РЕЄСТР ВНУТРІШНІХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

№ з/п

Назва внутрішнього нормативного документу

1

3

1

Стратегія розвитку ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» на період до 2024 року

2

Основні напрями і заходи з реалізації Стратегії розвитку
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на період до
2024 року

Відповідальний за розробку
(орган
Рік
Посадова особа відповідальна за
управління/проректор за
затвердження
розробку та внесення змін
напрямом
діяльності/структурний
підрозділ)
4
5
6
18.03.2020

Вчена рада ДЗВО УМО

Голова Вченої ради ДЗВО УМО

Вчена рада ДЗВО УМО

Голова Вченої ради ДЗВО УМО

Номер наказу про введення в
дію/№ протоколу та дата
Вченої ради

Посилання на
документ на
офіційному сайті
ДЗВО УМО

7

11

№01-01/172 від 18.03.2020

http://surl.li/aciyo

http://surl.li/aciza

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №2 від 29.01.2020, наказ №
01-01/139 від 28.02.2020 (зміни
наказ № 01-01 / 502 від
15.09.2021)

http://surl.li/ahxqd

http://surl.li/acjar

29.01.2020

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

23.11.2017
(зміни 2018)

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №8 від
27.11.2017 (зміни 18.04.2018;
20.06.2018; 19.09.2018)

5

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності
науково-педагогічних працівників та структурних
підрозділів Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти»

19.12.2018

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №10 від 19.12.2018

http://surl.li/acqjb

6

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та
екзаменаційну комісію ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти»

20.12.2017
(зміни
17.04.2019)

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №9 від 20.12.2017

http://surl.li/intl

3

Положення про організацію освітнього процесу у ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

4

Положення про планування та облік роботи науковопедагогічних працівників Державного вищого навчального
закладу «Університету менеджменту освіти»

7

Положення про моніторинг якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти здобувачів першого (бакалаврського),
другого магістерського), третього (наукового) рівнів,
слухачів підвищення кваліфікації у ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

8

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

9

Положення про міжнародну діяльність
«Університет менеджменту освіти»

ДЗВО

10

Положення про академічну доброчесність у ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

11

Положення про комісію з питань етики та академічної
доброчесності у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

12

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних
працівників та укладання з ними контрактів у ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

13

Положення про порядок визначення академічної різниці та
перезарахування
навчальних
дисциплін
ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

14

Положення про порядок замовлення, видачі та зберігання
документів про вищу освіту в ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»

15

Положення про політику та процедуру врегулювання
конфліктних ситуацій у ДЗВО «Університет менеджменту
освіти»

16

Положення про ректорський контроль рівня знань
здобувачів вищої освіти у ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №5 від 10.04.2020,
Наказ № 01-01/208, від 10.04.2020

http://surl.li/acqjj

10.04.2020

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділ моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №5 від 10.04.2020, Наказ
№ 01-01/203 10.04.2020 (зміни
наказ № 01-01 / 502 від
15.09.2021)

http://surl.li/ahxts

15.10.2019

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Директор центру міжнародного
співробітництва та освіти

Затверджено ректором

http://surl.li/aciwd

http://surl.li/ahxub

10.04.2020

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

29.01.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №2 від 29 .01.2020 , Наказ
№ 01-01/140 від 28.02.2020
(зміни наказ № 01-01 / 502 від
15.09.2021)

10.04.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №5 від 10.04.2020, Наказ
№ 01-01/204 від 10.04.2020

http://surl.li/rmbz

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №8 від 15.09.2021, Наказ
№ 01-01/506 від 16.09.2021

http://surl.li/ahxoa

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №5 від 18.09.2019

http://surl.li/acqme

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №06 від 27.05.2020

http://surl.li/acqmq

2021

Відділ роботи з персоналом

Начальник відділу роботи з
персоналом

18.09.2019

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

27.05.2020

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

10.04.2020

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №5 від 10.04.2020, Наказ
№ 01-01/205 від 10.04.2020

http://surl.li/acqnb

10.04.2020

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №5 від 10.04.2020 , Наказ
№ 01-01/207 від 10.04.2020

http://surl.li/acqnr

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №11 від 17.11.2021 року,
Наказ
№ 01-01/ від 23.11.2021

http://surl.li/acqoj

2021

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №11 від 17.11.2021, Наказ
№ 01-01/ від 23.11.2021

http://surl.li/acqot

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділу моніторингу
якості вищої освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №06 від 27.05.2020

http://surl.li/acqow

Ректор Університету

Наказ № 01-01 / 441 від
23.04.2019

http://surl.li/acqpy

17

Положення про порядок визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, у
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

