
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

ПРОТОКОЛ №4 

засідання Організаційного комітету з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум» 

м. Київ                    07 грудня 2021 року 

На засіданні Організаційного комітету з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум» присутні: 

1) Нос Наталія Миколаївна ― голова Організаційного комітету, заступниця 

директора з навчально-виховної роботи; 

2) Овчаренко Ольга Миколаївна ― заступниця голови Організаційного комітету, 

викладач циклової комісії образотворчого мистецтва та дизайну; 

3) Репка Марина Василівна ― секретарка Організаційного комітету, 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 оприлюднення проєкту стратегії розвитку кандидата на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум»Київського університету імені Бориса Грінченка – Марії 

Василівни Братко, доктора педагогічних наук, доцента. 

Доповідач: Н. М. Нос 

 

Порядок денний схвалений одноголосно 

 

І. СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, яка повідомила, що до 

Організаційного комітету надійшов проєкт стратегії розвитку Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка на 2022-2026 рр. (в 

електронному та паперовому форматах) кандидата на посаду директора Фахового коледжу 



«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка – Марії Василівни Братко, 

доктора педагогічних наук, доцента. 

Згідно з пунктом 3.2.8 Положення про конкурсний відбір на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, його 

необхідно оприлюднити на офіційному веб-сайті коледжу. Проєкт стратегії розвитку 

Фахового коледжу «Універсум» підлягає публічному обговоренню перед рейтинговим 

голосуванням на зустрічах та зборах трудового колективу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Оприлюднити проєкт стратегіїкандидата на посаду директора Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка – Марії Василівни Братко, 

доктора педагогічних наук, доцента, на офіційному веб-сайті коледжу та у паперовому 

вигляді на інформаційному стенді. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

Голова Організаційного комітету                                 Наталія НОС 

Секретар Організаційного комітету      Марина РЕПКА 

 


