
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

від 25.09.2020 року 

 

ПРИСУТНІ: Лаврик Олександр Дмитрович, Кравчук Оксана 

Володимирівна, Шевчук Оксана Миколаївна, Длугоборська Оксана Іванівна, 

Калабська Віра Степанівна, Кривда Зорина Віталіївна, 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 – 9 осіб. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про корегування процентного показника 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. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

ректора УДПУ імені Павла Тичини.  

О. Д. Лаврик, проінформував присутніх про те, що під час розрахунку 

процентних показників квот (протокол № 10 від 16.09.2020 р.) 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 були використані 

процентні показники квот (протокол № 2 від 27.02.2020 р.). 

Сума процентних показників квоти для територіально відокремленого 

структурного підрозділу «Канівський коледж культури і мистецтв Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини»: 75,32 % (наукові, 

науково-педагогічні та педагогічні працівники); 9,09 % (штатні працівники, які 

не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками); 

15,58 % (студенти денної форми навчання) становить 99,99 % і не є коректною, 

оскільки має дорівнювати 100 %. Тому є необхідність корегування процентного 

показника квоти представництва від студентів територіально відокремленого 

структурного підрозділу «Канівський коледж культури і мистецтв Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини» з 15,58 % на 

15,59 %, що у загальному підрахунку не змінить кількісного показника квоти 

представництва від студентів денної форми навчання. 

У результаті такого корегування процентні та кількісні квоти осіб, які 

мають право брати участь у виборах ректора університету, набуде такого 

вигляду: 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 %).  

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

буде розподілена 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 15,59 %). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Скоригувати процентний показник квоти представництва від студентів 

територіально відокремленого структурного підрозділу «Канівський коледж 

культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини» з 15,58 % на 15,59 %. 

 

Результати голосування: 

«за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова організаційного комітету     О. Д. Лаврик 

 

 

 

Секретар організаційного комітету     О. М. Шевчук  


