
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПРОТОКОЛ № 4

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора

04.05.2016                                                                                             м. Дрогобич

ПРИСУТНІ – 11 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;
– Козак Тетяна Михайлівна – завідувач аспірантурою;
– Кулиняк Галина Григорівна – провідний спеціаліст відділу кадрів;
– Куцик Олена Анатоліївна – голова профспілкового комітету працівників;
– Процишин Оксана Романівна – доцент кафедри теоретичної та прикладної

економіки;
– Сабат Петро Володимирович – студент ІІІ курсу інституту іноземних мов;
– Черевко Світлана Ярославівна – головний бухгалтер
– Шаран Володимир Лук’янович – проректор з науково-педагогічної роботи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення співвідношення наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників, інших штатних працівників, а також
представників з числа студентів

2. Про визначення квот представництва штатних працівників, які не належать
до наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, а також
виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора
університету

3. Про затвердження графіку проведення виборів представників штатних
працівників, які не належать до наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників, а також представників з числа студентів для
участі у виборах ректора університету

4. Про затвердження Порядку акредитації представників засобів масової
інформації на виборах ректора Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка

ГОЛОСУВАЛИ за затвердження порядку денного (голосування відкрите):
“За” – 11;
“Проти” – немає;
“Утрималися” – немає.
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1. СЛУХАЛИ: Шарана В.Л., який наголосив, що, відповідно до статті 42
Закону України “Про вищу освіту”, брати участь у виборах керівника вищого
навчального закладу мають право: кожен науковий, науково-педагогічний та
педагогічний штатний працівник вищого навчального закладу; представники з
числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками
шляхом прямих таємних виборів; виборні представники з числа студентів, які
обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

При загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу повинна становити не
менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у
виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників вищого
навчального закладу – до 10 відсотків, а кількість виборних представників з
числа студентів (курсантів) – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати
участь у виборах.

Згідно з наданими відділом кадрів документами загальна кількість
наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних працівників
університету становить 641 особу. Відтак загальна кількість виборців –
штатних працівників і студентів – становитиме 854 особи, з них: наукові,
науково-педагогічні та педагогічні працівники – 641 особа (75,1%),
представники з числа студентів – 129 осіб (15,1 %), представники, які не
належать до наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників – 84
особи (9,8%).

ВИСТУПИЛИ: Черевко С.Я. та Кулиняк Г.Г., які підтвердили
правильність підрахунків співвідношення наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників, інших штатних працівників, а також представників з
числа студентів.

– Шаран В.Л., який запропонував затвердити представлене ним
співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників,
інших штатних працівників, а також представників з числа студентів.
Результати голосування (голосування відкрите):

“За” – 11;
“Проти” – немає;
“Утрималися” – немає.

УХВАЛИЛИ: затвердити співвідношення наукових, науково-
педагогічних та педагогічних працівників, інших штатних працівників, а також
представників з числа студентів, які братимуть участь у виборах ректора
університету:

загальна кількість виборців – 854 особи, з них:
– наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники – 641 особа (75,1%);
– виборні представники з числа студентів – 129 осіб (15,1 %);
– виборні представники з числа штатних працівників, які не належать до

наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників – 84 особи
(9,8%).
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2. СЛУХАЛИ: Шарана В.Л., який запропонував квоту виборних
представників з числа студентів, що становить 129 осіб, розподілити між
навчально-науковими інститутами і факультетами пропорційно кількості
студентів денної форми навчання відповідного інституту та факультету, а саме:

Навчально-науковий інститут, факультет Кількість
студентів денної
форми навчання

інституту,
факультету

Кількість
виборних

представників з
числа студентів

інституту,
факультету

Інститут іноземних мов 607 25
Інститут музичного мистецтва 143 6
Інститут фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій

561 23

Біологічний факультет 265 11
Історичний факультет 237 9
Соціально-гуманітарний факультет 400 16
Факультет початкової та мистецької освіти 318 13
Факультет фізичного виховання 313 13
Філологічний факультет 330 13