2021

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

18

Положення про організацію методичної роботи на
кафедрах ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

19

Положення щодо організації поточного, семестрового
контролю та атестації здобувачів вищої освіти із
застосуванням дистанційних технологій навчання у ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

27.05.2020

20

Антикорупційна програма Державного закладу вищої
освіти «Університет менеджменту освіти» на 2019 рік

2019

21

Етичний кодекс університетської спільноти (ПРОЄКТ)

22

Концепція цифровізації Державного закладу вищої освіти
«Університет менеджменту освіти» на 2021-2023 роки

23

Порядок проведення внутрішнього аудиту в Державному
закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

10.04.2020

Вчена рада ДЗВО УМО

Голова Вченої ради ДЗВО УМО

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №5 від 10.04.2020

http://surl.li/rmbx

21.04.2021

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Проректор з наукової роботи та
цифровізації

Протокол Вченої ради №5
21.04.2021, Наказ № 01-01/255
від 29.04.2021

http://surl.li/acqqf

24.06.2021

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділ моніторингу
якості вищої освіти

Наказ № 01-01/352 від
24.06.2021

http://surl.li/acqqr

24

Порядок прийому для здобуття вищої освіти до ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» ociб, які проживають
на тимчасово окупованій територї Автономної республіки
Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій
території окремих районів Донецької та Луганської
областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

2021

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Голова приймальної комісії

Затверджено ректором 2021 році
(дата затвердження не вказана)

http://surl.li/acqrb

25

Порядок надання платних послуг ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

23.03.2020

Ректор Університету

Начальник планово-фінансового
відділу

26

Порядок відрахування, поновлення та переведення
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
Державному закладі вищої освіти «Університет
менеджменту освіти»

19.02.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №2 від 19.02.2020, Наказ
№01-01/167 від 16.03.2020

http://surl.li/acqse

27

Положення про раду молодих учених ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України

29.01.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу наукової роботи

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №1 від 29.01.2020, Наказ
№ 01-01/180 від 20.03.2020

http://surl.li/acqsq

Наказ № 01-01/184 від 23.03.2021

http://surl.li/acqrn

28

Правила прийому на навчання до аспірантури ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» в 2020 році

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

29

Порядок визнання Вченою радою здобутих в іноземних
вищих навчальних закладах наукових ступенів

29.01.2020

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Директор центру міжнародного
співробітництва та освіти

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №2 від 29.01.2020 , Наказ
№ 01-01/180 від 20.03.2020

http://surl.li/acqsx

30

Положення про порядок та умови обрання вибіркових
дисциплін здобувачами вищої освіти ступеня доктора
філософії у Державному закладі вищої освіти «Університет
менеджменту освіти»

18.03.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО № 3 від 18.03.2020, Наказ
№ 01-01/180 від 20.03.2020

http://surl.li/acqsz

31

Положення про наукове керівництво (консультування)
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук

29.01.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №2 від 29.01.2020, Наказ
№ 01-01/180 від 20.03.2020

http://surl.li/acqtc

32

Положення про організацію освітнього процесу на
третьому освітньо-науковому рівні підготовки здобувачів
вищої освіти – доктор філософії в Державному закладі
вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

29.01.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №2 від 29.01.2020, Наказ
№ 01-01/139 від 28.02.2020

http://surl.li/acqtg

33

Положення про проведення науково-педагогічної практики
здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії

28.02.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №2 від 29.01.2020, Наказ
№ 01-01/139 від 28.02.2020

http://surl.li/acsmd

34

Положення про Студентське самоврядування Державного
закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

