
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про кандидата на посаду ректора ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

КИРИЧЕНКА Миколи Олексійовича 

 

Дата народження: 6 березня 1959 рік в селі Хмелів, 

Роменський район, Сумська область. 

 

 

 

Освіта 

- Лебединське  педагогічне  училище  імені А.С. Макаренка (Сумська  

область); 

- Історичний   факультет Полтавського  державного  педагогічного  інституту  

імені  В.Г. Короленка; 

- Національна  юридична  академія  імені  Ярослава  Мудрого      (м. Харків); 

- Центральний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти   АПН  України  

(м. Київ). 

Досвід  роботи: 

● Трудову біографію розпочав у 1978 році учителем початкових класів 

сільської школи на Чернігівщині,  а після закінчення інституту працював  

учителем,  заступником  директора  та  директором  в  ряді  шкіл   

Полтавської  області.   

● З 1987 по 1994 рік – робота  в  органах  державної  влади, а також 

інспектором шкіл райвідділу освіти, завідуючим районною методичною 

службою та керівником  Центру практичної психології  на  Полтавщині. 

Декілька   скликань  був  депутатом  районної  ради. 

● З 1994 по 2002 роки - народний депутат України по Лохвицькому виборчому 

округу (Полтавська область), член Комітету у закордонних справах  

Верховної Ради України  другого  та  третього  скликань, Голова підкомітету 

з питань співробітництва з країнами СНД.  Працюючи у Верховній Раді 

України, приймав  активну участь у розробці та прийнятті Конституції,  

Цивільного, Господарського та інших кодексів і законів України  та  

законодавства  про  освіту. 

● Кириченко М.О.  має   досвід   дипломатичної   роботи  -  працював 

Представником  Верховної  Ради  України  в  Міжпарламентській  Асамблеї 

країн-учасниць   СНД   та  обіймав  посаду  заступника  Генерального 



секретаря   Ради  МПА  (штаб-квартира  в  м. Санкт-Петербург,  Російська 

Федерація). 

● Має  досвід  юридичної  діяльності та  адвокатської  практики: з  2007 року 

– керівник юридичної компанії,   адвокат,  а  з  2012 по 2017 роки – член 

Кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури  м.  Києва. 

● Має  також  досвід  господарської  діяльності: з  2002 по  2007  роки – 

керівник  Всеукраїнської  програми  “Газ-вода в кредит”,  за  якою  

газифіковано  більше  ста  населених  пунктів  у  18  областях  України. 

 

Досвід викладацької роботи у  вищій школі – з грудня  1994 року на посадах: 

доцента, професора, першого проректора, ректора Університету. 

Нагороди,  відзнаки 

● За  вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну 

плідну науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм  

Кириченко  М.О.  у листопаді 2017 року Указом Президента України 

нагороджений   орденом   "За  заслуги"  ІІІ  ступеня.    

Почесною  грамотою  Кабінету  Міністрів  України; 

○ Грамотою Верховної Ради України "За заслуги перед Українським 

народом"; 

Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України; 

○ Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Київської міської 

державної адміністрації; 

○ Почесними  грамотами  Ради  Міжпарламентської  Асамблеї  країн  СНД; 

○ Медаллю "Народна шана українським науковцям" Національної 

академії наук України;  

○ Медаллю Національної  академії  педагогічних  наук  України 

"Ушинський К. Д."  ;   

○ Золотою   медаллю   "М. П. Драгоманов"  Національного  педагогічного  

університету  імені  М.П. Драгоманова.      

За  активну  роботу в різних сферах діяльності  має  Грамоти  та  Подяки  

Міністерства освіти і науки України,  Міністерства внутрішніх справ України,  

Державного комітету України по земельних ресурсах,  Київської міської 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,  ряду обласних та районних 

органів місцевої влади та самоврядування і органів управління освітою, 

навчальних та освітніх закладів,  Всеукраїнських та регіональних громадських 

спілок та організацій, Грамоту Всесвітнього Комітету третього тисячоліття  та  

Відзнаку Петербурзького економічного форуму,  Іменні  нагороди  Міністра 

освіти і науки України  та  Київської  міської  державної  адміністрації і Київського  

міського  голови. 
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