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РІШЕННЯ №5 

Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

«04» листопада 2022 року 
 

1. СЛУХАЛИ: Рожнову Т.Є. – директора ННІМП про співпрацю з роботодавцями 

щодо забезпечення конкурентноспроможності рівня підготовки фахівців. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію директора ННІМП Рожнової Т. Є. прийняти до відома. 

1.2. Директору ННІМП Рожновій Т. Є., заступнику директора з науково-

педагогічної та навчальної роботи Фещенко О. Л., завідувачам кафедр ННІМП, гарантам 

ОПП та ОНП: 

1.2.1. Забезпечити щорічний перегляд, з подальшим оновленням ОНП та ОПП, із 

залученням стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти, з урахуванням ринкових відносин, 

воєнного стану та поствоєнного періоду. 

Термін виконання: постійно. 

1.2.2. Сприяти, на постійній основі, залученню зовнішніх та внутрішніх 

стейкхолдерів до проведення гостьових лекцій, круглих столів, тренінгів, семінарів. 

Термін виконання: постійно. 

1.2.3. Надати до відділу забезпечення якості освіти, ліцензування та акредитація:   

− результати моніторингу роботодавців щодо якості ОПП/ОНП та проведеного 

анкетування щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів із доступом до їх 

результатів (електронний ресурс); 

− звіт за календарний 2022 рік щодо проведених гостьових лекцій, благодійних 

акцій, круглих столів, семінарів, тренінгів із роботодавцями відповідно до конкретної 

ОПП/ОНП (зазначити лінки); 

− класифіковані бази практик відповідно до ОПП/ОНП.  

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 

1.3. Заступнику директора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Фещенко О.Л., завідувачу навчально-методичним відділом ННІМП Іваниловій О.А. 

розробити «Тимчасовий порядок організації практичного навчання під час дії правового 

режиму воєнного стану в ННІМП ДЗО «Університет менеджменту освіти». 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 

1.4.  Директору ННІМП Рожновій Т.Є., заступнику директора з науково-

педагогічної та навчальної роботи Фещенко О.Л., завідувачу навчально-методичним 

відділом ННІМП Іваниловій О. А., завідувачам кафедр ННІМП, гарантам ОПП/ОНП: 

1.4.1. Розглянути нові можливості проходження практик для здобувачів вищої 

освіти, які перебувають за кордоном, на підприємствах, в організаціях, установах, закладах 

освіти, що сприятиме вивченню зарубіжного досвіду за спеціальностями. 

Термін виконання: до 01 червня 2023 року. 

1.4.2. Створити в ННІМП банк відеоматеріалів захисту практик, що сприятиме 

поширенню і удосконаленню інноваційних підходів до організації та проведення різних 

видів практик. 

Термін виконання: до 01 червня 2023 року. 

1.4.3. Посилити співпрацю із європейськими партнерами щодо проходження 

практик здобувачами вищої освіти ННІМП в онлайн-форматі в зарубіжних установах, 

організаціях, на підприємствах та закладах освіти. 

Термін виконання: до 01 червня 2023 року. 

1.4.4. Провести круглий стіл для керівників практик, з подальшим переглядом та 

визначенням нових підходів до організації різних видів практик ОПП/ОНП в умовах 

змішаного навчання. 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 
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2. СЛУХАЛИ: Оліфіру Л.М. – заступника директора з навчальної роботи ЦІПО 

про забезпечення дотримання академічної доброчесності здобувачів вищої освіти та аналіз 

ефективності впровадженої системи запобігання та виявлення академічного плагіату. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію заступника директора з навчальної роботи ЦІПО Оліфіри Л.М. 

прийняти до відома. 

2.2. Директору ЦІПО Сорочан Т.М., заступнику директора з навчальної роботи 

Оліфірі Л.М.: 

2.2.1. Забезпечити оновлення Положення про випускну (підсумкову) роботу 

слухача курсів підвищення кваліфікації та порядок її захисту і винести його на розгляд Ради 

із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

Термін виконання: січень 2023 року. 

2.2.2. Забезпечити розробку змін до Положення про академічну доброчесність 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з метою урахування особливостей надання 

освітніх послуг слухачам курсів підвищення кваліфікації та винести їх на розгляд Ради із 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

Термін виконання: січень 2023 року. 

2.2.3. Організувати оновлення змісту підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів/установ освіти. 