Разом 3174 129

Крім того, Шаран В.Л. запропонував поділити штатних працівників, які не
належать до наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, на три
групи, що об’єднуватимуть працівників функціонально близьких підрозділів:
№

з.п.
Група № 1

(Підрозділи навчального та адміністративно-управлінського персоналу)
1.  Бібліотека
2.  Бухгалтерська служба
3.  Видавничий відділ
4.  Виховний відділ
5.  Відділ  охорони праці та техніки безпеки
6.  Відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи
7.  Відділ інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю
8.  Відділ інформації та телекомунікацій
9.  Відділ кадрів
10.  Відділ міжнародних проектів
11.  Відділ постачання
12.  Вчена рада
13.  Журнал «Молодь і ринок»
14.  Канцелярія
15.  Лабораторія франкознавства та славістики
16.  Навчально-методичний відділ
17.  Науково-дослідний сектор
18.  Планово-фінансовий відділ
19.  Полоністичний науково-інформаційний центр
20.  Приймальна комісія
21.  Психологічна служба університету
22.  Ректорат



4

№
з.п.

Група № 1
(Підрозділи навчального та адміністративно-управлінського персоналу)

23.  Центр країн Західної Європи
24.  Центр перепідготовки та післядипломної освіти

№
з.п.

Група № 2
(Навчально-допоміжний персонал інститутів і факультетів)

1.  Інститут іноземних мов
2.  Інститут музичного мистецтва
3.  Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
4.  Біологічний факультет
5.  Історичний факультет
6.  Соціально-гуманітарний факультет
7.  Факультет початкової та мистецької освіти
8.  Факультет фізичного виховання
9.  Філологічний факультет

№
з.п.

Група № 3
(Підрозділи господарського та інженерно-технічного персоналу)

1.  Інженерно-технічна служба
2.  Коменданти
3.  Соціально-господарська служба
4.  Студентська їдальня
5.  Техніко-експлуатаційний відділ

Шаран В.Л. запропонував квоту виборних представників з числа штатних
працівників, які не належать до наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників, що становить 84 особи, розподілити між групами № 1, № 2 і № 3
пропорційно кількості штатних працівників відповідної групи, а саме:

№
з.п.

Група структурних підрозділів Кількість
штатних

працівників
групи

Кількість виборних
представників з числа
штатних працівників

групи
1.  Група № 1 162 24
2.  Група № 2 149 22
3.  Група № 3 254 38

Разом 565 84

ВИСТУПИЛИ: Куцик О.А., Процишин О.Р., які підтримали
запропонований розподіл квоти виборних представників з числа студентів між
навчально-науковими інститутами і факультетами пропорційно кількості
студентів денної форми навчання відповідного інституту та факультету, поділ
штатних працівників, які не належать до наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників, на три групи, та розподіл квоти виборних
представників з числа штатних працівників, які не належать до наукових,
науково-педагогічних і педагогічних працівників між групами № 1, № 2 і № 3.

– Шаран В.Л., який запропонував затвердити представлені ним квоти
представництва штатних працівників, які не належать до наукових, науково-
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педагогічних і педагогічних працівників, а також виборних представників з
числа студентів для участі у виборах ректора університету.
Результати голосування (голосування відкрите):

“За” – 11;
“Проти” – немає;
“Утрималися” – немає.

УХВАЛИЛИ:
1) затвердити розподіл квоти виборних представників з числа студентів

між навчально-науковими інститутами і факультетами пропорційно кількості
студентів денної форми навчання відповідного інституту (факультету)

Навчально-науковий інститут (факультет) Кількість
студентів денної
форми навчання

інституту
(факультету)

Кількість
виборних

представників з
числа студентів

інституту
(факультету)

Інститут іноземних мов 607 25
Інститут музичного мистецтва 143 6
Інститут фізики, математики, економіки
та інноваційних технологій

561 23

Біологічний факультет 265 11
Історичний факультет 237 9
Соціально-гуманітарний факультет 400 16
Факультет початкової та мистецької освіти 318 13
Факультет фізичного виховання 313 13
Філологічний факультет 330 13

Разом 3174 129

2) затвердити розподіл квоти виборних представників з числа штатних
працівників, які не належать до наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників між групами № 1, № 2 і № 3

№
з.п.

