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СКЛАД 

Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада, науковий ступінь та/або  

вчене звання 

1. Муранова 

Наталія Петрівна 

Проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та 

міжнародних зв’язків 

Голова Ради із забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності, 

доктор педагогічних наук, професор 

2. Безнос 

Олена Антонівна 

Заступник Ради із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності, 

завідувач відділу моніторингу якості освіти, ліцензування 

та акредитації 

3. Ільїна 

Тетяна Володимирівна 

Секретар Ради із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності, 

методист вищої категорії відділу моніторингу якості 

освіти, ліцензування та акредитації 

4. Антощук  

Світлана 

Володимирівна 

Доцент кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікативних технологій ЦІПО, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

5. Ануфрієва 

Оксана Леонідівна 

Завідувач аспірантури, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

6. Бурлаєнко 

Тетяна Іванівна 

Завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент 

7. Брюховецька 

Олександра Вікторівна 

Професор кафедри психології та особистісного розвитку 

ННІМП, доцент; 

8. Виноградова 

Вікторія Євгеніївна 

Завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, 

доктор психологічних наук, доцент 

 



9. Грицай 

Світлана Юріївна 

Директор Центру міжнародного співробітництва та освіти 

10. Грозний  

Ігорь Сергійович 

Професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

БІНПО, доктор економічних наук, професор 

11. Грядуща  

Віра Володимирівна 

Старший викладач кафедри технологій навчання, охорони 

праці та дизайну БІНПО, кандидат технічних наук 

12. Дубініна 

Оксана Володимирівна 

Професор кафедри публічного управління та проєктного 

менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент 

13. Івашев  

Євген Володимирович 

В.о. заступника директора з навчальної роботи, кандидат 

юридичних наук, доцент 

14. Купрієвич 

Вікторія Олександрівна 

Доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

15. Москальова 

Алла Степанівна 

Професор кафедри психології управління ЦІПО, кандидат 

психологічних наук, доцент 

16. Оліфіра 

Лариса Миколаївна 

Заступник директора з навчальної роботи ЦІПО, 

  

17. Острянська 

Олена Анатоліївна 

Доцент наукового відділу, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

18. Приходькіна 

Наталія Олексіївна 

Професор кафедри педагогічки, адміністрування і 

спеціальної освіти ННІМП, доктор педагогічних наук, 

доцент 

19. Самойленко  

Олександр 

Миколайович 

Завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну БІНПО, доктор педагогічних наук, професор 

20. Фархшатова  

Ольга Василівна 

Вчений секретар БІНПО, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

БІНПО 

21. Фещенко 

Олена Леонідівна 

Заступник директора з науково-педагогічної та навчальної 

роботи ННІМП, кандидат економічних наук, доцент 

22. Швень 

Ярослава Леонідівна 

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, 

кандидат психологічних наук, доцент 

23. Юденкова  

Олена Петрівна 
Доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат педагогічних наук 

24. Бушкевич 

Анжела Павлівна 

Студентка 4 курсу денної форми навчання, спеціальності 073 

«Менеджмент», групи МОБМ-19-Г2, в.о. голови Студентської 

колегії Університету 

25. Бірюк  

Павло Вікторович 

Студент 2 курсу денної форми навчання, спеціальності 073 

«Менеджмент», групи МОБМ-21-Д1, заступник голови 

Студентської колегії Університету 

26. Бендас 

Діана Анатоліївна 

Студентка 3 курсу денної форми навчання, спеціальності 053 

«Психологія», групи ПБ-20-Г2, в.о. секретаря Студентської 

колегії Університету 

27. Дабіч 

Артур Сергійович 

Студент 3 курсу денної форми навчання, спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», групи 

ПТБД-20-Д1, керівник спортивного відділу Студентської 

колегії Університету 

 

Голова Ради із забезпечення                             

якості освіти та освітньої діяльності                           

 
 

Наталія Муранова 

 


