НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАКАЗ
“
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Про затвердження складу
приймальної комісії у 2016 році

Для проведення прийому вступників на навчання до ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» у 2016 році відповідно до Положення про приймальну
комісію Університету
НАКАЗУЮ:
1.
Створити приймальну комісію Університету на 2016 рік під моїм
головуванням у складі:
Кириченко М. О.
Алейнікова О. В.

Ситніков О. П.

Букорос Т. О.

Пустовалов 1. В.
Савченко В. Ю.

перший проректор - проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи, заступник голови приймальної комісії;
директор Навчально-наукового інституту менеджменту та
психології (далі - ННІМП), заступник голови приймальної
комісії;
директор
Білоцерківського
інституту
неперервної
професійної освіти (далі - БІНПО), член комісії, голова
відбіркової комісії БІНПО;
доцент кафедри управління проектами та загальнофахових
дисциплін ННІМП, відповідальний секретар приймальної
комісії;
заступник директора з виховної роботи ННІМП, заступник
відповідального секретаря приймальної комісії;
заступник директора навчально-методичного центру
організації дистанційного
навчання,
член
комісії,
відповідальний адміністратор програмних засобів доступу
до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі
- ЄДЕБО) по Університету;

Коваль JI. Є.

Гончарук О. С.

Дунаєвська Я. В.

Стасюк Н. В.

Романенко О. П.
Колєснік С. С.

старший викладач кафедри педагогіки, психології та
управління
навчальними
закладами
БІНПО,
відповідальний секретар відбіркової комісії БІНПО;
старший лаборант кафедри управління навчальними
закладами та педагогіки зищої школи ННІМП, член
комісії,
оператор
ЄДЕБО,
уповноважена
особа
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду
електронних заяв;
в.о.
методиста
відділу
інформаційно-технічного
забезпечення навчального процесу БІНПО, відповідальна
особа відбіркової комісії БІНПО з питань прийняття та
розгляду електронних заяв;
старший викладач кафедри управління проектами та
загальнофахових дисциплін ННІМП, член первинної
профспілкової організації Університету, член комісії;
методист II категорії відділу навчальної роботи та
працевлаштування ННІМП, член комісії;
студент групи УПБ-15-Д-2, представник студентського
самоврядування «Студентської колегії УМО» ННІМП,
член комісії.

2.
У своїй діяльності Приймальна комісія керується Правилами
прийому до ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» у 2016 році,
розробленими згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2016 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і
науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованими у
Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року № 1351/27796.
3.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор

В. В. О лійник