Група структурних підрозділів Кількість
штатних

працівників
групи

Кількість
виборних

представників з
числа штатних

працівників
групи

1. Група № 1 (бібліотека, бухгалтерська служба,
видавничий відділ, виховний відділ, відділ
охорони праці та техніки безпеки, відділ
аспірантури, докторантури та наукової роботи,
відділ інформаційної діяльності та зв’язків з
громадськістю, відділ інформації та
телекомунікацій, відділ кадрів, відділ
міжнародних проектів, відділ постачання,
вчена рада, журнал «Молодь і ринок»,
канцелярія, лабораторія Франкознавства та
Славістики, навчально-методичний відділ,

162 24
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№
з.п.

Група структурних підрозділів Кількість
штатних

працівників
групи

Кількість
виборних

представників з
числа штатних

працівників
групи

науково-дослідний сектор, планово-
фінансовий відділ, полоністичний науково-
інформаційний центр, приймальна комісія,
психологічна служба університету, ректорат,
центр країн Західної Європи, центр
перепідготовки та післядипломної освіти)

2.  Група № 2 (інститут іноземних мов; інститут
музичного мистецтва; інститут фізики,
математики, економіки та інноваційних
технологій; біологічний факультет; історичний
факультет; соціально-гуманітарний факультет;
факультет початкової та мистецької освіти;
факультет фізичного виховання; філологічний
факультет)

149 22

3.  Група № 3 (інженерно-технічна служба,
коменданти, соціально-господарська служба,
студентська їдальня, техніко-експлуатаційний
відділ)

254 38

Разом 566 84

3. СЛУХАЛИ: Шарана В.Л., який запропонував проект графіку
проведення виборів представників з числа штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками,

№
з.п.

Група структурних підрозділів Дата
проведення

Місце
проведення

Час
проведення

1. Група № 1 (бібліотека, бухгалтерська
служба, видавничий відділ, виховний відділ,
відділ охорони праці та техніки безпеки,
відділ аспірантури, докторантури та наукової
роботи, відділ інформаційної діяльності та
зв’язків з громадськістю, відділ інформації та
телекомунікацій, відділ кадрів, відділ
міжнародних проектів, відділ постачання,
вчена рада, журнал «Молодь і ринок»,
канцелярія, лабораторія Франкознавства та
Славістики, навчально-методичний відділ,
науково-дослідний сектор, планово-
фінансовий відділ, полоністичний науково-
інформаційний центр, приймальна комісія,
психологічна служба університету, ректорат,
центр країн Західної Європи, центр
перепідготовки та післядипломної освіти)

16.05.2016 р. Аудиторія
№ 3

корпусу
№ 1

9.00 – 15.00

2.  Група № 2 (інститут іноземних мов; інститут
музичного мистецтва; інститут фізики,
математики, економіки та інноваційних
технологій; біологічний факультет;
історичний факультет; соціально-

17.05.2016 р. Аудиторія
№ 3

корпусу
№ 1

9.00 – 15.00
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гуманітарний факультет; факультет
початкової та мистецької освіти; факультет
фізичного виховання; філологічний
факультет)

3.  Група № 3 (інженерно-технічна служба,
коменданти, соціально-господарська служба,
студентська їдальня, техніко-експлуатаційний
відділ)

18.05.2016 р. Аудиторія
№ 3

корпусу
№ 1

9.00 – 15.00

та проект графіку проведення виборів представників з числа студентів
Навчально-науковий інститут

