
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання Організаційного комітету з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора  Фахового коледжу «Універсум» 

м. Київ                           04 жовтня 2021 року 

На засіданні Організаційного комітету з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора  Фахового коледжу «Універсум» (далі – Організаційний комітет) присутні: 

1) Нос Наталія Миколаївна ― заступник директора з навчально-виховної роботи; 

2) Овчаренко Ольга Миколаївна ― викладач циклової комісії образотворчого 

мистецтва та дизайну; 

3) Репка Марина Василівна ― викладач циклової комісії з педагогічної освіти; 

4) Складан Андрій Анатолійович ― викладач циклової комісії суспільних 

дисциплін і правознавства; 

5) Яковенко Анастасія Ігорівна ― студентка ІІ курсу Фахового коледжу 

«Універсум», спеціальності «Дошкільна освіта». 

Присутні 100% членів Організаційного комітету, затвердженого наказом «Про 

організаційний комітет та виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум»»  № 660 від 01.10.2021 р. Засідання 

Організаційного комітету є правомочним. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання голови Організаційного комітету. 

Доповідач: Овчаренко О. М. 

2. Про обрання заступника голови Організаційного комітету. 

Доповідач: Нос Н. М. 

3. Про обрання секретаря Організаційного комітету. 

Доповідач: Нос Н. М. 

4. Про наказ Київського університету імені Бориса Грінченка від 01.10.2021 р. №659 

«Про оголошення конкурсу на посаду директора Фахового коледжу «Універсум». 

Доповідач: Нос Н. М.  

5. Про правові підстави проведення конкурсного відбору на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум». 

Доповідач: Нос Н. М. 

6. Про зміст положень із організації та проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Нос Н. М. 



7. Розподіл обов'язків між членами Організаційного комітету та підписання 

протокольних рішень Організаційного комітету. 

Доповідач: Нос Н. М. 

8. Про режим роботи Організаційного комітету та місце його розташування. 

Доповідач: Нос Н. М.. 

Порядок денний схвалений одноголосно. 

I.  

СЛУХАЛИ: О. М. Овчаренко, викладача циклової комісії образотворчого мистецтва 

та дизайну, про необхідність обрання голови Організаційного комітету; запропонувала 

кандидатуру Н. М. Нос, заступника директора з навчально-виховної роботи. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати головою Організаційного комітету Н. М. Нос, заступника директора з 

навчально-виховної роботи. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

II.  

СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, про необхідність обрання заступника голови Організаційного 

комітету. Запропоновано кандидатуру О. М. Овчаренко, викладача циклової комісії 

образотворчого мистецтва та дизайну. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Обрати заступником голови Організаційного комітету О. М. Овчаренко, викладача 

циклової комісії образотворчого мистецтва та дизайну  

Результати голосування: «За» - одноголосно 

III.  

СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, щодо необхідності обрання секретаря Організаційного комітету. 

Запропоновано кандидатуру М. В. Репки, викладача циклової комісії з педагогічної освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Обрати секретарем Організаційного комітету М. В. Репку, викладача циклової 

комісії з педагогічної освіти. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

IV.  

СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, яка доповіла про зміст 

наказу Київського університету імені Бориса Грінченка від 01.10.2021 р. №659 «Про 

оголошення конкурсу на посаду директора Фахового коледжу «Універсум». 

 



УХВАЛИЛИ: 

4. Наказ Університету «Про оголошення конкурсу на посаду директора Фахового 

коледжу «Універсум» від 01.10.2021 р. № 659 взяти до відома та виконання. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

V. 

СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Оргкомітету, щодо правових підстав проведення 

конкурсного відбору на посаду директора Фахового коледжу «Універсум», а саме: 

- Закону України «Про фахову передвищу освіту» (стаття 42); 

- Наказу по Київському університету імені Бориса Грінченка» від 01.10.2021 р. 

№659; 

- Положення про порядок проведення виборів директора Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка», затвердженого на засіданні 

Педагогічної ради Коледжу (протокол №2 від 29.09.2021 р.) та введеного в дію наказом №660 

від 01.10.2021 р.; 

- Положення про Організаційний комітет з проведення конкурсного відбору на 

посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка, затвердженого на засіданні Педагогічної ради Коледжу (протокол №2 від 

29.09.2021 р.) та введеного в дію наказом №660 від 01.10.2021 р.; 

- Положення про Виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

затвердженого на засіданні Педагогічної ради Коледжу (протокол №2 від 29.09.2021 р.) та 

введеного в наказом №660 від 01.10.2021 р.; 

- Статуту Київського університету імені Бориса Грінченка (п.90); 

- Положення про Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка, затвердженого на засідання Вченої Ради Університету (протокол №2 від 

27.02.2020 р.) та введеного в дію наказом №150 від 27.02.2020 р (пп.5.12, 5.2.5).  

