
 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  

НАВЧАЛЬНО -НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛІЇ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

“26 “ лютого 2022 р.               м. Київ   № 2.05/ 2 

 

 

Про створення оперативного штабу  

ННІМП  

 

 

У зв’язку з початком військових дій Російської Федерації проти нашої 

суверенної держави, відповідно до наказу ректора ДЗВО «УМО» № 01-01/110 

 «Про створення оперативного штабу УМО» від 24. 02. 2022 року та з метою 

узгоджених дій, що спрямовані на забезпечення життєдіяльності Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології в умовах військового стану  

 
ЗОБО’ЯЗУЮ: 

 

1. Створити оперативний штаб Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології (далі – оперативний штаб ННІМП) у складі: 

Рожнова Т. Є. – директор ННІМП, начальник оперативного штабу 

ННІМП; 

Фещенко О. Л. – заступник директора з науково-педагогічної та 

навчальної  роботи, заступник начальника оперативного штабу – 

відповідальна за зв’язок з науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками. 

Члени штабу: 

Драгунова В. В.  – заступник директора з навчально-виховної роботи – 

відповідальна за зв’язок зі здобувачами вищої освіти; 

Чепенко Є. С. – завідувач гуртожитку, голова асоціації випускників 

Студентської колегії УМО – відповідальна за зв’язок зі здобувачами вищої 

освіти які лишилися в гуртожитку; 

Іванилова О. А. – завідувач навчально-методичним відділом ННІМП; 

Сіданіч І. Л. – завідувач кафедри педагогіки, адміністрування та 

спеціальної освіти; 

Бурлаєнко Т. І. – завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту; 



Лушин П. В. – завідувач кафедри психології та особистісного 

розвитку; 

Карташов Є. Г. – завідувач кафедри публічного управління та 

проектного менеджменту; 

Юрченко О. П. – методист вищої категорії кафедри педагогіки, 

адміністрування та спеціальної освіти; 

Мухіна Л. Я. - методист вищої категорії кафедри психології та 

особистісного розвитку; 

Бірюк П. – Голова Студентської колегії УМО; 

Інжиєвська Л. А. – доцент кафедри психології та особистісного 

розвитку ННІМП. 

2. Оперативному штабу ННІМП забезпечити всі організаційні заходи задля 

забезпечення життєдіяльності, життя та здоров’я науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

3. Заступника начальника оперативного штабу ННІМП Фещенко О. Л.: 

            3.1. зібрати всю інформацію про науково-педагогічних, 

педагогічних працівників щодо їхнього перебування в гуртожитку, в 

м. Києві та евакуації; 

          3.2.  здійснювати постійний зв’язок з науково-педагогічними, 

педагогічними працівниками які лишилися в гуртожитку. У разі 

виникнення загрози щодо їх безпеки життєдіяльності, виникнення 

проблем щодо: переміщення, забезпечення продуктами харчування, 

забезпечення медикаментами ставити до відома начальника штабу ННІМП 

Рожнову Т. Є.. 

4. Члену оперативного штабу ННІМП Драгуновій В. В.: 

4.1. зібрати всю інформацію про здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання від кураторів та старост академічних груп 

щодо їхнього перебування в гуртожитку, в м. Києві та 

евакуації; 

4.2. здійснювати постійний зв’язок з кураторами та старостами 

академічних груп щодо проблем: переміщення, забезпечення 

продуктами харчування, безпеки життєдіяльності, 

забезпечення медикаментами здобувачів вищої освіти; 

4.3. у разі загрози життю здобувачам вищої освіти повідомляти 

начальника штабу ННІМП Рожнову Т. Є..   

5. Завідувачів кафедр ННІМП (Сіданіч І. Л., Бурлаєнко Т. І., Лушину П. В., 

Карташову Є. Г.) постійно здійснювати зв’язок з науково-педагогічними, 

педагогічними працівниками кафедр, здобувачами вищої освіти в онлайн-

режимі (при можливості) та підтримувати моральний їх дух. 

6. Кафедру психології та особистісного розвитку (проф..Лушин П. В.) 

організувати надання постійної психологічної допомоги «Як собі 

допомогти під час війни» науково-педагогічним, педагогічним 

працівникам та здобувачам вищої освіти. 



7. Члена штабу Інжиєвській Л. А., по можливості, створити групи з 

надання психологічної допомоги для поранених.  

8. Члена штабу Чепенко Є. С. постійно інформувати начальника штабу 

ННІМП Рожнову Т. Є. щодо здобувачів вищої освіти які лишилися  в 

гуртожитку. 

9. Голову Студентської колегії УМО Бірюка Павла постійно здійснювати 

збір інформації від членів Студентської колегії УМО щодо проблем у 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання які перебувають у 

м. Києві, евакуйовані, або перебувають по місцю проживання. 

10. Оперативний штаб ННІМП: 

10.1.  вести постійно роботу щодо підтримки морального духу здобувачів 

вищої освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників; 

10.1. розглядати питання щодо участі у волонтерському русі здобувачів 

вищої освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників. 

11. Члена штабу ННІМП Іванилову О. А. вчасно повідомляти здобувачів 

вищої освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників щодо 

змін в організації освітнього процесу під час воєнного стану. 

12. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою. 

Директор, начальник оперативного  штабку     ННІМП Тетяна РОЖНОВА 

 

 


