кафедру педагогіки, управління та адміністрування Інституту менеджменту та
психології очолив кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук
України, академік Української академії наук з державного управління Мостовий Г. І.
З цього ж року звільнивши посаду керівника кафедри, очолив Інститут менеджменту та психології. 

Григорій Іванович має послідовників та учнів. За його методикою управління закладом освіти працюють 
окремі освітні установи України.
Науковий доробок Григорія Івановича становить більше 100 наукових праць.



Алейнікова Олена Володимирівна
доктор наук з державного управління, професор, академік екононмічних наук України, академік Міжнародної
академії політичного менеджмента (м. Тбілісі, Грузія)
Досвід роботи 19 років:
1996 – 1997 - Запорізький державний технічний університет;
2000 –2003 - Запорізький електротехнічний технікум-коледж;
2003 - 2008 - Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», м. Запоріжжя;
2013 – 2014 - завідувач кафедри економічної теорії Навчально-наукового Інституту економіки, менеджменту та права
Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

З серпня 2014 р. по грудень 2015р. - завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Інституту менеджменту та
психології ДВНЗ «Університетменеджменту освіти» НАПН України.
З 2015 р. – 2020 р. - Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
НАПН України.
Керівник науково-дослідних тем:
«Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-
політичних трансформацій в Україні» (РК 0115U004183) (01.01.2015 – 31.12.2017 рр. );
«Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення систем управління проектами» (РК 0119U000543) (2019–
2021 рр.).
Розробка та викладання навчальних курсів: «Теорія фірми», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Планування проектної діяльності та
дій», «Виконання проектних дій».
Міжнародна діяльність:
•Україно-польська зустріч з міжнародними партнерами щодо реалізації Програми викладацько-студентських обмінів та впровадження
методу «Кейс-менеджменту» в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові
(Польща), (10 – 17 грудня 2016 року м. Київ)
•2015−2016 років - участь у реалізації австрійсько-українського проекту КультурКонтакт (Австрія) «Формування компетенцій з проектного 
менеджменту щодо інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України».



Рожнова Тетяна Євгенівна

кандидат педагогічних наук, доцент
З 1989 року працює в галузі освіти. Педагогічна робота Т. Є. Рожнової включає такі основні ланки системи
педагогічної освіти: вихователя ГПД, учителя математики, учителя фізики, заступника директора з
навчальної роботи ДПТНЗ Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну» (нині ДНЗ «Центр
сфери обслуговування м. Житомира», заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ
Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну» (нині ДНЗ «Центр сфери обслуговування
м.Житомира».

З 2012 року розпочала працювати на посаді доцента кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами
Житомирського державного університету імені Івана Франка, з 2014 по 2018рік – завідувачкою Центру післядипломної освіти та
довузівської підготовки цього ж університету.
З 2018 по 2020 рік - начальник відділу ліцензування та акредитації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доцент
кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО даного університету та доцент кафедри педагогіки,
адміністрування і соціальної роботи ННІ МП. З 2020 по 2021 рік - на посаді директора науково-методичного центру ліцензування та
акредитації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та доцента кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної
освіти ННІ МП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
З 18. 01. 2021 року по теперішній час - директор Інституту менеджменту та психології ДЗВО “Університет менеджменту освіти”
НАПН України, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІ МП.
Під її керівництвом підготовлено і захищено дві дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.
Пройшла закордонне стажування в Інституті Юрая Пелаша в Левочі, педагогічного факультету Католицького університету в
Ружембероку м. Левоча, Словаччина (2020 рік, обсяг: 6 кредитів ЕКТС (180 годин).
Наукові інтереси: Управління закладами освіти на засадах інноваційних технологій.



СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ІНСТИТУТУ

В Інституті здійснюється підготовка фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі 
спеціальностей «Економіка» (спеціалізація – Управління персоналом та економіка 
праці), «Менеджмент» (спеціалізації – Менеджмент організацій і адміністрування, Управління проектами, 
Управління навчальним закладом), «Психологія» (спеціалізація – Психологія, Кризова психологічна допомога в 
сучасних умовах), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація – Економіка та управління 
підприємством), «Освітні, педагогічні науки» (спеціалізації – Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка), 
«Спеціальна освіта».

