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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. Дане положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» і є документом, який 

регламентує порядок скликання і роботи Конференції трудового колективу 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» (надалі – Університет). 

1.2. Конференція трудового колективу Університету (надалі – Конференція) 

створюється з метою виконання принципу самоуправління Університетом, 

розширення колегіальних та демократичних форм управління.  

1.3. Конференція відповідно до статті 39 Закону України «Про вищу освіту» є 

вищим колегіальним органом громадського самоврядування Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

1.4. Основним завданням Конференції є колегіальне вирішення важливих 

питань трудового колективу й життєдіяльності Університету в цілому.  

1.5. Конференція включає представників (делегатів) із числа науково-

педагогічних, педагогічних працівників, інших співробітників Університету 

та осіб, що навчаються. У разі наявності місць в аудиторії, де буде проходити 

Конференція, у конференції трудового колективу Університету можуть брати 

участь без права голосу представники всіх груп працівників та представники 

студентства за умови попереднього погодження з ректоратом та 

профспілковим комітетом працівників або з головуючим на конференції. 

 
II. СКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОБРАННЯ ДЕЛЕГАТІВ 

2.1. Відповідно до пункту 5.2 Статуту Університету загальна кількість 

делегатів Конференції трудового колективу Університету становить 119 осіб, 

зокрема 20 осіб – делегати відокремленого структурного підрозділу 

«Горлівський інститут іноземних мов» Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (надалі 

Інститут). При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів конференції 

трудового колективу повинні становити науково-педагогічні та педагогічні 

працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі, 

не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа осіб, що навчаються 

в Університеті, до 10 відсотків – виборні представники з числа інших 

працівників Університету, що працюють у ньому на постійній основі.  

2.2. При обранні делегатів конференції трудового колективу Університету в 

разі, якщо кількість претендентів, які увійшли в список для голосування, 

перевищує установлені норми представництва (квоту), обраними делегатами 

є ті претенденти, які набрали більшу кількість голосів. У разі, якщо на 

виборах декілька претендентів в делегати конференції набрали рівну 

кількість голосів, а із них проходять відповідно до норми представництва 

(квоти) не всі, то проводиться повторне голосування по виборах із даних 

претендентів.  
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2.3. Обрання делегатів Конференції за квотами з числа науково-педагогічних 

та педагогічних працівників Університету відбувається на зборах 

(конференціях) відокремленого структурного підрозділу «Горлівський 

інститут іноземних мов» (надалі Інститут), зборах факультетів базового 

університету відповідно до норм представництва, які встановлені цим 

Положенням (див. Додаток 1, Додаток 2) шляхом відкритого або таємного 

голосування (процедуру голосування визначають на початку засідання 

загальні збори (конференція) трудового колективу структурного підрозділу 

простою більшістю голосів) за умови присутності не менше 75 відсотків 

членів від спискового складу відповідних трудових колективів на момент 

проведення зборів (присутності не менше 2/3 делегатів конференції). При 

відкритому голосуванні голосування по кожній кандидатурі проводиться 

окремо. Квота науково-педагогічних і педагогічних працівників 

розподіляється між факультетами та іншими підрозділами пропорційно до 

кількості науково-педагогічних і педагогічних працівників факультету 

(іншого підрозділу), які працюють на постійній основі відповідно до 

штатного розпису. 

2.4. Виборні делегати Конференції з числа здобувачів вищої освіти, 

аспірантів та докторантів обираються відповідно до квот, які встановлені цим 

Положенням (див. Додаток 1, Додаток 2) шляхом прямих таємних виборів. 

Процедуру обрання делегатів Конференції від осіб, що навчаються визначено 

у Положенні про студентське самоврядування. Всі здобувачі вищої освіти, 

аспіранти та докторанти, які навчаються в Університеті, мають рівні права й 

можуть обирати та бути обраними до числа делегатів Конференцї. З 

припиненням особою навчання в Університеті припиняється її право обирати 

та бути обраною до числа делегатів Конференції.  

2.5. Виборні делегати Конференції від інших співробітників Університету 

обираються на загальних зборах трудових колективів структурних 

підрозділів Університету, де працюють вказані співробітники, відповідно до 

квот, які встановлені цим Положенням (див. Додаток 1, Додаток 2) за умови 

присутності не менше 75 відсотків членів від спискового складу відповідних 

трудових колективів на момент проведення зборів. Для певних категорій 

працівників Університету проводяться об’єднані загальні збори декількох 

структурних підрозділів (див. Додаток 2). Форма голосування (відкрите чи 

таємне) визначається безпосередньо на цих зборах шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів членів трудового колективу, 

присутніх на зборах. При відкритому голосуванні голосування по кожній 

кандидатурі проводиться окремо. 

