
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

від 27.02.2020 року 

 

Загальна кількість членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора УДПУ імені Павла Тичини – 14 осіб. 

Кількість присутніх членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора УДПУ імені Павла Тичини 11 осіб: Гедзик Андрій Миколайович, 

Балдинюк Дмитро Іванович, Ревнюк Наталія Іванівна, Гнатюк Людмила 

Володимирівна, Ареп'єва Олена Вікторівна, Ткачук Станіслав Іванович, 

Тихомир Віктор Петрович, Чирва Ольга Григорівна, Священко Зінаїда 

Василівна, Дудник Оксана Миколаївна, Левченко Олена Сергіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження квоти представництва від студентів і штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, при проведенні виборів ректора Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

2. Про затвердження форми бюлетеня для таємного голосування з 

обрання виборних представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 

у виборах ректора Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. 

3. Про затвердження форми протоколу про підсумки таємного 

голосування з обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 

у виборах ректора Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини.  

4. Про порядок оформлення документів Організаційного комітету, 

Виборчої дільниці та дільничної виборчої комісії у відокремленому 

структурному підрозділі університету – Канівському коледжі культури і 

мистецтв.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Балдинюка Д.І., заступника голови Організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, щодо визначення та затвердження квот 

представництва від студентів і штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, при проведенні 

виборів ректора Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, який ознайомив членів Оргкомітету з підготовленими списками 



виборців структурних підрозділів Університету та Канівського коледжу 

культури і мистецтв і повідомив, що загальна кількість осіб, які мають право 

брати участь у виборах ректора складає 902 особи (з них: наукові, науково-

педагогічні та педагогічні працівники Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та його територіально відокремленого 

структурного підрозділу – 678 осіб або 75,17%; штатні працівники Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини та його 

територіально відокремленого структурного підрозділу, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками – 86 осіб або 9,53%; 

студенти денної форми навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та його територіально відокремленого 

структурного підрозділу – 138 осіб або 15,3%).  

Загальну кількість осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 

пропонується розподілити між виборчими дільницями наступним чином: 

1) Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини 

– 748 осіб (з них: наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники – 562 

особи або 75,13%; штатні працівники, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками – 72 особи або 9,63%; студенти 

денної форми навчання 114 осіб або 15,24%). 

2) Відокремлений структурний підрозділ Канівський коледж культури і 

мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини – 154 особи (з них: наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники – 116 осіб або 75,32%; штатні працівники, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками – 14 осіб або 9,09%; 

студенти денної форми навчання – 24 особи або 15,58%). 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити квоти представництва від студентства і штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, при проведенні виборів ректора Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (додаток №1 та додаток №2 до 

Протоколу №2 від 27 лютого 2020 року). 

Результати голосування: 

«за» – 11, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Гедзика А.М., голову Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини про затвердження форми бюлетеня для таємного голосування з обрання 

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

педагогічними та педагогічними працівниками Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини та його відокремленого 

структурного підрозділу – Канівського коледжу культури і мистецтв, для участі 

у виборах ректора Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити форму бюлетеня для таємного голосування з обрання 

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

педагогічними та педагогічними працівниками Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини та його відокремленого 

структурного підрозділу – Канівського коледжу культури і мистецтв, для участі 

у виборах ректора Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (додаток №3 до Протоколу № 2 від 27 лютого 2020 року).  

Результати голосування: 

«за» – 11, «проти» – 0, «утримались» – 0. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Гедзика А.М., голову Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини про затвердження форми протоколу про підсумки таємного 

голосування з обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини та його 

відокремленого структурного підрозділу – Канівського коледжу культури і 

мистецтв, для участі у виборах ректора Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити форму протоколу про підсумки таємного голосування з 

обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини та його коледжів, 

для участі у виборах ректора Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (додаток №4 до Протоколу № 2 від 27 лютого 

2020 року). 

Результати голосування: 

«за» – 11, «проти» – 0, «утримались» – 0. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Гедзика А.М., голову Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини про порядок оформлення документів Організаційного комітету, 

Виборчої дільниці та дільничної виборчої комісії у відокремленому 

структурному підрозділі університету – Канівському коледжі культури і 

мистецтв, який повідомив, що під час виборчого процесу не виключені випадки 

звернень з листами, запитами, скаргами до Організаційного комітету, Виборчої 

комісії, дільничної виборчої комісії у відокремленому структурному підрозділі 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Всі 

звернення від фізичних і юридичних осіб необхідно буде реєструвати у 

канцелярії Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини або у відповідному підрозділі Канівського коледжу культури і 

мистецтв, у відповідності до адресату звернення і надавати після їх розгляду 

відповіді або роз’яснення. 



