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Про затвердження складу 
Приймальної комісії у 2022 році

З метою забезпечення прийому вступників для здобуття вищої освіти до ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» (далі - УМО) у 2022 році, відповідно до Положення про 
Приймальну комісію ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Правил прийому для здобуття 
вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 році, 
згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 392 від 27 квітня 2022 року «Про 
затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» 
(зареєстровано у Міністерстві юстиції України 3 травня 2022 року за № 487/37823) (зміни 
Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році в наказі від 02.05.2022 № 
400)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад Приймальної комісії (далі - Комісії) УМО на 2022 рік: 

1.1. Керівний склад Комісії:
Кириченко М.О. 
Муранова Н.П.

Спірін О.М.

Рожнова Т.Є.

- ректор, голова Комісії;
- проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних 
зв’язків, заступник голови Комсії;

проректор з наукової роботи та цифровізації, заступник голови 
Комісії;
- директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
УМО (далі - ННІМП), заступник голови Комісії;

1.2. Секретаріат Комісії:
Драгунова В.В. 

Фещенко О.Л.

• • роботи ННІМП,

Корсакевич С.С.

Максиміхіна О.В.

Шмагун А.В.

- заступник директора з навчально-виховної 
відповідальний секретар Комісії;

заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи 
ННІМП, перший заступник відповідального секретаря Комісії з питань 
інформаційно-аналітичного забезпечення Комісії;
- директор Консультаціного центру Приймальної комісії, 
відповідальний за статистично-аналітичні питання роботи Комісії, за 
роботу з договорами вступників, реєстрацію електронних кабінетів 
вступників, член Комісії;
- методист вищої категорії навчально-методичного відділу ННІМП, 
відповідальний за роботу в системі ЄДЕБО, член Комісії;
- завідувач практикою навчально-методичного відділу ННІМП, 
відповідальний за роботу в системі ЄДЕБО, формування рейтингових



Задніпрянець О.Г.
списків та наказів на зарахування, член Комісії;
- методист вищої категорії Консультаційного центру Приймальної 
комісії, відповідальний за формування особових справ, прийом

Юрченко О.П.
документів, член Комісії;
- методист кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 
ННІМП, відповідальний за прийом та оформлення документів, член 
Комісії;

Абдишева Н.С. - методист вищої категорії кафедри публічного управління і проектного 
менеджменту ННІМП, відповідальний за прийом та оформлення 
документів, член Комісії;

Бобруйко М.О. - старший лаборант кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту ННІМП, відповідальний за прийом та оформлення 
документів, член Комісії;

Бойко О.М. - методист вищої категорії навчально-методичного відділу ННІМП, 
відповідальний за прийом та оформлення документів, член Комісії;

Мельник Т.В. - методист вищої категорії навчально-методичного відділу ННІМП, 
відповідальний за прийом та оформлення документів, член Комісії;

Корсак В.М. - лаборант навчально-методичного відділу ННІМП, відповідальний за 
прийом та оформлення документів, член Комісії;

Сергієнко О.С. - методист вищої категорії навчально-методичного відділу ННІМП,
відповідальний за прийом та оформлення документів, член Комісії.

1.3. Члени Комісії:
Сидоренко В.В. - директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Карташов Є.Г.
(далі - БІНПО), голова Відбіркової комісії БІНПО, член Комісії;

завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту 
ННІМП, член Комісії;

Дегтярьова І.О. професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту 
ННІМП, член Комісії;

Бурлаєнко Т.І. завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 
ННІМП, член Комісії;

Михайлов А.П. - доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту 
ННІМП, член Комісії;

Брусєнцева О.А. - старший викладач кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту ННІМП, член Комісії;

Хілько С.О. - доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП, член 
Комісії;

Гусев А.1. - доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП, член 
Комісії;

Мухіна Л.Я. старший викладач кафедри психології та особистісного розвитку 
ННІМП, член Комісії;

Сіданіч І.Л. - завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 
ННІМП, член Комісії;

Тимошко Г.М. професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 
ННІМП, член Комісії;

Приходькіна Н.О. професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 
ННІМП, член Комісії;

Івашев Є.В. в.о. заступника директора з НР, заступник голови Відбіркової комісії 
БІНПО, член Комісії;

Єрмоленко А.Б. завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-
*

гуманітарних дисциплін, відповідальний секретар Відбіркової комісії 
БІНПО, член комісії;

Рудич О.О. - доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, член 
Відбіркової Комісії;
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Бєлік Н.І. 
Депутат Т.О. 
Безнос О.А.

