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Про затвердження складу 
екзаменаційних комісій 
на 2020 рік

З метою забезпечення роботи екзаменаційних комісій для проведення 
атестації випускників Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2020 році

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад екзаменаційних комісій на 2020 рік за наступними галузями 

знань/спеціальностями:
1.1. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки» спеціальності «Економіка», освітня програма 
«Управління персоналом та економіка праці» (УПБ-16-Г2):

голова комісії, завідувач кафедри фінансів, банківської
-  та страхової справи МАУП, доктор економічних наук, 

професор;
заступник голови комісії, заступник директора з

-  науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП 
УМО, кандидат економічних наук, доцент; 
член комісії, завідувач кафедри економіки,

-  підприємництва та менеджменту ННІМП УМО,
кандидат педагогічних наук, доцент; 
член комісії, професор кафедри економіки,

-  підприємництва та менеджменту ННІМП УМО, доктор 
економічних наук, професор;
член комісії, заступник директора з науково-навчальної 
роботи БІНПО УМО, доктор економічних наук, доцент; 
член комісії, доцент кафедри економіки,

-  підприємництва та менеджменту ННІМП УМО,
кандидат педагогічних наук, доцент; 
секретар комісії, завідувач відділу навчальної роботи 
ННІМП УМО, кандидат економічних наук, доцент.

Дацій Олександр 
Іванович

Фещенко Олена 
Леонідівна

Бурлаєнко Тетяна 
Іванівна

Іванова Валентина 
Василівна

Клокар Олег 
Олександрович

Морозова Марина 
Едуардівна

Іванилоза Оксана 
Анатолівна



1.2. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» (МОБ-16-Г2, МОБ-16-Д2), за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент 
організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) (МОБМ-18-Г1, 
МОБМ-18-Д1):
Саух Ірина — голова комісії, професор кафедри економіки,
Василівна менеджменту і маркетингу Житомирського державного

університету ім. І.Франка, доктор економічних наук, 
доцент;

Алейнікова Олена 
Володимирівна
Бурлаєнко Тетяна 
Іванівна

Іванова Валентина 
Василівна

Ануфрієва Оксана 
Леонідівна

заступник голови комісії, директор ННІМП УМО, 
доктор наук з державного управління, професор;
член комісії, завідувач кафедри економіки,
підприємництва та менеджменту ННІМП УМО 
кандидат педагогічних наук, доцент;
член комісії, професор кафедри економіки,
підприємництва та менеджменту ННІМП УМО, доктор 
економічних наук, професор;
член комісії, професор кафедри економіки,
підприємництва та менеджменту ННІМП УМО, 
кандидат педагогічних наук, доцент;

Іванилова Оксана 
Анатоліївна

секретар комісії, завідувач відділу навчальної роботи 
ННІМП УМО, кандидат економічних наук, доцент.

1.3. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма 
«Управління навчальним закладом» (за типом) (УНЗ-18-Г1, УНЗ-18-Г2):

Коцур Віктор 
Петрович

Кириченко Микола 
Олексійович 
Алейнікова Олена 
Володимирівна

голова комісії, ректор Переяслав-Хмельницького 
університету, дійсний член НАПН України, доктор 
історичних наук, професор;
заступник голови комісії, ректор УМО, кандидат 
педагогічних наук, доцент;
член комісії, директор ННІМП УМО, доктор наук з 
державного управління, професор;

Сіданіч Ірина 
Леонідівна

Тимошко Ганна 
Миколаївна

Махиня Тетяна 
Анатоліївна

Мельник Тетяна 
Валентинівна

член комісії, професор кафедри педагогіки, управління і 
адміністрування ННІМП УМО, доктор педагогічних 
наук, доцент;
член комісії, професор кафедри педагогіки,
адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, доктор 
педагогічних наук, професор;
член комісії, професор кафедри педагогіки,
адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, 
кандидат педагогічних наук, доцент;
секретар комісії, методист вищої категорії відділу
навчальної роботи ННІМП УМО.



