
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

«19» березня 2021 р.                                                                               м. Одеса 

 

Присутні: 

члени організаційного комітету: 
 

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»; 

Проноза Інна Іванівна, старший викладач кафедри політичних наук і 

права; 

Зубрицька Наталія Іванівна, помічник проректора з адміністративно-

господарської діяльності та науково-педагогічної роботи;  

Бєлітченко Дмитро Миколайович, соціально-гуманітарного факультету, 

заступник голови студентської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Розгляд та затвердження проєкту Положення про порядок роботи 

спостерігачів під час проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського». 

2. Розгляд та затвердження проєкту Положення про порядок акредитації 

представників засобів масової інформації на виборах ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

3. Розгляд та затвердження проєкту Положення про порядок подання та 

розгляду звернень під час проведення виборів ректора Державного закладу 
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«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

4. Визначення та затвердження списків штатних науково-педагогічних та 

педагогічних працівників і загальної чисельності осіб, які мають право брати 

участь у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університету імені К. Д. Ушинського». 

5. Визначення та затвердження квот представництва працівників, які не 

належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, що 

мають право брати участь у виборах ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університету 

імені К. Д. Ушинського». 

6. Визначення та затвердження квот представництва студентів, що мають 

право брати участь у виборах ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університету 

імені К. Д. Ушинського». 

7.  Про дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 05.01.2021 р. №1 щодо запровадження протиепідемічних 

заходів при делегуванні представників з числа штатних працівників, які не є 

науково-педагогічними та педагогічними співробітниками. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. щодо затвердження 

Положення про порядок роботи спостерігачів під час проведення виборів 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського».  

Копусь О. А. ознайомила з проєктом Положення про порядок роботи 

спостерігачів під час проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», вона звернула особливу увагу на те, що кандидат на 

посаду ректора Університету має право мати двох спостерігачів, а під час 

голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше двох 
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спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох громадських 

спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом. 

Чи є інші пропозиції щодо положення? Немає. 

 

Голосували:  

«За» - 11.  

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про порядок роботи спостерігачів 

під час проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. щодо затвердження 

Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації 

на виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Копусь О. А. ознайомила присутніх з проєктом Положення про порядок 

акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», детально роз’яснивши питання, що 

акредитації на виборах ректора Університету підлягають штатні співробітники – 

представники вітчизняних або закордонних засобів масової інформації, у тому 

числі й технічний персонал телерадіокомпаній, які виявили бажання бути 

присутніми під час проведення виборів. Акредитованими на виборах ректора 

Університету можуть бути представники не більше двох засобів масової 

інформації та звернула увагу на терміни подачі заявки, а саме: необхідно не 

раніше як за сім робочих днів і не пізніше як за п`ять робочих днів до дня 

голосування надати лист-заявку на бланку ЗМІ на адресу Університету 

(65020,м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26) на ім’я голови 

організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університету 

імені К. Д. Ушинського» (далі – Організаційний комітет) із проханням 

акредитувати відповідних працівників. 
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Чи є інші пропозиції? Немає. 

 

Голосували:  

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

 «Утримались» 0. 

 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про порядок акредитації 

представників засобів масової інформації на виборах ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського».  

 

3. СЛУХАЛИ:  

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. щодо затвердження 

Положення про порядок подання та розгляду звернень під час проведення 

виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Копусь О. А. ознайомила з проєктом Положення про порядок подання та 

розгляду звернень під час проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». Ольга Антонівна підкреслила те, що суб’єктом 

звернення можуть бути: кандидати на посаду ректора; спостерігачі від 

кандидатів на посаду ректора; виборці, а також, що суб’єктами розгляду 

звернень є Організаційний комітет, Виборча комісія. 

Чи є інші пропозиції щодо Положення? Немає. 

 

Голосували:  

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про порядок подання та розгляду 

звернень під час проведення виборів ректора Державного закладу 
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«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Голову оргкомітету першого проректора з навчальної та науково-

педагогічної роботи О. А. Копусь із пропозицією затвердити уточнену відділом 

кадрів університету і дирекцією Державного навчального закладу «Одеський 

професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» (далі –ліцей) чисельність 

штатних працівників та студентів, які мають право брати участь у виборах 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» у кількості 632 особи (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Категорія виборців Чисельність осіб, які 

мають право брати 

участь у виборах 

Науково-педагогічні, педагогічні працівники 474 (75%) 

Інші працівники 63 (9,97%) 

Студенти 95 (15,03%) 

Всього 632 (100%) 

 

Чи є інші пропозиції? Немає. 

