
ПРОТОКОЛ № 4
Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Буковинського державного медичного університету 
від 17 березня 2023 року

м. Чернівці

Присутні:
1. Грицюк Мар'яна Іванівна - проректор закладу вищої освіти з науково- 

педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, голова Оргкомітету;
2. Ілащук Тетяна Олександрівна - завідувач кафедри пропедевтики 

внутрішніх хвороб, заступник голови Оргкомітету;
3. Доголіч Олександра Ігорівна - доцент закладу вищої освіти кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб, секретар Оргкомітету;
4. Білоокий В’ячеслав Васильович - декан факультету стоматологічного 

факультету;
5. Годованець Оксана Іванівна - завідувач кафедри стоматології дитячого 

віку;
6. Ковальчук Петро Євгенович - доцент закладу вищої освіти кафедри 

травматології та ортопедії, голова профспілкового комітету;
7. Кузняк Наталія Богданівна - завідувач кафедри хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії;
8. Нечитайло Дмитро Юрійович - професор закладу вищої освіти кафедри 

педіатрії та медичної генетики;
9. Паліброда Надія Михайлівна - декан факультету фармацевтичного 

факультету;
10. Патратій Марина Володимирівна - доцент закладу вищої освіти кафедри 

внутрішньої медицини;
11. Постнікова Ліна Вікторівна - провідний фахівець відділу кадрів;
12. Рандюк Юрій Олександрович - доцент закладу вищої освіти кафедри 

інфекційних хвороб та епідеміології, помічник ректора з соціальних 
питань;

13. Сокольник Сніжана Василівна - завідувач кафедри педіатрії та медичної 
генетики.

Відсутні:

1. Боднар Олег Іванович - помічник ректора з питань системи внутрішнього 
контролю, провідний юрисконсульт;

2. Цуркан Іван Михайлович - студент 6 курсу медичного факультету № 1, 
в.о. студентського декана медичного факультету № 1.



Порядок денний:

1. Затвердження квот виборних представників з числа студентів БДМУ між 
факультетами для організації прямих таємних виборів з обрання виборних 
представників з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ.

2. Про формування груп структурних підрозділів для проведення зборів 
штатних працівників, які не є науковими і науково-педагогічними, 
педагогічними працівниками БДМУ, для обрання виборних представників у 
межах зазначених груп структурних підрозділів для участі у виборах ректора 
БДМУ.

3. Про кількісний пропорційний розподіл квот виборних представників, які не є 
науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками БДМУ між 
групами структурних підрозділів для висунення претендентів у представники 
та їх обрання для участі у виборах ректора БДМУ.

4. Затвердження Графіку проведення зборів груп структурних підрозділів 
БДМУ щодо обрання виборних представників з числа штатних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
для участі у виборах ректора БДМУ.

5. Затвердження Графіку проведення виборів з обрання виборних представників 
з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ.

СЛУХАЛИ:
1. Про затвердження квот виборних представників з числа студентів 

БДМУ між факультетами для організації прямих таємних виборів з 
обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах 
ректора БДМУ.
Голова Оргкомітету Грицюк М.І. повідомила, що відповідно до статті 42 

Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Буковинського державного 
медичного університету кількість виборних представників з числа студентів 
БДМУ повинна становити не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати 
участь у виборах.

На минулому засіданні Оргкомітету (07 березня 2023 р., протокол № 3) 
затверджена кількість виборних представників з числа студентів БДМУ, які 
мають право брати участь у виборах ректора БДМУ на рівні 125 осіб (15,51 % 
від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 
БДМУ).

Студентське самоврядування на своєму засіданні 09 березня 2023 року 
(протокол № 1) розглянуло питання квот та пропонує Оргкомітету затвердити 
такий чисельний склад квот виборних представників з числа студентів БДМУ 
між факультетами для організаціїдірямих таємних виборів з обрання виборних 
представників з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ (табл. 1):



Таблиця 1
Чисельний склад квот виборних представників з числа студентів

БДМУ між факультетами для організації прямих таємних виборів з 
обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах 

ректора БДМУ

Факультет

К-сть 
студентів 

денної форми 
навчання 
станом на 

01.03.2023 р.

Коефіцієнт Розрахунок квот Квота

Медичний факультет № 1 886 *0,0353 31,276 31

Медичний факультет № 2 828 *0,0353 29,228 29

Медичний факультет № 3 650 *0,0353 22,945 23

Медичний факультет № 4 314 *0,0353 11,084 11

Фармацевтичний факультет 269 *0,0353 9,496 10

Стоматологічний факультет 293 *0,0353 10,343 10

Фаховий коледж 305 *0,0353 10,767 11

Разом 3545 125
Примітка: Квота виборних представників з числа студентів розрахована

за процентним еквівалентом 0,0353 на 1 студента від загальної кількості 
студентів денної форми навчання станом на 01.03.2023 р.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови Оргкомітету Ілащук Т.О., яка запропонувала 

затвердити вищезазначені квоти виборних представників з числа студентів 
БДМУ між факультетами для організації прямих таємних виборів з обрання 
виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ.