2.6. Протоколи з результатами обрання делегатів із числа науково-

педагогічних, педагогічних працівників, інших співробітників Університету 

та здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів на конференцію 

трудового колективу Університету повинні передаватися до ректорату не 

пізніше двох робочих днів до дати проведення конференції трудового 

колективу Університету. Відповідальність за своєчасне подання протоколів 
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покладається на керівників відповідних структурних підрозділів, керівників 

органів студентського самоврядування. 

2.7. Повноваження делегатів Конференції підтверджується мандатною 

комісією після її обрання. Обрання делегатів не обмежено кількістю строків.  

2.8. Повноваження делегата Конференції припиняються в разі:  

 відкликання за рішенням зборів трудових колективів структурних 

підрозділів Університету, які їх обирали, якщо за таке рішення 

проголосувало не менше 75 відсотків від складу зборів; 

 закінчення трудових чи освітніх відносин з Університетом; 

 смерті.  

2.9. Заміна делегата, повноваження якого припинились, здійснюється 

зборами трудового колективу відповідного факультету, структурного 

підрозділу, делегат якого замінюється. 

 

III. ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
3.1. Організацію і проведення Конференції здійснюють ректорат 

Університету та профспілкові комітети Первинних профспілкових 

організацій Університету як представники трудового колективу та здобувачів 

вищої освіти. Конференція працює відповідно до цього Положення і 

збирається не рідше одного разу на рік. Оголошення про скликання 

конференції трудового колективу Університету, час та місце її проведення 

заздалегідь розміщується на офіційному веб-сайті Університету, дошках 

оголошень. 

3.2. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше 

2/3 від складу делегатів Конференції. 

3.3. Позачергове засідання Конференції може бути скликано згідно зі 

Статутом або 

 за вимоги більше 1/3 чисельного складу трудового колективу 

Університету; 

 за рішенням Вченої ради Університету; 

 за рішенням ректорату; 

 на вимогу профспілкового комітету Первинної 

профспілкової організації працівників Університету. 

3.4. Робочими органами Конференції при її проведенні є:  

 президія; 

 мандатна комісія; 

 лічильна комісія; 

 редакційна комісія; 

 секретаріат. 

3.5. Робочі органи Конференції обираються безпосередньо на Конференції. 

Порядок обрання, повноваження та форма голосування при виборах робочих 

органів визначаються Конференцією. Президія зі свого складу обирає 

головуючого шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів, 

який:   



 

 

 

5 

 пропонує конференції порядок денний і регламент конференції, також 

пропонує обрати робочі органи.  
 надає слово для доповіді і виступів, ставить питання на голосування, 

реагує на заяви і пропозиції, що надійшли до президії конференції.  

3.6. Рішення Конференції трудового колективу приймаються на підставі 

голосування, простою більшістю голосів. Форма голосування (відкрите чи 

таємне) визначається Конференцією і затверджується шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції, 

якщо інше не передбачено нормативно-правовими документами.  

3.7. Всі процедурні питання затверджуються шляхом відкритого або 

таємного голосування (за рішенням Конференції) безпосередньо на 

Конференції. Кожен учасник Конференції володіє одним голосом. Передача 

права голосування одним учасником Конференції іншому забороняється.  

3.8. Рішення Конференції, які прийняті в межах її повноважень і відповідно 

до законодавства, є обов’язковими для виконання адміністрацією та всіма 

членами трудового колективу Університету.  

 

IV. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
УНІВЕРСИТЕТУ 

4.1. Конференція трудового колективу Університету має такі 

повноваження: 

4.2. За поданням Вченої ради Університету погоджує Статут Університету 

та зміни і доповнення до нього; 

4.3. Щорічно заслуховує звіт ректора Університету та оцінює його 

діяльність; 

4.4. Обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про 

працю України; 

4.5. Обирає виборних представників до Вченої ради Університету; 

4.6. Затверджує склад комісії з питань охорони праці; 

4.7. Затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету; 

4.8. Затверджує положення про органи студентського самоврядування; 

4.9. Розглядає проект колективного договору й надає повноваження 

профкому первинної профспілкової організації працівників Університету 

підписати договір із ректором від імені трудового колективу Університету; 

4.10. Розглядає основні питання економічного й соціального розвитку; 

4.11. Розглядає за обґрунтованим поданням Вченої ради Університету 

питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;  
4.12. Затверджує ухвалене вищим органом студентського самоврядування 

Університету Положення про студентське самоврядування в Університеті.  

4.13. Приймає Положення про: Конференцію трудового колективу 

Університету та Інституту, Вчену раду Університету, Вчену раду Інституту, 

Вчені ради факультетів та інші, а також вносить зміни до них;  

4.14. Розглядає інші питання діяльності Університету. 
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V. ПРАВА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
5.1. Бути обраним до складу робочих органів Конференції.  