Термін виконання: січень 2023 року 

3.   СЛУХАЛИ:  Безнос О.А. – заступника голови Ради із забезпечення якості 

освіти та освітньої діяльності, завідувача відділу моніторингу якості освіти, ліцензування 

та акредитації про результати рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників ННІМП за 2021-2022 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

3.1.  Інформацію завідувача відділу моніторингу, ліцензування та 

акредитації    Безнос О.А. про результати рейтингового оцінювання професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників ННІМП за 2021-2022 навчальний рік прийняти до 

відома. 

3.2. Результати діяльності щодо рейтингового оцінювання професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників ННІМП за 2021-2022 н. р. вважати задовільними. 

3.3. Голові рейтингової комісії ННІМП Дубініній О. В. скерувати діяльність кафедр 

ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо аналізу звітних матеріалів за 

попередні роки та коригувальних дій для підвищення рейтингових показників у 2022-2023 

н. р. 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 

3.4. Завідувачам кафедр ННІМП провести детальний аналіз результативності 

освітньої і наукової діяльності науково-педагогічних працівників у 2021-2022 н. р. та 

роботу з метою оптимізації діяльності НПП задля підвищення якісних й кількісних 

показників у майбутньому. 

Термін виконання: до 19 грудня 2022 року. 

3.5. Ученому секретарю вченої ради ННІМП Приходькіній Н. О. та голові 

рейтингової комісії ННІМП Дубініній О.В. підготувати результати рейтингу НПП у 2021-

2022 н.р. (рейтингові таблиці) та передати їх до відділу моніторингу якості освіти, 

ліцензування та акредитації (О. А. Безнос). 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 

3.6. Завідувачу відділу моніторингу якості, ліцензування та акредитації Безнос О.А. 

організувати розміщення інформації за результатами проведеного рейтингу НПП ННІМП 

за 2021-2022 н.р. на офіційному сайті Університету в закладці «Забезпечення якості освіти». 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 
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4.1.  СЛУХАЛИ: Муранову Н.П. - Голову Ради із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності, проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних 

зв’язків, яка проінформувала про зміни в складі та обрання секретаря Ради із забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1.1. Інформацію Голови Ради із забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти», проректора з науково-педагогічної, 

освітньої роботи та міжнародних зв’язків Н. П. Муранової про зміни в складі та обрання 

секретаря Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності прийняти до відома. 

4.1.2. Затвердити секретарем Ради із забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності – Ільїну Тетяну Володимирівну, методиста вищої категорії відділу моніторингу 

якості, ліцензування та акредитації ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

4.2.  СЛУХАЛИ: Оліфіру Л.М. – заступника директора з навчальної роботи ЦІПО, 

яка проінформувала  про Положення щодо планування та обліку роботи науково-

педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

УХВАЛИЛИ:  

4.2.1. Інформацію заступника директора з навчальної роботи ЦІПО Оліфіри Л. М. 

про Положення щодо планування та облік роботи  науково-педагогічних працівників ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (Нова редакція) прийняти до відома. 

4.2.2. Рекомендувати проєкт Положення про планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в новій редакції до 

розгляду на засіданні вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 

4.2.3. Призначеним рішенням Ради із забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності (протокол № 1 від 31.01.2022 р.) членам робочої групи з розробки нової редакції 

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; Бурлаєнку Т. І. – завідувачу кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту ННІМП; Приходькіній Н. О. – професору кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП, звернути увагу на необхідність 

працювати в повному складі. 

4.2.4. Робочій групі у складі: заступника директора з навчальної роботи ЦІПО 

(Оліфіра Л. М.), завідувача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП 

(Бурлаєнко Т. І.), професора кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 

ННІМП (Приходькіна Н. О.), доцента кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО 

(Купрієвич В. О.) опрацювати пропозиції Вченої ради ННІМП ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (протокол № 8 від 08.09.2022 р.) та надати пропозиції на розгляд Ради 

із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності щодо внесення змін у Положення щодо 

планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 

4.3. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. - завідувача відділу моніторингу якості освіти, 

ліцензування та акредитації про внесення змін до Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальну та/або інформальній освіти у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

УХВАЛИЛИ: 

4.3.1. Затвердити зміни у Положенні «Про порядок визначення результатів 

навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

4.3.2. Завідувачу відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації 

Безнос О. А. винести питання на розгляд вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 
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4.4. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. - Безнос О.А. – заступника голови Ради із забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності, завідувача відділу моніторингу якості освіти, 

ліцензування та акредитації про затвердження графіку опитувань на 2022-2023 навчальний 

рік та результати опитування у 2022 році. 

