ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (УМО) –

КИРИЧЕНКО
МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Ректор, доктор філософії,
член-кореспондент Академії
наук вищої освіти України

«SEMPER IN ALTUM!»
(ЗАВШЕ У ВИСОЧІНЬ!)
ПАПА РИМСЬКИЙ ІОАНН-ПАВЛО ІІ

один із найстаріших державних закладів післядипломної освіти в Україні,
єдиний заклад вищої освіти в системі НАПН України,
головний навчально-науковий, організаційно-методичний і дослідницький центр
вітчизняної післядипломної педагогічної освіти, лідер освіти дорослих.
У 1952 р. заснований як Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних
працівників народної освіти Міністерства освіти Української РСР.
У 1962 р. реорганізований у Центральний інститут удосконалення вчителів
Міністерства освіти УРСР.
У 1992 р. перейменований на Український інститут підвищення кваліфікації керівних
кадрів освіти.
У 1997 р. на базі закладу створено Державну академію керівних кадрів освіти.
У 1999 р. увійшов до структури АПН України як центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти АПН України (ЦІППО).
У 2007 р. на основі злиття ЦІППО та Донецького інституту післядипломної освіти
інженерно-педагогічних працівників утворено Державний вищий навчальний заклад
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, що став провідним освітнім
закладом у державі щодо професійного розвитку керівних кадрів освіти,
проведення інноваційних досліджень із проблем управління освітою, розвитку
відкритої освіти та дистанційного навчання.
Першим директором закладу був В. А. Томашевський (1953 –1954).
Майже 20 років його очолював академік В. В. Олійник (1999 – 2017).
У 2018 році ректором університету обрано члена-кореспондента Академії наук
вищої освіти України М. О. Кириченка.

«УПРАВЛІННЯ!
КОМПЕТЕНТНІСТЬ!
ТВОРЧІСТЬ!»

КЕРІВНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ

КИРИЧЕНКО
МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Ректор, доктор філософії,
член-кореспондент Академії
наук вищої освіти України

ОЛІЙНИК
ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Радник ректора, доктор педагогічних
наук, професор,
дійсний член Президії Національної
академії педагогічних наук України,
Заслужений працівник освіти України

СПІРІН
ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
Проректор з наукової
роботи та цифровізації

СТЕЦЮК
ДМИТРО ІВАНОВИЧ
Проректор
з організаційних
питань
та адміністративногосподарської
роботи

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (1):

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ЦІПО)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ (ННІМП)
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (БІНПО)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ (3)
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ЦІПО)

КАФЕДРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ЦІПО)
qкафедра публічного управління та менеджменту освіти;
qкафедра психології управління;
qкафедра філософії і освіти доросдих;
qкафедра професійної та вищої освіти і права;
qкафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних
технологій.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ (4)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
ТА ПСИХОЛОГІЇ (ННІМП)

Гідна освіта –
успішна кар’єра!

КАФЕДРИ ТА ВІДДІЛИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ (ННІМП)
q відділення підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні
заклади;
q відділ навчальної роботи;
q кафедра психології та особистісного розвитку;
q кафедра економіки, підприємництва та менеджменту;
q кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін;
q кафедра педагогіки, управління та адміністрування.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ (5)
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (БІНПО)

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАПН УКРАЇНИ

Рада молодих учених (РМУ) – добровільне громадське об’єднання, яке сприяє професійному зростанню молодих науковців
Університету, реалізації їхніх наукових, культурних та соціальних інтересів і прав, пропаганді серед наукової молоді новітніх
досягнень у галузі психологічної й педагогічної наук, організації науково-педагогічної, дослідницької та творчої діяльності молодих
учених.
Головною метою РМУ є підтримка молодіжних наукових ініціатив, залучення молоді до науково-дослідної роботи, сприяння
розвитку її наукового і творчого потенціалів, реалізації прав щодо участі у науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності,
спрямованій на формування особистості сучасного вченого-дослідника з фундаментальними професійними знаннями та
широким науковим світоглядом.
Члени РМУ організовують та беруть участь у масових наукових заходах, у регіональних, загальнодержавних, міжнародних
проектах, програмах і конкурсах на здобуття грантів, стипендій тощо. Зокрема, молоді учені були учасниками міжнародних,
всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, організовували заходи із використанням
різноманітних інноваційних форм навчання. В Університеті менеджменту освіти РМУ є співорганізатором багатьох наукових
заходів, таких як конференції, креативні наукові заходи, Оpen air, семінари, майстер-класи тощо.
Роботу РМУ спрямовано на надання інформаційної підтримки, встановлення та підтримку професійних контактів з науковими
молодіжними організаціями закладів вищої освіти і наукових установ України.
РМУ активно співпрацює з Радою молодих учених НАПН України і Радами молодих учених підвідомчих інститутів НАПН України.
Події і заходи за участю молодих учених висвітлюються у соціальній мережі та представлені у публікаціях науковців.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
Голова
студентської колегії –
Чепенко
Єлизавета
Студентське самоврядування є важливою складовою громадського самоврядування в Університеті. Воно забезпечує
можливість здобувачів вищої освіти вирішувати питання щодо навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати
участь в управлінні закладом.
Студентське самоврядування УМО об’єднує студентів Навчально-наукового інституту менеджменту та психології і
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти й здійснюється через Студентську колегію УМО, утворену у березні
2013 р.
Представники Студентської колегії УМО введені до складу Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та вченої ради
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «УМО».
Студентська колегія УМО має налагоджену співпрацю з громадськими, волонтерськими та студентськими організаціями,
зокрема: ГО «Благодійний фонд «Сім’я кожному», ГО «Східноєвропейська гуманітарна місія», ГО «Молодіжна антикорупційна
агенція», ГО «Українська асоціація студентів» та іншими.
Члени активу Студентської колегії УМО постійно організовують загальноуніверситетські студентські заходи, які стали
традиційними й популярними, а також проводять різноманітні заходи, спрямовані на формування у студентів любові до
України та поваги один до одного та до традицій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», прагнення зробити свій внесок у
його інноваційний розвиток.
Діяльність Студентської колегії УМО систематично висвітлюється на офіційному сайті Університету, а також на сторінці у
соціальній мережі «Facebook», де розміщується інформація про події та заходи, організовані студентською молоддю.

УЧАСТЬ КОЛЕКТИВУ У
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ЗАХОДАХ