5.2. Приймати участь в обговоренні й прийнятті рішень Конференції.  

5.3. Вносити пропозиції про розгляд на Конференції окремих питань в межах 

компетенції Конференції.  

5.4. Висловлювати в письмовій формі свою особисту мотивовану думку, яка 

додається до протоколу.  

 
VI. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

6.1. Ректор Університету і директор Інституту забезпечують організацію та 

проведення Конференції.  

6.2. Делегати Конференції зобов’язані бути присутніми на Конференції та 

несуть дисциплінарну відповідальність у випадку відсутності на 

Конференції.  

 

VII. ДІЛОВОДСТВО ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
7.1. Засідання Конференції трудового колективу оформлюється протоколом, 

який веде секретаріат Конференції. В протоколі відображаються: 

 дата проведення;  

 кількість обраних та присутніх делегатів Конференції; 

 порядок денний;  

 процес обговорення питань; 

 пропозиції, рекомендації та зауваження делегатів Конференції; 

 прийняті рішення.  

7.2. Протокол підписує голова та секретар Конференції. 

7.3. Нумерація ведеться з початку навчального року. 

7.4. Книга протоколів Конференцій трудового колективу Університету 

нумерується за сторінками, прошнуровується, скріплюється печаткою 

Університету і підписується ректором Університету. 

7.5. Книга протоколів Конференцій зберігається в справах Університету й 

передається за актом (при зміні ректора, передачі в архів). 

7.6. Всі рішення Конференції своєчасно доводяться до відома всіх 

працівників Університету та осіб, що навчаються. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. Зміни та доповнення в дане Положення вносяться Конференцією 

трудового колективу Університету й приймаються на її засіданні. 

8.2. Термін дії даного положення не обмежено. Положення діє до прийняття 

нового.  
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ДОДАТОК 1.  
 

Розподіл квот делегатів конференції трудового колективу Державного 
вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

Загальна кількість делегатів Конференції — 119 осіб, із них 99 осіб 

делегуються з базового університету й 20 осіб із відокремленого 

структурного підрозділу «Горлівський інститут іноземних мов».  

1. Розподіл квот науково-педагогічних та педагогічних 

працівників. 75,63% загальної чисельності делегатів Конференції складають 

науково-педагогічні працівники, що дорівнює 90 делегатам.  

 Квота делегатів (осіб) 

Базовий університет 75 

Відокремлений структурний підрозділ 15 

УСЬОГО 90 

2. Розподіл квот інших працівників. 9,24% загальної чисельності 

делегатів Конференції складають інші працівники Університету, що 

дорівнює 11 делегатам.  

 Квота делегатів (осіб) 

Базовий університет 9 

Відокремлений структурний підрозділ 2 

УСЬОГО 11 

3. Розподіл квот осіб, що навчаються. 15,3% загальної чисельності 

делегатів Конференції складають особи, що навчаються в Університеті, це 

дорівнює 18 делегатам.  

 Квота делегатів (осіб) 

Базовий університет 15 

Відокремлений структурний підрозділ 3 

УСЬОГО 18 
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ДОДАТОК 2.  
 

Розподіл квот делегатів базового університету конференції 
трудового колективу Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники — 75 осіб 

1.  Ректорат (ректор, проректори, голова профкому, радник 

ректора, вчений секретар, помічник ректора) 
6 

2.  Навчально-методичний відділ, відділ наукової роботи, 

підрозділ з організації виховної роботи студентів 
1 

3.  Педагогічний факультет 7 

4.  Технологічний факультет 7 

5.  Факультет підготовки вчителів початкових класів 10 

6.  Факультет психології, економіки та управління 10 

7.  Факультет спеціальної освіти 6 

8.  Факультет фізичного виховання 8 

9.  Фізико-математичний факультет 7 

10.  Філологічний факультет 13 

Інші співробітники університету — 9 осіб 

11.  Бібліотека 1 

12.  Бухгалтерія  1 

13.  Відділ кадрів, юристконсульт, паспортист, керівник СОТ 1 

14.  Господарський відділ, секретар тендерної комісії, інженери з 

охорони праці 
1 

15.  Навчально-допоміжний персонал кафедр, секретарі деканатів 1 

16.  Навчально-методичний відділ, секретар-стенограф, секретар-

друкарка першого проректора, секретар-друкарка  

проректора, оператор копіювальної машини, підрозділ 

наукової роботи 

1 

17.  Обслуговуючий персонал 3 

Особи, які навчаються — 15 чоловік 

18.  Керівники студентського самоврядування 2 

19.  Здобувачі вищої освіти, аспіранти 13 

Усього делегатів 99 

 


