
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПРОТОКОЛ № 8
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора

08.06.2016                                                                                             м. Дрогобич

ПРИСУТНІ – 9 осіб:
– Балабан Ярослав Тадейович – помічник ректора по господарській діяльності;
– Білий Роман Теодорович – методист навчально-методичного відділу;
– Галів Микола Дмитрович – вчений секретар вченої ради;
– Кісіль Володимир Львович – юрисконсульт;
– Кулиняк Галина Григорівна – провідний спеціаліст відділу кадрів;
– Максим’як Андріана-Марія Володимирівна – студентка ІІІ курсу

філологічного факультету;
– Процишин Оксана Романівна – доцент кафедри теоретичної та прикладної

економіки;
– Черевко Світлана Ярославівна – головний бухгалтер;
– Шаран Володимир Лук’янович – проректор з науково-педагогічної роботи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження регламенту проведення зустрічей кандидата на посаду
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка з працівниками і студентами університету.

2. Про затвердження графіку проведення зустрічей кандидата на посаду
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка з працівниками і студентами університету.

3. Про реєстрацію спостерігачів на виборах ректора Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка від кандидата на
посаду ректора університету.

ГОЛОСУВАЛИ за затвердження порядку денного (голосування відкрите):
“За” – 9;
“Проти” – немає;
“Утрималися” – немає.

1. СЛУХАЛИ: Шарана В.Л., який повідомив, що Міністерство освіти і
науки України листом від 7 червня 2016 року №1/11-7445 «Про проведення
виборів ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка» вносить до університету для голосування кандидатуру
претендента на посаду ректора Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, а саме доктора філософських наук, професора
Скотної Надії Володимирівни.

Відтак на цьому етапі підготовки виборів завданням організаційного
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комітету є затвердження регламенту проведення зустрічей кандидата на посаду
ректора університету з працівниками і студентами університету.

Тож Шаран В.Л. представив на розгляд організаційного комітету проект
регламенту проведення зустрічей кандидата на посаду ректора університету з
працівниками і студентами університету:

1. Представлення програми кандидата – до 30 хвилин;
2. Запитання і відповіді – до 30 хвилин;
3. Обговорення програми кандидата – до 5 хвилин кожному учаснику

обговорення;
4. Заключне слово кандидата – до 5 хвилин;
5. Загальна тривалість зустрічі – до 120 хвилин.

ВИСТУПИЛИ:
– Максим’як А.-М.В., Кисіль В.Л., які підтримали запропонований проект

регламенту;
– Шаран В.Л., який запропонував затвердити регламент проведення

зустрічей кандидата на посаду ректора університету з працівниками і
студентами університету.
Результати голосування (голосування відкрите):

“За” – 9;
“Проти” – немає;
“Утрималися” – немає.

УХВАЛИЛИ: затвердити регламент проведення зустрічей кандидата на
посаду ректора університету з працівниками і студентами університету:

1. Представлення програми кандидата – до 30 хвилин;
2. Запитання і відповіді – до 30 хвилин;
3. Обговорення програми кандидата – до 5 хвилин кожному учаснику

обговорення;
4. Заключне слово кандидата – до 5 хвилин;
5. Загальна тривалість зустрічі – до 120 хвилин.

2. СЛУХАЛИ: Шарана В.Л., який оголосив подану кандидатом на посаду
ректора університету Скотною Н.В. заяву на ім’я голови організаційного
комітету про організацію двох зустрічей з працівниками і студентами
університету 21 червня 2016 року о 12 годині та о 15 годині. Доцільність
проведення двох зустрічей обумовлюється відсутністю у Дрогобичі
приміщення, здатного вмістити значну кількість людей.