УХВАЛИЛИ:    

4.4.1. Увести в дію графік опитувань на 2022-2023 навчальний рік (додаток 1). 

4.4.2. Завідувачу відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації 

Безнос О.А. організувати розміщення графіку опитувань на 2022-2023 н.р. на офіційному 

сайті ДЗВО «УМО» у розділі «Система забезпечення якості освіти». 

4.4.3. Директорам ННІМП Рожновій Т. Є. та ЦІПО Сорочан Т. М. організувати 

проведення опитування груп стейкхолдерів відповідно до затвердженого плану-графіку. 

Термін виконання: січень 2023 року. 

4.4.4. Завідувачу відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації 

Безнос О.А.: 

− підготувати аналіз результатів опитування груп стейкхолдерів, а саме: 

першокурсників, випускників освітніх програм, роботодавців, НПП та іншіх працівників; 

− підготувати проєкт наказу «Про проведення опитування здобувачів освіти та 

стейкхолдерів». 

Термін виконання: січень 2023 року. 

4.5. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. – заступника голови Ради із забезпечення якості освіти 

та освітньої діяльності, завідувача відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та 

акредитації про формування груп забезпечення освітньої програми/спеціальності. 

УХВАЛИЛИ:  

4.5.1. Ухвалити склад груп забезпечення освітніх програм/спеціальностей ННІМП 

(додаток 2). 

4.5.2. Завідувачу відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації 

Безнос О. А. і гарантам освітніх програм ННІМП розробити проєкт Положення про 

проєктні групи та групи забезпечення освітніх програм/спеціальностей ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

Термін виконання: у термін до 30 грудня 2022 року. 

4.6. СЛУХАЛИ:  Фещенко О.Л. - заступника директора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи ННІМП про результати проведення ректорського контролю серед 

здобувачів вищої освіти ННІМП у 2021-2022 навчальному році (переваги та недоліки). 

УХВАЛИЛИ: 

4.6.1. Перенесення розгляду питання на чергове засідання Ради із забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності відповідно до річного плану на 2023 рік. 

4.6.2. Секретарю Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності внести 

зміни до порядку денного. 

 

4.7. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. – заступника голови Ради із забезпечення якості освіти 

та освітньої діяльності, завідувача відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та 

акредитації  про Порядок підготовки проєктів наказів зі студентського складу в ННІМП. 

УХВАЛИЛИ: 

4.7.1. Ухвалити Порядок підготовки проєктів наказів зі складу здобувачів освіти 

(студентів, слухачів) ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

4.7.2. Директору ЦІПО Сорочан Т.М. та завідувачу навчального відділу ЦІПО 

Гордієнко Н.В. надати пропозиції щодо уніфікованих зразків проєктів наказів ректора з 

питань зарахування, відрахування, поновлення та інше слухачів курсів підвищення 

кваліфікації. 

 

 

 



5 

4.7.3. Викласти назву документу у такій редакції – «Порядок підготовки проєктів 

наказів зі складу здобувачів освіти (студентів, слухачів) ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

4.7.4. Завідувачу відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації 

Безнос О. А. узгодити Порядок із провідним юрисконсультом та директором ННІМП. 

4.8. СЛУХАЛИ: Безнос О.А. – заступника голови Ради із забезпечення якості освіти 

та освітньої діяльності, завідувача відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та 

акредитації про оновлення внутрішньої нормативної бази ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

УХВАЛИЛИ: 

4.8.1. Директору ННІМП Рожновій Т.Є. забезпечити розроблення проєкту 

Положення про особливості підготовки здобувачів вищої освіти за спільними освітніми 

програмами в рамках міжнародних угод ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Термін виконання: у термін до 30 грудня 2022 року. 

4.8.2. Директору ННІМП Рожновій Т.Є. та директору ЦІПО Сорочан Т.М. 

