
Голова засідання    
(підпис) 

   
(підпис) 

   
(прізвище, ініціали) 

   
(прізвище, ініціали) 

Секретар 

Примітки: 
1 Обговорення  кандидатур претендентів  на  посаду  декана   факультету, директора  (інституту/коледжу), 

завідувача кафедри має проводити керівник закладу вищої освіти (або за його дорученням) проректор, декан 

відповідного факультету, директор (інституту/коледжу). 

2 Обговорення відбувається у присутності кандидата на посаду (у разі відсутності претендента  кандидатура 

обговорюється за його письмової згоди). 

 

ДОДАТОК 5 
ОДЕСЬКА МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу №      засідання кафедри/зборів трудового колективу 
 

(назва структурного підрозділу) 

від «  »  20  року. 

 

Всього членів кафедри/трудового колективу (зазначити загальну кількість): 

Присутні: 

Голова: 

Секретар: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Обговорення1 та        рекомендація        щодо        обрання        за        конкурсом      кандидатури2
 

  на вакантну посаду    
(ПІБ претендента повністю) (повна назва посади і структурного підрозділу) 

  . 

 
1.СЛУХАЛИ: 

Доповідь претендента (зі звітом про роботу за попередній період перебування на посаді - для 

працівників Академії). 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Обговорення кандидатури претендента на посаду (виступи і запитання членів кафедри/трудового 

колективу з наданням оцінки роботи викладача, обговорення відкритої лекції, зауваження, 

побажання, рекомендації щодо обрання його на посаду, тощо). 

Проведення таємного голосування (лічильна комісія не менше 3-ох осіб). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

таємне голосування за наявністю кворуму (присутні     з     членів кафедри/ трудового  колективу): 

«за»  , «проти»  , «недійсних бюлетенів»          . 

Протокол лічильної комісії додається. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Професійні та особистісні якості  відповідають (не відповідають) 
(прізвище та ініціали) 

кваліфікаційним вимогам щодо роботи на посаді  . 
(повна назва посади) 

2. Рекомендувати (не рекомендувати) вченій раді    
(залежно від посади факультету, інституту, коледжу Академії) 

кандидатуру   
(ПІБ претендента повністю) 

для обрання за конкурсом на посаду   
(повна назва посади і структурного підрозділу) 

. 



Голова засідання    
(підпис) 

   
(підпис) 

   
(прізвище, ініціали) 

   
(прізвище, ініціали) 

Секретар 

Примітки: 
1 Обговорення  кандидатур претендентів  на  посаду  декана   факультету, директора  (інституту/коледжу), 

завідувача кафедри має проводити керівник закладу вищої освіти (або за його дорученням) проректор, декан 

відповідного факультету, директор (інституту/коледжу). 

2 Обговорення відбувається у присутності кандидата на посаду (у разі відсутності претендента  кандидатура 

обговорюється за його письмової згоди). 

 

ОДЕСЬКА МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу №       засідання вченої ради факультету/інституту/коледжу 
 

(назва структурного підрозділу) 

від «  »  20  року. 

 

Всього членів вченої ради факультету/інституту/коледжу (зазначити загальну кількість): 

Присутні: 

Голова: 

Секретар: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Обговорення1 рекомендації та підтримка (не підтримка) рішення кафедри/ трудового колективу  

щодо обрання за конкурсом кандидатури2 на вакантну посаду 
(прізвище та ініціали) 

  . 
(повна назва посади і структурного підрозділу ) 

1.СЛУХАЛИ: 

Голову  вченої  ради  факультету,  інституту/коледжу,  який  повідомив  відомості  про  претендента 

  на посаду    
(ПІБ претендента повністю) 

 
(повна назва посади і структурного підрозділу) 

та зачитав рекомендацію і мотивований висновок кафедри/ трудового колективу щодо його 

кандидатури. 

ВИСТУПИЛИ: (при наявності). 

Проведення таємного голосування (лічильна комісія не менше 3-ох осіб). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

таємне голосування за наявністю кворуму (присутні      з      членів вченої ради): 

«за»  , «проти»  , «недійсних бюлетенів»  . 