Щорічно ННІМП УМО бере участь в українських і міжнародних виставках, дослідницьких проектах з проведення 
фундаментальних досліджень тощо. Як центр інноваційного, технологічного розвитку, ННІМП УМО допомагає 
відкривати таланти і розвивати здібності своїх студентів, слухачів і співробітників на основі тісної інтеграції 
освітнього, наукового, інноваційного та виховного процесів. 

Особливістю, яка вигідно відрізняє процес підготовки майбутніх фахівців в ННІМП УМО, є постійні зустрічі-заняття 
студентів з провідними вченими НАПН України: академіками Василем Григоровичем Кременем, Володимиром 
Іларіоновичем Луговим, Нелею Григорівною Ничкало, Миколою Борисовичем Євтухом, Віктором Васильовичем Олійником, 
Петром Юрійовичем Саухом та багатьма іншими академіками та членами-кореспондентами НАПН України.

Науково-педагогічні працівники та студенти є активними учасниками низки міжнародних проектів: 
спільного проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міністерства освіти і науки України «Рівний 
доступ до якісної освіти», проекту «Стратегія реформування освіти в Україні»; проекту «Модернізація системи 
управління освітою в Україні: дорожня карта реформ». 



СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ІНСТИТУТУ

На особливу увагу заслуговують: – україно-австрійський проект «Нові вимоги до компетенцій 
керівників шкіл в Україні», який координує проектне бюро «Культур-Контакт Австрія» (основна мета 
проекту – розвиток компетентності керівників і співробітників навчальних закладів щодо управління та 
втілення проектів розвитку школи; формування управлінської компетентності успішного лідера); –
україно-польський проект в межах проектів Європейського Союзу Erasmus+ за напрямом КА1. 
Навчальна (академічна) мобільність (основна мета проекту – сприяти міжнародній мобільності 
студентів та викладачів ННІМП УМО та Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша в 
Ченстохово (Республіка Польща).

Основні зарубіжні вузи-партнери ННІМП УМО: Гуманітарно-природничий університет ім. Яна 
Длугоша в Ченстохово (Республіка Польща); Люблінський католицький університет Іоана Павла ІІ 
(Республіка Польща); Університет ім. Яна Кохановського (Республіка Польща); Slovenská 
Poľnohospodárska Univerzita V Nitre (Словацька Республіка), Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici 
(Pedagogická Fakulta, Словацька Республіка), Вища школа комунікації та управління (WSKZ, 
Республіка Польща); Міжнародний інститут розвитку інтелекту (IMEI, Республіка Корея).



НАЙВАГОМІШІ ВИДАННЯ 

За 2017 рік
1. Алейнікова О. В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Монографія] / за ред.

С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – 602 с.Монографії
2. Лушин П. В. Хаос и неопределенность: от страдания – к росту и развитию [Текст]: Монография / Лушин П. В. Киев, 2017. 144 с. (Серия «Живая книга» ; Т. 4). 6 друк. Арк.
3. Культура цільового управління в національній системі освіті: гуманістичний контекст (колективна монографія) О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г . А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред. Г. А.
Дмитренка, В. В. Олійника. Луцьк, 2017. 412 с

