






НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Про внесення змін до складу 
Приймальної комісії у 2021 році

Відповідно до наказу ректора Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України від 26.05.2021 року № 01- 
01/293 «Про введення в дію структури ДЗВО УМО», у зв’язку з кадровими 
змінами та з метою належної організації виробничого процесу

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу «Про затвердження складу Приймальної комісії у 

2021 році» від 07.04.2021 р. № 01-01/218, а саме:
1.1. у пункті 1.2. абзаці 2 завідувач практики відділу практики та 

маркетингу освітніх послуг ННІМП замінити на завідувач 
практики навчально-методичного відділу ННІМП;

1.2. у пункті 1.2. абзаці З методист вищої категорії відділу практики 
та маркетингу освітніх послуг ННІМП замінити на методист 
вищої категорії навчально-методичного відділу ННІМП;

1.3. у пункті 1.2. абзаці 8 методист вищої категорії кафедри 
публічного управління і проектного менеджменту замінити на 
директор консультаційного центру приймальної комісії;

1.4. у пункті 1.3. абзаці 12 відділ навчальної роботи ЬШІМП замінити 
на навчально-методичний відділ ННІМП;

1.5. у пункті 1.3. абзаці 19 методист вищої категорії Відділення 
підготовки іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти 
ННІМП замінити на методист вищої категорії підготовчого 
відділення іноземних громадян центру міжнародного 
співробітництва та освіти;

1.6. у пункті 1.3. абзаці 22 методист вищої категорії відділу 
організації освітнього процесу та моніторингу замінити на



методист вищої категорії відділу моніторингу ЯКОСТІ вищої 
освіти.

2. Вивести зі складу Приймальної комісії:
2.1. Жукову І.В. -  заступника директора Навчально-наукового 

інституту менеджменту і психології УМО з навчально-виховної 
роботи (наказ від 19.06.2021 р. №.123-К «Про надання відпустки 
Жуковій І.В.»);

2.2. Вовнянко М.В. -  завідувачку відділу організації освітнього 
процесу та моніторингу УМО (наказ від 28.05.2021 р. № 99-К 
«Про звільнення Вовнянко М.В.»);

2.3. Вищневську Г.П. -  завідувачку Відділення підготовки іноземних 
громадян до вступу у заклади вищої освіти ННІМП (наказ від 
31.05.2021 р. № 89-К «Про переміщення Вищневської Г.П.»);

2.4. Чепенко Є.С. -  здобувана вищої освіти заочної форми навчання, 
голови Студенської колегії УМО.

3. Ввести до складу Приймальної комісії:
3.1. Драгу нову В.В. -  заступника директора Навчально-наукового 

інституту менеджменту і психології УМО з навчально-виховної 
роботи, відповідального секретаря Комісії (наказ від 08.07.2021 р. 
№ 140-К «Про переведення ДрагуновоїВ.В.)»;

3.2. Грицай С.Ю. -  директора центру міжнародного співробітництва 
та освіти (наказ № 99-К від 09.06.2021 р. «Про призначення 
Грицай С.Ю.»);

3.3. Безнос О.А. -  завідувачку відділом моніторингу якості вищої 
освіти (наказ від 28.05.2021 р. № 84-К «Про призначення Безнос 
О.А.»);

3.4. Бушкевич А.П. -  здобувача вищої освіти заочної форми 
навчання, в.о. голови Студенської колегії УМО.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