 

Голосували: 

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити списки штатних науково-педагогічних та 

педагогічних працівників і загальну чисельність осіб, які мають право брати 

участь у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університету імені К. Д. Ушинського» в кількості 

632 особи (100%).  
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5. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. щодо визначення та 

затвердження квот представництва працівників, які не відносяться до наукових, 

науково-педагогічних та педагогічних працівників, що мають право брати 

участь у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університету імені К. Д. Ушинського». 

Копусь О. А. запропонувала затвердити квоти штатних працівників, які не 

є науково-педагогічними та педагогічними співробітниками від різних категорій 

структурних підрозділів із збереженням загальної квоти представництва з числа 

цих осіб у кількості 63 особи (9,97%) від усіх осіб, які мають право брати участь 

у виборах), як зазначено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

№ Групи підрозділів за 

категоріями 

Загальна 

кількість осіб 

Загальна 

кількість 

Представників 

1. Управлінський та навчально-

допоміжний персонал 

200 30 

2. Адміністративно-господарська 

частина 

197 29 

3. Ліцей 25 4 

 Всього: 422 63 

 

Чи є інші пропозиції? Немає. 

 

Голосували: 

«За» -11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» -0. 

 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити квоти штатних працівників, які не є науково-

педагогічними та педагогічними співробітниками, що надані відділом кадрів та 

ліцеєм (загалом 63 особи, або 9,97%), а також чисельність представників за 

групами підрозділів. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. щодо визначення та 

затвердження квот представництва студентів, що мають право брати участь у 

виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університету імені К. Д. Ушинського». Ольгою Антонівною було 

запропоновано загальну квоту представництва студентів закладу вищої освіти 

95 осіб (15,03%) від кількості осіб, які мають право брати участь у виборах). 

Квоти представництва студентів, які мають право брати участь у виборах 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» від кожного навчального структурного 

підрозділу див. табл.3. 

Табл.3 

 

Назва НСП 

Загальна кількість 

студентів в НСП 

на час проведення 

виборів 

Кількість 

Представників з 

числа студентів 

від НСП 

Фізико-математичний факультет 217 7 

Факультет іноземних мов 382 13 

Філологічний факультет 203 6 

Навчально-науковий інститут 

фізичної культури, спорту та 

реабілітації 

405 13 

Медичний факультет 210 6 

Cоціально-гуманітарний 

факультет 

490 16 

Факультет музичної та 

хореографічної освіти 

241 8 

Художньо-графічний факультет 214 7 

Факультет початкового навчання 295 10 

Факультет дошкільної педагогіки 

та психології 

264 9 

Всього: 2921 95 

 

Чи є зауваження, запитання до визначених квот представництва студентів, 

які мають право брати участь у виборах ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського»?  
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Зауважень і запитань не має.  

Чи є інші пропозиції? Немає 

 

Голосували: 

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити квоти студентів, які мають право брати участь у 

виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у кількості 95 осіб (15,03%) 

та чисельність представників за НСП.  

 

7. СЛУХАЛИ:  

Голову Оргкомітету О. А. Копусь, яка повідомила, що для дотримання 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а 

також постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

05.01.2021 р. № 1 щодо запровадження протиепідемічних заходів на період 

карантину  делегування представників з числа штатних працівників, які не є 

науково-педагогічними та педагогічними співробітниками, провести по 

структурних підрозділах. 

Чи є інші пропозиції? Немає. 

Голосували: 

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0є 

 

Рішення схвалено. 

 

ВИСТУПАЛИ: голова профкому профспілки Начев А. П. з пропозицією 

в умовах карантину провести обрання виборних представників з числа студенів, 

які мають право брати участь у виборах ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», в режимі онлайн через гугл-форми з ідентифікацією 

особи за студентським квитком або паспортом. 




	C:\Users\Инна\Desktop\Протокол №3_ Оргкомітет\1.doc
	C:\Users\Инна\Desktop\Протокол №3_ Оргкомітет\2.jpg