забезпечити розроблення нової редакції наступних документів: 

− Положення про інститут; 

− Посадові інструкції директора, заступника директора, завідувача відділу, 

працівників навчального (ЦІПО) та навчально-методичного (ННІМП) відділів. 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 

4.9. СЛУХАЛИ:   Безнос О.А. – заступника голови Ради із забезпечення якості 

освіти та освітньої діяльності, завідувача відділу моніторингу якості освіти, ліцензування 

та акредитації про контроль виконання рішень Ради із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності у 2022 році. 

УХВАЛИЛИ: 

4.9.1. Виключити з робочої групи з розробки Положення про рейтингову систему 

оцінки діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Алейнікова Д.О. у зв’язку зі звільненням. 

4.9.2. Заступнику директора ННІМП з навчально-виховної роботи Драгуновій В.В. 

розробити та надати на розгляд Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 

проєкт Положення про виховну роботу в ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

Термін виконання: 30 грудня 2022 року. 

4.9.3. Директору ЦІПО Сорочан Т.М. розробити та надати на розгляд Ради із 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності проєкт Положення про виїзні курси 

підвищення кваліфікації ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Термін виконання: 12 грудня 2022 року.  

4.9.4. Професору кафедри публічного управління та проектного менеджменту 

ННІМП (голові робочої групи (протокол №1, від 31.01.2022, протокол №2 від 14.04.2022)) 

Дубініній О.В. розробити та надати на розгляд Ради із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності проєкт Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-

педагогічних працівників та структурних підрозділів ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 

4.9.5.  Заступнику директора ННІМП з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Фещенко О. Л., завідувачу відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації 

Безнос О.А. розробити та надати на розгляд Ради із забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності проєкт Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну 

комісію ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 
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4.9.6. Директору ННІМП (Рожнова Т. Є.) розробити та надати на розгляд Ради із 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності проєкт Положення про порядок 

визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Термін виконання: до 30 грудня 2022 року. 
 

 

Голова Ради із забезпечення                             

якості освіти та освітньої діяльності                           

 
 

Наталія Муранова 

Секретар Ради із забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності 
 

Тетяна Ільїна 
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ДОДАТОК 1 

до розпорядження 

від «___»_____2022р. №_____ 

ПЛАН-ГРАФІК 

проведення соціологічних досліджень за групами стейкхолдерів у Державному закладі вищої освіти  

«Університет менеджменту освіти» у 2022-2023 навчальному році 

№ 

пор. 
Групи стейкхолдерів 

Відповідальний за: Терміни проведення опитувань та надання результатів 

організацію проведення та 

обробку результатів 

аналіз 

результатів  

в
ер

ес
ен

ь
 

ж
о
в

т
ен

ь
 

л
и

ст
о
п

а
д
 

г
р

у
д
ен

ь
 

сі
ч

ен
ь

 

л
ю

т
и

й
 

б
ер

ез
ен

ь
 

к
в

іт
ен

ь
 

т
р

а
в

ен
ь

 

ч
ер

в
ен

ь
 

л
и

п
ен

ь
 

1 Абітурієнт 
Директор консультаційного 

центру приймальної комісії 

Рада із 

забезпеченн

я якості 

освіти та 

освітньої 

діяльності 

                      

2 Першокурсник Завідувачі кафедр 
                      

3 
Студенти старших 

курсів 
Завідувачі кафедр 

                      

4 
Випускники освітніх 

програм 

Завідувач кафедри, гарант 

освітньої програми                       

5 Аспіранти, докторанти 
Завідувач аспірантури, гарант 

освітньої програми            

6 Роботодавці 

Заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

ННІМП                       

7 

Слухачі курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Заступник директора з 

навчальної роботи ЦІПО 
           

8 
Науково-педагогічні та 

інші працівники  

Відділ моніторингу якості вищої 

освіти 
                      

 

Завідувач відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації     Олена БЕЗНОС 
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ДОДАТОК 2 

до розпорядження 

від «___»_____2022р. №_____ 

 

СКЛАД ГРУП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ/СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ  

