
 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ 

 

02.03.2018 Миколаїв № 67 

 

Про організацію та проведення  

виборів ректора Миколаївського національного  

університету імені В. О. Сухомлинського 

 

У зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади ректора 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

(оголошення Міністерства освіти і науки України у газеті «Освіта України» 

від 26.02.2018 № 8), керуючись ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 «Деякі 

питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Статутом 

університету 

Н А К А З У Ю :  

1. Для проведення організаційної роботи з підготовки та проведення виборів 

створити Організаційний комітет із проведення виборів ректора 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

(далі – Організаційний комітет) у складі 21 особи та Виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського (далі – Виборча комісія) у складі 9 осіб. 

2. Затвердити такий персональний склад Організаційного комітету:  

1. Бахтін А. М., доцент, завідувач кафедри військової підготовки;  

2. Бєлан М. М., начальник юридичного відділу; 

3. Гладишев В. В., професор кафедри гуманітарних наук; 

4. Даниленко В. Л., проректор з адміністративно-господарчої роботи; 

5. Довгаленко О. Ю., коректор; 

6. Корнєва Н. О., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування; 

7. Кузнецова ОА., декан факультету педагогіки та психології;  

8. Мироненко Т. П., доцент кафедри англійської мови і літератури; 

9. Морозан О. О., викладач кафедри історії, етнології та археології; 

заступник керівника інституту історії, політології та права;  

10. Мхитарян О. Д., доцент кафедри гуманітарних наук, заступник 



декана філологічного факультету; 

11. Овчаренко А. В., декан механіко-математичного факультету;  

12. Полоскова І. В., начальник відділу кадрів; 

13. Рожков І. М., професор кафедри теорії та методики фізичної 

культури; 

14. Рудь І. Ю., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування; 

15. Селєхова О. Г., студентка ІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта»; 

16. Січко В. М., голова профкому; 

17. Степанова Т. М., декан факультету дошкільної та початкової освіти; 

18. Тертична К. П., голова студради університету; 

19. Трофимишина О. С., керівник навчального відділу; 

20. Царенко О. О., заступник директора коледжу; 

21. Чеботар Л. Д., декан біологічного факультету. 

3. Затвердити такий персональний склад Виборчої комісії: 

1. Булгакова Т. В., завідувач канцелярії; 

2. Вдовиченко Р. П., доцент кафедри педагогіки та дитячої психології; 

3. Добровольська Л. С., доцент кафедри англійської мови і літератури; 

4. Дрібко Г. В., юрисконсульт; 

5. Копитіна І. В., учений секретар університету; 

6. Олексюк О. М., доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики;  

7. Саковська В. В., студентка ІІ курсу спеціальності «Психологія»; 

8. Семенова Г. В., фахівець АГЧ; 

9. Фролова Т. В., бухгалтер. 

4. Організаційному комітету та Виборчій комісії: 

4.1. Забезпечити належну організацію та проведення виборів.  

4.2. Обрати голів, заступників голів та секретарів на першому засіданні 

у встановленому законодавством порядку. 

5. Начальнику відділу кадрів Полосковій І. В. у строк до 15.04.2018 р. 

підготувати та передати до Організаційного комітету в електронній та 

паперовій формах такі документи: 

5.1. Список усіх штатних наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників університету (із зазначенням назви структурного 

підрозділу, ПІБ працівника, посади працівника) в алфавітному 

порядку. 

5.2. Список усіх штатних співробітників, які не є науковими, науково- 

педагогічними і педагогічними працівниками університету (із 

зазначенням назви структурного підрозділу, ПІБ працівника, посади 

працівника). 



5.3. Список осіб зі штатних наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників університету, які будуть знаходитись у 

відпустці будь-якого виду, станом на 15.04.2018 р. в алфавітному 

порядку. 

6. Керівнику навчального відділу Трофимишиній О. С. у строк до 

15.04.2018 р. підготувати та передати до Організаційного комітету в 

електронній та паперовій формах такі документи: 

6.1. Списки студентів та аспірантів університету денної форми навчання 

окремо за факультетами / інститутом / коледжем в алфавітному 

порядку. 

7. Організаційному комітету: 

7.1. Визначити порядок організації роботи спостерігачів від кандидатів, а 

також громадських спостерігачів, розробити та затвердити 

відповідне положення у термін до 24.04.2018 р. 

7.2. Визначити порядок акредитації громадських спостерігачів, 

спостерігачів від кандидатів та ЗМІ, розробити та затвердити 

відповідне положення у термін до 24.04.2018 р. 

7.3. Визначити у термін до 20.04.2018 р. квоти представництва штатних 

працівників університету (які не є науково-педагогічними 

працівниками) та студентів денної форми навчання для виборів 

ректора 

7.4. Організувати проведення виборів представників працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, і 

студентів очної (денної) форми навчання до 04.05.2018 р. 

7.5. Скласти та подати до Виборчої комісії список осіб, які мають право 

брати участь у виборах, у термін до 07.05.2018р. 

7.6. Після отримання письмового повідомлення МОН України про 

перелік кандидатів на посаду керівника розмістити виборчі програми 

кандидатів на офіційному веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського (невідкладно, але не пізніше 04.05.2018 р.). 

8. Виборчій комісії: 

8.1. Оприлюднити інформацію про дату, час і місце проведення виборів 

шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень та 

офіційному веб-сайті університету у строк до 07.05.2018 р. 

8.2. Виготовити бюлетені для голосування в період часу з 13 години 00 

хвилин 14.05.2018 р. по 21 годину 00 хвилин 14.05.2018 р. в 

кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати 

участь у виборах та включені до списку виборців. 

9. Проректору з адміністративно-господарчої роботи Даниленко В. Л.: 



9.1. Підготувати окремі приміщення, придатні для роботи 

організаційного комітету та виборчої комісії, та забезпечити 

наявність необхідної оргтехніки, засобів зв’язку, меблів, достатньої 

кількості кабін для таємного голосування. 

9.2. На час проведення підготовки до виборів та роботи під час самих 

виборів: 

– за Організаційним комітетом закріпити приміщення № 01.211 за 

адресою: вул. Нікольська, 24; 

– за Виборчою комісією закріпити приміщення № 01.215 за адресою: 

вул. Нікольська, 24. 

10. Прес-центру університету: 

10.1. Створити на веб-сайті університету сторінку «Вибори ректора» з 

метою забезпечення прозорості та гласності під час проведення 

виборів ректора університету. 

10.2. Розмістити цей наказ у розділі «Вибори ректора» на офіційному 

веб-сайті університету. 

11.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Ректор          В. Д. Будак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


