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СЦ_ У£_ № СУ-О б /У Л ІЇ  На №_________від____________

Ректорам (директорам) 
обласних інститутів 
післядипломної педагогічної 
освіти

У відповідності до договору про співпрацю, у рамках Всеукраїнська громадська 
організація «Консорціум закладів післядипломної освіти» інформуємо Вас, що у 2016/2017 
навчальному році з метою цільової підготовки резерву керівників закладів та установ освіти 
на базі Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічких наук України здійснюватиметься підготовка магістрів 
галузі знань «Менеджмент» спеціалізацій «Управління навчальним закладом», «Управління 
якістю освіти», «Медійний менеджмент в освіті», «Управління проектами»; галузі знань 
«Науки про освіту» спеціалізацій «Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка у 
вищій школі».

Форма навчання -  заочна, термін навчання -  1 рік 6 місяців.
Прошу проаналізувати кадровий склад керівників (резерву) навчальних закладів і 

сприяти направленню кращих його представників на навчання в Університеті менеджменту 
освіти. Прийом документів: І етап: 11.07.16 р. -  25.07.16р.; II етап: 25.10.16 р. -  08.11.16 р.

При цьому необхідно врахувати, що відбір кандидатур на навчання здійснюється з числа 
фахівців, які мають попередній рівень професійної підготовки, повну вищу освіту (освітньо- 
кваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст», «магістр») за будь-яким напрямом 
підготовки. Зарахування на навчання відбуватиметься за результатами вступних випробувань 
у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: І етап -  до 12.08.16 р. ; II етап -  
до 21.11.16 р.

Навчання здійснюється за рахунок фізичних та юридичних осіб.
Заяви вступників приймаються за адресою:

04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-а,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, приймальна комісія
Телефони для довідок: 044-481-38-44, 044-484-01-98, 099-974-23-83.
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