
 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

01.10.2018 Миколаїв № 125  
 

Про проведення виборів до органів 

студентського самоврядування 

 

Відповідно до Положення про студентське самоврядування 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

затвердженого вченою радою 07.06.2016 р.  

ПРОПОНУЮ: 

1. Голові студентської ради університету Тертичній К. П. провести вибори до 

органів студентського самоврядування у жовтні 2018 року за наступним 

графіком: 

№ Дата Захід  

1.  1 жовтня Оголошення про вибори до студентського 

самоврядування університету 

2.  1-4 жовтня Проведення зборів курсів 

3.  4-8 жовтня Оформлення протоколів зборів курсів 

4.  9 жовтня Перше засідання студентської виборчої комісії 

5.  10-17 жовтня Реєстрація кандидатів 

6.  18-23 жовтня Проведення виборчих кампаній 

7.  24 жовтня Загально університетські дебати 

8.  25 жовтня Проведення виборів 

9.  29 жовтня Другий тур виборів 

 

2. Керівнику відділу інформаційно-технічного забезпечення Чернецькому В. І. 

забезпечити 24.10.2018 технічну підтримку проведення загально 

університетських дебатів (проектор, екран, ноутбук). 

3. Фахівцю прес-центру університету Левенець К. О. забезпечити 

інформаційну підтримку проведення виборів до органів студентського 

самоврядування, а саме: розміщення на сайті університету інформацію про 

кандидатів та їх передвиборчі програми. 

4. Деканам факультетів, директору коледжу  та завідувачам випускових 

кафедр сприяти проведенню дебатів у відповідному навчальному 

структурному підрозділі в будь-який день із 18 до 23 жовтня 2018 року. 

5. Встановити місця для проведення виборів 25.10.2018 р. до органів 

студентського самоврядування у таких навчальних корпусах університету: 



 

 

 навчальний корпус № 1 – фойє (голосують –факультет дошкільної та 

початкової освіти, факультет іноземної філології, історичний факультет, 

механіко-математичний факультет, факультет економіки, факультет 

педагогіки та психології, факультет фізичної культури та спорту, кафедра 

української мови і літератури); 

 навчальний корпус № 11 – фойє (голосують –коледж, кафедра 

лабораторної діагностики, кафедра біології та хімії). 

6. Навчальному відділу надати до 05.10.2018 р. студентській раді університету 

списки студентів за курсами для формування виборчих списків. 

7. Проректору з адміністративно-господарчої роботи Даниленко В. Л. 

забезпечити до 25.10.2018 р. студентську раду університету необхідними 

канцелярськими товарами для організації та проведення виборів. 

8. Контроль виконання розпорядження покласти на першого проректора 

Овчаренка А. В. 

 

 

Ректор          В. Д. Будак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект розпорядження вносить: 

Голова студентської ради 

університету _____ К. П. Тертична 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор 

___________ А. В. Овчаренко 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи _________ Н. І. Василькова 

Проректор з адміністративно-

господарчої роботи 

__________ В. Л. Даниленко 

Начальник юридичного відділу 

___________ М. М. Бєлан 
 


