
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 14 лютого 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про зміну керівника проектної групи (гаранта освітньої програми) 

підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 
(доктор філософії) зі спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування». •

УХВАЛИЛИ:
Покласти обов’язки керівника проектної групи (гаранта освітньої

освітньо-про грам и) п ід готовки
(доктор

^  •  * •здобувачів вищої освіти на
-« • і  • > « \  • •  •філософи) зі спеціальності

третьому
281 «Публічненауковому рівні

управління та адміністрування» на доктора наук з державного управління 
професора О. В. Алейнікову

Голова Вченої р М. О. Кириченко

t
■ч •



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5)umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання Вченої ради 

ДВРІЗ «Університет менеджменту освіти»
від 18 квітня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження навчальних планів (денна, заочна форми навчання) 

за спеціалізацією «Спеціальна освіта (за нозологіями)» спеціальності 
«Спеціальна освіта» другого (магістерського) рівня ННІМП ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» •

і
*»

УХВАЛИЛИ:
Затвердити навчальні плани (денна, заочна форми навчання) за ■ • • • • / 1 \ • * спеціалізацією «Спеціальна освіта (за нозологіями)» спеціальності

«Спеціальна освіта» другого (магістерського) рівня ННІМП ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти».

Голова Вченої

* V

М. О. Кириченко

/
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 18 квітня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження форми Диплому здобувачів вищої освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» освітніх ступенів бакалавр/магістр та 
додатку до них

УХВАЛИЛИ:
Затвердити форму Диплому здобувачів вищої освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» освітніх ступенів бакалавр/магістр та 
додатку до них.

М. О. Кириченко'

t



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ з а к л а д  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(5)umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 18 квітня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження освітньо-професійних програм ДВНЗ «Університет

менеджменту освіти»

УХВАЛИЛИ:
Затвердити освітньо-професійні програми ДВНЗ «Університет менеджменту

освіти»:
Перший (бакалаврський) рівень: .
1) «Управління персоналом та економіка праці», спеціальність «Економіка»;
2) «Менеджмент», спеціальність «Менеджмент»;
3) «Економіка та управління підприємством», спеціальність «Підприємництво,

• -- • 9 9торгівля та біржова діяльність»;
4) «Психологія», спеціальність «Психологія».
Другий (магістерський) рівень:
1) «Управління персоналом та економіка праці», спеціальність «Економіка»;
2) «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 

спеціальність «Менеджмент»;
3) «Економіка та управління підприємством», спеціальність «Підприємництво,•  ̂« • • 

торгівля та біржова діяльність»;
4) «Управління проектами», спеціальність «Менеджмент»;
5) «Управління навчальним закладом», спеціальність «Менеджмент»;
6) «Християнська педагогіка», спеціальність «Освітні, педагогічні науки»;
7) «Педагогіка вищої школи», спеціальність «Освітні, педагогічні науки»;
8) «Інклюзивна освіта», спеціальність «Освітні, педагогічні науки»; »
9) «Психологія», спеціальність «Психологія».
10) «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах», спеціальність 

«Психологія»;
11) «Державна служба», галузь 28 «Публічне управління та адміністрування»,

спеці. ' ™ 1 гт ^ ».

М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ 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(S)umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання Вченої ради 

ДВРІЗ «Університет менеджменту освіти»
від 18 квітня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за 

нозологіями)», спеціальність «Спеціальна освіта» другого (магістерського) 
рівня ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

УХВАЛИЛИ:
Затвердити освітньо-наукову програму «Спеціальна освіта (за 

нозологіями)», спеціальність «Спеціальна освіта» другого (магістерського) 
рівня ННІМП ДВГІЗ «Університет менеджменту освіти».

Голова Вченої М. О. Кириченко
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 6 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 червня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про організацію виховної роботи в ННІМП та БІНПО 

«Університет менеджменту освіти» (контроль за виконанням рішень 
ради від 21.06.2017 та 23.11.2017)

ДВНЗ
Вченої

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію заступника директора з навчально-виховної роботи 

ННІМП, кандидата психологічних наук І. В. Пустовалова взяти до відома.
2. Визнати стан виконання рішень Вченої ради Університету від 

21.06.2017 та 23.11.2017 «Про організацію виховної роботи в ННІМП та 
БІНПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» задовільним.

3. Зобов’язати членів робочої групи (заступника директора з 
навчально-виховної роботи ННІМП І. В. Пустовалова, заступника директора 
з науково-навчальної роботи БІНПО А. О. Клочко, голову Студентської 
колегії УМО М. Некрасова, голову Студентської ради БІНПО А. Доннер) 
своєчасно виконувати рішення Вченої ради УМО, а у разі затримки його 
виконання з поважних причин повідомляти про це голову та секретаря 
Вченої ради.