Інших пропозицій не надходило.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити чисельний склад квоти виборних представників з числа 

студентів БДМУ між факультетами для організації прямих таємних виборів з 
обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора 
БДМУ.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.



СЛУХАЛИ:
2. Про формування груп структурних підрозділів для проведення зборів 

штатних працівників, які не є науковими і науково-педагогічними, 
педагогічними працівниками БДМУ, для обрання виборних 
представників у межах зазначених груп структурних підрозділів для 
участі у виборах ректора БДМУ.

Доцент кафедри травматології та ортопедії, голова профспілкового 
комітету Ковальчук П.Є. повідомив, що відповідно до статті 42 Закону 
України «Про вищу освіту» та Статуту Буковинського державного медичного 
університету кількість виборних представників з числа штатних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівникам 
БДМУ повинна становити до 10 відсотків, осіб, які мають право брати участь у 
виборах.

На минулому засіданні Оргкомітету (07 березня 2023 р., протокол № 3) 
затверджена кількість виборних представників з числа штатних працівників, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівникам БДМУ 
на рівні 72 осіб, що становить 8,93 % від загальної кількості осіб, які мають 
право брати участь у виборах ректора БДМУ.

Загальна кількість штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівникам БДМУ, станом на 01.03.2023 
року становить 583 особи. Відповідно до пункту 20 Методичних рекомендацій 
щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу 
вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 
грудня 2014 р. № 726, студенти очної (денної) форми навчання, які на момент 
проведення виборів є одночасно штатними працівниками закладу вищої освіти, 
в якому проводяться вибори, беруть участь у виборах за квотою 
представництва студентів закладу вищої освіти. Таким чином, у виборах за 
квотою штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, мають право брати участь 583 особи.

Ковальчук П.Є. запропонував сформувати такі групи структурних 
підрозділів для проведення зборів штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними і педагогічними працівниками БДМУ, для обрання 
виборних представників у межах зазначених груп структурних підрозділів для 
участі у виборах ректора БДМУ (таблиця 2).



Таблиця 2

Групи структурних підрозділів для проведення зборів штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними 
працівниками БДМУ, для обрання виборних представників для участі у 

виборах ректора БДМУ

Група Структурний підрозділ

Кількість 
штатних 

працівників 
в підрозділі

Кількість 
штатних 

працівників 
в групі

1

Ректорат 10

46

Лікувальний відділ 2
Відділ виробничої практики 2
Деканат медичного факультету № 1 3
Деканат медичного факультету № 2 3
Деканат медичного факультету № 3 3
Деканат медичного факультету № 4 4
Деканат стоматологічного факультету 3
Деканат фармацевтичного факультету 2
Навчально-науковий інститут післядипломної 
освіти

2

Студентська канцелярія з сектором сприяння 
працевлаштування випускників 4

Відділ міжнародних зв'язків 3
Навчально-наукова лабораторія 5

2

Навчально-тренінговий центр симуляційної
медицини 2

44

Відділ з виховної роботи та гуманітарних 
питань 3

Фаховий коледж 2
Відділ експлуатаційно-технічного та 
метрологічного забезпечення 4

Канцелярія 7
Відділ кадрів 6
Відділ закупівель 3
Науковий відділ з сектором інноваційного 
розвитку 3

Відділ докторантури, аспірантури та клінічної 
ординатури 2

Редакційно-видавничий відділ 3
Спортивно-оздоровчий табір "Здоров'я" 9

3

Навчальний відділ з сектором моніторингу 
якості освіти та інформаційно-аналітичного 
забезпечення

6

72Відділ технічних засобів навчання 4
Бухгалтерська служба 10
Планово-економічний відділ 6
Бібліотека ЗО



Палац культури та відпочинку "Академічний" 
по вул.Шіллера, 11 16

4

Відділ головного інженера 4

88
Відділ головного механіка 52
Відділ головного енергетика 9
Гуртожиток № 1, вул.Заньковецької, 11 12
Гуртожиток № 4, вул.Білоусова, 20 11

5

Гуртожиток № 2, вул.Чорноморська, 15-а 15

55Гуртожиток № 3, вул.Чорноморська, 13 13
Гуртожиток № 5, вул.Чернігівська, 1 15
Гуртожиток № 8, вул. Південно-кільцева, 8а 12

