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«Університет менеджменту освіти» 

Касьян Сергій Петрович 

 
 

дата народження: 27 квітня 1962 р. 

вік: 60 років; 

місце народження: с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області; 

сімейний стан: одружений (дочка 39 років, син 31 рік, син 27 років); 
 

Освіта: 

1979 -1983 - Полтавське вище військове училище (інженер з експлуатації 

радіотехнічних засобів); 

1991 – 1994 - Військова академія, м. Київ (диплом з відзнакою). 

2010 – 2011 - Львівський університет бізнесу та права (диплом магістра з 

правознавства (з відзнакою)). 

 

Досвід роботи: 

 

З січня 2023 р. професор кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти», організація освітньої та наукової діяльності 

кафедри у сфері підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-

педагогічних кадрів освіти, викладання дисциплін хмарні технології в освіті, 

застосування цифрових технологій в практичній діяльності педагога, організація 

дистанційного навчання в закладах освіти, інформатизація суспільства; 

 

З листопада 2021 р. по грудень 2022 р. - доцент кафедри відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного закладу 

вищої освіти «Університет менеджменту освіти». 

 

З листопада 2016 р. по листопад 2021 р. – завідувач кафедри відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного закладу 

вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

З квітня 2015 по листопад 2016 - директор навчально-методичного центру 

організації дистанційного навчання Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти», технічний та методичний супровід 

дистанційного навчання в університеті. 

 



З лютого 2014 по квітень 2015 - начальник відділу кадрової та правової роботи 

Державного вищого навчального закладу «Університету менеджменту освіти», 

за суміщенням старший викладач кафедри управління навчальним закладом та 

педагогіки вищої школи цього ж університету, викладання навчальних 

дисциплін «Організація дистанційного навчання», «Комунікації в навчальному 

закладі» та «Логіка»; 

 

Вересень 2013 р. по лютий 2014 - заступник директора Інституту 

менеджменту та психології Університету менеджменту освіти: 

- організація освітнього процесу та наукової діяльності інституту; 

- керівництво проведенням ліцензування та акредитації напрямів підготовки та 

спеціальностей; 

- організація виховної роботи зі студентами; 

- проведення навчальних занять з навчальних дисциплін «Організація 

дистанційного навчання» та «Комунікації в навчальному закладі»; 

 

2012-2013 р.р. – заступник директора навчально-наукового інституту 

телекомунікацій та інформатизації Державного університету інформаційно-

комунікаційних технологій: 

- організація освітнього процесу та наукової діяльності інституту; 

- керівництво проведенням ліцензування та акредитації напрямів підготовки та 

спеціальностей; 

- організація виховної роботи зі студентами; 

- проведення навчальних занять; 

- виконання обов’язків помічника ректора Державного університету 

інформаційно-комунікаційних технологій з питань навчальної роботи. 

 

2006 - 2012 р.р. - головний спеціаліст відділу природничої та технічної освіти 

департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України: 

- експертиза проектів нормативних документів; 

- розроблення нормативного забезпечення вищої освіти; 

- експертиза правил прийому закладів вищої освіти; 

- організація дистанційної форми навчання; 

- організація підготовки кадрів з вищою освітою для IT-галузі, галузі транспорту 

та ін.; 

- організація та проведення нарад з керівниками вищих навчальних закладів з 

питань організації навчального процесу та вступної кампанії; 

- участь у перевірках діяльності закладів вищої освіти; 

- робота зі скаргами і заявами громадян, вирішення трудових спорів та ін. 

- виконання обов’язків начальника відділу у разі його відсутності. 

 

1997 – 2005 р.р. - викладач кафедри управління військами Національної 

академії оборони України: 

- проблеми застосування засобів автоматизації управління; 

- проблеми організації роботи органів управління; 



- інформаційні технології; 

- керівництво виконанням магістерських робіт; 

- проведення наукової роботи. 

 

1995-1997 р.р. – науковий співробітник, старший науковий співробітник, 

начальник відділення центру оперативної підготовки Національної академії 

оборони України: 

- забезпечення проведення комп’ютерних навчань; 

- керівництво розробленням програмного забезпечення для автоматизованих 

робочих місць посадових осіб штабів різного рівня; 

- проведення занять з питань автоматизації роботи штабів; 

- розроблення пропозицій щодо автоматизації процесу прийняття рішення. 
 

1994-1995 р.р. - молодший науковий співробітник науково-дослідницького 

центру Генерального штабу Збройних Сил України: 

- дослідження проблем національної безпеки. 
 

1983 – 1991 р.р. - служба у військах на різних командних посадах. 

1986 р. – участь у бойових діях в Афганістані. 
 
 

У березні 2016 року захистив дисертацію на тему: «Управління 

документообігом у закладах післядипломної освіти на основі хмарних 

технологій» та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук» 

 

З квітня 2022 доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій 
 

Нагороди: 
 

нагрудні знаки: «Відмінник освіти України» (2010 р.) та «Петро Могила» 

(2012 р.),  

2 почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, подяка від Міністра, 

почесна грамота Національної академії педагогічних наук України, подяка 

Київського міського голови. 

Військові нагороди. 
 

Знання мов: 

українська, – рідна;  

російська – вільно; 

англійська та польська – вільне читання і переклад. 
 

Робота з комп’ютером: 

Досконале знання комп’ютерних технологій. 

Кваліфікований користувач MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access),  

навички роботи з Internet (MS Explorer) та E-mail (Outlook Express), хмарні 

технології Microsoft 365, Google Workspaces for Education 
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