
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  

 
 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00 

E-mail: rector@umo.edu.ua     Код ЄДРПОУ 35830447 

 

ВИТЯГ 
з протоколу № 4 засідання вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від «18» березня 2020 р. 

 

СЛУХАЛИ:  

Інформацію гарантів програм підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти про врахування в освітньо-наукових 

програмах Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 

період  до 2024 року та Положення про академічну доброчесність, вчена 

рада: 

 

УХВАЛИЛИ:  

Пролонгувати освітньо-наукові програми підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей: 

053 – «Психологія», спеціалізація «Психологія особистісного, 

соціального та організаційного розвитку» ; 

011 – «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Освітні, педагогічні 

науки», 

як такі, що відповідають Стратегії розвитку ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» на період до 2024 року та  Положенню про академічну 

доброчесність. 

 

 

 

Голова Вченої ради     М. О. Кириченко 
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і
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00 
E-mail: rector@umo.edu.на Код ЄДРПОУ 35830447

№ ________ На№__________________ від__

ВИТЯГ
з прртоколу № 3 засідання вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
від «19» лютого 2020 р.

СЛУХАЛИ:

Про затвердження внутрішніх нормативних положень підготовки здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освітщ вчена рада:

УХВАЛИЛИ:

Затвердити внутрішні нормативні положення підготовки здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

Е Про апеляцію результатів контрольних заходів для здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

2 і Про приймальну комісію для вступу в аспірантуру;
Зі Про умови конкурсного відбору до аспірантури та докторантури; 
4. Програму комплексного екзамену з фаху здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00 
E-mail: r | ctor@umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

_____ №_____________ На №_________від______

витяг
з протоколу № 2 засідання вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
в|ід «29» січня 2020 р.

СЛУХАЛИ:

Про затвердження! освітньо-наукових програм, навчальних планів та 
робочих програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівн|я, вищої освіти

УХВАЛИЛИ:

Затвердити освітньо-наукові програми, навчальні плани та робочі 
програми навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої оссвіти спеціальності:

053 -  «Психологія», спеціалізація «Психологія особистісного,
соціального та організаційного розвитку»;

011 -  «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Освітні, педагогічні 
науки».

mailto:ctor@umo.edu.ua






НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00 
Е-шаіІ: rector@umo.edii.ua Код ЄДР110У 35830447

№_____________ На №_________від______

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
від «29» січня 2020 р.

СЛУХАЛИ:

Про зміну назви освітньо-наукової програми спеціальності 053 -  
«Психологія»

вчена рада:

УХВАЛИЛИ:

Враховуючи доцільність інтеграції різних напрямів досліджень 
аспірантів і відповідність вимогам щодо унікальності освітньо-наукової 
програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти спеціальності 053 -  «Психологія» змінити назву раніше затвердженої 
освітньо-наукової програми «Педагогічна та вікова психологія» і затвердити 
її в такій редакції: «Психологія особистісного, соціального та організаційного 
розвитку»



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
 

 

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00 

E-mail: rector@umo.edu.ua     Код ЄДРПОУ 35830447 
 

______________№_____________                   На №_________від_____________ 
 

 

ВИТЯГ 
з протоколу № 9 засідання вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

від «19» грудня 2018 р. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів та 

робочих програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 2019 рік  спеціальностей: 

011 – Освітні, педагогічні науки; 

053 – Психологія, «Педагогічна та вікова психологія»; 

281 – Публічне управління та адміністрування. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити освітньо-наукові програми, навчальні плани та робочі 

програми навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти на 2019 рік спеціальностей: 

011 – Освітні, педагогічні науки; 

053 – Психологія; «Педагогічна та вікова психологія»; 

281 – Публічне управління та адміністрування. 
 

 
 

 

Голова вченої ради    М.О. Кириченко 

 

mailto:rector@umo.edu.ua


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
« У Н І В Е Р С И Т Е Т  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У  О С В І Т И »

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тсл. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00 
E-mail: rcctor@umo.cdu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ І__________  На№_________від __________

витяг
з протоколу № 9 засідання вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
від «20» грудня 2017 р.

СЛУХАЛИ:
Про затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів та 

робочих програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 2018 рік спеціальностей:

011 -  Освітні, педагогічні науки;
053 -  Психологія;
281 -  Публічне управління та адміністрування.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити освітньо-наукові програми, навчальні плани та робочі 

програми навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти на 2018 рік спеціальностей:

011- Освітні, педагогічні науки; 
053 -  Психологія;

mailto:rcctor@umo.cdu.ua


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
« У Н І В Е Р С И Т Е Т  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У  О С В І Т И »

Lyji. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00 
E-mail: rcctor@umo.edu.ua Код ЄДР1ІОУ 35830447

______ _____ №_____________ На №_________від____________

ВИТЯГ
з протоколу № 1 засідання вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
від «08» лютого 2017 р.

СЛУХАЛИ:
Про зміну назви спеціальності 011 «Науки про освіту» відповідно до 

внесених змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти» №53 від 01.02.2017р., вчена рада

УХВАЛИЛИ:
Відповідно до внесених змін до постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» №53 від 01.02.2017р.

змінити назву спеціальності 011 «Науки про освіту», за якою 
здійснюється підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти на «Освітні, педагогічні науки».

mailto:rcctor@umo.edu.ua




НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
« У Н І В Е Р С И Т Е Т  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У  О С В І Т И »

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00 
E-mail: rector@umo.cdu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

______ _____ №_____________ На №_________від____________

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
від «20» квітня 2016 р.

СЛУХАЛИ:
Про затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів та 

робочих програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей:

011 -  Науки про освіту;
053 -  Психологія;
074 -  Публічне управління та адміністрування.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити освітньо-наукові програми, навчальні плани та робочі 

програми навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти спеціальностей:

011 -  Науки про освіту;
053 -  Психологія;
074 -  Публічне управління та адміністрування.

М.О. Кириченко
П
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