ID ПІБ 

Гарант 

програми/член 

групи 

забезпечення 

Інститут Кафедра Посада Спеціальність Освітній рівень 

4903 ОПП МЕНЕДЖМЕНТ 

4903 Іванилова Оксана 

Анатоліївна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

доцент 073 Менеджмент Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

4903 Бурлаєнко Тетяна 

Іванівна 

гарант програми  ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

завідувач 

кафедри 

073 Менеджмент Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

4903 Дубініна Оксана 

Володимирівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління та 

проєктного 

менеджменту 

професор 073 Менеджмент Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

4903 Мурашко Олександр 

Васильович 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

доцент 073 Менеджмент Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

14184 ОПП МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 

14184 Іванилова Оксана 

Анатоліївна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

доцент 073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

рівень 

14184 Бурлаєнко Тетяна 

Іванівна 

гарант програми ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

завідувач 

кафедри 

073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

рівень  
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ID ПІБ 

Гарант 

програми/член 

групи 

забезпечення 

Інститут Кафедра Посада Спеціальність Освітній рівень 

14184 Іванова Валентина 

Василівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

професор 073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

рівень  

14184 Дубініна Оксана 

Володимирівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління та 

проєктного 

менеджменту 

доцент 073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

рівень  

14180 ОПП ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

14180 Іванова Валентина 

Василівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

професор 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

14180 Постоєва Ольга 

Георгіївна 

гарант програми ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

доцент 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

14180 Ануфрієва Оксана 

Леонідівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

професор 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

14180 Брусєнцева Ольга 

Анатоліївна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

старший 

викладач 

076 Підприємництв, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

14187 ОПП ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

14187 Морозова Марина 

Едуардівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

доцент 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

14187 Іванова Валентина 

Василівна 

гарант програми  ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

професор 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

14187 Брусєнцева Ольга 

Анатоліївна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

старший 

викладач 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Другий 

(магістерський) 

рівень 
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ID ПІБ 

Гарант 

програми/член 

групи 

забезпечення 

Інститут Кафедра Посада Спеціальність Освітній рівень 

14187 Постоєва Ольга 

Георгіївна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

доцент 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

4429 ОПП УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ 

4429 Фещенко Олена 

Леонідівна 

гарант програми ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

професор 051 Економіка Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

4429 Мурашко Олександр 

Васильович 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

доцент 051 Економіка Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

4429 Ануфрієва Оксана 

Леонідівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

професор 051 Економіка Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

4429 Морозова Марина 

Едуардівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

доцент 051 Економіка Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

14182 ОПП УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ 

14182 Фещенко Олена 

Леонідівна 

гарант програми ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

професор 051 Економіка Другий 

(магістерський) 

рівень 

14182 Мурашко Олександр 

Васильович 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

доцент 051 Економіка Другий 

(магістерський) 

рівень 

14182 Ануфрієва Оксана 

Леонідівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

професор 051 Економіка Другий 

(магістерський) 

рівень 

14182 Бурлаєнко Тетяна 

Іванівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП економіки, 

підприємництва 

та менеджменту 

завідувач 

кафедри 

051 Економіка Другий 

(магістерський) 

рівень 
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КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ID ПІБ 

Гарант 

програми/член групи 

забезпечення 

Інститут Кафедра Посада Спеціальність Освітній рівень 

349 ОПП ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

349 Дегтярьова Ія 

Олександрівна 

гарант програми  ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

професор 281 Публічне управління 

та адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

349 Казюк Яніна 

Мирославівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

професор 281 Публічне управління 

та адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

349 Мороз Володимир 

Васильович  

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

завідувач 

кафедри 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

349 Шмагун Антоніна 

Вікторівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

старший 

викладач 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

358 ОНП ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

358 Дегтярьова Ія 

Олександрівна 

гарант програми  ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

професор 281 Публічне управління 

та адміністрування 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

358 Іванова Тамара 

Вікторівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

професор 281 Публічне управління 

та адміністрування 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

358 Казюк Яніна 

Мирославівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

професор 281 Публічне управління 

та адміністрування 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 
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ID ПІБ 

Гарант 

програми/член групи 

забезпечення 

Інститут Кафедра Посада Спеціальність Освітній рівень 

358 Мороз Володимир 

Васильович 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

завідувач 

кафедри 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

348 ОПП УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

348 Ковтун Оксана 

Анатоліївна 

гарант програми ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

професор 073 Менеджмент 

  

Другий 

(магістерський) 

рівень 

348 Бережна Галина 

Віталіївна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

доцент 073 Менеджмент 

  

Другий 

(магістерський) 

рівень 

348 Дубініна Оксана 

Володимирівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

професор 073 Менеджмент  Другий 

(магістерський) 

рівень 

348 Розум Ігор 

Олександрович 

член групи 

забезпечення 

ННІМП публічного 

управління і 

проектного 

менеджменту 

доцент 073 Менеджмент 

  

 Другий 

(магістерський) 

