
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
« У Н І В Е Р С И Т Е Т  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У  ОСВІ ТИ»

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

«10» січня 2023 р. м. Київ

витяг з протоколу № і
засідання вченої ради

Центрального інституту ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 10 січня 2023 року

ПРИСУТНІ: Т. М. Сорочан, голова вченої ради, доктор педагогічних 
наук, професор, директор ЦІПО; Л. М. Оліфіра, заступник голови вченої 
ради, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора ЦІПО з 
навчальної роботи; Л. А. Карташова, доктор педагогічних наук, професор; 
О. І. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління, доктор 
психологічних наук, професор; Л. М. .Сергеєва, завідувач кафедри 
професійної і вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор; 
3. В. Рябова, завідувач кафедри менеджменту освіти та права, доктор 
педагогічних наук, професор; С. В. Антощук, завідувач кафедри відкритих 
освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат 
педагогічних наук, доцент; О. В. Просіна, завідувач кафедри філософії і 
освіти дорослих, кандидат педагогічних наук; С. П. Касьян, доцент кафедри 
відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук; 
Н. В. Любченко, докторант ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 
кандидат педагогічних наук, доцент; Л. А. Романов, доцент кафедри 
професійної і вищої освіти, кандидат педагогічних наук; В. В. Супрун, 
професор кафедри менеджменту освіти та права, кандидат економічних наук, 
доцент; С. В. Казакова, доцент кафедри психології управління, кандидат 
психологічних наук; Н. В. Гордієнко, завідувач навчального відділу, 
кандидат психологічних наук; О. В. Годорож, методист вищої категорії 
навчального відділу; Г. О. Германсон, аспірант першого року навчання за 
освітньо-науковою програмою: 011-Освітні, педагогічні науки.

ВІДСУТНІ: М. І. Скрипник, доцент кафедри філософії і освіти 
дорослих, кандидат педагогічних наук, доцент -  відрядження.



СЛУХАЛИ: Голову вченої ради Сорочан Тамару Михайлівну, доктора 
педагогічних наук, професора, директора ЦІПО, щодо висунення кандидатури 
Кириченка М.О., кандидата педагогічних наук, доктора філософії, професора 
кафедри філософії та освіти дорослих ЦІПО діючого ректора ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» на вибори ректора.

Т.М. Сорочан повідомила, що Кириченко Микола Олексійович тривалий 
час працює в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», пройшов шлях від 
доцента кафедри, першого проректора до ректора Університету. Вміє 
організувати різносторонні напрями роботи Університету, сприяє розвитку 
міжнародної співпраці із закладами освіти.

Тому, враховуючи вищезазначене, Т.М. Сорочан акцентувала увагу на 
наявність усіх необхідних підстав щодо висунення кандидатури Кириченка 
Миколи Олексійовича на посаду ректора ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти».

ВИСТУПИЛИ: ОЛІФІРА Лариса Миколаївна -  заступник голови 
вченої ради ЦІПО, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора 
ЦІПО з навчальної роботи, підтримує висунення кандидатури до обрання на 
посаду ректора Університету Кириченка Миколи Олексійовича, який 
відповідає високому рівню науковця, організатора та керівника. Вважаю його 
гідним обіймати посаду ректора.

СЕРГЕЄВА Лариса Миколаївна -  завідувач кафедри професійної і 
вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор, запропонувала підтримати 
кандидатуру Кириченка Миколи Олексійовича до обрання на посаду ректора 
Університету. Сергеєва Л.М. наголосила, що Микола Олексійович завжди 
підтримує ініціативу науково-педагогічних працівників щодо наукових 
інновацій та технологій, а також опікується соціальним захистом колективу 
Університету в складних умовах сьогодення.

БОНДАРЧУК Олена Іванівна -  завідувач кафедри психології 
управління, доктор психологічних наук, професор, підкреслила, що позитивні 
зміни у житті Університету відбуваються за безпосередньої участі та 
підтримки ректора Кириченка М.О. підтримую кандидатуру Кириченка 
Миколи Олексійовича до обрання на посаду ректора Університету.

КАРТАШОВА Любов Андріївна -  доктор педагогічних наук, професор, 
відзначила, що Кириченко Микола Олексійовича, має значний досвід 
керівника на посадах в органах управління освітою. Його вирізняє високий 
професіоналізм, він є неперевершеним фахівцем, який упроваджує в науку 
новітні технології. За період перебування на посаді ректора Микола 
Олексійович проявив управлінський талант, лідерські якості, забезпечуючи 
результативну діяльність закладу, про що свідчать підсумкові звіти, повага 
трудового колективу, позитивний імідж Університету. Пропоную висунути 
кандидатуру Кириченка М.О. до обрання на посаду ректора ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти».



АНТОЩУК Світлана Володимирівна -  завідувач кафедри відкритих 
освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат 
педагогічних наук, доцент, підтримала висунення кандидатури 
Кириченка М. О. до обрання на посаду ректора ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти».

Т. М. Сорочан: Чи є інші пропозиції щодо кандидатури для обрання на 
посаду ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти»?

Поступила одна пропозиція щодо кандидатури для обрання на посаду 
ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» -  кандидатура Миколи 
Олексійовича Кириченка, ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Результати голосування:
«ЗА» -  16 
«Проти» -  немає 
«Утрималися» -  немає 
Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Вченою радою Державного закладу 
вищої освіти «Університет менеджменту освіти» щодо висунення кандидатури 
Миколи Олексійовича Кириченка кандидата педагогічних наук, доктора 
філософії, професора кафедри філософії та освіти дорослих Центрального 
інституту післядипломної освіти, діючого ректора ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» на посаду ректора ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти».

Учений секретар 
Вченої ради ЦІПО

Голова Вченої ради ЦІ Т. М. Сорочан

С. В. Казакова