Посібники:
1. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління 
проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних за- кладів/З.В. Рябова, А.Б. Єрмоленко, Т.А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В.В. Олійника, маг.Ф. Фреха; НАПН України, 
ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 2017.— 118 с.
2. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.]. - К. : НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. - 316 с.
3. Сіданіч І. Реформація в освіті : навч.посібн. / Ірина Сіданіч, Андрій Гренишен, Олексій Щетінін ; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2017. – 92 с.
4. Сіданіч І. Л. Світ навколо мене : навч. посібник для учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів // І. Л. Сіданіч, М. Влад (Аузяк) й ін. – Чернівці: «Місто», 2017. – 128 с.
5. Сіданіч І.Л. Християнська етика в українській культурі. Батьки і діти : навч. посіб. для учнів 6 класу загальноосвітніх навч. закладів / Г. Красікова, І. Сіданіч, Н. Красікова. – Коломия: 
Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2017. – 216 с.
6. Сіданіч І. Християнська етика в українській культурі. Методичні поради до навчального посібника 6-го класу «Батьки і діти» / Ірина Сіданіч, Галина Красікова, Наталія Красікова // Шкільний 
світ. Спецвипуск №19 (771), жовтень 2017. – 34 с.
7. Приходькіна Н. О. Теорії медіаосвіти / Психолого-педагогічний практикум : / [А. Я. Боднар, М. О. Голубєва, Н. О. Приходькіна та ін.]. - К. : ПП «ДІРЕКТ-ЛАЙН», 2017. - Частина 3. - С. 70-78.
8. Гусєв А. І.  Терещенко І. Г.  Аналіз конфлікту у бізнесі. Картографія : навчальний посібник / І. Г. Терещенко, А. І. Гусєв. ДП «Пріоритети», Київ , 2016 р. 36 с. (подається вперше). 1,5 друк. арк.

Методичні посібники
Гусєв А. І.  Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому : Методичні матеріали та практичний досвід / [автори-укладачі: М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, Г. А. Коломоєць, В. І. Потапова]. 

Київ. : ТОВ «Прометей», 2017. 328 с. : іл. Англ., рос., укр. 13,67 друк. арк.

Методичні рекомендації
Гусєв А. І. Культура добросусідства: Я. Ми. Країна. Програма виховних годин для ЗНЗ ІІ–ІІІ ст. і методичні рекомендації щодо її апробації та впровадження / [автори-укладачі: М. А. Ара-

джионі, А. І. Гусєв, М. С. Єлігулашвілі, В. І. Потапова]. Київ. : ТОВ «Контекст Україна», 2016. 260 с. : іл. Англ., рос., укр. (подається вперше). 10,5 друк. арк.

Курси лекцій
1. Сухенко Я. В. Вступ до психологічної допомоги: екофасилітативний підхід : Проблемно-тематичний курс підвищення кваліфікації для фахівців соціономічних професій (типу «людина-
людина») очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (150 год.) / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко. Київ, 2017. 66 с. 2,8 друк. арк.
2. Сухенко Я. В. «Психологія для дорослих – Р4А – Psychology for adults : [Електронний ресурс] : психодіагностичний комплекс для дорослих учнів, для професійного відбору абітурієнтів / 
Сухенко Я.В. [Україна], 2017. URL: http://p4a.pp.ua/ Загол. з т з титул. екрану. Мова : укр.. (Дата звернення 20.10.2017 р.).



НАЙВАГОМІШІ ВИДАННЯ 

За 2018 рік

Монографії
1. Лушин П. В. Деформація і деформалізація освітнього простору в умовах відкритої післядипломної освіти: екофасилітативний підхід // Відкрита освіта : інноваційні 

технології та менеджмент : кол. монографія / За наук. ред. О.М. Кириченка, Л.М. Сергеєвої. – Київ : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. – С. 192–197.
2. Брюховецька О. В. Організаційно-психологічні умови розвитку професійної толерантності керівників освітніх організацій в умовах відкритої освіти // Відкрита освіта : 

інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / За наук. ред. О.М. Кириченка, Л.М. Сергеєвої. – Київ : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. –
С. 222–236.

3. Брюховецька О. В. Психологія професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. В. Брюховецька. – К. : Інтерсервіс. – 360 с.
4. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за наук.ред. М. О. Кириченка і Л. М. Сергеєвої [О. Л. Ануфрієва та ін.].– Київ: Вид-во Ін-ту 

обдарованої дитини НАПН України, 1918. – 440 с.
5. Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій Артюшина М. В., Гузій Н. В., 

Бурлаєнко Т. І. [та ін.];  ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 516 с. 
6. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. — Київ : Інтерсервіс, 2018. — 540 с.
7. Карташов Є. Г. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті Європейської інтеграції : монографія / Є. Г. Карташов. – К.: Освіта України, 2018. – 250 с.
8. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій/ [Алейнікова О. В., Букорос Т. А., Дубініна О. В. 