ВИСТУПИЛИ:
– Процишин О.Р., яка підтримала пропозицію провести дві зустрічі

кандидата на посаду ректора університету з працівниками і студентами
університету 21 червня 2016 року. Однак вказала на потребу запросити
колективи структурних підрозділів на зустріч з урахуванням кількості їхніх
працівників і студентів, щоб забезпечити рівномірну наповнюваність залів і
уникнути можливих ситуацій щодо нестачі місць для усіх, хто бажає взяти
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участь у зустрічі з кандидатом на посаду ректора університету.
– Шаран В.Л., який погодився з думкою Процишин О.Р. і запропонував

провести в Народному домі о 12 годині першу зустріч зі студентами та
працівниками історичного факультету, філологічного факультету, факультету
початкової та мистецької освіти, інституту фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій, біологічного факультету та працівниками
департаменту управління та стратегії соціально-економічного розвитку, а о 15
годині другу зустріч зі студентами та працівниками соціально-гуманітарного
факультету, інституту іноземних мов, інституту музичного мистецтва,
факультету фізичного виховання та працівниками бібліотеки й
адміністративно-управлінських підрозділів. Шаран В.Л. наголосив на тому, що
наявність двох зустрічей дасть змогу тим членам нашої академічної спільноти,
які не зможуть потрапити на зустріч з кандидатом у першій половині дня,
зробити це в другій, – і навпаки. Тому усі працівники і студенти університету
мають право взяти участь у зустрічі з кандидатом на посаду ректора незалежно
від запропонованого розподілу. Відтак Шаран В.Л. запропонував графік
проведення зустрічей кандидата на посаду ректора університету з працівниками
і студентами університету.
Результати голосування (голосування відкрите):

“За” – 9;
“Проти” – немає;
“Утрималися” – немає.

УХВАЛИЛИ: графік проведення зустрічей кандидата на посаду ректора
університету з працівниками і студентами університету.

Дата
зустрічі

Час
зустрічі

Місце
проведення зустрічі

Структурні підрозділи

21.06.2016 12.00 Народний дім
імені Івана Франка
(вул. Івана Франка, 20)

· історичний факультет
· філологічний факультету
· факультет початкової та

мистецької освіти
· інститут фізики, математики,

економіки та інноваційних
технологій

· біологічний факультет
· підрозділи департаменту

управління та стратегії
соціально-економічного
розвитку

21.06.2016 15.00 Народний дім
імені Івана Франка
(вул. Івана Франка, 20)

· соціально-гуманітарний
факультет

· інститут іноземних мов
· інститут музичного мистецтва
· факультет фізичного

виховання
· бібліотека
· адміністративно-управлінські

підрозділи
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3. СЛУХАЛИ: Шарана В.Л., який оголосив, що на розгляд
організаційного комітету надійшло подання від кандидата на посаду ректора
університету Скотної Н.В. щодо реєстрації спостерігачами на виборах ректора
університету завідувача кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти
професора Логвиненко Тетяни Олександрівни і помічника ректора доцента
Вовка Юрія Ярославовича. Від зазначених осіб подано заяви про згоду бути
спостерігачами від Скотної Н.В. на виборах ректора університету. До заяв
додано ксерокопії першої та другої сторінок паспортів громадян України.

ВИСТУПИЛИ:
– Кісіль В.Л., котрий відзначив, що подані документи відповідають

вимогам Порядку організації роботи спостерігачів на виборах ректора
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Шаран В.Л., який запропонував зареєструвати Логвиненко Т.О. та
Вовка Ю.Я. спостерігачами від кандидата на посаду ректора університету
Скотної Н.В. і видати їм посвідчення спостерігачів.
Результати голосування (голосування відкрите):

“За” – 9;
“Проти” – немає;
“Утрималися” – немає.

УХВАЛИЛИ:
1) зареєструвати Логвиненко Т.О. та Вовка Ю.Я. спостерігачами від

кандидата на посаду ректора університету Скотної Н.В.;
2) видати Логвиненко Т.О. та Вовку Ю.Я. посвідчення спостерігачів на

виборах ректора університету.

Голова організаційного комітету                                        Шаран В.Л.

Секретар організаційного комітету                                     Галів М.Д.