4. Затвердити Концепцію виховної роботи в ДВНЗ «Університет* 
менеджменту освіти» та розроблену на її основі Стратегію виховної роботи в 
Університеті.

Голова Вченої ра; М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 6 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 червня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження нових та внесення змін до діючих навчальних планів 

за освітніми програмами підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня 
бакалавр/магістр ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». .

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити навчальні плани за освітніми програмами підготовки 

здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр/магістр ННІМП ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти».

2. Затвердити зміни до діючих навчальних планів за освітніми
• • м  * • ___ •програмами підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня 

бакалавр/магістр ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Голова Вченої ради М. О. Кириченко
#



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ 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 № 6 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

від 20 червня 2018 року

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Правил прийому до ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» в 2018 році.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Правил прийому до ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» в 2018 році.

Голова Вченої ра М. О. Кириченко

0

mailto:rector@umo.edu.ua


«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 6 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 червня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про стан організації профорієнтаційної роботи в ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» та заходи з підготовки до вступної кампанії 2018 р.

УХВАЛИЛИ:1 Т  І • • •  • •  • • • •. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Т. О. Букорос узяти до вдома.

2. Схвалити роботу структурних підрозділів Університету з організації 
профорієнтаційної роботи та підготовки до Вступної кампанії в 2018 році.

3. Приймальній комісії Університету в період з 12.07.2018 року 
організувати та забезпечити прийом документів, проведення вступних 
випробувань та зарахування за конкурсом вступників на денну та заочну 
форми навчання за всіма освітніми рівнями. При виконанні цієї роботи 
дотримуватись Правил прийому до Університету, Положення про

w t •приймальну комісію та чинного законодавства.
4. Посилити персональну відповідальність уповноваженої особи з 

питань внесення даних в ЄДЕБО, прийняття і розгляду електронних заяв за
• • • ■ ^  * * і  ■ • •своєчасність, достовірність і повноту обсягу інформації.

5. Структурним підрозділам Університету (ЦІППО, ННІМП, БІНГІО) 
забезпечити ефективне профорієнтаційне обслуговування різних категорій

• 1 * •  V/  •вступників, зокрема посилити профорієнтаційну роботу серед випускників 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та інших ЗВО:

-  активізувати участь студентів і випускників Університету в 
профорієнтаційних заходах;

-  посилити контроль щодо виконання запланованих заходів зФ * • V/  • •  г— • ■ X  7 'орієнтаціиної роботи структурними підрозділами Університету;
-  посилити роботу з проведення рекламно-інформаційної

1  •  • •  •  1  » Мпрофорієнтаційної діяльності у засобах масової інформації.



6. Продовжувати роботу щодо залучення майбутніх абітурієнтів на 
програми підготовки до ЗНО (вересень-жовтень) на базі УМО.

7. Залучати студентів денної та заочної форми навчання для 
популяризації Університету та його освітніх програм серед майбутніх 
абітурієнтів.

8. Здійснювати спеціальностей гамоніторинг популярності
■ • • V/ • • • т- • • •спеціалізацій на ринку надання освітніх послуг, ринку праці в Україні та за 

кордоном для розвитку та популяризації УМО.

М. О. Кириченко



«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 7 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 19 вересня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до «Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до «Положення про планування та облік роботи науково- 

педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Додаток № 2 норми часу для планування та обліку наукової роботи.

№
з\п Вид роботи Г одини Примітка

1. Наукове 
консультування 
дипломних 
(бакалаврських, 
магістерських) робіт: 
ОР бакалавр 
ОР магістр

•

15 годин на одного студента 
20 годин на одного студента

Н аукова
робота

Голова Вченої М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 7 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 19 вересня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження Концепції освітньої діяльності спеціальності 016 

«Спеціальна освіта» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» освітнього рівня 
другий (магістерський)

ф

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Концепцію освітньої діяльності спеціальності 016 

«Спеціальна освіта» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» освітнього рівня *

*
•



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 7 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 19 вересня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження бланку Свідоцтва про закінчення підготовчого 

факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити бланк Свідоцтва про закінчення підготовчого факультету, 

відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства.

і*

Голова Вченої ради М. О. Кириченко

9

і



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ 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 № 7 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 19 вересня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до «Положення про організацію освітнього процесу 

в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до «Положення про організацію освітнього процесу в 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», п. 22. «Організація підготовки 
іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні

•  w • • •

з

заклади» викласти у наступній редакції:
22.1. Іноземні громадяни та особи без громадянства (далі іноземні

• \  » • • •слухачі) зараховуються на навчання на відділенні підготовки до вступу у
вищі навчальні заклади ННІМП (далі підготовче відділення) упродовж року 
за результатами співбесіди.