6

Адміністративний корпус 13

58

Навчальний корпус по вул.Богомольця, 2 10
Навчальний корпус по вул.Героїв Майдану, 3 10
Навчальний корпус по вул.Целана, 9 7
Навчальний корпус по вул.О.Кобилянської, 42 7
Навчальний корпус по вул.О.Гузар, 2 11

7

Навчальний корпус по вул.Ризькій, 1 7

70

Навчальний корпус по вул.Чорноморська, 17-а 8
Навчальний корпус по вул.Федьковича, 15 9
Навчальний корпус по вул.Федьковича, 16 10
Навчальний корпус по вул.Марка Вовчка, 2 7
Навчальний корпус по вул.Руській, 87 11
Господарські будівлі по вул. Луковецькій, 17а 15
Віварій 3

8

Персонал кафедр:

68

акушерства та гінекології 6
акушерства, гінекології та перинатології 3
анатомії людини імені М.Г.Туркевича 4
анатомії, клінічної анатомії та оперативної 
хірургії

2

анестезіології та реаніматології 4
біоорганічної і біологічної хімії та клінічної 
біохімії

3

біологічної фізики та медичної інформатики 4
внутрішньої медицини 5
внутрішньої медицини, клінічної фармакології 
та професійних хвороб

4

внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та 
спортивної медицини

2

гігієни та екології 1
гістології, цитології та ембріології 4
дерматовенерології 2
дитячої хірургії та отоларингології 3
догляду за хворими та вищої медсестринської 
освіти

2

загальної хірургії 1
іноземних мов 3
інфекційних хвороб та епідеміології 2



клінічної імунології, алергології та 
ендокринології

3

медицини катастроф та військової медицини 5
медичної біології та генетики 1
нервових хвороб, психіатрії та медичної 
психології ім.С.М.Савенка

4

9

Персонал кафедр:

82

медичної та фармацевтичної хімії 4
мікробіології і вірусології 6
онкології та радіології 4
ортопедичної стоматології 4
офтальмології імені Б.Л.Радзіховського 3
патологічної фізіології 3
патологічної анатомії 4
педіатрії, неонатології та перинатальної 
медицини 2

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 3
педіатрії та медичної генетики 3
пропедевтики внутрішніх хвороб 4
психології та філософії 2
сімейної медицини 2
соціальної медицини та організації охорони 
здоров'я 3

стоматології дитячого віку 3
судової медицини та медичного правознавства 1
суспільних наук та українознавства 2
терапевтичної стоматології 4
травматології та ортопедії 2
урології та нейрохірургії 2
фармакології 1
фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 2
фармації 6
фізіології імені Я.Д.Кіршенблата 3
фтизіатрії та пульмонології 2
хірургії № 1 2
хірургії № 2 3
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії 2

РАЗОМ 583 583

ВИСТУПИЛИ:
Доцент кафедри інфекційних-хвороб та епідеміології, помічник ректора 

з соціальних питань Рандюк Ю.О., який запропонував затвердити групи 
структурних підрозділів для проведення зборів штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками БДМУ, для 
обрання виборних представників у межах -зазначених груп структурних 
підрозділів для участі у виборах ректора БДМУ.



Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити групи структурних підрозділів для проведення зборів штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними 
працівниками ВДМУ, для обрання виборних представників у межах зазначених 
груп структурних підрозділів для участі у виборах ректора ВДМУ.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:

3. Про кількісний пропорційний розподіл квот виборних представників, 
які не є науковими, науково-педагогічними, педагогічними 
працівниками БДМУ між групами структурних підрозділів для 
висунення претендентів у представники та їх обрання для участі у 
виборах ректора БДМУ.

Доцент кафедри травматології та ортопедії, голова профспілкового 
комітету Ковальчук П.Є. запропонував розподілити квоти виборних 
представників, які не є науковими, науково-педагогічними, педагогічними 
працівниками БДМУ між групами структурних підрозділів для висунення 
претендентів у представники та їх обрання для участі у виборах ректора БДМУ 
з розрахунку за процентним еквівалентом 12,3 % на 1 працівника (табл. 3).

Таблиця З

Розподіл квот вибраних представників, які не є науковими, науково- 
педагогічними і педагогічними працівниками БДМУ, між групами 

структурних підрозділів для висунення претендентів у виборні 
представники та їх обрання для участі у виборах ректора БДМУ

Група 
структурних 
підрозділів

К-сть штатних 
працівників 

станом на 
01.03.2023р.

