
ПРОТОКОЛ №1 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

 

«01» березня 2021 р.                                                                                       м. Одеса 

 

Присутні: 

- Чебикін Олексій Якович, ректор 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; 

Лісеєнко Олена Василівна, професор кафедри філософії і соціології та 

менеджменту соціокультурної діяльності; 

Шишкова Лілія Миколаївна, начальник відділу кадрів;  

Тагієва Ірина Сергіївна, начальник навчально-методичного відділу; 

Візнюк Валентина Василівна, директорка бібліотеки; 

Сильченко Ірина Олександрівна, юрисконсульт; 

Начев Андрій Петрович, голова Первинної профспілкової організації 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського»; 

Кучерява Оксана Анатоліївна, завідувач кафедри української філології і 

методики навчання фахових дисциплін. 

Зубрицька Наталія Іванівна, помічник проректора з адміністративно-

господарської діяльності та науково-педагогічної роботи.  

Бєлітченко Дмитро Миколайович, студент фізико-математичного 

факультету, заступник голови студради; 

Відсутні:  

Кондратьєва Рената Леонідівна, головний бухгалтер. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження персонального складу Організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

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

голови Організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет                     

імені К. Д. Ушинського». 
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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). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ректора О. Я. Чебикіна з інформацією про затвердження наказом 

університету від 26.02.2021 р. №66 «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» - 10. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

УХВАЛИЛИ: головою Оргкомітету обрати першого проректора з 

навчальної та науково-педагогічної роботи Копусь О. А. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Голову Оргкомітету О. А. Копусь  із пропозицією обрати заступником 

голови Оргкомітету директора бібліотеки Візнюк Валентину Василівну.  

Чи є інші пропозиції? Немає. 
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Голосували: 

«За» - 10. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

УХВАЛИЛИ: заступником голови Оргкомітету обрати директора 

бібліотеки Візнюк В. В. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Голову Оргкомітету О. А. Копусь із пропозицією обрати секретарем 

Оргкомітету Кучеряву Оксану Анатоліївну, завідувача кафедри української 

філології і методики навчання фахових дисциплін. Чи є інші пропозиції? Немає. 

 

Голосували: 

«За» - 10. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

УХВАЛИЛИ: секретарем Оргкомітету обрати Кучеряву Оксану 

Анатоліївну, завідувача кафедри української філології і методики навчання 

фахових дисциплін. 

 

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 25 лютого 2021 р. №77-к «Про 

оголошення 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 26 лютого 

2021 р. №66 «Про організацію та проведення виборів ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет                 

імені К. Д. Ушинського»» Оргкомітетові необхідно в термін до 12 березня               

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 до 

25 березня 2021 р. 
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