
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

 

«26» травня 2021 р.                                                                               м. Одеса 

 

Присутні: 

- Чебикін Олексій Якович, в. о. ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського»; 

- члени Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського»: 

Копусь Ольга Антонівна, перший проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи; 

Кондратьєва Рената Леонідівна, головний бухгалтер; 

Шишкова Лілія Миколаївна, начальник відділу кадрів;  

Тагієва Ірина Сергіївна, начальник навчально-методичного відділу; 

Візнюк Валентина Василівна, директорка бібліотеки; 

Сильченко Ірина Олександрівна, юрисконсульт; 

Лісеєнко Олена Василівна, професор кафедри філософії і соціології та 

менеджменту соціокультурної діяльності; 

Проноза Інна Іванівна, старший викладач кафедри політичних наук і 

права; 

Капулгін Геннадій Маркович, проректор з адміністративно-господарської 

діяльності; 

Начев Андрій Петрович, голова Первинної профспілкової організації 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського»; 

Бєлітченко Дмитро Миколайович, соціально-гуманітарного факультету, 

заступник голови студентської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Ознайомлення із наказом університету від 19.05.2021 р. №177 «Про 

організацію та проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» щодо затвердженням персонального складу 

Організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» та обрання голови Організаційного комітету з 
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проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

2. Обрання заступника голови Організаційного комітету з проведення 

виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

3. Обрання секретаря Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». 

4. Затвердження порядку роботи Організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (далі – 

Оргкомітет). 

5. Розгляд та затвердження Календарного плану підготовки та 

проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

6. Про розгляд проєкту Положення про порядок обрання 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову Первинної профспілкової організації Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» з інформацією про затвердження наказом університету 

від 19.05.2021 р. №177 «Про організацію та проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» персонального складу Організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», а також необхідність обрання голови Оргкомітету для 

подальшої роботи.  

Які в присутніх членів Оргкомітету будуть пропозиції щодо обрання 

голови Оргкомітету? 

Юрисконсульт І. О. Сильченко виступила з пропозицією обрати головою 

Оргкомітету першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи 

Копусь Ольгу Антонівну. Чи є інші пропозиції? Немає. 

 

Голосували: 

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 
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«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: головою Оргкомітету обрати першого проректора з 

навчальної та науково-педагогічної роботи Копусь О. А. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Голову Оргкомітету Ольгу Антонівну Копусь із пропозицією обрати 

заступником голови Оргкомітету директора бібліотеки Візнюк Валентину 

Василівну.  

Чи є інші пропозиції? Немає. 

 

Голосували: 

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: заступником голови Оргкомітету обрати директора 

бібліотеки Візнюк В. В. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Голову Оргкомітету О. А. Копусь із пропозицією обрати секретарем 

Оргкомітету Пронозу Інну Іванівну, старшого викладача кафедри політичних 

наук і права. 

Чи є інші пропозиції? Немає. 

 

Голосували: 

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: секретарем Оргкомітету обрати Пронозу Інну Іванівну, 

старшого викладача кафедри політичних наук і права.  

 

4. СЛУХАЛИ: 

Голову Оргкомітету О. А. Копусь, яка зазначила, що відповідно до вимог 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту», «Методичних рекомендацій щодо  

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої 

освіти», що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 

2014 р. № 726, наказу МОН України від 14.05.2021 р. №215-к «Про оголошення 



4 

 

 

конкурсу на заміщення посади ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», наказу Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» від 

19.05.2021 р. №177 «Про організацію та проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» Оргкомітету необхідно якісно здійснити 

підготовку та проведення виборів ректора Університету, із забезпеченням їх 

демократичності, прозорості, відкритості, гласності, таємного та вільного 

волевиявлення, добровільної участі та рівності прав учасників виборів.  

Копусь О. А. зазначила, основною формою роботи організаційного 

комітету є засідання, які проводяться за потреби, а члени організаційного 

комітету зобов'язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами 

організаційного комітету своїх повноважень іншим особам не допускається. 