22.2. Підготовка іноземних слухачів до вступу у вищі навчальні 
заклади здійснюється за очною формою навчання згідно з навчальними 
програмами, розробленими і затвердженими закладом освіти.

22.3. Нормативний термін навчання іноземних слухачів на
підготовчому відділенні становить 10 місяців (37 тижнів) і визначається

і  ■ • •  •графіком навчального процесу відповідно до навчальних планів, 
затверджених в установленому порядку.

22.4. Періоди навчання іноземних слухачів визначаються наказом 
закладу освіти відповідно до тривалості навчальних програм підготовчого 
відділення та включають в себе також строк, необхідний для вступу на

V /  '  • /  / - * * \  • * *  1 *  • и  •наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення 
отриманих після завершення навчання документів.

*  •

mailto:rector@umo.edu.ua


22.5. Навчально-методичне забезпечення довузівської підготовки 
іноземних слухачів здійснюється відповідно до навчальних планів та програм 
підготовчого відділення з вивчення мови навчання та/аоо державної мови, які

•  •  •  V /  •  V /забезпечують зміст за напрямами підготовки: економічний, гуманітарний, 
медико-біологічний, інженерно-технічний.

22.6. Із числа іноземних слухачів формуються академічні групи за 
напрямом підготовки у складі 6-8 осіб.

Г 1  л л  ^ 7  1 — Г  •  •  •  •  •  •  •22.7. Після успішного закінчення підготовчого відділення іноземець
• « • * * • «отримує Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців та

осіб без громадянства (далі -  Свідоцтво).

Голова Вченої М. О. Кириченко

*

9

*
•



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 7 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 19 вересня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження ліцензійної справи зі спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта» другого (магістерського) рівня з ліцензованим обсягом 40 осіб 
ННІМГІ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

УХВАЛИЛИ:
Затвердити, з урахуванням зауважень Міністерства освіти і науки 

України, ліцензійну справу галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» 
спеціальності 016 «Спеціальна освіта» другого (магістерського) освітнього 
рівня з ліцензованим обсягом 40 осіб ННІМП ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти».

Голова Вченої рад М. О. Кириченко

9



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5)umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 8 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 17 жовтня 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Правил прийому до ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» в 2018 році .

УХВАЛИЛИ:
Затвердити зміни до Правил прийому до ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» у 2018 році.

Голова Вченої М. О. Кириченко

0

Л  *



«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 9 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 14 листопада 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про результати вступної кампанії 2018 року.

УХВАЛИЛИ:1 т  ■» • • • С/. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії, 
кандидата політичних наук, доцента Т. О. Букорос та вченого секретаря 
БІНГІО, кандидата біологічних наук, доцента Н. В. Верченко взяти до відома.

2. Визнати підготовку до вступної кампанії 2018 року задовільною.
3. Керівникам структурних підрозділів, приймальній комісії УМО, 

відбірковій комісії БІНПО:
-  забезпечити проведення другого етапу вступної кампанії 2018 року 

за спеціальностями другого (магістерського) рівня;
-  посилити профорієнтаційну роботу серед випускників закладів 

загальної середньої, професійної освіти, коледжів та інших освітніх закладів;
-  постійно брати участь у профорієнтаційних заходах з регіональними 

та базовими Центрами зайнятості Державної служби зайнятості.
4. Директору ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

О. В. Алейиіковій організувати:
-  укладення Угод з регіональними та базовими Центрами зайнятості ' 

Державної служби зайнятості щодо участі у профорієнтаційних заходах
до ЗО листопада 2018 р.;

«  V І • •  1 •  »* •-  укладення Угод із закладами загальної середньої, професійної освіти, 
коледжами про співпрацю щодо спільних профорієнтаційних заходів та 
наповнення контингенту здобувачів вищої освіти УМО

до 30 листопада 2018 р.;



-  розроблення відео-програми з популяризації спеціальностей 
Університету (спільно зі Студентською колегією УМО)

до ЗО листопада 2018 р.;
• • •  • І  • • •  X  Т •  КУ •-  розміщення рекламної інформації Університету на сайтах закладів

• • • ■ *загальної середньої освіти
до ЗО листопада 2018 р.;

-  виконання графіка відвідування закладів освіти НІШ кафедр з 
профорієнтаційною та рекламною метою щотижня;

-  проведення профорієнтаційного заходу «День відкритих дверей» 1-2 
рази на місяць.

5. Керівникам структурних підрозділів посилити контроль за
• і  • •  і у  • •  г*виконанням планових заходів з профорієнтаційної роботи.

