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ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ
ТА ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ
Директор Інституту —
Бех Володимир Павлович,
доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

ціонального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Інституту управління та економіки освіти, до
складу якого увійшли:

Заступники директора:
з навчально-методичної роботи –
Кравченко Алла Анатоліївна,
доктор філософських наук, професор
з наукової роботи
та міжнародних зв’язків —
Сташкевич ОксанаОлександрівна
з організаційно-виховної роботи –
Брязкун Валентина Вікторівна,
кандидат філософських наук

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ,
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
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Завідувач кафедри — Бех Володимир Павлович, доктор філософських
наук, професор

В

ідповідно до рішення Вченої ради
НПУ імені М. П. Драгоманова
итоки Інституту управління та економі(протокол № 11 від 14 червня
ки освіти сягають початку 2000 років, коли 2012 р.) була утворена шляхом зміни назви кафедв Україні актуалізувалася потреба у під- ри «управління та євроінтеграції» (наказ № 436 від
готовці фахівців у галузі менеджменту освіти, 06.09.2012 р.)
педагогічного менеджменту тощо. Так, у 2003 р.
Історичні витоки кафедри беруть початок у вев Національному педагогічному університеті іме- ресні 2003 р., коли з ініціативи доктора філософні М. П. Драгоманова було створено кафедру соці- ських наук, професора, академіка Української Акаальної роботи та управління (з 2012 р. — кафедра демії політичних наук, заслуженого діяча науки
управління, інформаційно-аналітичної діяльності і техніки України В. П. Беха була створена кафедра
та євроінтеграції), яка готує фахівців з менеджмен- соціальної роботи та управління, яка була випусту, зокрема у соціальній сфері та сфері освіти на кною за спеціальностями «менеджмент організацій»
спеціальності «менеджмент організацій» (освітньо- та «соціальна робота». У цьому ж році кафедра стакваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», ла однією з співзасновників у структурі НПУ імені
«магістр»). З 2005 р. кафедра почала підготовку М. П. Драгоманова Інституту соціальної роботи та
магістрів зі спеціальності «управління навчальним управління.
закладом», а з 2007 р. — магістрів спеціальності «адВже у 2004 р. кафедра соціології, управління та
міністративний менеджмент».
євроінтеграції стала однією з наступниць кафедНагальна потреба в обґрунтуванні економічної ри соціальної роботи та управління. Вона була випускною кафедрою
складової в укразі спеціальностей
їнській освіті та
«менеджмент оргапоширення і понізацій» та «соціоглиблення
дослілогія».
джень з управління
У
2005–2006
освітою
сприяли
навчальному році
створенню з 01 векафедра
перебуресня 2012 р. шлявала у структурі
хом реорганізації,
Інституту
соціоа саме виділення
логії,
політології
з Інституту соціоі права НПУ імені
логії,
психології
ʝǤʝǤʠʡʏʧʙʔʑʗʦ
ʏǤʏǤʙʟʏʑʦʔʜʙʝ
ʑǤʑǤʐʟʮʖʙʢʜ
М. П. Драгоманова.
та управління На-
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У 2007 р. на її основі створено Інститут соціології,
психології та управління.
У 2007 р. кафедра була перейменована у кафедру управління та євроінтеграції у зв’язку з її поділом
і виведенням з неї кафедри теорії та технології соціології.
За досягнення та високі показники у роботі
7 липня 2009 р. кафедра управління та євроінтеграції НПУ імені М. П. Драгоманова стала лауреатом Міжнародного Академічного рейтингу
«Золота фортуна» і була нагороджена почесною
відзнакою «Трудова слава». Також почесною відзнакою «Трудова слава» був нагороджений журнал наукових праць «Нова Парадигма» у номінації
«За вагомий внесок у справу розбудови України та
розробку інтелектуальних засад інформаційного
суспільства».
За час свого існування кафедра розширила міжнародні зв’язки, зокрема з Цзяньчжоуським інститутом (провінція Хубей, КНР), з Департаментом
Інституту педагогіки Латвійського державного університету, з Вищою школою управління м. Гданськ
(Польща), з Технічним університетом у м. Лодзі
(Польща), викладачі кафедри беруть участь у сесіях Інституту інтердисциплінарних досліджень
«Artes Libertales’ Варшавського університету, кафедра є одним із засновників щорічної Міжнародної конференції з проблем європейської інтеграції:
«Майбутнє Європейського Союзу та перспективи
європейської інтеграції України» участь у якій беруть студенти Польщі, Словаччини, Литви та інших країн Європи.
У 2012 р. кафедра управління та євроінтеграції
стала однією із засновників у структурі НПУ імені
М. П. Драгоманова Інституту управління та економіки освіти і була перейменована у кафедру управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції.
У 2013 р. колектив кафедри нагороджений Грамотою Виконавчого комітету Лубенської міської
ради за високу професійну підготовку регіональних кадрів освітян за спеціальностями «управління навчальним закладом» і «адміністративний менеджмент».
За 10 років роботи кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
здійснено набір студентів на спеціальності кафедри:
1145 студентів — денної форми навчання; 1009 студентів — заочної форми навчання; здійснено випуск
фахівців на спеціальності кафедри: 752 студенти —
денної форми навчання; 758 студентів — заочної
форми навчання; працювало у різний час: 7 докторів
наук, професорів; 23 кандидати наук, доценти; викладачами та аспірантами кафедри захищено: 7 докторських дисертацій; 21 кандидатська дисертація; під
керівництвом викладачів кафедри захищено: 6 докторських дисертацій; 18 кандидатських дисертацій;
видано: 35 монографій; 15 навчальних, навчально-методичних посібників та словників; більше 415 статей;
більше 55 навчально-методичних розробок; 25 публікацій про кафедру.
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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ
Завідувач кафедри — Падалка Олег Семенович, доктор педагогічних наук, професор

