
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Гнатюка

Н А К А З
14Л0.2022 р. м. Тернопіль № 212

Про організацію виборів ректора 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», «Методичних 
рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника 
закладу вищої освіти», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
05.12.2014 № 726, Статуту Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка (нова редакція), Положення про порядок проведення 
виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка (далі -  Університет, ТИПУ), Положення про Організаційний 
комітет з проведення виборів ректора Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, Положення про Виборчу комісію з 
проведення виборів ректора Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, Положення про порядок обрання 
представників з числа штатних представників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 
наказів Міністерства освіти і науки України від 14.01.2019 №32 «Про затвердження 
форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника закладу 
вищої освіти» та від 13.10.2022 № 261-к «Про оголошення конкурсу на заміщення 
посади ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка»,
НАКАЗУЮ:

1. Організувати проведення виборів ректора 22 грудня 2022 року згідно з 
вимогами статті 42 Закону України «Про вищу освіту» та з дотриманням законодавства 
України в частині здійснення безпекових заходів, пов'язаних із запровадженням 
правового режиму воєнного стану в Україні.

2. Створити організаційний комітет з проведення виборів ректора Університету 
(далі Організаційний комітет) у складі:
Галина БАЧИНСЬКА — завідувач кафедри загального мовознавства і слов’янських 
мов, доцент, кандидат філологічних наук
Марія БОЙКО — керівник Центру доуніверситетської підготовки, доцент кафедри 
педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук 
Ігор ГЕВКО — проректор з навчально-методичної роботи, професор кафедри 
комп’ютерних технологій, доктор педагогічних наук
Андрій ГЕРЦ — доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих 
дисциплін, кандидат біологічних наук
Анатолій ГРИГОРУК — завідувач кафедри філософії та суспільних наук, доцент, 
кандидат економічних наук
Мар’яна СОКОЛ — завідувач кафедри іноземних мов, професор, доктор педагогічних 
наук
Ольга ЛОГВИСЬ — аспірант факультету педагогіки і психології, практичний психолог
відділу у справах молоді
Петро ПНЬОВ — юрисконсульт І категорії



Андрій КУЗИШИН — декан географічного факультету, професор кафедри географії 
України і туризму, доктор географічних наук
Вікторія ГЕВКО — учений секретар університету, доцент кафедри філософії та 
суспільних наук, кандидат історичних наук
Марина ОРАП — зав. кафедри психології, професор, доктор психологічних наук 
Микола ПІГОВСЬКИЙ — голова первинної профспілкової організації студентів, 
асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
Юлія ГЕНСЕРУК — магістрант факультету іноземних мов, секретар відділу у справах 
молоді
Марія ПАПАЙ — провідний фахівець відділу кадрів
Петро ПЕТРИЦА — в.о. завідувача кафедри фізичного виховання та реабілітації, 
доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

3. Створити виборчу комісію з проведення виборів ректора Університету (далі - 
Виборча комісія) у складі:
Олег ВИННИЧУК -  доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, кандидат 
педагогічних наук
Мирон ГРОМЯК -  декан фізико-математичного факультету, доцент кафедри 
математики та методики її навчання, кандидат фізико-математичних наук 
Іван КАПЛУН -  керівник виробничої практики центру забезпечення якості освіти 
Надія ДРОБИК — декан хіміко-біологічного факультету, професор кафедри загальної 
біології та методики навчання природничих дисциплін, доктор біологічних наук 
Юрій ДРЕВНІЦЬКИЙ — доцент кафедри філософії та суспільних наук, кандидат 
історичних наук
Денис СОКОТОВ — студент III курсу фізико-математичного факультету, секретар 
студентського уряду
Олександр ХОМА — аспірант факультету фізичного виховання, асистент кафедри 
фізичного виховання та реабілітації
Ольга ПЕЖИНСЬКА — заступник зав. навчально-методичного відділу, доцент кафедри 
романо-германської філології, кандидат філологічних наук
Андрій ОГНИСТИЙ -  декан факультету фізичного виховання, доцент кафедри 
теоретичних основ і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту
Галина СИНОРУБ -  доцент кафедри журналістики, кандидат наук із соціальних 
комунікацій
Оксана БІЛОШИЦЬКА — зав. канцелярії

4. Організаційному комітету та Виборчій комісії на своїх засіданнях обрати 
голів, заступників голів та секретарів у встановленому порядку.

5. Організаційному комітету забезпечити здійснення заходів щодо підготовки, 
організації та проведення виборів.

6. Начальнику відділу кадрів Уляні БЗОВСЬКІЙ надати до Організаційного 
комітету у термін до 30.11.2022 алфавітний список наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників та персональний склад працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними, педагогічними працівниками за структурними підрозділами 
станом на 01.10.2022.

7. Визначити 25.11.2022 кінцевим строком обрання представників для участі у 
виборах ректора Університету з числа інших штатних працівників ТИПУ, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних 
представників з числа студентів.

8. Організаційному комітету не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
виборів, але не раніше дати отримання офіційного листа від МОН України із переліком 
претендентів, сформувати та подати Виборчій комісії список виборців.

9. Організаційному комітету при формуванні списків та визначенні квот



з

виборців брати до уваги кількісний склад відповідних категорій працівників станом на

10. Виборчій комісії забезпечити проведення заходів з організації 
голосування, виготовлення бланків для виборів ректора Університету та підрахунку 
голосів тощо.

11. Олегу ГИРИЛУ, проректору з соціально-економічного розвитку надати 
Організаційному комітету та Виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, 
забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв'язку, оргтехніки, 
тощо.

12. З метою дотримання в процесі підготовки і проведення виборів ректора 
Університету принципів відкритості і гласності Віктору ГЕНСЕРУКУ створити на сайті 
ТИПУ окремий розділ з подальшим розміщенням інформації про підготовку та хід 
виборів ректора.

13. Контр< шаю за собою.

1.10.2022.

Ректор Богдан БУЯК

Проект наказу вносить 
Перший проректор Григорій ТЕРЕЩУК

ПОГОДЖЕНО: 
Начальник відділу кадрів Уляна БЗОВСЬКА

Голова первинної профспілкової 
організації працівників

Анатолій ГРИГОРУК

Голова первинної профспілкової 
організації студентів П Микола ПІГОВСЬКИИ

Голова студентського уряду Назарій ДОБРЯНСЬКИЙ

В.о. уповноваженої особи з питань 
запобігання та виявлення корупції

Надія РАКІВСЬКА

Юрисконсульт Петро ПНЬОВ