6. Директору Центру мережевих електронних освітніх ресурсів та 
наукометрії Д. О. Алейнікову створити на сторінках випускових кафедр 
сайту Університету рубрику «Наші випускники»

до 28 грудня 2018 р.
7. Завідувачам випускових кафедр Університету:
-  здійснювати моніторинг популярності освітніх програм на ринку

• • • •  т  г  • •  •освітніх послуг, вимог та запитів ринку праці в Україні та за кордоном для 
подальшого розвитку освітніх послуг ДВНЗ «УМО»

до 1 грудня кожного року;
-  надати директору Центру мережевих електронних освітніх ресурсів 

та наукометрії Д. О. Алейнікову інформацію для заповнення рубрики «Наші 
випускники» на сторінках кафедр сайту Університету

до 1 лютого 2019 р.

М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ 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 14 листопада 2018 року

СЛУХАЛИ:
Про організацію освітнього процесу в ННІМП в умовах оновлення освітнього 

законодавства.

УХВАЛИЛИ:
1. Доповідь директора ННІМП УМО О. В. Алейнікової взяти до відома.
2. Схвалити роботу ННІМП УМО щодо організації освітнього процесу в ННІМП 

УМО в умовах змін освітнього законодавства.
3. З метою підвищення ефективності організації освітнього процесу та якості 

освіти директору ННІМП УМО О. В. Алейніковій, завідувачеві відділу організації 
навчального процесу та моніторингу УМО В. Г. Станкевичу, завідувачеві відділу 
навчальної роботи ННІМП УМО О. А. Іваниловій упродовж першого півріччя 2019 року:

-  удосконалити процедуру здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами
вищої освіти; .

• • ^  • • •  • • •  і-  увести напівсеместрову атестацію здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання;

-  з метою коригування графіка навчального процесу щодо перенесення початку 
навчального року з 2019/2020 внести відповідні зміни до Положення про організацію 
освітнього процесу;

-  до 1 квітня 2019 року розробити Положення про порядок замовлення, видачі та 
зберігання документів про вищу освіту в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

4 .3 метою підвищення рівня забезпечення освітнього процесу в ННІМП 
рекомендувати ректорату Університету передбачити виділення коштів для придбання в * * 
необхідній кількості комп’ютерної техніки та сучасного технічного обладнання.

Голова Вченої радщ і М„ О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 1 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від ЗО січня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» в 2019 році.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Правила прийому на навчання до ДВНЗ «Університет

менеджменту освіти» в 2019

Голова Вченої р М. О. Кириченко

/



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 1 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 30 січня 2019 року

СЛУХАЛИ:
1 ~ г  • V/  • 1 • иПро затвердження акредитаційних справ освітньо-професшних 

програм «Педагогіка вищої школи», «Інклюзивна освіта», «Християнська 
педагогіка» зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня. •

УХВАЛИЛИ:
Г \  '  ^  • • 1 * иЗатвердити акредитаційні справи освітньо-професшних програм 

«Педагогіка вищої школи», «Інклюзивна освіта», «Християнська педагогіка» 
зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» галузі знань 
01 «Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня . в ННІМП ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти».

* V

Голова Вченої ради М. О. Кириченко
0



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 лютого 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до освітніх програм та навчальних планів ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до освітньо-професійної програми спеціальності 053 

«Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та до
• • • • і  • V/  • ■навчального плану цієї освітньо-професійної програми, зокрема додати до

• • ^  • • •циклу дисциплін підготовки на вибір студента такі дисципліни:
1) рзусЬок^іа зроіесгпа/ соціальна психологія;
2) \volontariat \у ротосу Броіесгпе) / волонтерство в соціальній роботі;
3) еіусгпс аБрекІу ргасу зосіаіпе] / етичні аспекти соціальної роботи;
4) diagnozowanie \¥ ргасу яосіаіпе) / діагностика в соціальній роботі.

Голова Вченої ради М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ 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
І

з протоколу № 2 засідання Вченої ради 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

від 20 лютого 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до освітніх програм та навчальних планів ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до освітньо-професійної програми «Менеджмент» 

спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої
* •  • •  • і  •  и  ___освіти та до навчального плану цієї освітньо-професійної програми, увести

• • —г * * ■до циклу дисциплін вільного вибору студента такі дисципліни:
1) рБусЬо^іа Броіесгпа / соціальна психологія; .
2) \volontariat ш ротосу Броіесгпе] / волонтерство в соціальній роботі;
3) еіусгпе азрекіу ргасу^оеіаіпе] / етичні аспекти соціальної роботи;
4) diagnozowani 9 1 9  » » ^  /"■ ' *:і / діагностика в соціальній роботі.

Голова Вченої М. О. Кириченко

*

mailto:rector@umo.edu.ua


«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 лютого 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до друку програми практики для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» освітньо-

1 ■ Ч_/ • •  1--- Г •професійної програми «Психологія».

