
Харківський національний педагогічний університет 
імені Г.С. Сковороди 

НАКАЗ 

« 10 » березня 2015 р. м. Харків № 42 -од 

Про організацію та проведення виборів ректора. 

10 березня 2015 року Міністерство освіти і науки України оголосило про 
проведення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду ректора 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

На виконання статті 42 Закону України «Про вищу освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року, п.2 і п.З Положення щодо 
організації виборчої системи та проведення обрання ректора ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди 

н а к а з у ю: 

1. Визначити персональний склад організаційного комітету з проведення 
виборів: 

1. Безрук - голова Ради молодих учених; 
Олександр Олександрович 

2. Бережна - декан історичного факультету; 
Світлана Вікторівна 

3. Білецька Світлана - голова профкому студентів університету; 

4. Вакуленко Карина 

5. Голобородько 
Костянтин Юрійович 

6. Денисенко 
Ірина Дмитрівна 

7. Маслов 
Микола Павлович 

8. Писаренко 
Катерина Вікторівна 

9. Процевський 
Віктор Олександрович 

- голова спілки студентів та молоді 
університету; 

- декан українського мовно-літературного 
факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка; 

- декан факультету психології та соціології; 

- голова профкому викладачів та 
співробітників університету; 

- аспірантка другого року навчання, голова 
Студентського наукового товариства; 

- декан юридичного факультету; 



10. Рибалко 
Людмила Сергіївна 

11. Рогова 
Тетяна Володимирівна 

12. Ситнікова 
Алла Володимирівна 

13. Соколова 
Алла Вікторівна 

14. Соляр 
Вікторія Василівна 

15. Стаканкова 
Тамара Петрівна 

16. Танько 
Тетяна Петрівна 

17. Тучина 
Наталія Василівна 

18. Шиловцева 
Надія Василівна 

19. Штефан 
Людмила Андріївна 

20. Пузанова 
Лілія Василівна 

21. Тарасенко 
Олена Володимирівна 

- декан природничого факультету; 

декан фізико-математичного факультету; 

- завідувач учбовим комплексом; 

декан факультету мистецтв; 

декан економічного факультету; 

- декан факультету славістики; 

- декан факультету дошкільної освіти; 

- декан факультету іноземної філології; 

декан художньо-графічного факультету; 

доктор педагогічних наук, професор; 

начальник відділу кадрів; 

юрист університету. 

2. Визначити персональний склад виборчої комісії з проведення виборів: 

1. Борисенко 
Наталія Олексіївна 

2. Борисов 
Володимир Андрійович 

3. Гречаник 
Олена Євгеніївна 

- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
історії педагогіки та порівняльної 
педагогіки; 

- кандидат філологічних наук, доцент, 
заступник декана з виховної роботи 
факультету іноземної філології; 

- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
наукових основ управління та психології; 

4. Єсьман 
Ірина Володимирівна 

- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії і методики професійної освіти; 



5. Зеленська 
Людмила Дмитрівна 

6. Кравчук 
Тетяна Миколаївна 

7. Маленко 
Олена Олегівна 

8. Пономарьова 
Натаггія Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, професор 
кафедри загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи; 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
музично-ритмічного виховання та 
единоборств; 

доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри українознавства і 
лінгводидактики; 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інформатики; 

9. Ревіна 
Ольга Вікторівна 

методист навчального відділу ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди; 

10. Савинська 
Надія Олександрівна 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
зоології; 

11. Чернікова 
Інна Володимирівна 

кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України, 

12. Шинкарьов 
Юрій Вікторович 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін; 

13. Якушко 
Наталія Михайлівна 

кандидат педагогічних наук, професор, декан 
факультету початкового навчання; 

3. Встановити кінцевий строк обрання представників для участі у 
виборах з числа інших штатних працівників університету, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних 
працівників з числа студентів - 20 квітня 2015 року. 

4. Організаційному комітету у своїй роботі дотримуватись положення 
Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей виборчої системи та 
порядку обрання керівника вищого навчального закладу. 

5. Організаційному комітету організувати висунення претендентів на 
посаду ректора університету на засіданнях учених рад факультетів, зборах 
співробітників та студентів. Результати таких засідань та зборів фіксувати у 
вигляді витягів з протоколів засідань та зборів. 



6. Рекомендувати кандидатам на посаду ректора університету звертатись 
до організаційного комітету для організації зустрічей з співробітниками та 
студентами. 

7. Організаційному комітету розробити положення по виборах 
представників колективів, що приймають участь у виборах ректора та не 
віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників. Положення затвердити на засіданні вченої ради університету. 

8. Організаційному комітету розробити положення по виборах 
представників колективу студентів, що приймають участь у виборах ректора. 
Положення затвердити на засіданні вченої ради університету. 

9. Організаційному комітету розробити положення про виборчу комісію, 
порядку проведення виборчої кампанії та затвердити його на засіданні вченої 
ради університету. 

10. Для роботи організаційного комітету виділити приміщення по вул. 
Артема, 29 (Н.Г. Жукова). 

11. Для роботи виборчої комісії виділити приміщення кімнату №221-А 
по вул. Блюхера, 2. 

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Ректор І.Ф. Прокопенко 


