ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір акредитувати освітні програми

Навчальний рік 2021/22

Код ЗВО у ЄДЕБО

1395

Код ЄДРПОУ ЗВО

35830447

Назва ЗВО

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Просимо включити до Графіка прийняття заяв про акредитацію на 2021/22 н. р. такі освітні програми:
–1–
ID освітньої програми в ЄДЕБО

35660

Дата завершення навчання на ОП

20.07.2021 р.

ID гаранта у ЄДЕБО

200801

ПІБ гаранта

Кулішов Володимир Сергійович

РНОКПП або серія та номер паспорта 3092813371
гаранта
Телефон гаранта

+38(099)-048-01-02

Телефон гаранта 2

+38(067)-149-17-73

Електронна адреса гаранта

kulishov04@ukr.net

–2–
ID освітньої програми в ЄДЕБО

17100

Дата завершення навчання на ОП

20.07.2021 р.

ID гаранта у ЄДЕБО

274151

ПІБ гаранта

Торба Наталія Григорівна

РНОКПП або серія та номер паспорта 2072514209
гаранта
Телефон гаранта

+38(050)-612-42-66

Телефон гаранта 2

відсутній

Електронна адреса гаранта

torbang@ukr.net

***
Шляхом підписання цього повідомлення я підтверджую, що:
- належним чином уповноважений закладом вищої освіти на його подання і за потреби надам документ, який підтверджує ці
повноваження;
- наведена у цьому повідомленні інформація є достовірною, зокрема, що особи, зазначені як гаранти освітніх програм, були дійсно
належним чином призначені їх гарантами;

- заклад вищої освіти, від імені якого я подаю повідомлення, отримав від осіб, зазначених як гаранти освітніх програм, їх згоду на
збирання, оброблення та передання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти їх персональних даних,
зазначених у цьому повідомленні.

Повідомлення підписане кваліфікованим електронним підписом. Інформація про КЕП:

ПІБ: Кириченко Микола Олексійович
Дата: 20.07.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір акредитувати освітні програми

Навчальний рік 2021/22

Код ЗВО у ЄДЕБО

1395

Код ЄДРПОУ ЗВО

35830447

Назва ЗВО

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Просимо включити до Графіка прийняття заяв про акредитацію на 2021/22 н. р. такі освітні програми:
–1–
ID освітньої програми в ЄДЕБО

39334

Дата завершення навчання на ОП

01.07.2022 р.

ID гаранта у ЄДЕБО

107171

ПІБ гаранта

Алейнікова Олена Володимирівна

РНОКПП або серія та номер паспорта 2532609842
гаранта
Телефон гаранта

+38(050)-524-29-82

Телефон гаранта 2

відсутній

Електронна адреса гаранта

aleinikova.alena@umo.edu.ua

–2–
ID освітньої програми в ЄДЕБО

15399

Дата завершення навчання на ОП

01.07.2022 р.

ID гаранта у ЄДЕБО

349421

ПІБ гаранта

Ковтун Оксана Анатоліївна

РНОКПП або серія та номер паспорта 2623713749
гаранта
Телефон гаранта

+38(067)-253-31-65

Телефон гаранта 2

відсутній

Електронна адреса гаранта

kovtun.oa71@uem.edu.ua

***
Шляхом підписання цього повідомлення я підтверджую, що:
- належним чином уповноважений закладом вищої освіти на його подання і за потреби надам документ, який підтверджує ці
повноваження;
- наведена у цьому повідомленні інформація є достовірною, зокрема, що особи, зазначені як гаранти освітніх програм, були дійсно
належним чином призначені їх гарантами;

- заклад вищої освіти, від імені якого я подаю повідомлення, отримав від осіб, зазначених як гаранти освітніх програм, їх згоду на
збирання, оброблення та передання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти їх персональних даних,
зазначених у цьому повідомленні.

Повідомлення підписане кваліфікованим електронним підписом. Інформація про КЕП:

ПІБ: Кириченко Микола Олексійович
Дата: 16.07.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір акредитувати освітні програми

Навчальний рік 2021/22

Код ЗВО у ЄДЕБО

1395

Код ЄДРПОУ ЗВО

35830447

Назва ЗВО

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Просимо включити до Графіка прийняття заяв про акредитацію на 2021/22 н. р. такі освітні програми:
–1–
ID освітньої програми в ЄДЕБО

9913

Дата завершення навчання на ОП

01.07.2022 р.

ID гаранта у ЄДЕБО

274151

ПІБ гаранта

Торба Наталія Григорівна

РНОКПП або серія та номер паспорта 2072514209
гаранта
Телефон гаранта

+38(050)-612-42-66

Телефон гаранта 2

відсутній

Електронна адреса гаранта

torbang@uem.edu.ua

***
Шляхом підписання цього повідомлення я підтверджую, що:
- належним чином уповноважений закладом вищої освіти на його подання і за потреби надам документ, який підтверджує ці
повноваження;
- наведена у цьому повідомленні інформація є достовірною, зокрема, що особи, зазначені як гаранти освітніх програм, були дійсно
належним чином призначені їх гарантами;
- заклад вищої освіти, від імені якого я подаю повідомлення, отримав від осіб, зазначених як гаранти освітніх програм, їх згоду на
збирання, оброблення та передання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти їх персональних даних,
зазначених у цьому повідомленні.