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку програму практики для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» освітньо-

1  •  V ./  • •  1 — Г  •професійної програми «Психологія».

Голова Вченої рад М. О. Кириченкб



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
W  м

ДЕРЖ АВНИЙ з а к л а д  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(a>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

______№_________  На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 лютого 2019 року

СЛУХАЛИ:
Т Г • •»« 1 • • ^Про стан організації профорієнтаційної 

підготовки до вступної кампанії 2019 р.
роботи у ДВНЗ «УМО» та заходи з

УХВАЛИЛИ:
1 Г  1  * '  •  ІУ  м  •  П П  / - " ч  р. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Т. О. Букорос про 

стан організації профорієнтаційної роботи у ДВНЗ «УМО» та заходи з підготовки до 
вступної кампанії 2019 р. взяти до відома.

2. Першому проректору -  проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи 
В. А. Гладушу, директорам О. В. Алейніковій (ННІМП), О. П. Ситнікову (БІНПО), 
відповідальному секретарю приймальної комісії Т. О. Букорос до 01.04.2019 р.:

-  провести аналіз основних проблем під час набору студентів у минулому році з 
метою їх усунення в поточній вступній кампанії;

-  ширше використовувати можливості сайту Університету, а сам е : створити 
сторінку студентського самоврядування, одним із напрямів публікацій на цій сторінці має

• і X Г * і  г  ^  • • • •  • *стати позитивне висвітлення життя студентів Університету. Публікації на сайті повинні
* •  ^ у  •  І У  1 1  '  •спрямовуватися не тільки на потенційних студентів, а и на їхніх батьків.

3. Першому проректору -  проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи 
В. А. Гладушу, директорам О. В. Алейніковій (ННІМП), О. П. Ситнікову (БІНПО):

-  запровадити технології ЕуепГмаркетингу як один із інструментів прямої реклами 
(до 01.04.2019 р.);

-  посилити профорієнтаційну роботу серед старшокласників, використовуючу
» у »  * у  » • • •»*сучасні методи роботи із молоддю: маистер-класи, психологічні тренінги, презентації, 

спільні проекти (до 01.05.2019 р.);
-  публікувати інформацію про життя УцШеШйтету на сайтах партнерів (постійно).

;•"  * г , ч гід ь .  *
& :  ^ 7  и йт/ 4- ■’Ч

|/ -

Голова Вченої ради М. О. Кириченко
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 лютого 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до освітніх програм та навчальних планів ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до освітньо-професійних програм «Інклюзивна освіта» і 

«Християнська педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти та навчальних планів, до циклу 
дисциплін за вибором студента ввести навчальну дисципліну «Міпсі-освіта».

Голова Вченої М. О. Кириченко

mailto:rector@umo.edu.ua


«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

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

______№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 лютого 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до освітніх програм та навчальних планів ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». .
і

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за 

нозологіями)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також до 
навчального плану.

Голова Вченої М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5)umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 лютого 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до друку програми практики для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» освітньо- 
професійної програми «Психологія».

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку програму практики для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» освітньо- 
професійної програми «Психологія»

<5̂5* * * 51 а Д ,

ії У

Голова Вченої ради М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 20 лютого 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до освітніх програм та навчальних планів ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

УХВАЛИЛИ: .
Внести зміни до освітньо-професійної програми «Психологія» 

спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти
• • •  • 1 • V/  ___  •та до навчального плану цієї освітньо-професійної програми, замінити

«Психологія організацій» на дисципліну «Організаційнадисципліну
психологія».

Голова Вченої М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРГІОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 3 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 17 квітня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу у 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до Положення про організацію освітнього процесу у 

Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту 
освіти»:

Розділ 13. Відрахування здобувачів вищої освіти
п. 13.5

Було Нова редакція
Здобувач вищої освіти, 

відрахований з Університету до 
завершення навчання за освітньою 
програмою, отримує академічну

•  « * і  *довідку, що містить інформацію про
результати навчання, назви

•  •  •  •  дисциплін, отримані оцінки і здобуту
кількість кредитів ЄКТС.

Здобувач вищої освіти, 
відрахований з Університету до 
завершення навчання за освітньою 
програмою, отримує академічну

9 9 9 1  •довідку, що містить інформацію про 
результати навчання, назви 
дисциплін, отримані оцінки і здобуту

9

кількість кредитів ЄКТС у разі
•  •  і •  * •відсутності фінансової

^  * •  •  •  заборгованості за надані освітні
послуги.