та ін.]; за ред. Алейнікової О. В. ‒ К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018 ‒ 282 с.
9. Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості : Монографія / Л. М. Карамушка, О. В. 

Креденцер, В. М. Івкін [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : 2018. – 240 с. (10 д.а.)

Навчальні посібники

1. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : Електронний посібник . Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь (за заг. редакцією Г. А.
Дмитренка).

2. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти,
здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.
– К., 2018. – Частина 5. – С. 63-74

3. Сіданіч І.Л. Мир, злагода та спільна праця. Християнська етика в українській культурі : навч. посіб. для учнів7-го класу / Ірина Сіданіч, Галина Красікова. – Коломия : ВПТ
«Вік», 2018. – 218 с.

4. Сіданіч І.Л., Кислашко О.П. Християнські чесноти особистості : навч. посіб. ІІ частина. – К., «Духовна вісь». 2018. – 234 с.
5. Сіданіч І.Л., Кислашко О.П. Християнська педагогіка: навч. посіб. ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія». 2018. – 328 с.
6. Карташов Є. Г. Проектний підхід у публічному управлінні: навчальний посібник / Є. Г. Карташов. – К.: Освіта України, 2018. – 301 с.



НАЙВАГОМІШІ ВИДАННЯ 

За 2018 р.

Методичні посібники
1. Лушин П. В. Введение в ЭкоПсихоИммунологию : Материалы к учебному курсу / Лушин П. В. – Киев, 2018. – 96 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 5).– 5 друк. арк.
2. Приходькіна Н. О. Медіабезпека особистості: теоретичний аспект // Психолого-педагогічний практикум : / [А. Я. Боднар, М. О. Голубєва, Н. О. Приходькіна та ін.]. – К. : ПП «ДІРЕКТ-

ЛАЙН», 2018. – Частина 4. – С. 70-78.
3. Сіданіч І. Л. Я і моя родина. Основи християнської етики : підручник для учнів 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Л. Сіданіч та ін. – Чернівці «Місто», 2018. – 136 с.
4. Сіданіч І. Л. Я і моя родина. Основи християнської етики : робочий зошит для учнів 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Л. Сіданіч та ін. – Чернівці «Місто», 2018. – 72 с.
5. Сіданіч І.Л. Прагнемо робити добро. Основи християнської етики : підручник для учнів 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Л. Сіданіч та ін. – Чернівці «Місто», 2018. – 176 с.
6. Сіданіч І. Л. Прагнемо робити добро. Основи християнської етики : робочий зошит для учнів 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Л. Сіданіч та ін. – Чернівці «Місто», 2018. – 72 с.

Навчальні посібники
1. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : Електронний посібник . Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь (за заг. редакцією Г. А. Дмитренка).
2. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів

вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін. – К., 2018. – Частина
5. – С. 63-74

3. Сіданіч І.Л. Мир, злагода та спільна праця. Християнська етика в українській культурі : навч. посіб. для учнів7-го класу / Ірина Сіданіч, Галина Красікова. – Коломия : ВПТ «Вік», 2018.
– 218 с.

4. Сіданіч І.Л., Кислашко О.П. Християнські чесноти особистості : навч. посіб. ІІ частина. – К., «Духовна вісь». 2018. – 234 с.
5. Сіданіч І.Л., Кислашко О.П. Християнська педагогіка: навч. посіб. ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія». 2018. – 328 с.
6. Карташов Є. Г. Проектний підхід у публічному управлінні: навчальний посібник / Є. Г. Карташов. – К.: Освіта України, 2018. – 301 с.

Методичні рекомендації:
1. Методичні рекомендації для студентів, які вивчають курс «Основи педагогічної творчості і майстерності» / Т. І. Бурлаєнко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2017. – 38 с. (Вийшли в

2018 р.).
2. Постоєва О. Г. Методичні рекомендації для підготовки дипломних робіт здобувачів вищої освіти для спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність». – Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 39 с.

