
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

від 16.09.2020 року 

 

ПРИСУТНІ: Лаврик Олександр Дмитрович, Кравчук Оксана 

Володимирівна, Шевчук Оксана Миколаївна, Бержанір Анатолій Леонідович, 

Длугоборська Оксана Іванівна, Калабська Віра Степанівна, Карнаух Леся 

Петрівна, Кучеренко Ірина Анатоліївна, Осадченко Тетяна Михайлівна, Ткачук 

Вероніка Василівна. 

Загальна кількість членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора УДПУ імені Павла Тичини – 13 осіб. 

Кількість присутніх членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора УДПУ імені Павла Тичини – 10 осіб. 

 

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 графіка проведення зборів трудових колективів 

підрозділів (груп підрозділів) з обрання представників з числа штатних 

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

працівниками, при проведенні виборів ректора Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Лаврика О. Д., голову організаційного комітету з проведення виборів 

ректора УДПУ імені Павла Тичини.  

О. Д. Лаврик, проінформував присутніх про те, що на підставі Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 р. № 238-к про внесення 

змін до наказу від 04.02.2020 № 23-к «Про оголошення конкурсу на заміщення 

посади ректора Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини», Наказу в. о. ректора від 26.08.2020 р. № 920 о/д «Про внесення 

змін до наказу від 17.02.2020 № 175 о/д „Про організацію та проведення 

виборів ректора Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини“» та у зв’язку зі зміною у 2020–2021 н. р. кількісного складу 

штатних працівників та студентів Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та територіально відокремленого 

структурного підрозділу «Канівський коледж культури і мистецтв УДПУ імені 

Павла Тичини» є необхідність 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. 



ВИСТУПИЛИ: 

Кучеренко І. А., член організаційного комітету з проведення виборів 

ректора УДПУ імені Павла Тичини, відповідальна за підготовку проєктів 

документів, що стосуються виборчого процесу, та розміщенням їх після 

затвердження на сайті університету; розміщенням на сайті документів (наказів, 

листів) МОН України з питання виборів ректора. 

І. А. Кучеренко ознайомила членів оргкомітету з підготовленими 

списками виборців структурних підрозділів університету та Канівського 

коледжу культури і мистецтв й повідомила, що загальна кількість осіб, які 

мають право брати участь у виборах ректора складає 857 осіб (з них: наукові, 

науково-педагогічні та педагогічні працівники Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини та його територіально 

відокремленого структурного підрозділу – 644 особи 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 – 82 особи 

або 9,53 %; студенти денної форми навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини та його територіально 

відокремленого структурного підрозділу – 131 особа 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 – 724 особи (з них: наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники – 544 особи або 75,13 %; штатні працівники, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками – 70 осіб або 9,63 %; 

студенти денної форми навчання 110 осіб або 15,24 %).  

2) Територіально відокремлений структурний підрозділ «Канівський 

коледж культури і мистецтв УДПУ імені Павла Тичини» – 133 особи (з них: 

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники – 100 осіб або 75,32 %; 

штатні працівники, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 12 осіб або 9,09 %; студенти денної форми 

навчання – 21 особа або 15,58 %).  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити 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 (додаток № 1 до Протоколу № 10 від 

16 вересня 2020 року). 

Результати голосування: 

«за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кравчук О. В., заступника голови організаційного комітету з проведення 

виборів ректора УДПУ імені Павла Тичини, відповідальну за проведення 



зустрічей кандидатів з працівниками та студентами університету.  

О. В. Кравчук, проінформувала присутніх про те, що на підставі Наказу 

в. о. ректора від 26.08.2020 р. № 920 о/д «Про внесення змін до наказу від 

17.02.2020 № 175 о/д „Про організацію та проведення виборів ректора 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини“» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» (зі змінами), є 

необхідність затвердити графік проведення зборів трудових колективів 

підрозділів (груп підрозділів) з обрання представників з числа штатних 

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

працівниками, при проведенні виборів ректора Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Лаврик О. Д., голова організаційного комітету з проведення виборів 

ректора УДПУ імені Павла Тичини.  

О. Д. Лаврик наголосив на дотриманні вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SАRS-СоV-2» (зі змінами), під час проведення зборів трудових 

колективів підрозділів (груп підрозділів) з обрання представників з числа 

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

педагогічними працівниками, при проведенні виборів ректора Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити графік проведення зборів трудових колективів підрозділів 

(груп підрозділів) 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 територіально відокремленого структурного підрозділу «Канівського 

коледжу культури і мистецтв УДПУ імені Павла Тичини», для участі у виборах 

ректора (додаток № 2 до Протоколу № 10 від 16 вересня 2020 року). 

Результати голосування: 

«за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 

 

Голова організаційного комітету     О. Д. Лаврик 

 

 

Секретар організаційного комітету     О. М. Шевчук 



Додаток 1  

до Протоколу № 10 від 16 вересня 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 (груп підрозділів) 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». Канцелярія 2 

15.  Навчально-методичний відділ. Відділ науково-технічного 

розвитку та європейської інтеграції. Редакційний відділ. 