К

афедра економіки освіти
була заснована у вересні
2012 р. Викладачами
кафедри здійснюється активна
науково-дослідна робота, функціонує лабораторія «Державне управління вищою освітою
ʝǤʠǤʞʏʓʏʚʙʏ
в умовах трансформаційних перетворень», активною є участь
викладачів у міжнародних конференціях та виставках.

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Завідувач кафедри — Страшинська Лариса Володимирівна, доктор економічних наук,
професор

К

афедра
заснована
в 1934 р. Спеціалізується на викладанні
загальноуніверситетського
курсу «Основи економічної теорії», а також стала випускною
ʚǤʑǤʠʡʟʏʧʗʜʠʫʙʏ
в підготовці фахівців відкритої
у 1997 р. спеціальності «Економічна теорія» (тепер у складі Інституту інформатики)
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст,
магістр. Кафедра також бере участь у підготовці вчителів з математики та економіки (з 1995/1996 навч. року),
читає блок економічних дисциплін студентам спеціальності «Менеджмент організацій», працює з іноземними
студентами. З вузькоспеціалізованої кафедра перетворилася в багатопредметну, що забезпечує читання до
50 економічних дисциплін і спецкурсів: «Політичної
економії», «Основ економічної теорії», «Історії економічних учень», «Макроекономіки», «Мікроекономіки»,
«Фінансів», «Економіки підприємств», «Статистики»
тощо. Керує педагогічною і виробничою практиками
студентів, підготовкою магістерських робіт тощо.
Навчальна робота кафедри поєднується з практичною
роботою в ліцеях та загальноосвітніх школах м. Києва. Уже
не один рік студенти університету проходять педагогічну
практику з викладання основ економіки у Фінансовому
ліцеї, коледжі інформаційних систем і технологій ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», промислово-економічному коледжі Національного авіаційного університету та ін.
Викладачі кафедри є досвідченими наставниками студентської молоді. На заняттях, у бесідах розкривають зміст
економічних реформ і перспективи соціально-економічного розвитку країни. Висвітлюється роль педагогічних
кадрів у організації економічної освіти, формуванні висококваліфікованих спеціалістів для незалежної України.
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