
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Д Е Р Ж А В Н И Й  З А К Л А Д  В И Щ О Ї  О С В І Т И  
« У Н І В Е Р С И Т Е Т  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У  О С В І Т И »

«

Про створення Ради з якості

Задля виконання вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу 
освіту», Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти (Е80), Положення про систему внутріщнього забезпечення освітньої діяльності 
та якості вищої освіти та з метою ефективного функціонування внутріщньої системи 
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти», на виконання ріщення Вченої ради (протокол № 7 від 
16.06.2021 року), наказу ректора № 01-01/ 378 від 06.07.2021 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити на 2021-2022 навчальний рік склад Ради з якості Державного закладу 
вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у складі:

Голова Ради з якості:
Муранова Наталія Петрівна -  проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та 

міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор.
Члени Ради з якості:

-  директор центру мережевих електронних освітніх 
ресурсів та наукометрії;
-  доцент кафедри відкритих освітніх систем та 
інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, 
кандидат педагогічних наук, доцент;
-  завідувач аспірантури, кандидат педагогічних наук, 
доцент;
-  завідувач відділу моніторингу якості вищої освіти;

1 .

2.

3.

Алейніков Дмитро 
Олександрович 
Антощук Світлана 
Володимирівна

Ануфрієва Оксана 
Леонідівна

4. Безнос Олена 
Антонівна

5. Брюховецька 
Олександра Вікторівна

6. Бурлаєнко Тетяна 
Іванівна

7. Грицай Світлана 
Юріївна

-  професор кафедри психології та особистісного 
розвитку НН1МП, доцент;
-  завідувач кафедри економіки, підприємництва та 
менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних наук, 
доцент;
-  директор центру міжнародного співробітництва та 
освіти;
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Драгунова Віра 
Валентинівна 
Дубініна Оксана 
Володимирівна 
Єрмоленко Андрій 
Борисович

Корсакевич
Сергійович
Кулішов
Сергійович

Святослав

Володимир

Купрієвич Вікторія 
Олександрівна 
Лукіяичук Алла 
Миколаївна 
Москальова Алла 
Степанівна 
Оліфіра Лариса 
Миколаївна 
Острянська Олена 
Анатоліївна 
Приходькіна Наталія 
Олексіївна

Пугач Вікторія 
Г еннадіївна 
Фещенко Олена 
Леонідівна

Харагірло Віра 
Єгорівна 
ІЛвень Ярослава 
Леонідівна

-  директор науково-методичного центру ліцензування 
та акредитації;
-  доцент кафедри публічного управління та проектного 
менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент;
-  завідувач кафедри методики професійної освіти та 
соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат 
політичних наук, доцент;
-  директор консультаційного центру;

-  доцент кафедри методики професійної освіти та 
соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат 
педагогічних наук, доцент;
-  доцент кафедри професійної та вищої освіти ЦІНО, 
кандидат педагогічних наук, доцент;
-  вчений секретар БІНПО, кандидат психологічних 
наук, доцент;
-  професор кафедри психології управління ЦІНО, 
кандидат психологічних наук, доцент;
-  заступник директора з навчальної роботи ЦІНО, 
кандидат педагогічних наук, доцент;
-  доцент наукового відділу, кандидат педагогічних 
наук, доцент;
-  професор кафедри педагогіки, адміністрування і 
спеціальної освіти ННІМП, доктор педагогічних наук, 
доцент;
-  доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІНО, 
кандидат політичних наук, доцент;
-  заступник директора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи ННІМП, кандидат економічних наук, 
доцент;
-  в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту БІНПО;
-  доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІНО,
кандидат психологічних наук, доцент.

2. Членам Ради з якості опрацювати проект Положення про Раду з якості Державного 
закладу вищої освіти «Університет менеджменту» до ЗО липня 2021 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної, 
освітньої роботи та міжнародних зв’язків Муранову Н.П.