Розділ 8. Атестація здобувачів вищої освіти
п.8.14

Було Нова редакція
П • М  •  •Здобувані вищої освіти, які не 

складали випускні екзамени або не 
захищали дипломну роботу (проект) з 
поважної причини (документально 
підтвердженої), за дозволом ректора 
Університету, можуть складати 
атестаційні екзамени чи захищати 
дипломну роботу у наступний термін 
роботи ЕК.

Г) л • •• • •Здобувані вищої освіти, які не 
складали випускні екзамени або не 
захищали дипломну роботу (проект) з 
поважної причини (документально 
підтвердженої), з дозволу ректора 
Університету, можуть складати 
атестаційні екзамени чи захищати 
дипломну роботу у визначений 
наказом ректора термін роботи ЕК.

Розділ 10. Графік освітнього процесу
п. 10.2

Було Нова редакція
Графік освітнього процесу

складається на основі навчальних
планів з урахуванням перенесення
робочих та вихідних днів, він є • • • публічним і доводиться до відома
усіх учасників освітнього процесу

Графік освітнього процесу 
складається на основі робочих 
навчальних планів з урахуванням 
перенесення робочих та вихідних 
днів, він є публічним і доводиться до 
відома усіх учасників освітнього 
процесу

Голова Вченої М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УН ІВЕРСИ ТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 3 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 17 квітня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти та екзаменаційну комісію у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 

екзаменаційну комісію ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

■ А  / ---- \  •  •  •Розділ 4. Організація і порядок роботи екзаменаційної комісії
п. 4.10

Було Нова редакція
п  л  •  • •  •  •Здобувані вищої освіти, які не 

складали випускні екзамени або не 
захищали дипломну роботу (проект) з 
поважної причини (документально 
підтвердженої), за дозволом ректора 
Університету, можуть складати 
атестацій!» екзамени чи захищати 
дипломну роботу у наступний термін 
роботи ЕК.

Здобувані вищої освіти, які не 
складали випускні екзамени або не 
захищали дипломну роботу (проект) з 
поважної причини (документально 
підтвердженої), з дозволу ректора 
Університету, можуть складати 
атестаційні екзамени чи захищати 
дипломну роботу у визначений 
наказом ректора термін роботи ЕК.

Голова Вченої ради

* h | J 0 4

М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УН ІВЕРСИ ТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 19 червня 2019 року

СЛУХАЛИ:
1 — Г  •  1  •  V /  • •Про затвердження освітньо-професійної програми та навчального 

плану другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування». •

УХВАЛИЛИ:
Затвердити освітньо-професійну програму та навчальний план другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» спеціальності 281 «Публічне . управління та 
адміністрування».

Голова Вченої ради М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 19 червня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до освітньо-професійних програм та навчальних

• •  •  и  *планів спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здооувачів вищої 
освіти в ННІМП ДВНЗ «УМО».

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до освітньо-професійних програм та навчальних планів

■ V /  •  е /  •  Г *  9  • •  •спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здооувачів вищої освіти в
ННІМП ДВНЗ «УМО»:

1. «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05
т •  у  •  \  •  » •«Соціальні та поведшкові науки» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти:
а) до циклу професійної підготовки ввести дисципліну «Психологія 

сексуальності» (шифр ОПП —1111 9);
б) до циклу вибіркових дисциплін ввести дисципліни:
-  «Теоретико-методологічні основи християнського консультування» 

(шифр ОПГІ-ВСЗ);
-  «Духовний розвиток особистості» (шифр ОПП -  ВС 4);

' т - Г  '  V »  »  •  '  V  *-  «Духовно-психологічнии супровід особистості у перехідний період» 
(шифр ОПП -  ВС 5);

-  «Основи християнського світогляду» (шифр ОПП -  ВС 6);
-  «Духовно-психологічна допомога спільнотам в кризових ситуація»

(шифр ОПП -  ВС 9).
2. «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти. Розширити цикл дисциплін за вибором студента та ввести наступні



дисципліни:
-  «Антикризовий менеджмент на ОСНОВІ ХрИСТИЯНСЬКОГО світогляду»

(шифр ОПП -  ВС 1);
-  «Методика викладання дисциплін морально-духовного 

спрямування» (шифр ОПП -  ВС 2);
-  «Основи християнської педагогіки та теорія християнського 

виховання» (шифр ОПП -  ВС 4);
у  / •  •  * •  ■ •-  «Корпоративна етика в управлінні організацією на основі 

християнських цінностей» (шифр ОПП — ВС 5);
-  «Концептуальні засади духовного розвитку особистості та 

суспільства» (шифр ОПП — ВС 6).
3. «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки» 01 «Освіта/ГІедагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти:
\  •  1  •  V /  • •  •  •  •  1 ----------- га) у циклі професійної підготовки замінити дисципліну «Практикум з 

попередження та протидії домашнього насильства» (шифр ОПП -  ПП 3) на 
дисципліну «Основи медіаграмотності»;

б) у циклі вибіркових дисциплін замінити дисципліну «Основи 
медіаграмотності» (шифр ОПП -  ВС 6) на дисципліну «Проектний 
менеджмент».