02.11.2020

Голова студентської колегії ДЗВО
Конференція студентів ДЗВО
УМО

Затверджено на Конференції
студентів ДЗВО УМО, протокол
№1 від 2.11.2020

http://surl.li/acqtq

35

Положення про виховну роботу в ННІМП

03.10.2015

Заступник директора ННІМП з
виховної роботи

Затверджнно директором ННІМП
07.10.2015

http://surl.li/acquj

36

Положення про Вчену раду
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №1 від 24.01.2018, Наказ
№ 01-01/53 від 02.02.2018

41

План роботи Вченої ради на 2020-2021

Директор ННІМП

24.01.2018

Вчена рада ДЗВО УМО

Голова Вченої ради ДЗВО УМО

2020

Вчений секретар

Ректор Університету

37

Положення про Раду з якості Державного закладу вищої
освіти «Університет менеджменту освіти»

2021 рік

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

43

Склад Ради з якості ДЗВО «Університет менеджменту

2021 рік

Відділ моніторингу якості

38

Положення про гаранта освітньої програми Державного
закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

2021 рік

http://surl.li/acqsw

http://umo.edu.ua/universi
ty/vchena-rada/provchenu-radu
http://umo.edu.ua/universi

Голова Ради з якості ДЗВО УМО

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №8 від 15.09.2021, Наказ
№ 01-01/502 від 15.09.2021

http://surl.li/ahxnd

Проректор з науково-педагогічної,

№ 01-01/379 від 07.07.2021

http://surl.li/acqvx

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №8 від 15.09.2021, Наказ
№ 01-01/502 від 15.09.2021

http://surl.li/ahxna

Проректор з науковоДиректор науково-методичного
педагогічної, освітньої роботи
центру ліцензування та акредитації
та міжнародних зв’язків

39

Положення про бібліотеку

40

Положення про відділ моніторингу якості вищої освіти

41

Положення про відділ міжнародного співробітництва
ДЗВО «Університет менежєменту освіти»

42

Положення про міжнародну діяльність
«Університет менеджменту освіти»

43

Положення про відділ наукової роботи

44

Положення про порядок планування і контролю виконання
наукових досліджень у Національній академії
педагогічних наук України.

45

Положення про відділ роботи з персоналом ДЗВО
"Університет менеджменту освіти"

46

Положення про науково-методичний центр ліцензування
та акредитації

47

Положення
про
Навчально-методичний
інформаційно-цифрових систем та технологій

48

Положення про Центр мережевих електронних освітніх
ресурсів та наукометрії

49

Правила прийому до ДЗВО "Університет менеджменту
освіти" у 2021 році

50

Положення про Навчально-науковий інститут
менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

ДЗВО

центр

-

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Директор наукової бібліотеки
ДЗВО УМО

Без грифа "затверджено"

http://surl.li/acqxn

07.06.2021

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Завідувач відділ моніторингу
якості вищої освіти

Затверджено ректором
7 червня 2021 року

http://surl.li/acqyg

07.06.2021

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Директор Центру міжнародного
співробітництва та освіти

Затверджено ректором
07.06.2021

http://surl.li/aciwh

15.10.2019

Проректор з науковоПроректор з науково-педагогічної,
педагогічної, освітньої роботи освітньої роботи та міжнародних
та міжнародних зв’язків
зв’язків

Затверджено ректором
15.10.2019

http://surl.li/aciwd

15.01.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу наукової роботи

Без грифа "затверджено"

http://umo.edu.ua/polozhe
nnja-porjadok

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу наукової роботи

Без грифа "затверджено"

http://umo.edu.ua/polozhe
nnja-porjadok

Ректор Університету

Начальник відділу роботи з
персоналом

Затверджено ректором
04.11.2019

http://surl.li/aciss

Затверджено ректором
у січні 2020 року

http://surl.li/acrcm

04.11.2019

01.01.2020

Проректор з науковоДиректор науково-методичного
педагогічної, освітньої роботи
центру ліцензування та акредитації
та міжнародних зв’язків

15.01.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Директор науково-методичного
центру інформаційно-цифрових
систем та технологій

Затверджено ректором
15.01.2020

http://surl.li/acixv

19.12.2019

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Директор центу мережевих
електронних освітніх ресурсів та
наукометрії

