
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

 

 
ВВЕДЕНО 

в дію наказами ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

від 13.01.2023 року № 01-01/12 

 

 

СКЛАД 

Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада, науковий ступінь та/або вчене звання 

1. Муранова 

Наталія Петрівна 

Голова Ради із забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності, проректор з науково-педагогічної, освітньої 

роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, 

професор 

2. Безнос 

Олена Антонівна 

Заступник голови 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 

Завідувач кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних 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. Виноградова  

Вікторія Євгеніївна 

Завідувач кафедри психології та особистісного розвитку,  

доктор психологічних наук, доцент 

8. Волярська  

Олена Станіславівна 

Науковий співробітник кафедри педагогіки та андрагогіки 

Філософського факультету університету Коменського в 

Братиславі (Словацька Республіка), доктор педагогічних 

наук, професор (за згодою) 

 

«13» січня 2023 року 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада, науковий ступінь та/або вчене звання 

9. Грицай 

Світлана Юріївна 

Директор Центру міжнародного співробітництва та освіти 

10. Грядуща  

Віра Володимирівна 

Доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну БІНПО, кандидат технічних наук 

11. Дубініна 

Оксана 

Володимирівна 

Професор кафедри публічного управління та проєктного 

менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент 

12. Ілляхова 

Марина 

Володимирівна 

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, кандидат 

філософських наук, доцент 

13. Кройтор  

Володимир 

Андрійович 

Професор кафедри цивільного права та процесу факультету 

№ 6 Харківського національного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор  

(за згодою) 

14. Купрієвич 

Вікторія 

Олександрівна 

Доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

15. Кучерак 

Ірина 

Володимирівна 

Доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін БІНПО 

16. Маслова 

Оксана 

Володимирівна 

Завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну БІНПО, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

17. Москальова 

Алла Степанівна 

Професор кафедри психології управління ЦІПО, кандидат 

психологічних наук, доцент 

18. Оліфіра 

Лариса Миколаївна 

Заступник директора з навчальної роботи ЦІПО, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

19. Отамась 

Інна Григорівна 

Завідувач наукового відділу, кандидат історичних наук, 

доцент 

20. Петроє  

Ольга Михайлівна 

Завідувач відділу дослідницької діяльності університетів 

Інституту вищої освіти НАПН України, голова громадської 

організації «Аналітично-консалтинговий центр публічного 

врядування і права», доктор наук з державного управління, 

професор (за згодою) 

21. Приходькіна 

Наталія Олексіївна 

Професор кафедри педагогічки, адміністрування і 

спеціальної освіти ННІМП, доктор педагогічних наук, 

доцент 

22. Самойленко  

Олександр 

Миколайович 

Професор кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну БІНПО, доктор педагогічних наук, професор 

23. Саух 

Петро Юрійович  

 

Академік-секретар Відділення вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук України, дійсний член (академік) 

Національної академії педагогічних наук України, доктор 

філософських наук, професор (за згодою) 

24. Сейко 

Наталія Андріївна  

Професор кафедри соціальних технологій Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, доктор 

педагогічних наук, професор (за згодою) 

25. Фещенко 

Олена Леонідівна 

Заступник директора ННІМП, кандидат економічних наук, 

доцент  

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада, науковий ступінь та/або вчене звання 

26. Чорненька  

Крістіна Іванівна 

Міський голова Ржищівської міської громади Київської 

області, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне 

управління та адміністрування» Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (за згодою) 

27. Юденкова  

Олена Петрівна 
Доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат педагогічних наук 

28. Білий  

Роман Юрійович 

Здобувач вищої освіти 1 курсу другого (магістерського) 

рівня за освітньо-професійною програмою «Педагогіка 

вищої школи», спеціальності  011 «Освітні, педагогічні 

науки»,  денної форми навчання, групи ПВШ-22-Д1 

29. Богданов 

Ігорь Васильович 

Здобувач вищої освіти 1 курсу другого (магістерського) 

рівня за освітньо-професійною програмою «Управління 

проектами», спеціальності  073 «Менеджмент», денної 

форми навчання, групи УП-22-Д1 

30. Войніканіс-

Мирський 

Ян Сергійович 

Здобувач вищої освіти 1 курсу другого (магістерського) 

рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне 

управління та адміністрування», спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування», денної форми 

навчання, групи ДС-22-Д1 

 

 

 
Голова Ради із забезпечення                             

якості освіти та освітньої діяльності                           

 

 Наталія Муранова 

 

 


