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ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Державного університету «Житомирська політехніка» 

від «25» лютого 2021 р. 
 

м. Житомир 
 

Головуюча на засіданні – к.е.н., доц., голова ППО ВС Житомирської політехніки, к.е.н., 
доц., НАЗАРЕНКО Тетяна. 

Секретар – учений секретар доцент кафедри економічної безпеки, публічного 

управління та адміністрування, к.н.д.у., СЕРГІЄНКО Лариса. 
Були присутні: 14 із 15 членів організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка»: 

1 ГРОМОВИЙ Олексій Андрійович 
Декан факультету інформаційно-комп’ютерних 

технологій, мехатроніки та робототехніки 

2 КОРОБІЙЧУК Валентин Вацлавович 
Професор кафедри розробки родовищ корисних копалин 

ім. проф. Бакка М.Т. 

3 КУЧМЕНКО Віталій Олександрович Завідувач центру післядипломної освіти 

4 МОРОЗОВ Андрій Васильович Проректор з науково-педагогічної роботи  

5 НАЗАРЕНКО Тетяна Петрівна 

Доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та 

обліку, голова первинної профспілкової організації 

викладачів та співробітників Державного університету 

«Житомирська політехніка» 

6 НАУМЧУК Ігор Вадимович 

Студент 4-го курсу групи ПМ-138 факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій, мехатроніки та 

робототехніки, студентський ректор  

7 НІКІТЧУК Людмила Олександрівна Начальник відділу кадрів 

8 ОЛІЙНИК Оксана Вікторівна Перший проректор 

9 ОСТАПЧУК Максим Володимирович Провідний юрисконсульт 

10 СВІТЛИШИН Ігор Іванович Начальник відділу моніторингу та забезпечення якості 

11 СЕРГІЄНКО Лариса Василівна Учений секретар 

12 СИЧ Сергій Олегович 

Здобувач ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування»,  

голова ППО студентів та аспірантів університету  

13 ЧИСТЯКОВ Леонід Романович Головний інженер 

14 ЯЦКІВСЬКА Анастасія Володимирівна 
Студентка 3-го курсу групи ПД-2 факультету публічного 

управління та права 

Відсутні: 
1 ТАРАСЮК Галина Миколаївна Декан факультету бізнесу та сфери обслуговування 

 
Присутні 93,3 % членів, засідання є правомочним. 

 
Засідання відкрила перший проректор ОЛІЙНИК О.В., яка зазначила, що відповідно до 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»» від 5 грудня 2014 року № 
726, та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України  від 17 лютого 2021 р. № 67- 

к «Про оголошення конкурсу на заміщення посад керівників закладів вищої освіти», 
враховуючи розміщення оголошення щодо проведення конкурсу на зайняття посади ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» 17 лютого 2021 року на офіційному 
веб-сайті МОН України (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ogoloshuye-konkurs-na-zajnyattya-
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posadi-rektora-derzhavnogo-universitetu-zhitomirska-politehnika), а також наказу ректора 
Державного університету «Житомирська політехніка» № 76/од «Про організацію та 
проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка»» від 22 

лютого 2021 року, необхідно обрати голову, заступника голови та секретаря організаційного 
комітету та вирішити інші організаційні питання з проведення виборів ректора Державного 

університету «Житомирська політехніка». Запропонувала обрати президію засідання та 
провела її вибори. 

 

ПРЕЗИДІЯ ЗАСІДАННЯ: 

НАЗАРЕНКО Тетяна Петрівна, к.е.н., доц., голова ППО ВС Житомирської політехніки 
– головуюча на засіданні; 

СЕРГІЄНКО Лариса Василівна, к.н.д.у., учений секретар Житомирської політехніки – 
секретар на засіданні.  

(обрані одноголосно) 

НАЗАРЕНКО Т.П., головуюча на засіданні запропонувала наступний порядок денний.  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Обрання голови, заступника голови та секретаря організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка».  
2. Про визначення правових підстав проведення виборів ректора Державного 

університету «Житомирська політехніка» у 2021 році. 

3. Про визначення режиму роботи організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Державного університету «Житомирська політехніка» у 2021 році. 

4. Різне.   
(затверджений одноголосно) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

НАЗАРЕНКО Тетяну, члена організаційного комітету, доцента кафедри інформаційних 
систем в управлінні та обліку, голову ППО ВС Житомирської політехніки, про обрання 

голови, заступника голови та секретаря організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Державного університету «Житомирська політехніка». 

 
ВИСТУПИЛИ: 

НАЗАРЕНКО Т.П., яка запропонувала обрати головою організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка» 
ОЛІЙНИК О.В., д.е.н., професора, першого проректора університету. 

КУЧМЕНКО В.О., СИЧ С.О., які підтримали пропозицію обрати головою 
організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного університету 
«Житомирська політехніка» ОЛІЙНИК О.В., д.е.н., професора, першого проректора 

університету. 
НАЗАРЕНКО Т.П., яка поставила пропозицію про обрання головою організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка» 
ОЛІЙНИК О.В., д.е.н., професора, першого проректора університету, на відкрите 
голосування. 

Голосували одноголосно 
НАЗАРЕНКО Т.П., яка запропонувала обрати заступником голови організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка» 
МОРОЗОВА А.В., к.т.н., доцента, проректора з науково-педагогічної роботи університету. 