Лекційні курси
1. Арт-терапевтичний тренінг: конспект лекцій та робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни / автор-уклад. Л. А. Інжиєвська. Друге видання, доповнене. – К. : Педагогічна

думка, 2018. – 184 с. – Бібліограф. – С. 179–183.
2. Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях: спецкурс (О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська) (Рада директорів ВНЗ І-ІІ р. а.

Львівської області, довідка про впровадження № 28 від 19.01.2018 р.).



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

- кафедра економіки, підприємництва та 
менеджменту

- кафедра психології та особистісного 
розвитку

- кафедра публічного управління і 
проектного менеджменту

- кафедра педагогіки, адміністрування і 
соціальної роботи

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

У складі Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології функціонують 4 кафедри:



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРАЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВАТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра економіки, 
підприємництва 
та менеджменту



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

БУРЛАЄНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ  ЕКОНОМІКИ, 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кандидат педагогічних наук, доцент



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Ступінь БАКАЛАВРА, МАГІСТРА (очна та заочна форми навчання)

Спеціальність Спеціалізація

051 Економіка
Управління персоналом 

та економіка праці
076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
Економіка 

та управління підприємством

073 Менеджмент

Менеджмент/ Менеджмент організацій 
та адміністрування (за видами 

економічної діяльності)

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Про кафедру економіки, 
підприємництва та менеджменту

Кафедру економіки, підприємництва
та менеджменту було створено 2 січня 2003
року.

На даний час на кафедрі працює 12
викладачів, серед яких 1 доктор наук, 9
кандидати наук, 2 старших викладачів -
команда фахівців вищої кваліфікації, яка
здійснює фундаментальні та прикладні
наукові дослідження, затребувані
суспільством.



Знанні вчені кафедри

Дмитренко Геннадій Анатолійович

дійсний член Української Академії наук і дійсний член 
Міжнародної кадрової академії. 
Має дві вищі освіти: інженерну та економічну.
Автор більш ніж 250 наукових робіт у галузі управління, 
значна частина яких присвячена проблемі модернізації 
системи державного управління в Україні та її 
найважливішої базової складової – освіти.



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Спеціалізація «Управління персоналом та
економіка праці» відкриває широкі
перспективи працевлаштування, адже
ефективна діяльність будь-якої організації
багато в чому залежить від налагодженої роботи
команди, яку покликаний забезпечити
спеціаліст з управління персоналом.



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Менеджмент/Менеджмент організацій та 
адміністрування (за видами економічної 

діяльності)

Спеціалізація Менеджмент/Менеджмент
організацій та адміністрування (за видами
економічної діяльності) дає можливість
студентам отримати поглиблені економічні
знання для виконання управлінських,
організаційних, консультаційних та інших
функцій менеджера.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Економіка та управління
підприємством

Нова спеціалізація, яка охоплює
повний спектр знань щодо розробки ідеї,
організації та здійснення власного бізнесу.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Після закінчення університету випускники 
можуть працювати:

 у банках, інвестиційних відділах;

 на спільних та іноземних підприємствах;

 у страхових компаніях;

 на великих підприємствах та корпораціях;

 в органах державного регулювання економіки.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

На кафедрі працюють:

15 викладачів,  серед яких: 
4 доктори наук, 
7 кандидатів наук, 
4 старших викладачі.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра психології та особистісного розвитку



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Ступінь бакалавра
Спеціальність Спеціалізація

Психологія
Ступінь магістра

Спеціальність Спеціалізація
Психологія Психологія,                                                       

Кризова психологічна                                                  
допомога в сучасних умовах

Кафедра психології та особистісного розвитку



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

ЛУШИН ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ  КАФЕДРИ  ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО 
РОЗВИТКУ

Доктор психологічних наук, професор



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

Завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Лушин Павло
Володимирович, доктор психологічних наук, професор є засновником і
головою правління ГО «Українська асоціація екологічної психологічної
допомоги»; психолог-практик і психотерапевт з багаторічним досвідом
дослідницької, консультативної та психотерапевтичної роботи; автор
інноваційного напряму в практичній психології та методу надання
психологічної допомоги «Екофасилітація»; засновник оригінальної науково-
практичної школи з підготовки практичних психологів; автор понад 200
публікацій з психотерапії і педагогічної психології.