Відділ аспірантури та докторантури. Відділ ліцензування, 

акредитація та моніторингу якості освіти 

4 

16.  Відділ кадрів. Відділ по роботі з іноземними студентами 3 

17.  Відділ обліку та військової підготовки студентів. Відділ 

професійно-кар’єрної орієнтації та доуніверситетської 

підготовки 

3 

18.  Бухгалтерія  3 

19.  Бібліотека  4 

20.  АГЧ. Їдальня. Слюсарна дільниця. Автогосподарство. 

Відділ по проведенню поточного і капітального ремонтів. 

Адміністративний персонал  

6 

21.  АГЧ. Навчально-наукова агробіостанція. Експлуатаційно-

технічна дільниця. Електродільниця  

4 

22.  АГЧ. Дільниця № 1  5 

23.  АГЧ. Дільниця № 2  5 

24.  АГЧ. Дільниця № 3  4 

25.  Відокремлений структурний підрозділ «Канівський 

коледж культури і мистецтв УДПУ імені Павла Тичини»  

12 

ВСЬОГО  82 

 



Додаток 2 

до Протоколу № 10 від 16 вересня 2020 року  

 

ГРАФІК 

проведення зборів трудових колективів для обрання представників з числа осіб, 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 (груп 

підрозділів) або відокремленого структурного 

підрозділу університету 

Дата, час та місце проведення 

зборів трудових колективів 

1.  Факультет початкової освіти  23.09.2020 р., 9.00, корпус № 3, актова зала 

2.  Факультет фізичного виховання  23.09.2020 р., 11.00, корпус № 3, актова зала 

3.  Факультет мистецтв  23.09.2020 р., 13.00, корпус № 3, актова зала 

4.  Факультет соціальної та психологічної освіти  23.09.2020 р., 15.00, корпус № 3, актова зала 

5.  Факультет дошкільної та спеціальної освіти  24.09.2020 р., 9.00, корпус № 3, актова зала 

6.  Факультет української філології  24.09.2020 р., 11.00, корпус № 3, актова зала 

7.  Факультет іноземних мов  24.09.2020 р., 13.00, корпус № 3, актова зала 

8.  Історичний факультет  24.09.2020 р., 15.00, корпус № 3, актова зала 

9.  Факультет фізики, математики та інформатики  23.09.2020 р., 9.00, корпус № 1, конференц-зала 

10.  Природничо-географічний факультет  23.09.2020 р., 11.00, корпус № 1, конференц-зала 

11.  Факультет інженерно-педагогічної освіти  23.09.2020 р., 13.00, корпус № 1, конференц-зала 

12.  Навчально-науковий інститут економіки та 

бізнес-освіти  
23.09.2020 р., 15.00, корпус № 1, конференц-зала 

13.  Інформаційно-обчислювальний центр  24.09.2020 р., 9.00, корпус № 1, конференц-зала 

14.  Центр «Гаудеамус». Канцелярія 24.09.2020 р., 11.00, корпус № 1, конференц-зала 

15.  Навчально-методичний відділ. Відділ науково-

технічного розвитку та європейської інтеграції. 

Редакційний відділ. Відділ аспірантури та 

докторантури. Відділ ліцензування, акредитація 

та моніторингу якості освіти 

24.09.2020 р., 13.00, корпус № 1, конференц-зала 

16.  Відділ кадрів. Відділ по роботі з іноземними 

студентами 
24.09.2020 р., 15.00, корпус № 1, конференц-зала 

17.  Відділ обліку та військової підготовки студентів. 

Відділ професійно-кар’єрної орієнтації та 

доуніверситетської підготовки 

25.09.2020 р., 9.00, корпус № 1, конференц-зала 

18.  Бухгалтерія  25.09.2020 р., 11.00, корпус № 1, конференц-зала 

19.  Бібліотека  25.09.2020 р., 13.00, корпус № 1, конференц-зала 

20.  АГЧ. Їдальня. Слюсарна дільниця. 

Автогосподарство. Відділ по проведенню 

поточного і капітального ремонтів. 

Адміністративний персонал  

25.09.2020 р., 15.00, корпус № 1, конференц-зала 

21.  АГЧ. Навчально-наукова агробіостанція. 

Експлуатаційно-технічна дільниця. 

Електродільниця  

25.09.2020 р., 9.00, корпус № 3, актова зала 

22.  АГЧ. Дільниця № 1  25.09.2020 р., 11.00, корпус № 3, актова зала 

23.  АГЧ. Дільниця № 2  25.09.2020 р., 13.00, корпус № 3, актова зала 

24.  АГЧ. Дільниця № 3  25.09.2020 р., 15.00, корпус № 3, актова зала 

25.  Відокремлений структурний підрозділ 

«Канівський коледж культури і мистецтв УДПУ 

імені Павла Тичини» 

23.09.2020 р., 9.00, коледж, ауд. № 34 

 