рівень 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ  

ID ПІБ 
Гарант програми/член 

групи забезпечення 
Інститут Кафедра Посада Спеціальність Освітній рівень 

7025 ОПП ПСИХОЛОГІЯ 

7025 Гусєв Андрій 

Ігоревич 

гарант програми  ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

доцент 053 Психологія Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

7025 Інжиєвська Леся 

Анатолїівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

доцент 053 Психологія Перший 

(бакалаврський) 

рівень 
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ID ПІБ 
Гарант програми/член 

групи забезпечення 
Інститут Кафедра Посада Спеціальність Освітній рівень 

7025 Виноградова 

Вікторія Євгенівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

завідувач 

кафедри 

053 Психологія Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

7025 Брюховецька 

Олександра 

Вікторівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

професор 053 Психологія Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

14183 ОПП ПСИХОЛОГІЯ 

14183 Сухенко Яна 

Валеріївна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

доцент 053 Психологія Другий 

(магістерський) 

рівень 

14183 Брюховецька 

Олександра 

Вікторівна 

гарант програми ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

професор 053 Психологія Другий 

(магістерський) 

рівень 

14183 Гусєв Андрій 

Ігоревич 

член групи 

забезпечення 

ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

доцент 053 Психологія Другий 

(магістерський) 

рівень 

14183 Виноградова 

Вікторія Євгенівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

завідувач 

кафедри 

053 Психологія Другий 

(магістерський) 

рівень 

359 ОНП ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

359 Виноградова 

Вікторія Євгенівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

завідувач 

кафедри 

053 Психологія Третій (освітньо-

науковий) рівень 

359 Брюховецька 

Олександра 

Вікторівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

професор 053 Психологія Третій (освітньо-

науковий) рівень 

359 Гусєв Андрій 

Ігоревич 

член групи 

забезпечення 

ННІМП психології та 

особистісного 

розвитку 

доцент 053 Психологія Третій (освітньо-

науковий) рівень 

359 Бондарчук Олена 

Іванівна 

гарант програми ЦІПО психології 

управління 

завідувач 

кафедри 

053 Психологія Третій (освітньо-

науковий) рівень 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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ID ПІБ 
Гарант програми/член 

групи забезпечення 
Інститут Кафедра Посада Спеціальність Освітній рівень 

14189 ОПП ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

14189 Приходькіна 

Наталія 

Олексіївна 

гарант програми ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

професор 011 Освітні, 

педагогічні науки 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

14189 Сіданіч Ірина 

Леонідівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

професор 011 Освітні, 

педагогічні науки 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

14189 Волотовська 

Тетяна Павлівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

доцент 011 Освітні, 

педагогічні науки 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

14188 ОНП СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ) 

14188 Висоцька Алла 

Михайлівна 

гарант програми  ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

доцент 016 Спеціальна освіта Другий 

(магістерський) 

рівень 

14188 Дубовський 

Сергій 

Олександрович 

член групи 

забезпечення 

ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

доцент 016 Спеціальна освіта Другий 

(магістерський) 

рівень 

14188 Штангей 

Світлана 

Василівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

доцент 016 Спеціальна освіта Другий 

(магістерський) 

рівень 

14188 Калініченко Ірина 

Олександрівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

доцент 016 Спеціальна освіта  Другий 

(магістерський) 

рівень 

14186 ОПП УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

14186 Махиня Тетяна 

Анатоліївна 

гарант програми ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

професор 073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

рівень 

14186 Тимошко Ганна 

Миколаївна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

професор 073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

рівень 

14186 Рожнова Тетяна 

Євгенівна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП кафедра педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

професор 073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

рівень 
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ID ПІБ 
Гарант програми/член 

групи забезпечення 
Інститут Кафедра Посада Спеціальність Освітній рівень 

14190 ОПП ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА 

14190 Сіданіч Ірина 

Леонідівна 

гарант програми ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

завідувач 

кафедри 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

14190 Грищук Дмитро 

Геннадійович 

член групи 

забезпечення 

ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

доцент 011 Освітні, 

педагогічні науки 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

14190 Приходькіна 

Наталія 

Олексіївна 

член групи 

забезпечення 

ННІМП педагогіки, 

адміністрування і 

спеціальної освіти 

професор 011 Освітні, 

педагогічні науки 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

 
 

Завідувач відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації     Олена БЕЗНОС 

 

 

 

 

 

 