Засідання організаційного комітету є правомірним за наявності кворуму – 2/3 

від загальної кількості його членів. 

Ольга Антонівна наголосила що Оргкомітет має в термін до 01 червня 

2021 р. розробити та затвердити Календарний план підготовки та проведення 

виборів ректора Університету Ушинського, а також підготувати проєкти інших 

нормативних документів (положень) щодо забезпечення виборчого процесу 

відповідно до зазначених строків. 

Чи є зауваження чи пропозиції щодо питання Календарного плану 

підготовки та проведення виборів ректора Університету Ушинського, а також 

розробки проєктів нормативних документів щодо забезпечення виборчого 

процесу для їх подальшого розгляду на засіданнях вченої ради.  

Зауважень і запитань немає. 

 

Голосували: 

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома та підготувати проєкти 

нормативних документів щодо забезпечення виборчого процесу для їх 

подальшого розгляду та затвердження на засіданнях вченої ради відповідно до 

зазначених строків. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Секретаря організаційного комітету Пронозу І. І., яка проінформувала 

присутніх, що відповідно до Наказу ДЗ «Південноукраїнський національний 
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педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» від 26.05.2021 р. №191 «Про 

внесення змін до наказу Університету № 177 від 19 травня 2021 р. «Про 

організацію та проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д.Ушинського» пункту про розробку та затвердження Календарного 

плану підготовки та проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» у термін до 01 червня 2021 р. - членами Оргкомітету 

(Пронозою І. І., Сильченко І. О.) розроблено Календарний план підготовки та 

проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та ознайомила 

присутніх зі змістом Календарного плану. 

Чи є пропозиції щодо внесення додаткових заходів до Календарного 

плану? Немає. 

Голова Оргкомітету Копусь О. А. запропонувала затвердити Календарний 

план підготовки та проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» та взяти його до відома членам Оргкомітету.  

 

Голосували:  

«За» - 11.  

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Календарний план підготовки та проведення 

виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та взяти його до відома 

членам організаційного комітету з подальшим належним 

виконанням (Додаток 1, ст. 7). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Голову Оргкомітету Копусь О. А. яка довела до відома інформацію про 

розробку членами організаційного комітету Положення про порядок обрання 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», запропонувала до ознайомлення та  
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 «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет 

імені К. Д. Ушинського» 

  

4 Розроблення Положення про 

порядок роботи спостерігачів під 

час проведення виборів ректора 

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет 

імені К. Д. Ушинського» 

До 24.06.2021 р. Організаційний комітет 

5 Розроблення Положення про 

подання та розгляд звернень під 

час проведення виборів ректора 

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

До 24.06.2021 р. Організаційний комітет 

6 Розроблення Положення про 

порядок акредитації 

представників засобів масової 

інформації на виборах ректора  

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

До 24.06.2021 р. Організаційний комітет 

7 Визначення співвідношення 

наукових, науково-педагогічних 

та педагогічних штатних 

працівників, виборних 

представників інших штатних 

представників, виборних 

представників з числа студентів 

для участі у виборах ректора 

Державного закладу  

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

06.09.2021 р. - 

10.09.2021 р. 

Організаційний комітет 

Дирекція ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей сфери і 

послуг Південноукраїнського 

національного педагогічного 

університету 

імені К. Д. Ушинського» 

8 Визначення і доведення квоти 

представництва до керівників 

структурних підрозділів та 

Студентської ради Державного 

закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

06.09.2021 р. - 

10.09.2021 р. 

Організаційний комітет 

Студентська рада 
 

9 Визначення приміщення для 

проведення зборів щодо виборів 

представників з числа штатних 

До 13.09.2021 р. В. о. проректора з 

адміністративно -

господарської діяльності 
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працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками 

10 Визначення приміщення для 

проведення зборів щодо виборів 

представників з числа студентів 

для участі у виборчому процесі 

До 13.09.2021 р. Декани факультетів і 

директор інституту, 

В. о. проректора з 

адміністративно -

господарської діяльності 

11 Обладнання приміщень для 

проведення виборів згідно з 

Положенням про організацію 

виборчої системи та обрання 

ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

До 24.09.2021 р. В. о. проректора з 

адміністративно -

господарської діяльності  

 

12 Проведення обрання 

представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками для 

участі у виборах ректора 

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

До 24.09.2021 р. 