Знанні вчені кафедри

Бурлачук Леонід Фокович
академік, член Національної академії педагогічних 
наук України та Міжнародної академії акмеологічних 
наук Росії
Засновник української  наукової школи з проблеми 
теорії та практики психологічної оцінки 
(психодіагностики) особистості та  першого 
Українського видавництва психологічних тестів, члена 
Європейської спільноти видавців тестів (2009).
Нагороджений почесними грамотами Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
Верховної Ради України.
Автор понад 220 наук. праць, які присвячені питанням 
медичної психології, психології особистості та 
психодіагностики.



Знанні вчені кафедри

Татенко Віталій Олександрович
член-кореспондент Національної академії педагогічних 
наук України, доктор психологічних наук, професор, 
головний науковий співробітник Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України.
Відомий розробкою теоретично-методологічних засад 
суб’єктно-вчинкового підходу. Запропонував авторські 
проекти сутнісної конкретизації предмету і методу 
психологічної науки.
Є Заслуженим працівником освіти України, 
нагороджений знаком «За наукові досягнення» та 
«Ушинський К.Д.», відзнакою «Трудова слава», 
орденом «За заслуги ІІІ ступеню».



Знанні вчені кафедри

Карамушка Людмила Миколаївна

член-кореспондент Національної академії педагогічних 
наук України, доктор психологічних наук, професор.
Заслужений працівник освіти України,                      
Президент Української Асоціації організаційних 
психологів та психологів праці, член координаційного 
комітету та редактор Інформаційного бюлетеня 
Європейської мережі організаційних психологів та 
психологів праці.
Розробила концепції психологічних основ управління 
освітніми організаціями, змінами та організаційного 
розвитку, психолого-управлінського консультування, 
профілактики та подолання синдрому “професійного 
вигорання”.



Знанні вчені кафедри

Семиченко Валентина Анатоліївна
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор 
психологічних наук, професор кафедри психології та 
педагогіки Університету сучасних знань Товариства 
«Знання» України.
Напрями наукової діяльності: психологічні проблеми 
професійної підготовки і професійної діяльності; 
формування системного мислення; методика викладання 
психології; методологія і організація наукових 
досліджень.
Наукові досягнення: під керівництвом Семиченко В.А. 
захищено 8 докторських та 32 кандидатських дисертації.



Знанні вчені кафедри

Ложкін Георгій Володимирович

доктор психологічних наук, професор.
Має почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки 
України", відзнаку «Відмінник освіти України».
Автор понад 400 наукових праць з психології, серед яких 
перший в Україні посібник “Економічна психологія”.
Наукові інтереси: психологія конфлікту, інженерна 
психологія та психологія праці, психологія спорту, 
психологія безпеки.



Наукові дослідження
 Професорсько-викладацький склад 

кафедри здійснює перспективні наукові 
дослідження, співпрацює з навчальними 
закладами в галузі освітньої діяльності. 

 Викладачі працюють над актуальними 
проблемами психології.

 З 2008 р. по 2018 р. працівниками кафедри 
опубліковано понад 300 наукових праць.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ



Наукові школи, що заснували провідні професори кафедри

 Доктор психологічних наук, професор Лушин П. В. проводить
фундаментальні та прикладні наукові дослідження з підготовки
практикуючих психологів у сфері освіти та психологічної допомоги.
Працює школа екофасилітації професора Лушина.

• Доктор психологічних наук, професор Волянюк Н. Ю. запровадила
наукову школу з дослідження психологічних умов професійного
становлення фахівця.

• Доктор психологічних наук, професор Г. М. Бевз є провідним в Україні
фахівцем з питань виховання дітей-сиріт та підготовки до одруження.

• Доктор психологічних наук, професор Бондарчук О. І. є провідним
фахівцем з питань психології управління.



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мета діяльності кафедри 
забезпечення безперервності та ефективності підготовки 
майбутніх психологів та психолого-педагогічний супровід 

їх особистісного та професійного зростання.