- головний бухгалтер УМО, член Комісії; 
начальник фінансово-економічного відділу УМО, член Комісії; 
завідувач відділу моніторингу якості вищої освіти, ліцензування та

акредитації УМО, член Комісії;
директор Центру міжнародного співробітництва та освіти УМО, 

член Комісії;
завідувач Підготовчого відділення іноземних громадян, член Комісії 
завідувач аспірантури УМО, член Комісії; 
начальник відділу роботи з персоналом УМО, член Комісії;

- завідувач навчально-методичного відділу ННІМП, член комісії; 
провідний юрисконсульт УМО, член Комісії;
здобувачка вищої освіти групи ПВШ-21-1 ІзМ БІНПО, член Комісії; 
здобувач вищої освіти денної форми навчання ННІМП, голова 

Студентської колегії УМО, член Комісії.
2. Покласти відповідальність за організацію комп’ютерної та телефонної мережі Комісії, 

забезпечення безперебійного доступу до сервісу ЄДЕБО на директора Навчально-методичного 
центру інформаційно-цифрових систем та технології Савченка В.Ю.

3. У своїй діяльності Приймальній комісії ДЗВО «УМО» керуватися Правилами прийому 
для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
в 2022 році, розробленому у відповідності з Порядок прийому на навчання для здобувачів вищої 
освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 392 від 27 квітня 
2022 року (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 02 травня 2022 
року за № 400) та Положення про Приймальну комісію ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

4. Вважати наказ ректора від 7 квітня 2021 року № 01-01/218 «Про затвердження складу 
Приймальної комісії у 2021 році» зі змінами таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишай? за собою.

Грицай С.Ю.

Бородінова Л.Ю. 
Ануфрієва О.Л. 
Поліщук Т.І. 
Іванилова О.А. 
Лапоша М.І. 
Петрушак О.М. 
Бірюк П.В.
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Ректор М.О. Кириченко-
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Н А П Н  України

ДЕРЖ А ВНИ Й  ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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( ДЗВО «У М О» )

Н А К А З
«15» липня 2022 р. Київ №01-01/298

Про внесення змій до складу
Приймальної комісії у 2022 році

З метою забезпечення прийому вступників для здобуття вищої освіти до ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» (далі — УМО) у 2022 році, відповідно до 
Положення про Приймальну комісію Державного закладу вищої освіти «Університет 
менеджемнту освіти» НАПН України, у зв’язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу «Про затвердження складу Приймальної" комісії
у 2021 році» від 02.05.2022 р. № 01-01/191.

2. Вивести зі складу Приймальної комісії:
2.1. Карташова Є.Г. -  завідувача кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ННІМП.
3. Ввести до складу Приймальної комісії Бережну Г.В. -доцента кафедри 

публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, к.е.н., доцента.
4. Пункт 2 викласти в новій редакції:

«Покласти відповідальність за організацію комп’ютерної та 
телефонної мережі Комісії, забезпечення безперебійного доступу до сервісу 
ЄДЕБО та здійснення технологічного супровіду дистанційної організації 
вступних випробувань на директора Навчально-методичного центру 
інформаційно-цифрових систем та технологій Савченка В.Ю.

Покласти відповідальність за перевірку на оригінальність 
мотиваційних листів вступників на уповноваженого з питань запобігання та 
виявлення корупції на доцента кафедри менеджменту освіти і права 
Центрального інституту післядипломної освіти Пугач В.Г.

Покласти відповідальність за розміщення інформаційних матеріалів на 
сайті Університету на директора центру мережевих електронних освітніх 
ресурсів та наукометрії Алейнікова Д.О.».

5. Контроль за виконань за собою.
Ректор М.О. Кириченко


