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        В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

діє дві спеціалізовані вчені ради: спеціалізована вчена рада К74.053.02 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820) з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.05 «Соціальна педагогіка», 13.00.07 

«Теорія і методика виховання» та спеціалізована вчена рада Д74.053.01 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 № 642) з правом прийняття до 
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(кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 «Загальна педагогіка та 

історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».  
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