Основна ідея місії кафедри
«Сьогодні прагнення – завтра успіх!»

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Місія кафедри полягає в тому, щоб завдяки інтеграції навчання і
практики, повного й ефективного застосування всіх елементів
навчально-виховного процесу, розвитку науково-дослідної
діяльності забезпечити ствердження позиції кафедри як провідного
осередку професійного й особистісного зростання фахівців у галузі
психології.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Перспективи інноваційного розвитку кафедри –

проведення досліджень з проблем соціально-

психологічного конструювання форм та способів

психолого-педагогічного супроводу майбутніх

професіоналів в умовах постійних, малопередбачуваних

змін освітнього простору.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Ступінь магістра

Спеціальність Спеціалізація

Менеджмент

Публічне управління і 
адміністрування

Управління проектами

Публічне управління і 
адміністрування

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАРТАШОВ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І 
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ,

Доктор наук з державного управління



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Доктори наук – 3 (23%);

Кандидати наук – 9 (70%).

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Науково-педагогічний склад кафедри



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Місія  кафедри-

надання високоякісних освітніх послуг з
використанням інноваційних методів наукового
пізнання, зорієнтованих на потреби сучасного
суспільства, що сприяють інтелектуальному
розвитку особистості.

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

 Кафедра активно розвиває наукове та професійне
співробітни-цтво. Зокрема - з дослідними установами НАПН
України (Інсти-тутом педагогіки, Інститутом проблем
виховання), провідними вузами України (Полтавським
національним педагогічним університетом імені В. Г.
Короленка, Запорізькою державною інженерною академією,
УНУ ім. Тараса Шевченка, НаУКМА).
 Кафедрою реалізується ідея обміну досвідом та наукове співробітництво з 

іноземними закладами  освіти.
 Результатами  таких взаємодій стають угоди про співпрацю та обмін 

студентами, зокрема угода про співпрацю з Центрально-Європейським 
університетом (м. Скаліца,  м. Кошице, Угорщина)

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Наукове, професійне та міжнародне співробітництво



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Цільова аудиторія магістерської програми
«Управління проектами» :

 випускники навчальних закладів з повною вищою освітою;

 працівники ділового сектора (підприємств різних форм власності,   
банків, фінансових і бізнесових структур тощо);

 представники публічного сектора (місцевих органів влади й 
управління, регіональних органів виконавчої влади, некомерційних 
структур, громадських організацій тощо).



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Нові можливості спеціалізації  «Управління проектами»:

 продовження професійної  діяльності, кар’єрне зростання;
 організація, планування, керівництво  трудовими,  фінансовими і 

матеріально-технічними ресурсами;
 управління змінами в економіці, соціальній сфері, в усіх ланках 

державного управління;
 застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій,  

професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку;
 продовження навчання в аспірантурі, докторантурі

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Сіданіч Ірина Володимирівна

ЗАВІДУВАЧ  КАФЕДРИ  ПЕДАГОГІКИ, 
АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Доктор педагогічних наук, професор



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мета діяльності кафедри педагогіки, 
адмініструванння і соціальної роботи полягає
у забезпеченні якості підготовки
конкурентноспроможних
управлінців та фахівців для 
системи освіти України.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка менеджерів освіти нового покоління, здатних

ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні

проблеми у сфері управління закладами освіти, їх підрозділів, підсистем

для задоволення освітніх потреб держави, суспільства, освітніх установ і

закладів, осіб, що навчаються.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Мета магістерської програми
«Управління навчальним закладом»



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мета магістерської програми
«Педагогіка вищої школи» 

Формування нової генерації викладачів вищої школи на основі

оволодіння сучасними знаннями педагогіки вищої школи через

використання активних методів і прийомів викладання дисциплін у

вищих навчальних закладах.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мета магістерської програми
«Християнська педагогіка» 

Підготовка викладачів предметів духовно-морального спрямування,

формування компетентностей, необхідних викладачу християнської

педагогіки у вищому навчальному закладі для виконання його

професійних обов'язків, науково-дослідницької роботи з педагогіки і

психології на інноваційних засадах, відпрацювання вмінь самостійно

проводити викладацьку та інноваційну пошукову діяльність з

дотриманням норм наукової етики й академічної чесності.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мета магістерської програми
«Інклюзивна освіта» 