Затверджено ректором
19.12.2019

http://surl.li/acrhl

23.12.2020

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО № 12 від 03.12.2020

http://surl.li/acria

15.01.2020

Проректор з науковопедагогічної, освітньої роботи
та міжнародних зв’язків

Затверджено ректором
15.01.2020

http://surl.li/acrio

Відповідальний секретар
Приймальної комісії ДЗВО УМО
Директор ННІМП

51

Порядок ліквідації академічних заборгованостей у
Навчально-науковому інституті менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acriv

52

Положення про силабус навчальної дисципліни у
Навчально-науковому інституті менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrjg

53

Положення про освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої
освіти у навчально-науковому інституті менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrjj

54

Положення про порядок та умови обрання дисциплін за
вибором здобувачів вищої освіти в навчально-науковому
інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrnk

55

Положення про контрольні заходи якості вищої освіти
навчально-наукового інституту менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrno

56

Пложення про Вчену раду Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrob

57

Положення про критерії оцінювання знань і умінь
здобувачів вищої освіти у навчально-науковому інституті
менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrpd

58

Положення про освітні програми у навчально-науковому
інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/shft

59

Положення про робочу програму навчальної дисципліни у
Навчально-науковому інституті менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrph

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrpq

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrpt

60

61

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої
освіти в Навчально-науковому інституті менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої
освіти в Навчально-науковому інституті менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

62

Порядок організації та проведення практичної підготовки
здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrpw

63

Порядок оцінювання результатів практики здобувачів
вищої освіти навчально-наукового інституту менеджменту
та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrqd

64

Положення про навчання, практику та стажування
здобувачів вищої освіти за кордоном Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrqg

65

Положення про апеляцію результатів контрольних заходів
в навчально-науковому інституті менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrql

66

Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу Навчальнонаукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrqr

67

Положення про відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
Навчально-наукового інституту менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrqs

68

Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти
Навчально-наукового інституту менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrqw

69

Положення про кафедру Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Без грифа "затверджено"

http://surl.li/acrrb

70

Положення про курсову роботу / проєкт здобувачів вищої
освіти денної та заочної форм навчання Навчальнонаукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrrf

71

Положення про індивідуальний навчальний план
здобувача вищої освіти Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrrj

72

Положення про сприяння працевлаштуванню випускників
Навчально-наукового інституту менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №1 від 30.01.2020

http://surl.li/acrrp

73

Положення про куратора академічної групи Навчальнонаукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

10.09.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №7 від 10.09.2020

http://surl.li/acrsa

73

Положення про старосту академічної групи Навчальнонаукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №7 від 10.09.2020

http://surl.li/acrsd

75

Положення про участь здобувачів вищої освіти у
забезпеченні якості освіти навчально-наукового інституту
менеджментута психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП, Голова
Студентської колегії

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №7 від 10.09.2020

http://surl.li/acrsl

76

Положення про укладання та контроль за виконанням
договору про надання освітніх послуг Навчальнонаукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП, Голова
Студентської колегії

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №7 від 10.09.2020

http://surl.li/acrst

77

Положення про екзамени та заліки в Навчально-науковому
інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Начальник навчально-методичного
відділу ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №7 від 10.09.2020

http://surl.li/acrtc

78

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти та освітньої діяльності в Навчально-науковому
інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №7 від 10.09.2020

http://surl.li/acrtn

79

Положення щодо запровадження європейської кредитнотрансферної системи та її ключових документів в
Навчально-науковому інституті менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №7 від 10.09.2020

http://surl.li/acrtt

80

Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи
в Навчально-науковому інституті менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

30.01.2020

Вчена рада ННІМП

Директор ННІМП

Протокол вченої ради ННІМП
ДЗВО УМО №7 від 10.09.2020

http://surl.li/acrua

Директор ЦІПО

Начальник навчально-методичного
відділу ЦІПО

Затверджено наказом ректора
ДЗВО УМО 24.12.2015 №0101/515

Директор ЦІПО

Начальник навчально-методичного
відділу ЦІПО

Затверджено наказом ректора
ДЗВО УМО 24.12.2015 №0101/515

81

82

Положення про куратора-тьютора

Положення про випускну роботу

24.12.2015

24.12.2015

83

Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації

13.04.2016

Директор ЦІПО

Директор ЦІПО

№ 01-01 / 152 25.04.2016

http://surl.li/aipgq

84

Положення про Білоцерківський інститут неперервної
професійної освіти

27.02.2020

Директор БІНПО

Ректор ДЗВО УМО

Наказ ректора ДЗВО УМО
№ 01-01 / 152 27.02.2020

http://surl.li/acrwk

85

Колективний договір Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти на 2021-2026 роки

