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Про організацію та проведення
виборів ректора Державного
вищого навчального закладу 
«Університет менеджменту
освіти»

У зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади ректора 
Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» 
(постанова Президії НАПН України від 15 листопада 2017 року № 1-2/14-347, 
оголошення в газеті «Освіта України» від 20 листопада 2017 року) відповідно 
до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій 
щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 
навчального закладу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 грудня 2014 року № 726, Статуту Університету, положення «Про обрання 
та звільнення ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, затвердженого постановою Президії НАПН України від 15 листопада 
2017 року № 1-2/14-348 та Положення про порядок проведення виборів ректора 
Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», 
затвердженого Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(протокол № 8 від 23 листопада 2017 року)

Н А К А З У Ю :

1. Вибори ректора Державного вищого навчального закладу 
«Університет менеджменту освіти» провести 06 лютого 2018 року.

2. Для проведення організаційної роботи з виборів ректора за 
погодженням з Вченою радою Університету (протокол № 8 від 23 листопада 
2017 року) створити організаційний комітет з проведення виборів ректора у 
складі:



Алейнікова Олена Володимирівна, директор Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології;

Бєлік Наталія Іванівна, головний бухгалтер Університету;

Дей Марина Олександрівна, завідувач кафедри університетської освіти і 
права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти;

Жебровський Олександр Михайлович, голова первинної профспілкової 
організації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;

Касьян Сергій Петрович, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та 
інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти;

Некрасов Михайло, голова Студентської колегії Університету;

Отич Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та 
міжнародних зв’язків Університету;

Поліщук Тетяна Іванівна, начальник відділу роботи з персоналом 
Університету;

Сахно Олександр Володимирович, доцент кафедри технологій навчання, 
охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти;

Сорочан Тамара Михайлівна, директор Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти;

Стецюк Дмитро Іванович, помічник ректора Університету;

Тимошко Ганна Миколаївна, професор кафедри педагогіки, управління та 
адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології;

Харагірло Віра Єгорівна, завідувач кафедри педагогіки, психології та 
управління навчальними закладами Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти.

3. Організаційному комітетові на першому засіданні обрати зі свого 
складу голову, заступника (заступників) голови та секретаря.

4. Організаційному комітетові дотримуватися вимог Закону України 
«Про вищу освіту» з урахуванням Методичних рекомендацій щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 
навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
05 грудня 2014 року № 726, положення «Про обрання та звільнення ректора 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, затвердженого 
постановою Президії НАПН України від 15 листопада 2017 року № 1-2/14-348, 
Статуту Університету, Положення про порядок виборів ректора Державного 
вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» та Положення 
про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного вищого 
навчального закладу «Університет менеджменту освіти».



5. Встановити метою діяльності організаційного комітету забезпечення 
організації підготовки та проведення виборів ректора Університету на 
принципах законності, демократичності, гласності, відкритості і прозорості, 
таємного та вільного волевиявлення, добровільності участі у виборах, 
забезпечення рівності прав учасників виборів.

6. Рекомендувати кандидатам на посаду ректора Університету 
звертатись до організаційного комітету для допомоги в організації зустрічей зі 
співробітниками та студентами.

7. Відділу роботи з персоналом (Поліщук Т.І.) до 20 січня 2018 року 
скласти алфавітні списки штатних науково-педагогічних, педагогічних 
працівників та інших штатних працівників Університету за підрозділами та 
передати їх організаційному комітетові.

8. Встановити 28 січня 2018 року кінцевим строком обрання 
представників для участі у виборах з числа інших працівників Університету, які 
не є науково-педагогічними або педагогічними' працівниками, а також 
виборних представників з числа студентів.

9. Для проведення голосування з виборів ректора за погодженням з 
Вченою радою Університету (протокол № 8 від 23 листопада 2017 року) 
створити виборчу комісію з проведення виборів ректора у складі:

Оліфіра Лариса Миколаївна, заступник директора Центрального 
інституту післядипломної педагогічної освіти;

Пустовалов Іван Вікторович, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології;

Сілаєва Ірина Євгенівна, завідувач кафедри методики професійної освіти 
та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти;

Станкевич Віталій Геннадійович, завідувач відділу організації 
навчального процесу та моніторингу Університету;

Сябрук Тетяна Іванівна, методист вищої категорії кафедри відкритих 
освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального 
інституту післядипломної педагогічної освіти, заступник голови первинної 
профспілкової організації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

10. Виборчій комісії на першому засіданні обрати зі свого складу 
голову, заступника (заступників) голови та секретаря.

11. Виборчій комісії дотримуватися вимог Закону України «Про вищу 
освіту» з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 
системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року 
№ 726, положення «Про обрання та звільнення ректора ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАГІН України, затвердженого постановою Президії 
НАПН України від 15 листопада 2017 № 1-2/14-348, Статуту Університету,



Положення про порядок виборів ректора Державного вищого навчального 
закладу «Університет менеджменту освіти» та Положення про виборчу комісію 
з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу 
«Університет менеджменту освіти».

12. Діяльність виборчої комісії координується організаційним 
комітетом з проведення виборів ректора Державного вищого навчального 
закладу «Університет менеджменту освіти».

13. Визначити метою діяльності виборчої комісії проведення 
голосування на виборах ректора Університету на принципах законності, 
демократичності, гласності, відкритості і прозорості, таємного та вільного 
волевиявлення, добровільності участі у виборах, забезпечення рівності прав 
учасників виборів.

14. Утворити виборчу дільницю для проведення виборів ректора 
Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» у 
приміщенні Університету за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А.

Ф

15. Помічнику ректора (Стецюк Д.І.)> завідувачу 
адміністративно-господарського відділу Університету (Смоліна О. В.) 
забезпечити належні умови для роботи організаційного комітету та виборчої 
комісії, надати організаційному комітету та виборчій комісії окремі придатні 
для роботи приміщення, а також забезпечити наявність у таких приміщеннях 
засобів зв’язку, оргтехніки, інших умов, необхідних для виконання 
організаційним комітетом та виборчою комісією покладених на них завдань.

16. Всім структурним підрозділам Університету в межах їх компетенції 
сприяти реалізації покладених на організаційний комітет та виборчу комісію 
завдань.

17. Організаційному комітетові та виборчій комісії забезпечити 
проведення виборів ректора Університету на високому організаційному рівні з 
суворим дотриманням принципів законності, демократичності, гласності,

« «відкритості і прозорості.

18. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. ректора М.О. Кириченко