4. «Християнська педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 
науки» 01 «Освіта/ГІедагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

\  ■ 1  •  V *  • •  •  •  * 1 — Га) у циклі професійної підготовки замінити дисципліну «Практикум з 
попередження та протидії домашнього насильства» (шифр ОПП -  ГІГІ 3) на 
дисципліну «Основи медіаграмотності».

5. «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 
«Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

а) у циклі вибіркових дисциплін замінити дисципліну «Організаційна 
діяльність керівника навчального закладу» (шифр ОПП -  ВС 6) на 
дисципліну «Психологія та етика ділового спілкування». *

О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УН ІВЕРСИ ТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

____  № На№ від

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 19 червня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Правил прийому до ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» в 2019 році.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити нову редакцію Правил прийому до ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» в 2019 році.

Голова Вченої ради М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(3umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 5 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 18 вересня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження зразків документів про вищу освіту першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів ДЗВО
«Університет менеджменту освіти».

УХВАЛИЛИ:
Затвердити зразки документів про вищу освіту першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів ДЗВО
«Університет менеджменту освіти».

/

Голова Вченої ради М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УН ІВЕРСИ ТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ 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 № 7 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 19 грудня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження Концепції освітньої діяльності зі спеціальності 073 

«Менеджмент» (з правом підготовки іноземців та осіб без 
громадянства)першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та Концепції

•  • • •  *  •  •  •  / \  я *  4  ' і — і  •  /    _____■освітньої діяльності зі спеціальності 051 «Економіка» (з правом підготовки 
іноземців та осіб без громадянства) першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти.

УХВАЛИЛИ:
2. Затвердити Концепцію освітньої діяльності зі спеціальності 073 

«Менеджмент» (з правом підготовки іноземців та осіб без громадянства) 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та Концепцію освітньої 
діяльності зі спеціальності 051 «Економіка» (з правом підготовки іноземців 
та осіб без громадянства) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Голова Вченої ради®з М. О. Кириченко

mailto:rector@umo.edu.ua


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ 

«УН ІВЕРСИ ТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 7 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 19 грудня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до розгляду та затвердження Ліцензійних справ 

спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» (з правом підготовки 
іноземців та осіб без громадянства) першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти.

УХВАЛИЛИ:
2. Затвердити Ліцензійні справи зі спеціальностей 051 «Економіка» та 

073 «Менеджмент» (з правом підготовки іноземців та осіб без громадянства)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

—

Голова Вченої ради М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ 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 № 7 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 19 грудня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження Правил прийому до ДЗВО «УМО» на 2020 рік.

УХВАЛИЛИ:

л о* а ® о- ** ЧС

Затвердити Правила прийом^^дог^
ч/ кра!

/ Ч  . V Г  ж

на 2020 рік (додаються).

Голова Вченої ради

«Університет менеджменту освіти»

М. О. Кириченко

Учений секретар А. А. Вініченко

mailto:rector@umo.edu.ua


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УН ІВЕРСИ ТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ОСВІТИ»

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

_____ № На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 29 січня 2020 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження нової редакції положення «Про практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»».

УХВАЛИЛИ:
Затвердити нову редакцію положення «Про практичну підготовку

здобувачів вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»».

Голова Вченої ради

Учений секретар

М. О. Кириченко

А. А. Вініченко

І
* .



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ 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 № 2 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 29 січня 2020 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження змін до освітньо-наукової програми «Спеціальна 

освіта (за нозологіями)» групи СО-18-Г1 Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити зміни до освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта 

(за нозологіями)» групи СО-18-Г1 Навчально-наукового інституту
•  • •менеджменту та психологи.

М. О. Кириченко

mailto:rector@umo.edu.ua


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: reCtor(5)umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 29 січня 2020 року

СЛУХАЛИ:
Про затвердження змін до освітньо-наукової програми «Спеціальна 

освіта (за нозологіями)» групи СО-18-Г1 Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити зміни до освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта 

(за нозологіями)» групи СО-18-Г1 Навчально-наукового інституту

М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ з а к л а д  вищої ОСВІТИ

«УН ІВЕРСИ ТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector{5)umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

______№_____________ На №___  від

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 19 червня 2019 року

СЛУХАЛИ:
Про оновлення Положення про Приймальну комісію Державного 

вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» та 
Положення про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу 
«Університет менеджменту освіти».