01.02.2021

Загальні збори трудового
колективу БІНПО

Схвалено загальними зборати
трудовогу колективу, протокол
№1 від 01.02.2021

http://surl.li/acrws

86

План роботи Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти на 2021 рік

25.11.2020

Вчена рад БІНПО

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№7 від 25.11.2020

http://surl.li/acrwz

87

План роботи Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти на 2020 рік

27.11.2019

Вчена рад БІНПО

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№3 від 27.11.2019

http://surl.li/acrxe

Вчена рада БІНПО

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №5 від 19.12.2019,
Протокол Вченої ради БІНПО
№5 від 27.11.2019

http://surl.li/acrxj

Голова вченої ради БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1, від 29.01.2020, наказ
директора № 01-01/15-О.Д. від
30.01.2020

http://surl.li/acrxr

http://surl.li/acrxw

88

Положення про організацію освітнього процесу у
Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

89

Положення про організацію освітнього процесу за
дистанційною формою навчання у Білоцерківському
інституті неперервної професійної освіти

90

91

Порядок проведення конкурсного відбору під час
заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти та укладення з ними трудових
договорів (контрактів)
Положення про порядок надання платних послуг, які
можуть надаватися у Білоцерківському інституті
неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України

92

Положення про впровадження Європейської кредитнотрансферної системи та її ключових документів у
Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

93

Положення про дотримання принципів академічної
доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти

94

Положення про Вчену раду Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти ДЗВО «університет
менеджменту освіти»

27.11.2019

29.01.2020

Вчена рада ДЗВО УМО

Вчена рад БІНПО

29.04.2020

Вчена рад БІНПО

Голова вченої ради БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№3 від 29.04.2020, наказ
директора
№ 01-01/48-О.Д. від 30.04.2020

26.12.2019

Вчена рада БІНПО

Начальник планово-фінансового
відділу

Протокол Вченої ради БІНПО
№6 від 26.12.2019

http://surl.li/acrxy

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 29.01.2020, наказ директора
№ 01-01/53-ОД від 02.02.2020

http://surl.li/acryc

Заступник з науково-навчальної
роботи БІНПО

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №___ від ___.___.___,
Протокол Вченої ради БІНПО
№5 від 19.12.2019

http://surl.li/acryl

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№6 від 26.12.2019, наказ
директора № 01-01/53 від
10.01.2020

http://surl.li/acryn

29.01.2019

Вчена рада БІНПО

19.12.2019

Вчена рада БІНПО

26.12.2019

Заступник з навчальної
роботи, вчений секретар,
голова профспілки, завідувач
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін, провідний
юрисконсульт

95

96

97

98

99

100

101

Положення про освітні програми у Білоцерківському
інституті неперервної професійної освіти

Положення про робочу програму навчальної дисципліни у
Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

Положення про iндивідуальний навчальний план
здобувача вищої освіти у БІНПО

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та
екзаменаційну комісію у БІНПО

Положення про навчання практику і стажування
здобувачів вищої освіти БІНПО

Положення про освітню, організаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у БІНПО

Положення про участь здобувачів вищої освіти у
забезпеченні якості освіти у БІНПО

102

Положення про раду із забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти у БІНПО

103

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти у Білоцерківському інституті
неперервної професійної освіти

104

Положення про організацію та проведення опитувань
внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів у Білоцерківському
інституті неперервної професійної освіти

19.04.2021

29.01.2020

29.01.2020

Директор БІНПО, завідувач
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін

19.04.2021

29.01.2020

19.04.2021

19.04.2021

29.06.2020

Директор БІНПО, доцент
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін БІНПО

