
ПРОТОКОЛ №1 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 20.08.2020 року 

Загальна кількість членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора ІДГУ - 15 осіб.  

Кількість присутніх членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора ІДГУ - 13 осіб: Л.Ф. Циганенко, Г.М. Омельченко, В.М. 

Жембровська, І.Є. Татаринов, Т.С. Шавловська, Н.В. Граматик, О.В. 

Федорова, В.Я. Арнаут, Т.М. Щоголева, Н.М. Свищ, О.В. Гармаш, А.А 

Анищенко, Д. М.  Горох. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання голови, заступника голови і секретаря організаційного 

комітету з проведення виборів ректора (доповідач – проф. Циганенко Л.Ф.). 

2. Про затвердження плану роботи організаційного комітету з проведення 

виборів ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету(доповідач – Омельченко Г.М.).  

3. Про режим роботи організаційного комітету (доповідач – Омельченко 

Г.М.). 

4. Про розробку та схвалення проектів положень, нормативно-правової бази 

виборів ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

(доповідач – проф. Циганенко Л.Ф.). 

I. СЛУХАЛИ: Інформацію Циганенко Л.Ф., проректора з науково-

педагогічної роботи про дотримання «Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої 

освіти», які стосуються обрання серед членів організаційного комітету 

голови, заступника та секретаря організаційного комітету у зв’язку з 

оголошенням конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету.   

ВИСТУПИЛИ: Федорова О.В. надала наступні пропозиції стосовно 

керівного складу організаційного комітету: 

- голова організаційного комітету – Циганенко Лілія Федорівна, проректор з 

науково-педагогічної роботи, професор кафедри української і всесвітньої 

історії та культури; 



- заступник голови організаційного комітету – Омельченко Ганна Михайлівна, 

начальник відділу кадрів; 

- секретар комітету – Жембровська Валентина Михайлівна, методист вищої 

категорії навчально-методичного відділу. 

Інших пропозицій від членів організаційного комітету не надходило. 

УХВАЛИЛИ:  

Обрати головою організаційного комітету: Циганенко Лілію Федорівну. 

Заступником голови організаційного комітету: Омельченко Ганну 

Михайлівну.  

Секретарем: Жембровську Валентину Михайлівну. 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

13 (тринадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

II. СЛУХАЛИ: Омельченко Г.М. про затвердження плану роботи 

організаційного комітету з проведення виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (графік додається).  

УХВАЛИЛИ:  

Схвалити запропонований план роботи організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

13 (тринадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

III. СЛУХАЛИ: Омельченко Г.М. про режим роботи організаційного 

комітету. Вона повідомила, що засідання організаційного комітету будуть 

проводитись у порядку надходжень питань, які будуть потребувати 

колегіального розгляду та вирішення. Місцем розташування організаційного 

комітету запропонована аудиторія 205. Графік роботи: понеділок – п’ятниця 

з 09.00 до 13.00. Вихідний субота – неділя.  

При цьому, організаційний комітет буде керуватись затвердженими 

Положеннями про його роботу, підготовку та проведення виборів ректора 

університету.  

УХВАЛИЛИ:  

1.Схвалити запропонований режим роботи організаційного комітету, графік 

роботи та місце його розташування. 

2. Призначити відповідальною особою за функціонування кабінету 

організаційного комітету Анищенко А.А., начальника ЕТВ. 

 



Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

13 (тринадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

IV. СЛУХАЛИ: Циганенко Л.Ф. інформацію про розробку та схвалення 

проектів положень, нормативно-правової бази виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. Голова організаційного комітету 

доручила членам організаційного комітету до 25 серпня 2020 р. розробити 

положення та подати на обговорення та затвердження вченої ради 

університету: 

- Положення про порядок проведення виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету;  

- Положення про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету; 

- Положення про виборчу комісію з виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету  

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, не віднесених до категорії наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету  

- Положення  про порядок обрання студентів та аспірантів очної 

(денної) форми навчання університету для участі у виборах ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету). 

Запропонувала призначити відповідальними за розробку положень: 

- Положення про порядок проведення виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету – Шавловська Т.С., декан 

іноземних мов, доцент кафедри романо-германської філології, 

Жембровська В.М., методист вищої категорії навально-

методичного відділу; 

- Положення про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету – 

Циганенко Л.Ф., проректор з наково-педагогічної роботи, 

Омельченко Г.М., начальник відділу кадрів; 

- Положення про виборчу комісію з виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету – Федорова О.В., 

завідувачка кафедри технологічної і професійної освіти та 

загальнотехнічних дисциплін, доцент, кандидат фізико-

математичних наук, Щоголева Т.М., викладач кафедри 

математики, інформатики та інформаційної діяльності;  

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, не віднесених до категорії наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету – Гармаш О.В. голова профспілкового 

комітету, Свищ Н.М., вчений секретар університету; 



- Положення  про порядок обрання студентів та аспірантів очної 

(денної) форми навчання університету для участі у виборах ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету) – Глущук 

С.В., доцент, кандидат педагогічних наук кафедри загального 

мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, Нягу В., 

голова студентської ради педагогічного факультету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Призначити відповідальними за розробку положень: 

- Положення про порядок проведення виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету – Шавловська Т.С., декан 

іноземних мов, доцент кафедри романо-германської філології, 

Жембровська В.М., методист вищої категорії навально-

методичного відділу; 

- Положення про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету – 

Циганенко Л.Ф., проректор з наково-педагогічної роботи, 

Омельченко Г.М., начальник відділу кадрів; 

- Положення про виборчу комісію з виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету – Федорова О.В., 

завідувачка кафедри технологічної і професійної освіти та 

загальнотехнічних дисциплін, доцент, кандидат фізико-

математичних наук, Щоголева Т.М., викладач кафедри 

математики, інформатики та інформаційної діяльності;  

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, не віднесених до категорії наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету – Гармаш О.В. голова профспілкового 

комітету, Свищ Н.М., вчений секретар університету; 

- Положення  про порядок обрання студентів та аспірантів очної 

(денної) форми навчання університету для участі у виборах ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету) – Глущук 

С.В., доцент, кандидат педагогічних наук кафедри загального 

мовознавства, слов’янських мов та світової літератури , Нягу В., 

голова студентської ради педагогічного факультету. 

2. Розробити положення та подати на обговорення організаційного комітету 

та затвердження вченої ради університету до 25 серпня 2020 р. 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

13 (тринадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

Голова         Л.Ф. Циганенко  

Секретар        В.М. Жембровська 


