
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л 

засідання організаційного комітету з питань проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

 імені Богдана Хмельницького 

 

14 лютого 2022 року                                № 3                             м. Мелітополь 

 

Голова засідання – Дюжикова Т.М., завідувач кафедри органічної і біологічної 

хімії, доцент. 

Секретар – Мажара Н.С., начальник відділу кадрів. 

 

Присутні: 7 із 7 членів організаційного комітету з питань проведення 

виборів ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького, персональний склад 

якого затверджено наказом МДПУ імені Богдана Хмельницького від 15.12.2021 

року № 183/01-06 «Про організацію виборів ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького»: 

ДЮЖИКОВА Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри органічної і біологічної 

хімії, голова Первинної профспілкової організації університету; ФЕДОРОВА 

Олена Василівна, директор навчально-наукового інституту соціально-

педагогічної та мистецької освіти; БІЛЕЦЬКА Марина Валентинівна, 

завідувач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва 

естради, вчений секретар; МУРТАЗІЄВ Ернест Гафарович, завідувач кафедри 

математики і фізики, куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською 

молоддю;  РОЗУМЕЙКО Назар Олександрович, здобувач вищої освіти 

ІІІ курсу, голова студентської ради факультету інформатики, математики та 

економіки; КОНОПЛЯНКО Олександр Анатолійович, провідний 

юрисконсульт; МАЖАРА Наталія Сергіївна, начальник відділу кадрів. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Затвердження Списків виборців для участі у виборах ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького з числа штатних наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників; штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними; виборців із числа здобувачів університету. 

2. Затвердження Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів масової інформації на 

виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького. 

3. Затвердження переліку документів, на підставі яких член виборчої 

комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування. 

 

СЛУХАЛИ /1/: Дюжикову Т.М., Голову організаційного комітету з питань 

проведення виборів ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького, яка 

проінформувала, що відповідно до Рішення організаційного комітету (протокол 

№ 2 від 31.01.2022р.) 4 лютого 2022 року були проведені загальні збори 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і 

педагогічними; 10 лютого – голосування здобувачів в університеті та на 

факультетах, 11 лютого – голосування здобувачів рівня PhD, на яких таємним 

голосуванням були обрані представники, які візьмуть участь у виборах ректора. 

Всі протоколи дільничних комісій затверджені та до організаційного комітету 

надано списки виборців. 

Таким чином, відповідно до встановленої квоти у виборах візьмуть участь 

335 штатних працівників і здобувачів університету, а саме: 251 особа – наукові, 

науково-педагогічні та педагогічні працівники, 50 здобувачів денної форми 

навчання всіх рівнів вищої освіти і 34 представники з числа співробітників 

структурних підрозділів, які не є науковими, науково-педагогічними і 

педагогічними працівниками. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити списки виборців, які візьмуть участь у виборах ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 11 березня 2022 року. 

2. Не пізніше 01 березня 2022 року надати виборчій комісії списки 

виборців.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 7 осіб, «проти» – 0 осіб, «утримались» – 0 осіб. 

 

СЛУХАЛИ /2/: Коноплянка О.А., заступника голови організаційного комітету 

з питань проведення виборів ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького, 

який запропонував Порядок допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на посаду 

ректора та акредитації представників засобів масової інформації на виборах 

ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького. 

Попередньо проєкт Порядку було розіслано членам організаційного 

комітету для обговорення. Членами організаційного комітету внесено до 

Порядку пропозиції, які стосуються дотримання спостерігачами від кандидата 

(-ів) на посаду ректора та акредитованими представниками засобів масової 

інформації протиепідемічних заходів з попередження розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом 

COVID-19, на виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Порядок допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів масової інформації на 

виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» – 7 осіб, «проти» – 0 осіб, «утримались» – 0 осіб. 
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CJIyXAJIV Blz .&oxurosy T.M.. ronoBy opranisaqiftnoro rconrirery 3 rlrlraHb

npoBeAeHrrf, nz6opin peKropa Mruy ivreni Eor4ana XuenrnrulbKoro, flKa

3arrporoHyBarra ueperir ,qoxyrvrenrin, Ha ui4crani .flKlrx nu6opua roruicis 6ya"

s4ificnronurLt B:z1alry 6ronereniB Ant ronocyBaHus, Ha nu6opax peKropa 11 6epesru

2022 poKy, a caMe: s4ific*onaru Bn4aqy 6ronerenf, Ha uiAcrasi nacropra

IpoMaAqHzna Yrpainu AIrl- scix Kareropifi nu6opuir.

VXBAJII4JII4:

1. 3o6oe' flsurut .rreHis nu6opuoi rorvricii 3 rIpoBeAeHrnI nu6opin peKropa

MenirouonbcbKoro Aep)KaBHoro ne.{arori.rHoro ynirepcnrery inaesi Bor4ana

XuelgrnrlbKoro sAificHrosaru Bvrqauy 6roneren-fl Ha uiAcrasi nac[opra

rpoMaArHuna Yrpainu Anfl ncix rareropifi nz6opqin.

TOJIOCITBAJII4:

(3a)- 7 oci6, (rporkT>)-0 oci6, (yrpLrM€lllkrcb)-0 oci6.

Tersna ruOXI4KOBAforosa

Cerperap Harani-s MAXAPA