(факультет)
Дата

проведення
Місце

проведення
Час

проведення
Інститут іноземних мов 19.05.2016 р. Аудиторія № 420

корпусу № 7
9.00 – 17.00

Інститут музичного мистецтва 19.05.2016 р. Аудиторія № 17
корпусу № 4

9.00 – 17.00

Історичний факультет 19.05.2016 р. Аудиторія № 204
корпусу № 8

9.00 – 17.00

Інститут фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій

23.05.2016 р. Актовий зал
корпусу № 3

9.00 – 17.00

Біологічний факультет 23.05.2016 р. Аудиторія № 1
корпусу № 10

9.00 – 17.00

Факультет фізичного виховання 23.05.2016 р. Аудиторія № 2
корпусу № 9

9.00 – 17.00

Соціально-гуманітарний факультет 24.05.2016 р. Аудиторія № 106
корпусу № 8

9.00 – 17.00

Факультет початкової та мистецької
освіти

24.05.2016 р. Аудиторія № 109
корпусу № 7

9.00 – 17.00

Філологічний факультет 24.05.2016 р. Аудиторія № 66
корпусу № 2

9.00 – 17.00

ВИСТУПИЛИ:  Кісіль В.Л.,  який зауважив,  що за час до початку
проведення виборів представників від студентів та інших штатних працівників
слід організувати висунення кандидатів у представники, які візьмуть участь у
виборах ректора. Органи студентського самоврядування повинні ще й
сформувати відповідні виборчі комісії на факультетах та інститутах. А тому
слід довести цю інформацію до відома працівників і студентів.

– Шаран В.Л., котрий запропонував затвердити графік проведення
виборів представників із числа штатних працівників, які не належать до
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, та представників із
числа студентів для участі у виборах ректора університету.
Результати голосування (голосування відкрите):

“За” – 11;
“Проти” – немає;
“Утрималися” – немає.
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УХВАЛИЛИ:
1) затвердити графік проведення виборів представників штатних

працівників, які не належать до наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників:

№
з.п.

Група структурних підрозділів Дата
проведення

Місце
проведення

Час
проведення

4. Група № 1 (бібліотека, бухгалтерська
служба, видавничий відділ, виховний відділ,
відділ охорони праці та техніки безпеки,
відділ аспірантури, докторантури та наукової
роботи, відділ інформаційної діяльності та
зв’язків з громадськістю, відділ інформації та
телекомунікацій, відділ кадрів, відділ
міжнародних проектів, відділ постачання,
вчена рада, журнал «Молодь і ринок»,
канцелярія, лабораторія Франкознавства та
Славістики, навчально-методичний відділ,
науково-дослідний сектор, планово-
фінансовий відділ, полоністичний науково-
інформаційний центр, приймальна комісія,
психологічна служба університету, ректорат,
центр країн Західної Європи, центр
перепідготовки та післядипломної освіти)

16.05.2016 р. Аудиторія
№ 3

корпусу
№ 1

9.00 – 15.00

5.  Група № 2 (інститут іноземних мов; інститут
музичного мистецтва; інститут фізики,
математики, економіки та інноваційних
технологій; біологічний факультет;
історичний факультет; соціально-
гуманітарний факультет; факультет
початкової та мистецької освіти; факультет
фізичного виховання; філологічний
факультет)

17.05.2016 р. Аудиторія
№ 3

корпусу
№ 1

9.00 – 15.00

6.  Група № 3 (інженерно-технічна служба,
коменданти, соціально-господарська служба,
студентська їдальня, техніко-експлуатаційний
відділ)

18.05.2016 р. Аудиторія
№ 3

корпусу
№ 1

9.00 – 15.00

2) затвердити графік проведення виборів представників із числа
студентів:

Навчально-науковий інститут
(факультет)

Дата
проведення

Місце
проведення

Час
проведення

Інститут іноземних мов 19.05.2016 р. Аудиторія № 420
корпусу № 7

9.00 – 17.00

Інститут музичного мистецтва 19.05.2016 р. Аудиторія № 17
корпусу № 4

9.00 – 17.00

Історичний факультет 19.05.2016 р. Аудиторія № 204
корпусу № 8

9.00 – 17.00

Інститут фізики, математики,
економіки та інноваційних технологій

23.05.2016 р. Актовий зал
корпусу № 3

9.00 – 17.00

Біологічний факультет 23.05.2016 р. Аудиторія № 1
корпусу № 10

9.00 – 17.00



9


