
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

«02» квітня 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, cтудент соціально-гуманітарного 

факультету, заступник голови студентської ради. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Забезпечення організації та умов роботи Оргкомітету в дистанційному 

режимі.  

2. Затвердження графіка обрання представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

3. Розроблення Методичних рекомендацій щодо порядку обрання 

представників з числа осіб, які навчаються, що мають право брати участь у 

виборах ректора Університету з використанням онлайн платформ у разі 

провадження освітнього процесу з використанням дистанційних технологій  

навчання. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. щодо забезпечення 

організації та умов роботи Оргкомітету в дистанційному режимі. 

Для належної роботи Організаційного комітету та виконання відповідних 

функцій його членами в умовах дистанційного навчання в Університеті та 

відповідно до Постанови КМУ від 22.03.2021 р. №230, якою внесено чергові 

зміни до карантинної постанови КМУ №1236. Зокрема, уточнено деякі 

додаткові обмеження для червоного рівня; Ольга Антонівна запропонувала 

створити корпоративну електрону пошту, розмістити посилання на неї та 

відповідну інформацію на вебсайті Університету. А також проводити засідання 

Оргкомітету в онлайн-режимі на платформі «Microsoft Teams». 

Відповідальність за виконання покласти на секретаря Оргкомітету Пронозу І. І. 

та інженеру відділу нових інформаційних технологій Назарчука Б. В. 

 

Чи є інші пропозиції щодо положення? Немає. 

 

Голосували:  

«За» - 11.  

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. створити корпоративну електрону пошту Оргкомітету, 

розмістити посилання на неї та відповідну інформацію на вебсайті 

Університету. 

2. проводити і надалі засідання Оргкомітету в онлайн-режимі на платформі 

«Microsoft Teams». 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. про затвердження графіка 

обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». 

Було запропоновано до розгляду графік обрання представників з числа 

студентів для участі у виборах ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» з подальшим його затвердженням. (Додаток 1) 

Чи є інші пропозиції? Немає. 
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Голосували:  

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

 «Утримались» 0. 

 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Графік обрання представників з числа 

студентів для участі у виборах ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» та довести відповідну інформацію до керівників 

структурних підрозділів та Студентської ради Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». Відповідальність за виконання покласти на членів 

Оргкомітету Начева А. П. та Белітченка Д. М. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Копусь О. А. голову Оргкомітету з інформацією щодо необхідності 

розроблення Методичних рекомендацій щодо порядку обрання представників з 

числа осіб, які навчаються, що мають право брати участь у виборах ректора 

Університету з використанням онлайн платформ у разі продовження освітнього 

процесу з використанням дистанційних технологій  навчання . 

Копусь О. А. зазначила, що освітній процес переведений в дистанційний 

режим і тому необхідно провести обрання представників з числа осіб, які 

навчаються, які братимуть участь у виборах ректора за допомогою інноваційних 

технологій. Для цього необхідно розробити Методичні рекомендації щодо 

обрання представників з числа осіб, які навчаються, для участі у виборах 

ректора Університету Ушинського (далі Методичні рекомендації) за допомогою 

онлайн платформ, залучивши до цього членів організаційного комітету, актив 

студентської ради університету та інженерів відділу нових інформаційних 

технологій. 

Виступали: Бєлітченко Д. М. виступив з інформацією про доцільність 

використання онлайн платформи Microsoft Teams у процесі обрання 

представників з числа осіб, які навчаються, які братимуть участь у виборах 

ректора та з урахуванням цього розробитити Методичні рекомендації. 

Чи є інші пропозиції? Немає. 
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