
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
Д Е Р Ж А В Н И Й  ЗА КЛА Д В И Щ О Ї О СВІТИ  

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Про введення в дію рішення 
Вченої Ради від 21 жовтня 2020р.
(протокол №10) «Про затвердження 
змін до Положення про організацію 
освітнього процесу
у  ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

На виконання рішення Вченої Ради від 21.10.2020 р. (протокол № 10) «Про 
затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу у ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти»», з метою врегулювання питання щодо 
організації освітнього процесу для слухачів курсів підвищення кваліфікації 
ЦІПО, які були зараховані пізніше терміну навчання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Положення про організацію освітнього процесу у 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», введеного в дію наказом ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» від 28 лютого 2020 р. № 01-01/139 (далі - 
Положення), а саме:

1.1. До Розділу II Положення пункту 24. «Планування та організація 
підвищення кваліфікації» додати підпункти 24.15-24.18 у такому формулюванні:

«24.15. У разі відрахування слухача як такого, що не виконав навчальний 
план, дозволяється зараховувати на вивільнене місце іншу особу на підставі 
листа-замовлення з установи або особистої заяви з наданням довідки з місця 
роботи.

24.16. Для встановлення академічної різниці для слухачів, зарахованих на 
курси підвищення кваліфікації пізніше терміну початку занять, зазначеного в
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плані-графіку, наказом ректора Університету створюється постійно діюча 
комісія із зазначенням обов'язків усіх її членів.

24.17. Для слухача, зарахованого пізніше терміну навчання, працівниками 
Інституту забезпечуються умови щодо подолання академічної різниці шляхом 
самостійної роботи.

24.18. При веденні журналів груп курсів підвищення кваліфікації 
дозволяється зазначати вибувших і зарахованих слухачів.»

1.2. У зв’язку з цим, підпункт 24.14., діючого Положення, вважати 
підпунктом 24.19. відповідно.

2. Центру мережевих електронних освітніх ресурсів та наукометрії 
(Д. О. Алейніков) розмістити наказ на офіційному веб-сайті Університету.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор М. О. Кириченко

Підготовлено:
А.А.Вініченко