Розрахунок квот Квота

Група № 1 46 46» 12,3%-=5,658 6

Група № 2 44 44 х 12,3%=5,412 5

Група № 3 72 72 х 12,3%=8,856 9



Група № 4 88 88 х 12,3%=10,824 11

Група № 5 55 55 х 12,3%=6,765 7

Група № 6 58 58 х 12,3%=7,134 7

Група № 7 70 70 х 12,3%=8,610 9

Група № 8 68 68 х 12,3%=8,364 8

Група № 9 82 82 х 12,3%=10,086 10

Разом 583 72

ВИСТУПИЛИ:
Голова Оргкомітету Грицюк M.I., яка запропонувала затвердити 

кількісний пропорційний розподіл квот виборних представників, які не є 
науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками БДМУ, між 
групами структурних підрозділів для висунення претендентів у виборні 
представники та їх обрання для участі у виборах ректора БДМУ.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити кількісний пропорційний розподіл квот виборних 

представників, які не є науковими, науково-педагогічними, педагогічними 
працівниками БДМУ, між групами структурних підрозділів для висунення 
претендентів у виборні представники та їх обрання для участі у виборах 
ректора БДМУ.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
4. Про затвердження Графіку проведення зборів груп структурних 

підрозділів БДМУ щодо обрання виборних представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково педагогічними та педагогічним!! 
працівниками, для участі у виборах ректора БДМУ.

Голова Оргкомітету Грицюк М.І. запропонувала наступний Графік 
проведення зборів груп структурних підрозділів БДМУ щодо обрання виборних 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
БДМУ:



Місце проведення зборів - Палац культури та відпочинку «Академічний» 
(вул. Шіллера, 11)

Група структурних 
підрозділів

Дата і початок 
проведення зборів

Відповідальний 
член Оргкомітету

Група № 1 03 квітня 2023 р. 
14:30 Ковальчук П.Є.

Група № 2 04 квітня 2023 р. 
14:30 Грицюк М.І.

Група № 3 07 квітня 2023 р. 
14:30 Грицюк М.І.

Група № 4 05 квітня 2023 р. 
14:30 Рандюк Ю.О.

Група № 5 06 квітня 2023 р.
14:30 Рандюк Ю.О.

Група № 6 13 квітня 2023 р. 
14:30

Ілащук Т.О.,
Постнікова Л.В.

Група № 7 10 квітня 2023 р. 
14:30

Ілащук Т.О.,
Постнікова Л.В.

Група № 8 11 квітня 2023 р. 
14:30 Ковальчук П.Є.

Група № 9 12 квітня 2023 р. 
14:30 Ковальчук П.Є.

ВИСТУПИЛИ:
Доцент кафедри травматології та ортопедії, голова профспілкового 

комітету Ковальчук П.Є., який запропонував затвердити Графік проведення 
зборів груп структурних підрозділів БДМУ щодо обрання виборних 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
БДМУ.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Графік проведення зборів груп структурних підрозділів БДМУ 
щодо обрання виборних представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 
у виборах ректора БДМУ.

Результати голосування:
«ЗА»- 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.



Прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ
5. Про затвердження Графіку проведення виборів з обрання виборних 

представників з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ.
Голова Оргкомітету Грицюк М.І. ознайомила присутніх з проектом 

Графіку проведення прямих таємних виборів з обрання виборних представників 
з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ, який запропонований 
Студентською виборчою комісією Буковинського державного медичного
університету (протокол № 3 від 16 березня 2023 року):

Факультет Дата Місце проведення

Медичний факультет № 1 04 квітня 2023 р.
Навчальний корпус

по вул. Богомольця, 2

Медичний факультет №2 05 квітня 2023 р.
Навчальний корпус

по вул. Богомольця, 2

Медичний факультет №3 11 квітня 2023 р.
Гуртожиток №5

(вул. Чернігівська, 1)

Медичний факультет №4

(іноземні студенти)
11 квітня 2023 р.

Гуртожиток №5

(вул. Чернігівська, 1)

Фармацевтичний факультет 03 квітня 2023 р.
Навчальний корпус

по вул. Богомольця, 2

Стоматологічний факультет 06 квітня 2023 р.
Навчальний корпус

по вул. Богомольця, 2

Медичний факультет №4

(вітчизняні студенти) 10 квітня 2023 р.
Навчальний корпус

по вул. Богомольця, 2
Фаховий коледж

ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Кузня к Н.Б., яка запропонувала затвердити Графік проведення прямих 
таємних виборів з обрання виборних представників з числа студентів для участі 
у виборах ректора БДМУ.

Інших пропозицій не надходило.



УХВАЛИЛИ:
Затвердити Графік проведення виборів з обрання виборних представників з 

числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о 
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

Мар’яна ГРИЦЮК

Олександра ДОГОЛІЧ