1.4. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні 
та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» (ПБ-16-Д2, ПБ-16-Г2), за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» (КПМ-18-Г1):

Ставицька Світлана 
Олексіївна

Лушин Павло 
Володимир ович

Олійник Віктор 
Васильович

голова комісії, завідувач кафедри загальної і соціальної 
психології та психотерапії Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
доктор психологічних наук, професор; 
заступник голови комісії, завідувач кафедри психології 
та особистісного розвитку ННІМП УМО, доктор 
психологічних наук, професор;
член комісії, радник ректора УМО, академік НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор;

Брюховецька
Олександра
Вікторівна

член комісії, професор кафедри психології та 
особистісного розвитку ННІМП УМО, доктор 
психологічних наук, доцент;

Хілько Світлана 
Олександрівна

Мельник Тетяна 
Валентинівна

член комісії, доцент кафедри психології та 
особистісного розвитку ННІМП УМО, кандидат 
психологічних наук;
секретар комісії, методист вищої категорії відділу 
навчальної роботи ННІМП УМО.

Падалка Олег 
Семенович

Клокар
Іванівна

1.5. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня 
програма «Педагогіка вищої школи» (ПВШ-18-Г1):

голова комісії, завідувач кафедри економіки освіти та
- управління факультету соціально-економічної освіти та 

управління Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор;

-  заступник голови комісії, перший проректор-проректор 
з науково-педагогічної, освітньої роботи та 
міжнародних зв’язків УМО, доктор педагогічних наук, 
професор;
член комісії, директор ННІМП УМО, доктор наук з 
державного управління, професор;

Наталія

Алейнікова Олена 
Володимирівна
Сіданіч Ірина 
Леонідівна

Махиня Тетяна 
Анатоліївна

Приходькіна 
Наталя Олексіївна

член комісії, професор кафедри педагогіки, управління і 
адміністрування ННІМП УМО, доктор педагогічних 
наук, доцент;
член комісії, професор кафедри педагогіки,
адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 
член комісії, доцент кафедри педагогіки,
адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, 
кандидат педагогічних наук, доцент;



Мельник Тетяна -  секретар комісії, методист вищої категорії відділу 
Валентинівна навчальної роботи ННІМП УМО.

1.6. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня 
програма «Християнська педагогіка» (ПВШ-18-Х1,ПВШ-18-Х2):

Падалка Олег 
Семенович

Кириченко Микола 
Олексійович
Алейнікова Олена 
Володимирівна

голова комісії, завідувач кафедри економіки освіти та 
управління факультету соціально-економічної освіти та 
управління Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор; 
заступник голови комісії, ректор УМО, кандидат 
педагогічних наук, доцент;
член комісії, директор ННІМП УМО, доктор наук з 
державного управління, професор;

Сіданіч Ірина 
Леонідівна

Приходькіна 
Наталя Олексіївна

Махиня Тетяна 
Анатоліївна

Мельник Тетяна 
Валентинівна

член комісії, професор кафедри педагогіки, управління і 
адміністрування ННІМП УМО, доктор педагогічних 
наук, доцент;
член комісії, доцент кафедри педагогіки,
адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО,
кандидат педагогічних наук, доцент;
член комісії, професор кафедри педагогіки,
адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО,
кандидат педагогічних наук, доцент;
секретар комісії, методист вищої категорії відділу
навчальної роботи ННІМП УМО.

1.7. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма 
«Управління проектами» (УП-18-Г1):

Саух Ірина 
Василівна

Алейнікова Олена 
Володимирівна
Карташов Євген 
Григорович

Букорос Тетяна 
Олександрівна

Бережна Г алина 
Віталіївна

голова комісії, професор кафедри економіки, 
менеджменту і маркетингу Житомирського 
державного університету ім. І.Франка, доктор 
економічних наук, доцент;
заступник голови комісії, директор ННІМП УМО, 
доктор наук з державного управління, професор;
член комісії, завідувач кафедри публічного управління 
і проектного менеджменту ННІМП УМО, доктор наук 
з державного управління, професор; 
член комісії, професор кафедри публічного управління 
і проектного менеджменту ННІМП УМО, кандидат 
політичних наук, доцент;
член комісії, доцент кафедри публічного управління і 
проектного менеджменту ННІМП УМО, кандидат 
економічних наук, доцент;



Іванилова Оксана 
Анатоліївна

секретар комісії, завідувач відділу навчальної роботи 
ННІМП УМО, кандидат економічних наук, доцент.