Запропоновано підписи голови Організаційного комітету, голови 

Виборчої комісії, голови дільничної виборчої комісій засвідчувати шляхом 

поставлення відбитку гербової печатки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та гербової печатки коледжу відповідно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затверджувати підписи голови Організаційного комітету, голови 

Виборчої комісії, голови дільничної виборчої комісії шляхом поставлення 

відбитку гербової печатки Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини та гербової печатки коледжу відповідно. 

 

Результати голосування: 

«за» – 11, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 

  



Додаток 1  

до Протоколу №2 від 27 лютого 2020 року 

 

КВОТИ 

представництва від студентів при проведенні виборів ректора Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

№ 

п/п 

Факультет/інститут Квота 

представників 

1. Факультет соціальної та психологічної освіти 10 

2. Факультет фізичного виховання 9 

3. Факультет фізики, математики та інформатики 10 

4. Факультет української філології 10 

5. Природничо-географічний факультет 9 

6. Факультет початкової освіти 6 

7. Факультет мистецтв  6 

8. Історичний факультет 8 

9. Факультет іноземних мов 9 

10. Факультет інженерно-педагогічної освіти 9 

11. Факультет дошкільної та спеціальної освіти 12 

12. Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-

освіти 

16 

13. Відокремлений структурний підрозділ Канівський 

коледж культури і мистецтв УДПУ імені Павла 

Тичини 

24 

 РАЗОМ квота від студентів 138 

 

 
  



Додаток 2 

до Протоколу №2 від 27 лютого 2020 року 

 

КВОТИ 

представництва від штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками при проведенні виборів 

ректора Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини 
 

№ 

п/

п 

Назва структурного підрозділу або відокремленого 

структурного підрозділу університету 

Квота 

виборних 

представників осіб 

1. Факультет початкової освіти 2 

2. Факультет фізичного виховання  1 

3. Факультет мистецтв 1 

4. Факультет соціальної та психологічної освіти 2 

5. Факультет дошкільної та спеціальної освіти 2 

6. Факультет української філології 2 

7. Факультет іноземних мов 2 

8. Історичний факультет 2 

9. Факультет фізики, математики та інформатики 2 

10. Природничо-географічний факультет 3 

11. Факультет інженерно-педагогічної освіти 2 

12. Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 2 

13. Інформаційно-обчислювальний центр 4 

14. Центр «Гаудеамус» 1 

15. Навчально-методичний відділ; Відділ науково-технічного 

розвитку та європейської інтеграції 

2 

16. Редакційний відділ; Відділ аспірантури та докторантури 1 

17. Відділ ліцензування, акредитація та моніторингу якості освіти 1 

18. Відділ кадрів 2 

19. Відділ обліку та військової підготовки  студентів 2 

20. Відділ по роботі з іноземними студентами 1 

21. Відділ професійно-кар’єрної орієнтації та доуніверситетської 

підготовки 

1 

22. Канцелярія 1 

23. Бухгалтерія 3 

24. Бібліотека 5 

25. АГЧ. Навчально-наукова агробіостанція; Експлуатаційно-

технічна дільниця; Електродільниця 

3 

26. АГЧ. Дільниця №1 6 

27. АГЧ. Дільниця №2 4 

28. АГЧ. Дільниця №3 4 

29. АГЧ. Їдальня; Слюсарна дільниця; Автогосподарство; Сезонні 

працівники; Відділ по проведенню поточного і капітального 

ремонтів; Адміністративний персонал 

8 

30. Відокремлений структурний підрозділ Канівський коледж 

культури і мистецтв УДПУ імені Павла Тичини 

14 

 ВСЬОГО 86 

  



Додаток 3  

до Протоколу №2 від 27 лютого 2020 року 

 
Б Ю Л Е Т Е Н Ь  

для таємного голосування з обрання виборних представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Прізвище, ім'я та по батькові Результати балотування 

 ЗА 

ПРОТИ 

(непотрібне викреслити) 

Голова зборів   (ПІБ) 

Секретар  (ПІБ) 

 

  



Додаток 4  

до Протоколу №2 від 27 лютого 2020 року 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання лічильної комісії 

 

Обрано зборами трудового колективу підрозділу (групи підрозділів) 

на засіданні _____________________________________________ у складі: 

(число, місяць, рік) 

1. ____________________________________________________  

2. ____________________________________________________ 

з. ________________________________________________  

На засіданні були присутні _______ з ______ складу штатних працівників підрозділу 

(групи підрозділів), затвердженого відділом кадрів. 

Балотувався _____________________________________________________ щодо 

обрання для участі у виборах ректора Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини  

Роздано бюлетенів: ______  

Виявлено бюлетенів в урні: _____  

Результати голосування: 

«за»  _____  

«проти»  _____  

«недійсних бюлетенів» _____  

 
Члени лічильної комісії  

 