Повідомлення підписане кваліфікованим електронним підписом. Інформація про КЕП:

ПІБ: Кириченко Микола Олексійович
Дата: 22.07.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір акредитувати освітні програми

Навчальний рік 2021/22

Код ЗВО у ЄДЕБО

1395

Код ЄДРПОУ ЗВО

35830447

Назва ЗВО

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Просимо включити до Графіка прийняття заяв про акредитацію на 2021/22 н. р. такі освітні програми:
–1–
ID освітньої програми в ЄДЕБО

12529

Дата завершення навчання на ОП

01.07.2022 р.

ID гаранта у ЄДЕБО

371720

ПІБ гаранта

Горошкова Лідія Анатоліївна

РНОКПП або серія та номер паспорта 2526808987
гаранта
Телефон гаранта

+38(066)-212-39-19

Телефон гаранта 2

+38(067)-458-10-67

Електронна адреса гаранта

doroshkova69@gmail.com

–2–
ID освітньої програми в ЄДЕБО

11919

Дата завершення навчання на ОП

01.07.2022 р.

ID гаранта у ЄДЕБО

371720

ПІБ гаранта

Горошкова Лідія Анатоліївна

РНОКПП або серія та номер паспорта 2526808987
гаранта
Телефон гаранта

+38(066)-212-39-19

Телефон гаранта 2

+38(067)-458-10-67

Електронна адреса гаранта

goroshkova69@gmail.com

***
Шляхом підписання цього повідомлення я підтверджую, що:
- належним чином уповноважений закладом вищої освіти на його подання і за потреби надам документ, який підтверджує ці
повноваження;
- наведена у цьому повідомленні інформація є достовірною, зокрема, що особи, зазначені як гаранти освітніх програм, були дійсно
належним чином призначені їх гарантами;

- заклад вищої освіти, від імені якого я подаю повідомлення, отримав від осіб, зазначених як гаранти освітніх програм, їх згоду на
збирання, оброблення та передання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти їх персональних даних,
зазначених у цьому повідомленні.

Повідомлення підписане кваліфікованим електронним підписом. Інформація про КЕП:

ПІБ: Кириченко Микола Олексійович
Дата: 27.07.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну інформації про гаранта освітньої програми

Навчальний рік 2021/22

Код ЗВО у ЄДЕБО

1395

Код ЄДРПОУ ЗВО

35830447

Назва ЗВО

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Просимо змінити у Графіку прийняття заяв про акредитацію на 2021/22 н. р. інформацію про гаранта такої освітньої програми:
ID освітньої програми в ЄДЕБО

11919

ID гаранта у ЄДЕБО (поточна
інформація)

371720

ПІБ гаранта (поточна інформація)

Горошкова Лідія Анатоліївна

ID гаранта у ЄДЕБО

390048

ПІБ гаранта

Грозний Ігор Сергійович

РНОКПП або серія та номер паспорта 2595600591
гаранта
Телефон гаранта

+38(095)-447-80-03

Телефон гаранта 2

відсутній

Електронна адреса гаранта

grozny_igor@ukr.net

***
Шляхом підписання цього повідомлення я підтверджую, що:
- належним чином уповноважений закладом вищої освіти на його подання і за потреби надам документ, який підтверджує ці
повноваження;
- наведена у цьому повідомленні інформація є достовірною, зокрема, що особи, зазначені як гаранти освітніх програм, були дійсно
належним чином призначені їх гарантами;
- заклад вищої освіти, від імені якого я подаю повідомлення, отримав від осіб, зазначених як гаранти освітніх програм, їх згоду на
збирання, оброблення та передання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти їх персональних даних,
зазначених у цьому повідомленні.

Повідомлення підписане кваліфікованим електронним підписом. Інформація про КЕП:

ПІБ: Кириченко Микола Олексійович
Дата: 17.09.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну інформації про гаранта освітньої програми

Навчальний рік 2021/22

Код ЗВО у ЄДЕБО

1395

Код ЄДРПОУ ЗВО

35830447

Назва ЗВО

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Просимо змінити у Графіку прийняття заяв про акредитацію на 2021/22 н. р. інформацію про гаранта такої освітньої програми:
ID освітньої програми в ЄДЕБО

12529

ID гаранта у ЄДЕБО (поточна
інформація)

371720

ПІБ гаранта (поточна інформація)

Горошкова Лідія Анатоліївна

ID гаранта у ЄДЕБО

390048

ПІБ гаранта

Грозний Ігор Сергійович

РНОКПП або серія та номер паспорта 2595600591
гаранта
Телефон гаранта

+38(095)-447-80-03

Телефон гаранта 2

відсутній

Електронна адреса гаранта

grozny_igor@ukr.net

***
Шляхом підписання цього повідомлення я підтверджую, що:
- належним чином уповноважений закладом вищої освіти на його подання і за потреби надам документ, який підтверджує ці
повноваження;
- наведена у цьому повідомленні інформація є достовірною, зокрема, що особи, зазначені як гаранти освітніх програм, були дійсно
належним чином призначені їх гарантами;
- заклад вищої освіти, від імені якого я подаю повідомлення, отримав від осіб, зазначених як гаранти освітніх програм, їх згоду на
збирання, оброблення та передання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти їх персональних даних,
зазначених у цьому повідомленні.

Повідомлення підписане кваліфікованим електронним підписом. Інформація про КЕП:

ПІБ: Кириченко Микола Олексійович
Дата: 17.09.2021 р.

