
ВИТЯГ з протоколу №15 
засідання кафедри відкритих освітніх систем 
та інформаційно-комунікаційних технологій 

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 28 листопада 2017 р.

Присутні: члени кафедри:
С.П.Касьян, канд. пед. наук, зав. кафедри,
В.В.Олійник, доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України,
О.В.Соснін, д. політ, наук, доцент, професор кафедри,
Л.Л.Ляхоцька, канд. пед. наук, доцент, професор кафедри,
A.Л.Лапшин, канд. фіз.-мат. наук, доцент,
B.В.Дивак, канд. пед. наук, доцент,
C.В.Антощук, канд. пед. наук, доцент кафедри,
М.Є.Андрос, ст. викладач,
Т.І.Сябрук, методист в/к 
А.В.Ковнацька, лаборант

Запрошені: М.О.Кириченко, канд. пед. наук, доцент, професор кафедри ДСМО, член-
кореспондент Академії наук вищої освіти України

СЛУХАЛИ:
Про висунення кандидатури на посаду ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України.

Касьяна С. П., який повідомив, що всього на кафедрі працює 11 науково-педагогічних 
працівників, з яких присутні 8; один методист і один лаборант, які також присутні. Наявність 
кворуму є, тому запропонував розпочати засідання.

«ЗА» - 10.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Рішення схвалено одноголосно.

Касьян С. П. Запропонував перейти до розгляду першого питання порядку денного.
1. Про висунення кандидатури на посаду ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України.

ВИСТУПИЛИ:
Касьян С. П.: повідомляю, що Національною академією педагогічних України 

оголошено конкурс на посаду ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Всі відповідні 
документи щодо проведення конкурсу (накази, положення та інші матеріали) розміщені на 
сайті Університету в розділі «Вибори ректора». Запропонував бажаючим висунути кандидатуру 
для обрання на посаду ректора УМО. Які будуть пропозиції?

Соснін О.В.: розуміємо, що це відповідальний крок, який маємо зробити виважено. Від 
цього залежить майбутнє нашого Університету. Тому пропоную висунути колективом кафедри 
відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій УМО кандидатуру 
Кириченка Миколи Олексійовича.

Знаю його як виважену, спокійну людину, яка здатна очолювати потужні проекти.

та зачіпають актуальні освітянські проблеми.
Він є фахівцем не лише в наукових колах, але й як організатор та керівник. Його 

світогляд відповідає високому рівню керівника для втілення інновацій. Можу оцінити його як 
вченого і керівника та буду підтримувати його кандидатуру.

Вважаю його достойним, щоб обіймати дану посаду.
Касьян С. П.\ знаю Миколу Олексійовича з різних сторін. Це людина, яка зможе 

продовжити справу розпочату В.В.Олійником. Насамперед, це впровадження інформаційно-



комунікаційних технологій, розвиток Університету як закладу нової формації. Я вважаю, що на 
сьогодні кращої кандидатури не має. Звісно, буду його підтримувати.

Ляхоцька Л. Л.: З приходом Миколи Олексійовича на посаду першого проректора 
вперше в Університеті було започатковано впровадження та розбудова новітніх технологій у 
науковій, навчальній та методичній роботі.

Він завжди розуміє та підтримує всі інноваційні напрацювання колег, опікується та 
цікавиться всіма напрямами роботи, як Університету, так і окремих кафедр, структурних 
підрозділів та працівників. Тому вважаю, що він в змозі продовжити традиції та напрацювання 
Віктора Васильовича Олійника.

Лапшин А.Л.: Нам пощастило з ректором, який очолював УМО довгі роки. А його 
права рука -  перший проректор Микола Олексійович у тісній співпраці з ним оперативно і чітко 
вирішував всі завдання. М.О.Кириченко чудовий організатор, тому вважаю, що він зможе гідно 
продовжити розпочату В.В.Олійником роботу.

Олійник В.В.: Ви мабуть розумієте, що від того, кого ми оберемо залежить і розвиток 
Університету і матеріально-технічна база УМО. Періодично також доводилося працювати в 
екстремальних умовах, які ми успішно долали завдяки правильним рішенням ректорату.

Нам потрібна людина, яка буде розуміти проблеми та життя УМО з середини та буде 
активно їх вирішувати. Наш університет має позитивний імідж не лише в Україні, а й за 
кордоном (нас знають, нас читають, нами цікавляться). Наш колектив повинен мати достойного 
організатора, керівника та науковця.

Жодної справи під керівництвом М.О. Кириченка не було «завалено». Він завжди 
приймає виважені рішення. Ніколи не було скарг та необдуманих рішень.

Більш толерантної та достойної людини на цю посаду я не бачу. Людина ззовні буде 
довго звикати до нового колективу та методів роботи.

Це мій приемник, якого я підтримую. Я з ним працював певний час (не один рік), 
вирішував різні проблеми, якими потрібно володіти. Потрібен не лише науковець, педагог, а й 
господар! Вважаю, що Микола Олексійович може достойно представляти наш колектив на 
різних рівнях.

За роки роботи з М.О.Кириченко недоліків у нього я не виявив. Людина виважена, вміє 
слухати, приймати управлінські рішення. Рекомендую голосувати на його підтримку.

Касьян С. П.: Чи є інші пропозиції щодо кандидатури для обрання на посаду ректора 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»?

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

Пропоную голосувати:
«ЗА» -  10.
«Проти» -  немає.
«Утрималися» -  немає.
Рішення схвалено одноголосно.

1. Висунути Миколу Олексійовича Кириченка, в.о. ректора ДВНЗ «УМО» 
кандидатом на посаду ректора ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН України.

РІШЕННЯ
Заслухавши та обговоривши інформацію Касьяна С.П., кафедра

УХВАЛИЛА:

С.В.Антощук

С.П. Касьян