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора
№01-01/37-О.Д. від 20.04.2021

http://surl.li/acrys

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 від 29.01.2019, наказ
директора
№ 01-01/53-О.Д. від 02.02.2020

http://surl.li/acryy

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 від 29.01.2019, наказ
директора
№ 01-01/53-О.Д. від 02.02.2020

http://surl.li/acrzf

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО №
4 від
19.04. 2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acrzi

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 від 29.01.2020, наказ
директора
№ 01-01/53-О.Д. від 02.02.2020

http://surl.li/acrzv

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acsab

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acsad

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№5 від 29.06.2021, наказ
директора
№ 01-01/48-О.Д. від 30.06.2020

http://surl.li/acsal

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acsap

Директор БІНПО, старша
викладачка кафедри методики
професійної освіти та
Директор БІНПО
соціально-гуманітарних
дисциплін
Директор БІНПО, доцент
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін (погоджено Голова
студради)
Директор БІНПО, доцент
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін

19.04.2019

Директор БІНПО, заступника
директора з навчальної роботи

29.01.2020

Директор БІНПО, доцент
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 від 29.01.2021, наказ
директора
№ 01-01/53-О.Д. від 02.02.2020

http://surl.li/acsas

105

106

107

108

109

Положення про організацію поточного, семестрового
контролю, атестації здобувачів вищої освіти із
застосуванням дистанційних технологій навчання

Положення про курсову роботу (проєкт)

Положення про куратора академічної групи
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи
у БІНПО

Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти

110

Положення про порядок та умови обрання дисциплін за
вибором здобувачів вищої освіти БІНПО

111

Положення про порядок відрахування, переривання
навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої
освіти

19.04.2021

19.04.2021

19.04.2021

19.04.2021

29.01.2020

19.04.2019

Директор БІНПО, доцент
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін
Директор БІНПО, завідувач
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін БІНПО

Положення про апеляційну комісію БІНПО

26.12.2019

113

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої
діяльності у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти

29.04.2020

Директор БІНПО, заступник
директора з навчальної роботи

26.12.2019

заступник з науковонавчальної роботи
Білоцерківського інституту
неперервної професійної
освіти

115

Положення про силабус

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та
обліку документів про вищу освіту державного зразка та
підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті
неперервної професійної освіти

http://surl.li/acsav

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acsaw

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acsbb

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acsbe

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acsbg

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 від 29.01.2020, наказ
директора
№ 01-01/53-О.Д. від 02.02.2020

http://surl.li/acsbm

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acsbq

Директор БІНПО

Затверджено директором БІНПО,
головою відбіркової комісії від
29.12.2019

http://surl.li/acsbx

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 29.04.2020

http://surl.li/acsbz

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№6 від 26.12.2019, без грифа
"затверджено" Вченою Радою
ДЗВО УМО

http://surl.li/acscc

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№6 від 26.12.2019

http://surl.li/acscg

19.04.2021

112

114

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 19.04.2021, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

26.12.2019

116

Положення про гаранта освітньої програми у
Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

27.01.2021

Директор БІНПО, заступник
директора з навчальної роботи

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 від 27.01.2021

http://surl.li/acsck

117

Положення про конкурс на краще науково (навчально)методичне забезпечення освітнього процесу у
білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

27.01.2021

Директор БІНПО

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 від 27.01.2021

http://surl.li/acscr

31.03.2021

Директор БІНПО

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№3 від 31.03.2021

http://surl.li/acscs

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 29.04.2020 №01-01/37О.Д. від 20.04.2021

http://surl.li/acsdm

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№5 від 29.06.2021, наказ
директора№ 01-01/48-О.Д. від
30.04.2020

http://surl.li/acsdp

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 від 29.01.2020, наказ
директора
№ 01-01/53-О.Д. від 02.02.2020

http://surl.li/acsdr

Директор БІНПО

Протокол Вченої ради БІНПО
№1 від 29.01.2020, наказ
директора
№ 01-01/53-О.Д. від 02.02.2020

http://surl.li/acsdt

Протокол Вченої ради БІНПО
№4 від 29.04.2020, наказ
директора №01-01/37-О.Д. від
20.04.2021

http://surl.li/acsdw

Загальні збори трудового
колективу БІНПО

Затверджено загальними зборами
трудового колективу БІНПО
01.02.2021

http://surl.li/acseu

Начальник навчально-методичного
відділу ЦІПО

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №2 від 17.02.2016 року,
Наказ
№ 01-01/165 від 11.05.2016

http://surl.li/afulh

118

119

120

121

122

Положення про засади запобігання і протидії
дискримінації, булінгу і мобінгу, гендерної нерівності та
іншим проявам неетичної поведінки
Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої
освіти білоцерківського інституту неперервної професійної
освіти

Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти на 2021-2025 роки

Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу БІНПО

Порядок ліквідації академічної заборгованості у
Білоцерківського інституті неперервної професійної освіти

123

Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів
освіти і випускників Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти

124

Правила внутрішнього трудового розпорядку
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

125

Положення про організацію освітнього процесу за
дистанційною формою навчання (в розробці нова редакція)

19.04.2021

29.04.2020

Директор БІНПО, доцент
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін

29.01.2020

Директор БІНПО, доцент
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін

29.01.2020

19.04.2021

01.02.2021

2016

Директор БІНПО, професор
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін БІНПО, доцент
кафедри методики
професійної освіти та
соціально-гуманітарних
дисциплін
Директор БІНПО

Директор ЦІПО
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Положення про експертну раду Центрального інституту
післядипломної освіти і системи неформальної
післядипломної освіти "Український відкритий
університет післядипломної освіти"

127

Положення про преміювання та матеріальне
стимулювання працівників Державного закладу вищої
освіти "Університет менеджменту освіти"

128

Правила прийому на навчання до
аспірантури/докторантури ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» в 2021 році

129

Положення про оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового)
рівня ступеня доктора філософії у Державному закладі
вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

130

Положення про апеляцію результатів контрольних заходів
для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти у Державному закладі вищої освіти "Університет
менеджменту освіти"

2021

Директор ЦІПО

2021

29.12.2020

2020

2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №8 від 15.09.2021, Наказ
№01-01/502 від 15.09.2021

http://surl.li/ahxnl

Протокол Вченої ради ДЗВО
Начальник відділу роботи з персоналом УМО №8 від 15.09.2021, Наказ
№01-01/572 від 01.10.2021

http://surl.li/avkqv

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №12 від 23.12.2020, Наказ
ректора від 29.12.2020

http://surl.li/acskl

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №2 від 29.01.2020, Наказ
ректора від 28.02.2020 №0101/139

http://surl.li/acskr

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №3 від 19.02.2020, Наказ
ректора від 20.03.2020 №0101/180

http://surl.li/acsky

Директор ЦІПО

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №3 від 19.02.2020, Наказ
ректора від 20.03.2020 №0101/180
Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО №3 від 19.02.2020 , Наказ
ректора від 20.03.2020 №0101/180

131

Положення про умови конкурсного відбору до аспірантури
та докторантури ДЗВО "Університет менеджменту освіти"

2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

132

Положення про приймальну комісію для вступу в
аспірантуру ДЗВО "Університет менеджменту освіти"

2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

133

Положення про порядок та умови обрання вибіркових
дисциплін здобувачами вищої освіти ступеня доктора
філософії у Державному закладі вищої освіти «Університет
менеджменту освіти»

29.01.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО № 2 від 29.01.2020, Наказ
№01-01/139 від 28.02.2020

http://surl.li/acsls

134

Положення про розроблення індивідуальної освітньої
траєкторії для здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти у Державному закладі вищої освіти
"Університет менеджменту освіти"

29.01.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО № 2 від 29.01.2020, Наказ
№01-01/139 від 28.02.2020

http://surl.li/acsmg
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Положення про силабус навчальної дисципліни для
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

29.01.2020

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО № 2 від 29.01.2020, Наказ
№ 01-01/139 від 28.02.2020

http://surl.li/acsmi
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Положення про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у ДЗВО
«Університет менеджменту освіти"

15.09.2021

Проректор з наукової роботи
та цифровізації

Завідувач відділу аспірантури і
докторантури

Протокол Вченої ради ДЗВО
УМО № 8 від 15.09.202, Наказ
№01-01/511 від 16.09.2021

http://surl.li/avqze

http://surl.li/acslb

http://surl.li/acslf