УХВАЛИЛИ:  

5. При організації виборів директора Фахового коледжу «Універсум» керуватися 

статтею 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», п. 90 Статуту Київського 

університету імені Бориса Грінченка,  Положенням про Фаховий коледж «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка, Положенням про конкурсний відбір на 

посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

 



VI.  

СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, щодо змісту положень про 

конкурсний відбір на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка, затвердженого рішенням Вченої ради Університету від 

26 серпня 2021 р. (протокол № 7), введеним в дію наказом від 26 серпня 2021 р. № 525, а 

саме:  

 Положення про Організаційний комітет з проведення конкурсного відбору на 

посаду директора Фахового коледжу «Універсум»; 

 Положення про Виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум». 

УХВАЛИЛИ: 

6. При організації та проведенні конкурсного відбору на посаду директора Фахового 

коледжу «Універсум» дотримуватись вимог та норм, зазначених у вищенаведених 

положеннях. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

VII. 

СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, щодо розподілу обов'язків 

між членами Організаційного комітету та підписання протокольних рішень Організаційного 

комітету. 

Після обговорення, запропоновано розподілити обов'язки між членами 

Організаційного комітету таким чином: 

Нос Наталія 

Миколаївна  

Голова Організаційного комітету. Координує роботу Організаційного 

комітету, контроль за виконанням членами Оргкомітету покладених на них 

завдань. Забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, 

пов'язану з проведенням конкурсного відбору на посаду директора 

Овчаренко 

Ольга 

Миколаївна  

Заступник голови Організаційного комітету. Забезпечує комунікацію та 

проводить організаційну роботу, пов'язану з проведенням конкурсного 

відбору на посаду директора, виконує обов’язки голови Організаційного 

комітету на час його відсутності. Формує кадрові документи, необхідні для 

проведення конкурсного відбору. 

Репка Марина 

Василівна  

Секретар Організаційного комітету. Оформлює протокольно рішення 

Організаційного комітету. Забезпечує комунікацію та проводить 

організаційну роботу, пов'язану з проведенням конкурсного відбору на 

посаду директора. Забезпечує своєчасне оприлюднення інформації про хід 

конкурсного відбору, відповідно до норм законодавства України.  



Складан 

Андрій 

Анатолійович  

Забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 

проведенням конкурсного відбору на посаду директора, зі співробітниками 

господарських служб. Відповідає за матеріально-технічне забезпечення 

організації та проведення відбору.  

Яковенко 

Анастасія 

Ігорівна  

Забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 

проведенням конкурсного  відбору на посаду директора, зі студентами 

Фахового коледжу «Універсум». 

ВИСТУПИЛА: О. М. Овчаренко, заступник голови Оргкомітету, запропонувала 

протокольні рішення скріплювати підписами голови та секретаря Організаційного комітету.  

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Розподілити обов'язки між членами Організаційного комітету запропонованим 

чином. 

7.2. Протокольні рішення скріплювати підписами голови та секретаря 

Організаційного комітету. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

VIII. 

СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, щодо режиму роботи 

Організаційного комітету. 

Було запропоновано такий режим роботи: 

Понеділок – четвер: з 10:00 до 17:00 (перерва – 13:00 до 14:00). 

П’ятниця: з 10:00 до 16:00 (перерва – 13:00 до 14:00) 

Субота, неділя: вихідні. 

За необхідності до режиму роботи можна буде внести зміни. Місце розташування 

Організаційного комітету: Фаховий коледж «Універсум» (пр. Ю. Гагаріна, 16), каб. 312. 

Контактні телефони: (044) 573-32-35; (067) 408-15-80 – Наталія Миколаївна; (093) 318-24-34 

– Ольга Миколаївна. 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Встановити режим роботи Організаційного комітету: 

Понеділок – четвер: з 10:00 до 17:00 (перерва – 13:00 до 14:00). 

П’ятниця: з 10:00 до 16:00 (перерва – 13:00 до 14:00) 

Субота, неділя: вихідні. 

8.2. За необхідності до режиму роботи можна буде вносити зміни. 

 

 



 


