
ПРОТОКОЛ № 1

засідання студентської ради

Центральноукраїнського державного педагогічного Університету імені 

Володимира Винниченка

01.11.2017р. м. Кропивницький 14:30-16:00

ПРИСУТНІ:  голова  студентської  ради  Університету  –  Болєлов  Олександр, 

голова  студентської  ради  факультету  філології  та  журналістики  –  Стеба  Марина, 

голова  студентської  ради  факультету  іноземних  мов  –  Гева  Богдана  ,  голова 

студентської  ради факультету історії  та  права  – Мала Карина,  голова студентської 

ради  природничо-географічного  факультету  –  Кулеба  Тетяна,  голова  студентської 

ради  мистецького  факультету  –  Ткаченко  Роман,  представник  турклубу  2Мандри» 

Александрова Вікторія», представник від студентських ГО Цилюрик Владислав.

ВІДСУТНІ: голова студентської ради фізико-математичного факультету, голова 

студентської  ради  факультету  психології  та  педагогіки,  голова  студентської  ради 

факультету фізичного виховання,  заступник голови студентської  ради Університету 

Турчина Ольга.

ХІД ЗАСІДАННЯ:

1. СЛУХАЛИ:  Пропозицію голови студентської ради Університету,  Болєлова 

Олександра,  щодо призначення Геви Богдани, голови студентської ради факультету 

іноземних мов, секретарем першого засідання студентської ради Університету.

УХВАЛИЛИ:  затвердити  Геву  Богдану  секретарем  першого  засідання 

студентської ради Університету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 «проти» - 0 «утримались» - 0

2. СЛУХАЛИ: Пропозицію голови студентської ради Університету, Болєлова 

Олександра, щодо призначення Стеби Марини і Турчиної Ольги заступниками голови 

студентської ради Університету.

УХВАЛИЛИ: затвердити Стебу Марину і Турчину Ольгу заступниками голови 

студентської ради Університету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 «проти» - 0 «утримались» - 0



3. СЛУХАЛИ: Пропозицію голови студентської ради Університету, Болєлова 

Олександра, щодо призначення Кулеби Тетяни, голови студентської ради природничо-

географічного факультету, секретарем студентської ради Університету.

УХВАЛИЛИ:  затвердити  Кулебу  Тетяну  секретарем  студентської  ради 

Університету.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 «проти» - 0 «утримались» - 0

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови студентської ради Університету, Болєлова 

Олександра, про необхідність обрання делегатів від студентів Університету до Вченої 

ради Університету. Олександр Болєлов запропонував сформувати список делегатів від 

студентства та винести на голосування студентів.

УХВАЛИЛИ:  затвердити  список  делегатів  до  Вченої  ради  Університету, 

зазначивши наступних осіб: Зорю Івана, Кулебу Тетяну та Величка Дмитра.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 «проти» - 0 «утримались» - 0

5. СЛУХАЛИ:  інформацію  голови  студентської  ради  Університету  про 

делегування представників  від  студентської  ради Університету до молодіжної  ради 

міста.

УХВАЛИЛИ: делегувати Малу Каріну і Філімончук Олександру до молодіжної 

ради міста;

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 «проти» - 0 «утримались» - 0

6. СЛУХАЛИ: пропозицію голови студентської ради Університету, Болєлова 

Олександра щодо затвердження програми діяльності студентської ради Університету 

на рік.

УХВАЛИЛИ: затвердити програму діяльності на рік

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 «проти» - 0 «утримались» - 0

7. СЛУХАЛИ: пропозицію голови студентської  ради Університету,  Болєлова 

Олександра,  стосовно  створення  структурних  підрозділів  студентської  ради 

Університету.

УХВАЛИЛИ: створити відділ освіти і науки, відділ студентського дозвілля та 

ініціатив, прес-центр, відділ спорту та фізичного розвитку.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 «проти» - 0 «утримались» - 0

8. СЛУХАЛИ: Інформацію голови студентської ради Університету, Болєлова 

Олександра,  про  необхідність  створення  робочої  групи  з  підготовки  проекту 



Положення про студентське самоврядування в Центральноукраїнському державному 

педагогічному  університеті  імені  Володимира  Винниченка  та  з  підготовки 

Конференції студентів Університету.

УХВАЛИЛИ:  створити  робочу  групу  з  підготовки  проекту  Положення  про 

студентське  самоврядування  в  Центральноукраїнському  державному  педагогічному 

університеті  імені  Володимира  Винниченка  та  з  підготовки  Конференції  студентів 

Університету у складі: Олександра Болєлова, Геви Богдани, Малої Каріни, проректора 

з виховної роботи (за згодою) та юриста Університету (за згодою)

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 «проти» - 0 «утримались» - 0

Голова студентської ради

ЦДПУ ім. В.Винниченка                                                        О.Ю. Болєлов 

Секретар                                                                           Б.Е. Гева


