
Додаток 3 

Методичні рекомендації щодо обрання представників з числа осіб, які навчаються, 

для участі у виборах ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка за допомогою онлайн платформ 

 

Ці методичні рекомендації розроблені на виконання п. 1.11. Положення про порядок 

обрання представників з числа осіб, які навчаються, для участі у виборах ректора 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка (далі - Положення) та Постанови кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

 

1. Делегування осіб, які навчаються до числа кандидатів в Представники відбувається 

окремо на кожному факультеті Університету (далі - Факультет) пропорційно до 

кількості осіб, які навчаються, на Факультеті. Пропорційну кількість Представників 

від Факультету визначають згідно п. 2.2. Положення. 

2. З метою забезпечення демократичності, прозорості та рівності прав під час 

висування представників, делегування Представника відбувається шляхом 

надсиланням сканованої копії (чи фотокопії) власноручно написаної заяви 

встановленої форми  на електронну пошту studrada@cuspu.edu.ua (форма заяви 

наведена в додатку 1 до цих методичних рекомендацій).  

3. Про початок приймання заяв, особи що навчаються сповіщаються шляхом 

оприлюднення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті університету. 

4. Термін для подання заяв складає 3 робочих дні (з 08.00 год. 25 січня 2021 року до 

14.00 год. 27 січня 2021 року). 

5. Для підтвердження особистості Представника, до листа має бути прикріплено у 

вкладенні фото чи сканована копія особистого студентського квитка. 

6. Зважаючи на об'єктивну неможливість обрання Виборчої комісії Факультету в 

порядку передбаченому п. 3.3. Положення, Виборча комісія факультету утворюється 

шляхом включення до її складу на кожному Факультеті представників органів 

студентського самоврядування в кількості 3 осіб. 

7. Виборча комісія факультету, спільно з уповноваженим представником 

організаційного комітету, розглядає отримані заяви та приймає рішення про 

включення кандидата до виборчого бюлетеня чи відхиляє кандидатуру згідно з 

вимогами цих Методичних рекомендацій. 

8. Список кандидатів від кожного факультету, щодо яких прийняте рішення про 

включення кандидата до виборчого бюлетеня, передається виборчою комісією 

факультету системному адміністратору для включення їх до тексту електронного 

бюлетеня створеного на основі он-лайн платформи Google Classroom. 

9. Виборча комісія факультету відхиляє кандидатуру, у наступних випадках: 

- заява кандидата не відповідає встановленій формі; 

- відсутня можливість ідентифікації особи кандидата; 

10. Вибори Представників з числа осіб, які навчаються, для участі у виборах ректора 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка відбуваються з 08.00 год. до 15.00 год. 02 лютого 2021 року одночасно 

на всіх факультетах. 

11. Вибори Представників з числа осіб, які навчаються, для участі у виборах ректора 

відбуваються шляхом заповнення відповідних полів в електронному бюлетені на 

основі он-лайн платформи Google Classroom, посилання на які будуть розміщені о 

8.00 02 лютого 2021 на веб-сайті університету та сторінках органів студентського 
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самоврядування університету в соціальних мережах. Для кожного факультету 

створюється окремий бюлетень та розміщується окреме посилання. 

12. Право на заповнення бюлетеня для кожного конкретного факультету надається 

студентам, які навчаються на цьому факультеті шляхом встановлення он-лайн-

фільтрів в платформі Google Classroom (логін студента для доступу до платформи). 

13. Електронний бюлетень створюється таким чином, щоб забезпечити 

конфіденційність та таємницю голосування. 

14. Після завершення голосування, Виборча комісія факультету розглядає отримані 

результати та складає протокол про результати голосування відповідно до  

Положення. 

15. Вибори представників з числа осіб, які навчаються  на факультеті, 

вважаються такими, що відбулися згідно з п.3.31. Положення. 



Додаток 1 
 

 

В.о. голови  

студентської ради Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

Олексію Кісенко  

студента _______ курсу, групи __________ 

факультету ___________________________ 

Галузь знань: ____ Освіта_______________ 

Спеціальність:____ ____________________ 

_______________________ форма навчання 

______________________________________ 

(ПІП студента) 

 

 

 

 

Заява 

 

Прошу внести мене у виборчий бюлетень кандидатом для обрання 

представників з числа осіб, які навчаються, для участі у виборах ректора 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

 

 

 

 

 

 

 

«___»____________2021р.    _____________________ 
           (підпис) 