СВІТЛИШИН С.І., КУЧМЕНКО В.О., НІКІТЧУК Л.О., які підтримали пропозицію 

обрати заступником голови організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Державного університету «Житомирська політехніка» МОРОЗОВА А.В., к.т.н., доцента, 

проректора з науково-педагогічної роботи університету. 
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НАЗАРЕНКО Т.П., яка поставила пропозицію про обрання заступником голови  
організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного університету 
«Житомирська політехніка» МОРОЗОВА А.В., к.т.н., доцента, проректора з науково-

педагогічної роботи університету, на відкрите голосування. 
Голосували одноголосно 

НАЗАРЕНКО Т.П., яка запропонувала обрати секретарем організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка» 
СЕРГІЄНКО Л.В., к.н.д.у., ученого секретаря університету. 

ГРОМОВИЙ О.А., ЯЦКІВСЬКА А.В., які підтримали пропозицію обрати секретарем 
організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного університету 

«Житомирська політехніка» СЕРГІЄНКО Л.В., к.н.д.у., ученого секретаря університету. 
НАЗАРЕНКО Т.П., яка поставила пропозицію про обрання секретарем організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка» 

СЕРГІЄНКО Л.В., к.н.д.у., ученого секретаря університету, на відкрите голосування.  
Голосували одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 
1. Обрати головою організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного 

університету «Житомирська політехніка» ОЛІЙНИК О.В., д.е.н., професора, першого 

проректора університету. 
2. Обрати заступником голови організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» МОРОЗОВА А.В., к.т.н., доцента, 
проректора з науково-педагогічної роботи університету. 

3. Обрати секретарем організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» СЕРГІЄНКО Л.В., к.н.д.у., ученого 
секретаря університету. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

ОЛІЙНИК Оксану про визначення правових підстав проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» у 2021 році. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

ОЛІЙНИК О.В., яка зазначила, що основними правовими підставами проведення 
виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка» є: стаття 42 Закону 

України «Про вищу освіту», Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»» від 5 грудня 2014 року № 726, та 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2021 р. № 67- к «Про оголошення 
конкурсу на заміщення посад керівників закладів вищої освіти», розміщене оголошення 
щодо проведення конкурсу на зайняття посади ректора Державного університету 

«Житомирська політехніка» 17 лютого 2021 року на офіційному веб-сайті МОН України 
(https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ogoloshuye-konkurs-na-zajnyattya-posadi-rektora-derzhavnogo-

universitetu-zhitomirska-politehnika). 
ОЛІЙНИК О.В., яка звернула увагу, що в університеті, є ряд внутрішніх нормативних 

документів щодо забезпечення організації та проведення виборів ректора, що були 

погоджені на Конференції трудового колективу університету (протокол №1 від 22 грудня 
2020 року), затверджені на засіданні Вченої ради університету (протокол №14 від 22 грудня 

2020 року) та введені в дію наказом ректора університету у 2020 році (наказ від 29 грудня 
2020 року №718/од). Голова організаційного комітету звернула увагу, що Положення про 
порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора Державного 

університету «Житомирська політехніка» погоджено Конференцією студентів Житомирської 
політехніки. 

ОЛІЙНИК О.В. наголосила, що внутрішні нормативні документи, розроблено згідно 
чинного законодавства та оголосила їх перелік: 
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1. Положення про вибори ректора Державного університету «Житомирська 
політехніка»; 

2. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного 

університету «Житомирська політехніка»; 
3. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного 

університету «Житомирська політехніка»; 
4. Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 

ректора Державного університету «Житомирська політехніка»; 
5. Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у 

виборах ректора Державного університету «Житомирська політехніка»; 
ОЛІЙНИК О.В., яка запропонувала взяти інформацію до відома та при організації і 

проведення виборів керуватися окресленими правовими підставами.  

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про правові підстави проведення виборів ректора 
Державного університету «Житомирська політехніка» у 2021 році. 

2. При організації та проведенні виборів керуватися: статтею 42 Закону України «Про 

вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 
42 Закону України «Про вищу освіту»» від 5 грудня 2014 року № 726, та Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2021 р. № 67- к «Про оголошення 
конкурсу на заміщення посад керівників закладів вищої освіти», а також внутрішніми 
нормативними документами: 

1. Положення про вибори ректора Державного університету «Житомирська 
політехніка»; 

2. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного 
університету «Житомирська політехніка»; 

3. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного 

університету «Житомирська політехніка»; 
4. Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 
ректора Державного університету «Житомирська політехніка»; 

5. Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у 

виборах ректора Державного університету «Житомирська політехніка»; 
 

3. СЛУХАЛИ: 

МОРОЗОВА Андрія про визначення режиму роботи організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка» у 2021 

році. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Встановити наступний режим роботи організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Державного університету «Житомирська політехніка» у 2021 році: 

Години роботи: Понеділок – П’ятниця: 10:00 – 15:00 
Перерва: 13:00 – 14:00 
Вихідні дні: субота, неділя 

Місцезнаходження: конференц-зал університету, ауд.218 (вул. Чуднівська, 103) 
 

4. РІЗНЕ 

4.1. СЛУХАЛИ: 

СЕРГІЄНКО Ларису про порядок документування роботи організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка» у 
2021 році. 
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