УХВАЛИЛИ:
1 т  1  •  *  •  V /  • •  •  • • •. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії, 

кандидата економічних наук Ю. С. Палькевич узяти до вдома.
2. Внести зміни до розділу 1 пункту 3, абзацу 6-7 Положення про 

Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Університет 
менеджменту освіти», виключити слова «на основі базової», 
«кваліфікованого робітника» та викласти абзац 6-7 у такій редакції:

«Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників.' 
Головою апеляційної комісії призначається заступник керівника цього 
закладу вищої освіти, який не є членом предметних або фахових

■ •  •  V /  ^  •  •  • •атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної 
середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних 
науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладу вищої освіти та 
вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами 
предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід даного
закладу вищої освіти.

mailto:rector@umo.edu.ua


При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня
^  ^  •  •  •  і  •  •  ^  *  •молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаціиних рівнів

•  •  •  •  •  М  •  • • •  1молодшого спеціаліста, спеціаліста, склад апеляційної комісії формується з 
числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів

•  •  •  ■ т  г  # «вищої освіти і наукових установ України».

3. Внести зміни до Положення про апеляційну комісію Державного 
вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» відповідно 
до змін у Положенні про приймальну комісію ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти».

Голова Вченої ради М. О. Кириченко

#

*



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УН ІВЕРСИ ТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: recto г(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 4 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 18 березня 2020 року

СЛУХАЛИ:
•м у  •  •  •  •  ^  •Про хід та проміжні результати виконання науково-дослідних робіт 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

УХВАЛИЛИ:
ГІДР О. В. Алейнікової,1. Інформацію наукових керівників 

ГІ. В. Лушина та В. В. Сидоренко взяти до відома. Хід та проміжні результати 
виконання науково-дослідних робіт в УМО у 2017-2019 рр. на теми:

і - і  • •  • • • Т • ^  • • 7

•  «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та
удосконалення системи управління проектами» (РК 011911000543, 
2019—2021 рр.).

•  « Особистіснийрозвиток та психологічна допомога в сучасних 
умовах» (РК 01171/002377, 2017-2021 рр.)

• «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів
професійної освіти у контексті формування та розвитку 
професійної компетентності» (РК№01112002381, 2017-2021 рр.). 

у цілому схвалити.
2. Продовжити виконання ГІДР відповідно до технічного завдання та 

програми дослідження з урахуванням показників Методики оцінювання 
наукових напрямів закладів вищої освіти, затвердженої Наказом МОН

•  •України № 338 від 12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої
.  •  • •  /  •  ' * * 4  •  •освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

Відповідальні — О. М. Спірін,
Р, відповідальні виконавці.

Термін - 2020-2021 рр.

Голова Вченої ради М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 5 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 10 квітня 2020 року

СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до друку монографії «Соціально-педагогічні умови 

розвитку волонтерського руху в Україні (1991 — 2014)» (автор — здобувачка 
ступеня РЬсІ третього року навчання Наталія Олександрівна Говоруха).

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку монографію «Соціально-педагогічні умови 

розвитку волонтерського руху в Україні (1991 — 2014)» (автор — здобувачка 
ступеня Рік! третього року навчання Наталія Олександрівна Говоруха).

Голова В М. О. Кириченко

0



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5>umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 5 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 10 квітня 2020 року

СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до друку навчального посібника «Основи публічного 

управління та антикорупційна діяльність» за загальною редакцією Є. Г. 
Карташова, А. ГІ. Миколайця.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи публічного 

управління та антикорупційна діяльність»за загальною редакцією Є. Г. 
Карташова, А. ГІ. Миколайця.

Голова В

країна *
, (і  М  /V , N

<5£°_ Л
L J  О  й)
О Оу*

у*, V

М. О. Кириченко

*
Л  *



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

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

№ На № від

ВИТЯГ
з протоколу № 5 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 10 квітня 2020 року

СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Організація та проведення педагогічної практики здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»» (авторський колектив - В. А. Гладуні, 
А. М. Висоцька, С. О. Дубовський).

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Організація 

та проведення педагогічної практики здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»» (авторський колектив 
В. А. Гладуні, А. М. Висоцька, С. О. Дубовський).

Голова В М. О. Кириченко



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053; тел. (044) 484-10-96, ф. 481-38-00
E-mail: rector(5)umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

№ На № від

витяг
з протоколу № 5 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
від 10 квітня 2020 року

СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до друку колективної монографії «Управління 

конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, 
практика» за загальною редакцією доктора економічних наук, професора 
В. В. Іванової.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку колективну монографію «Управління 

конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, 
практика» за загальною редакцією доктора економічних наук, професора 
В. В. Іванової.

f ' 7 М. О. Кириченко
















