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СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
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Кириченко М.О. – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

голова Приймальної комісії; 

Клокар Н. І. – перший проректор – проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи, заступник 

голови Приймальної комісії; 

Алейнікова О. В. – директор Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології (далі – ННІМП), 

заступник голови Приймальної комісії; 

Лобода С. М.  – заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП, заступник голови Приймальної комісії; – заступник директора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи ННІМП, заступник голови 

Приймальної комісії; 

Ситніков О. П. – директор Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (далі – БІНПО), голова 

відбіркової комісії БІНПО, член комісії; 

Палькевич Ю. С. – завідувач відділу практики та маркетингу освітніх 

послуг ННІМП, відповідальний секретар 

Приймальної комісії, адміністратор програмних 

засобів доступу до Єдиної держаної електронної 

бази з питань освіти по Університету; 

Мостіпан О.М. – доцент кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ННІМП, заступник 

відповідального секретаря Приймальної комісії; 

Гладуш В. А. – професор кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи ННІМП, член комісії; 

Любченко Н. В. – доцент кафедри менеджменту освіти та права 

Центрального інституту післядипломної освіти, 

член комісії; 

Савченко В. Ю. – директор Навчального центру інформаційно-

цифрових систем та технологій Університету, член 

профспілкової організації Університету, член 

комісії; 

Ануфрієва О. Л. – завідувач аспірантури УМО, член комісії; 

Поліщук Т. І. – начальник відділу роботи з персоналом УМО, член 



комісії; 

Вишневська Г. П.  – завідувач Відділення підготовки іноземних 

громадян до вступу у заклади вищої освіти 

ННІМП, член комісії; 

Букорос Т. О. – професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ННІМП, член комісії; 

Сахно О. В.   – доцент кафедри технології навчання, охорони 

праці та дизайну БІНПО, відповідальний секретар 

відбіркової комісії БІНПО, член комісії; 

Швидченко В. В.  – методист вищої категорії відділу навчальної 

роботи ННІМП, уповноважена особа Приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, член комісії; 

Григоренко С. С. – методист відділу сучасних технологій виробництва 

БІНПО, уповноважена особа відбіркової комісії з 

питань прийняття та розгляду електронних заяв, 

член комісії; 

Косюк В. С. – здобувач вищої освіти денної форми навчання, 

член комісії. 
 