Формування фундаментальних знань з теорії і практики

організації освітнього процесу у закладах освіти з інклюзивною

формою навчання, науково-дослідницької роботи з педагогіки і

психології на інноваційних засадах, відпрацювання вмінь самостійно

проводити викладацьку та інноваційну пошукову діяльність з

дотриманням норм наукової етики й академічної чесності, набуття

досвіду керування навчально-пізнавальною учнів .

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Особливості підготовки магістрів кафедрою педагогіки, 
адміністрування і соціальної роботи

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

• реалізація студентоцентрованого підходу 
до особистісно-професійного розвитку, 
формування компетентних професіоналів 
у своїй галузі;

• поєднання теорії, практики, наукових 
досліджень завдяки залученню до 
навчального процесу практиків, 
посилення практичної підготовки, 
організації навчання на основі 
діяльнісного та контекстного навчання, 
побудові навчання через дослідження;

• наявність відповідних фахівців, 
професорсько-викладацького складу для 
реалізації міждисциплінарного підходу до 
підготовки конкурентоздатних фахівців, 
формування та розвитку загальних та 
професійних компетентностей;

• застосування системи контрольно-
аналітичної діяльності викладачів із 
урахуванням реалізації компетентнісного 
підходу;

• застосування тренінгового навчання, 
сучасних активних, інтерактивних, 
інформаційно-комунікаційних технологій.
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УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

• розроблення та використання 
персональних навчальних систем 
як складової управління 
самостійною роботою студентів;

• диверсифікація магістратури за 
науковим і професійним 
спрямуванням;

• практика в науково-дослідних 
установах Національної академії 
наук України, Національної 
академії педагогічних наук 
України, навчальних закладах м. 
Києва;

• активне використання інформаційних 
та дистанційних технології, технологій 
інтерактивного навчання, педагогічного 
проектування, ділових ігор, 
ситуативного моделювання, кейс-
навчання, портфоліо, електронної 
навчальної літератури;

• виховання готовності ефективно та 
раціонально діяти в умовах 
невизначеності, криз, стресів, загроз, 
ризиків та надзвичайних ситуацій.



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
• регіональні проблеми освіти; 
• адміністрування навчальних закладів; 
• управління освітніми проектами; 
• стратегічне планування діяльності навчального закладу; 
• інформаційні технології в управлінні освітою;
• управління персоналом навчального закладу; 
• охорона праці в галузі; 
• аналіз та розв’язання конфліктів в освітній організації; 
• культура управління навчальним закладом тощо.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Аспірантура

 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
 13.00.06 – теорія та методика управління освітою
 95% аспірантів та стажистів-дослідників, які проводять

дослідження в галузі управління освітою, є випускниками
кафедри педагогіки, управління та адміністрування за
магістерськими програмами «Управління навчальним закладом»,
«Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка у вищій
школі» різних років.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Самоврядування студентів

– це право і можливість студентів  
вирішувати питання навчання і 
побуту, захисту прав та інтересів 
студентів, а також брати участь 
в управлінні вищим навчальним 
закладом.

Студентське самоврядування єднає в своїх рядах життєрадісних, доброзичли-
вих і кмітливих студентів, ладних надати допомогу кожному, хто її потребує.



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

формування у студентів навичок
та якостей, необхідних для
формування активної життєвої позиції,
лідерських рис, креативних підходів до
вирішення різноманітних завдань;

 розвиток здібностей в команді 
та прагнення до корпоративного духу.

Завданням студентського 
самоврядування є:



ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Адреса: 04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, корпус 3, І поверх;
кімн. 1.9, станція метро  «Лук’янівська»

тел. (044) 481 38 44; (044) 484 34 98; (063) 951 78 55; (067) 613 23 95 
Офіційний Е-mail: dzvoumo@gmail.com 

За додатковою інформацією з питань вступу 
звертайтесь до приймальної комісії:
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