1.8. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі 
знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Спеціальна освіта» (СО-18-Г1, СО- 
18-Г2):
Супрун Микола 
Олексійович

голова комісії, професор кафедри психокорекційної 
педагогіки Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, 
професор;

Клокар Наталія 
Іванівна

заступник голови комісії, перший проректор-проректор 
з науково-педагогічної, освітньої роботи та 
міжнародних зв’язків УМО, доктор педагогічних наук, 
професор;

Г ладуш Віктор 
Антонович

член комісії, професор кафедри педагогіки, 
-  адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, 

доктор педагогічних наук, професор;
Сіданіч Ірина 
Леонідівна

член комісії, професор кафедри педагогіки, управління і 
— адміністрування ННІМП УМО, доктор педагогічних

Висоцька Алла 
Михайлівна

наук, доцент;
член комісії, доцент кафедри педагогіки, 

— адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, 
кандидат педагогічних наук, ст. наук. співробітник;

Рожнова Тетяна 
Євгенівна

член комісії, доцент кафедри педагогіки, адміністрування 
— і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних 

наук;
Мельник Тетяна секретар комісії, методист вищої категорії відділу
Валентинівна навчальної роботи ННІМП УМО.

1.9. За другим (магістерським) освітнім рівнем вищої освіти галузі знань 
28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування» (ДС-17-Г1, ДС-18-Г1):
Драган Іван голова комісії, завідувач кафедри економічної
Олександрович безпеки, публічного управління та адміністрування 

— Державного університету «Житомирська

Кириченко Микола 
Олексійович

політехніка», доктор наук з державного управління, 
ст. наук. співроб.;
заступник голови комісії, ректор УМО, кандидат 

-  педагогічних наук, доцент;

Карташов Євген 
Григорович

член комісії, завідувач кафедри публічного 
-  управління і проектного менеджменту ННІМП УМО,

Алейнікова Олена 
Володимирівна

доктор наук з державного управління; 
член комісії, директор ННІМП УМО, доктор наук з 

-  державного управління, професор;

Клокар Олег 
Олександрович

член комісії, заступник директора з науково
-  навчальної роботи БІНПО УМО, доктор економічних 

наук, доцент;



Діденко Ніна 
Григорівна

Іванилова Оксана 
Анатоліївна

член комісії, професор кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту ННІМП УМО, 
доктор наук з державного управління, професор; 
секретар комісії, завідувач відділу навчальної роботи 
ННІМП УМО, кандидат економічних наук, доцент.

1.10. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова 
діяльність» (ПТБДМ -18-Г2):

Дацій Олександр 
Іванович

Клокар Наталія 
Іванівна

Фещенко Олена 
Леонідівна

Бурлаєнко Тетяна 
Іванівна

Іванова Валентина 
Василівна

Савчук Людмила 
Миколаївна

Іванилова Оксана 
Анатолівна

голова комісії, завідувач кафедри фінансів, банківської та 
страхової справи МАУП, доктор економічних наук, 
професор;
заступник голови комісії, перший проректор-проректор з 
науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних 
зв’язків УМО, доктор педагогічних наук, професор; 
заступник директора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи ННІМП УМО, кандидат економічних 
наук, доцент;
член комісії, завідувач кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту ННІМП УМО, кандидат 
педагогічних наук, доцент;
член комісії, професор кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту ННІМП УМО, доктор 
економічних наук, професор;
член комісії, доцент кафедри економіки, підприємництва 
та менеджменту ННІМП УМО, кандидат технічних наук, 
доцент;
секретар комісії, завідувач відділу навчальної роботи 
ННІМП УМО, кандидат економічних наук, доцент.

2. Атестацію випускників ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
провести відповідно графіку освітнього процесу та розкладів роботи 
екзаменаційних комісій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора -  проректора з
науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Клокар Н. І.
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