
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

________________ 

ДЕЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ 
 

Н  А  К  А  З 
___22.02.21_______       № 01-02-30 

 
м. Одеса 

 

 

Про організацію та проведення  

виборів ректора ДУІТЗ 

 

У зв’язку з оголошенням конкурсу на зайняття посади ректора Державного 

університету інтелектуальних технологій і зв’язку та на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2021 року № 67-к «Про 

оголошення конкурсів на заміщення посад керівників закладів вищої освіти» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести вибори ректора Державного університету інтелектуальних 

технологій і зв’язку 12 травня 2021 року. 

2. Утворити Організаційний комітет з проведення виборів ректора ДУІТЗ 

(далі – Організаційний комітет) у складі згідно з додатком 1. 

3. Утворити Виборчу комісію з проведення виборів ректора ДУІТЗ (далі – 

Виборча комісія) у складі згідно з додатком 2. 

4. Організаційному комітету і Виборчій комісії під час роботи 

дотримуватися вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту Державного 

університету інтелектуальних технологій і зв’язку, Методичних рекомендацій 

щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу 

вищої освіти, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 05 

грудня 2014 р. № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про 

вищу освіту», а також вимог, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами). 

5. Організаційному комітету протягом 7 днів розробити та подати на 

розгляд вченій раді проекти положень: «Про організацію виборів ректора 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»,  «Про 



організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного університету 

інтелектуальних технологій і зв’язку», «Про виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку», 

«Про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у 

виборах ректора Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку», 

«Про порядок акредитації громадських спостерігачів та представників засобів 

масової інформації під час виборів ректора Державного університету 

інтелектуальних технологій і зв’язку» 

6. Оргкомітету і Виборчій комісії на своєму першому засіданні зі свого 

складу обрати голову, заступника голови та секретаря. 

6. Начальнику відділу кадрів Дюрягіній О.В, директору ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» 

Петрусенко С.Ю. і в.о. директора ВСП «ФКВ ДУІТЗ» Радуловій І.К. до 26.03.2021 

року надати Оргкомітету станом на 25.03.2021р.: 

– список штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, у тому числі і тих, хто перебуває у відпустці, за структурними 

підрозділами; 

– список штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками,  у тому числі і тих, хто перебуває у відпустці, за 

структурними підрозділами; 

– список студентів очної (денної форми навчання). 

7. Оргкомітету до 01.04.2021 року: 

– визначити і затвердити квоти представників з числа штатних працівників, 

які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а 

також квоту представників з числа студентів для участі у виборах ректора; 

– надати рішення про затвердження квот представників відповідним 

керівникам структурних підрозділів, студентській раді ДУІТЗ, а також 

оприлюднити  дане рішення на офіційному сайті ДУІТЗ. 

8. Визначити 30.04.2021 р. кінцевим терміном обрання представників для 

участі у виборах ректора ДУІТЗ з числа штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних 

представників з числа студентів. Керівникам структурних підрозділів 

Університету і Оргкомітету забезпечити обрання  відповідних представників до 

вищезазначеного кінцевого строку згідно з графіком, який затверджується 

Оргкомітетом. 

9. Оргкомітету в термін до 05.05.2021р. скласти та подати Виборчій комісії 

список осіб, які мають право брати участь у виборах ректора. 

10. Ст. викладачу кафедри автоматизації технологічних процесів та 

електроживлення Русаловському В.Б.: 



– оприлюднити цей наказ у день його видання на офіційному сайті           

ДУІТЗ; 

– забезпечити розміщення інформації щодо виборів ректора                       

ДУІТЗ на офіційному сайті ДУІТЗ. 

11. Проректору з ІР та РЗ Кашубському А.Б. забезпечити належні умови для 

роботи Оргкомітету і Виборчої комісії відповідно до Положень про них. 

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

в.о. ректора       П.П. Воробієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 1 

до наказу ректора ДУІТЗ 

від«22» лютого 2021р. № 01-02-30 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку 

 

ГРАБОВСЬКИЙ 

Олег Вікторович 

декан факультету  метрології, автоматизації та 

електроніки 

ГАНЄВА  

Таїсія Іванівна 

доцент кафедри транспортних технологій та 

менеджменту 

ДЮРЯГІНА  

Олександра Вікторівна 

начальник відділу кадрів 

КАЛЮЖНИЙ  

Дмитро Юрійович 

начальник юридичного відділу 

РАДУЛОВА 

Ірина Костянтинівна 

директор  відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж вимірювань ДУІТЗ» 

СКЛЯРУК  

Анастасія Вадимівна 

Голова профкому студентів  

СУМСЬКИЙ  

Ігор Миколайович 

завідувач ННЛ ІКТ та  СОРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 2 

до наказу ректора ДУІТЗ 

від«22» лютого 2021р. № 01-02-30 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку 

 

БАГАЧУК 

Денис Геннадійович 

доцент кафедри волоконно-оптичних ліній зв'язку 

ГАБЕР 

Антоніна Анатоліївна 

доцент кафедри стандартизації оцінки відповідності 

та освітніх вимірювань 

ДОБРОВОЛЬСЬКА 

Світлана Василівна 

старший викладач кафедри електроніки та 

мікросистемної техніки 

КАЛЕНЧУК 

Надія Іванівна 

Голова профкому співробітників  

КУМИШ 

Владислав Юрійович 

начальник науково-дослідної частини 

САКУН  

Ганна Олександрівна 

доцент кафедри менеджменту та маркетингу 

СІДЕНЬ 

Сергій Віталійович 

викладач кафедри телебачення та радіомовлення 

СТАНКЕВИЧ  

Ірина Володимирівна 

завідувач кафедри менеджменту та маркетингу 

ФЬОДОРОВА  

Ганна Олександрівна 

старший інспектор відділу кадрів 

 

 

 

 

 
 