 

Організаційний комітет 

керівники структурних 

підрозділів 

13 Проведення обрання 

представників з числа студентів 

для участі у виборах ректора 

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 
 

До 24.09.2021 р. 
 

Організаційний комітет 
Студентська рада 

декани факультетів, директор 

інституту 

14 Складання в електронній та 

паперовій формах абеткових 

списків виборців (науково-

педагогічних і педагогічних 

працівників) Університету та 

ДНЗ «Одеський професійний 

ліцей сфери і послуг 

Південноукраїнського 

національного педагогічного 

університету  

імені К. Д. Ушинського» по 

факультетах, інституту, ліцею та 

передання їх до Оргкомітету 

До 01.10.2021 р. Начальник відділу кадрів 
Дирекція ліцею 

Декани факультетів 
Директор інституту 

15 Складання в електронній та До 01.10.2021 р. Начальник відділу кадрів 
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паперовій формі абеткового 

списку штатних працівників, які 

не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними 

працівниками університету, 

ліцею та передання їх до 

Організаційного комітету 

Дирекція ліцею 

Декани факультетів 
Директор інституту 

16 Подання в електронній та 

паперовій формі 

Організаційному комітету 

абеткові списки студентів денної 

форми навчання Університету. 

До 01.10.2021 р. Начальник відділу кадрів 
Дирекція ліцею 

Декани факультетів 
Директор інституту 

Начальник навчально-

методичного відділу  

17 Оприлюднення на 

інформаційному стенді, веб-

сайті університету виборчих 

програм кандидатів на посаду 

ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

До 11.10.2021 р. Організаційний комітет 

18 Формування та передача 

виборчій комісії списків 

наукових, науково-педагогічних 

та педагогічних працівників, які 

мають право брати участь у 

виборах ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

До 13.10.2021 р. Організаційний комітет 
Виборча комісія 

19 Формування та передача 

виборчій комісії списків 

представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками для 

участі у виборах ректора 

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

До 13.10.2021 р. Організаційний комітет 
Виборча комісія 

20 Формування та передача 

виборчій комісії списків 

представників з числа студентів 

для участі у виборах ректора 

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

До 13.10.2021 р. Організаційний комітет 

Виборча комісія 
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імені К. Д. Ушинського» 

21 Організація зустрічей кандидатів 

на посаду ректора зі 

співробітниками та студентами 

Після отримання 

рішення МОН 

України на право 

участі у виборах 

як кандидата 

Організаційний комітет 

Керівники структурних 

підрозділів 

22 Інформування виборчої комісії 

про надходження письмових заяв 

від кандидатів на посаду ректора 

щодо зняття своєї кандидатури з 

виборів ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

Негайно Організаційний комітет 

23 Оприлюднення інформації про 

дату, час та місце голосування 

через інформаційні ресурси 

(інформаційний стенд та веб-

сайт) Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

До 13.10.2021 р. Виборча комісія 

24 Надання консультаційної 

допомоги структурним 

підрозділам в організації і 

проведенні виборів 

представників для участі у 

виборах ректора 

Впродовж 

виборчої 
кампанії 

Організаційний комітет 

25 Виготовлення бюлетенів для 

голосування для проведення 

виборів ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

Не раніше як за 20 

годин і не пізніше 

як за 12 годин до 

початку виборів 

Виборча комісія 

26 Проведення виборів ректора 

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені К. Д. 

Ушинського» 

20.10.2021 р. Організаційний комітет 

Виборча комісія 

27 Отримання підсумкового 

протоколу від виборчої комісії з 

проведення виборів ректора 

Державного закладу 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет 

імені К. Д. Ушинського» та  

Протягом доби 

після 

встановлення 

результатів 

голосування 

Організаційний комітет 

Виборча комісія 
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