Протокол лічильної комісії додається. 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати (не підтримати) рішення кафедри/ трудового колективу та обрати на посаду асистента 

(старшого викладача, викладача) кафедри    
(повна назва кафедри) 

  . 
(ПІБ претендента повністю) 

АБО 

Підтримати   (не   підтримати)   рішення   кафедри/    трудового    колективу    та    рекомендувати  (не 

рекомендувати) Вченій раді Академії обрати на посаду декана факультету (директора 

інституту/коледжу, завідувача кафедри, професора, доцента, завідувача відділом аспірантури, 

завідувача бібліотеки)    
(повна назва посади і структурного підрозділу) 

  . 
(ПІБ претендента повністю) 



 

 
БЮЛЕТЕНЬ 

ДОДАТОК 6 

для таємного голосування щодо рекомендації для обрання за 

конкурсом на посаду         
(повна назва посади і структурного підрозділу) 

 
 

Засідання кафедри/ збори трудового колективу 

«  »  20  р., протокол №  . 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Назва посади 

Результати 

балотування 

  

 
ЗА 

ПРОТИ 

(непотрібне викреслити) 
 

БЮЛЕТЕНЬ 

для таємного голосування щодо рекомендації для обрання 

за конкурсом на посаду        
(повна назва посади і структурного підрозділу) 

 
 

Засідання вченої ради факультету/інституту/коледжу 

«  »  20  р., протокол №  . 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Назва посади 

Результати 

балотування 

  ЗА 

ПРОТИ 
(непотрібне викреслити) 

 

БЮЛЕТЕНЬ 

для  таємного  голосування щодо  обрання  за  конкурсом  на   посаду 
 

(повна назва посади і структурного підрозділу) 

 
 

Засідання вченої ради факультету/інституту/коледжу 

«  »  20  р., протокол №  . 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Назва посади 

Результати 

балотування 

  ЗА 

ПРОТИ 

(непотрібне викреслити) 



 

БЮЛЕТЕНЬ 

для  таємного  голосування щодо  обрання  за  конкурсом  на   посаду 
 

(повна назва посади і структурного підрозділу) 

 
 

Засідання Вченої ради ОДЕСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ 
«  »  20  р., протокол №  . 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Назва посади 

Результати 

балотування 

  ЗА 

ПРОТИ 
(непотрібне викреслити) 

 

 

Прізвища всіх претендентів на зайняття відповідної посади науково- 

педагогічних працівників вносять до одного бюлетеня для таємного 

голосування 

 

Обрання на посаду асистента, старшого викладача, викладача 

здійснюється на основі конкурсного відбору шляхом таємного голосування на 

засіданні вченої ради відповідного факультету (інституту/коледжу). 

 

Обрання на посаду декана факультету, директора (інституту/коледжу), 

завідувача    кафедри,    завідувача    бібліотеки,    завідувача     аспірантури (за 

погодженням зборами трудового колективу відповідного структурного 

підрозділу), професора, доцента, здійснюється на основі конкурсного відбору 

шляхом таємного голосування на засіданні Вченої ради Академії. 

 

. 



 

ДОДАТОК 7 
1 ПРОТОКОЛ №    

 

засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування 

кафедри/трудового колективу    
(повна назва структурного підрозділу) 

 

 
у складі: 

1. 

2. 

3. 

від «  »  20  року. 

 

 

 

 
(ПІБ членів лічильної комісії повністю) 

 

На засіданні були присутні  з членів кафедри/трудового колективу. 

 

Балотувався(лась)   
(ПІБ претендента повністю) 

щодо  рекомендації для обрання на посаду    
(повна назва посади і структурного підрозділу) 

 

  . 

 

Роздано бюлетенів:   

Виявилося  бюлетенів в урні:   

Результати голосування: 

«за»   

«проти»   
 

«недійсних бюлетенів»    
 

Члени лічильної комісії: 

 

Голова       

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
Члени комісії       

(підпис) (прізвище, ініціали) 
 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 

Підписи членів лічильної комісії 

 
З А В І Р Я Ю:  
Секретар       

 (підпис) (прізвище, ініціали) 
 

 

 

 
Примітка: 
1 Протокол лічильної комісії оформлюється у двох примірниках (один залишається у справах відповідного 

структурного підрозділу, другий надається до Вченої ради Академії). 



 

1 ПРОТОКОЛ №    
 

засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування вченої ради 

факультету/ інституту/коледжу    
(повна назва структурного підрозділу) 

 

 
у складі: 

1. 

2. 

3. 

від «  »  20  року. 

 

 

 

 
(ПІБ членів лічильної комісії повністю) 

 

На засіданні були присутні  з членів вченої ради. 

 

Балотувався(лась)   
(ПІБ претендента повністю) 

щодо  рекомендації для обрання (або обрання) за конкурсом  на посаду    
(повна назва посади і структурного підрозділу) 

 

  . 

 

Роздано бюлетенів:   

Виявилося  бюлетенів в урні:   

Результати голосування: 
«за»   

«проти»   
 

«недійсних бюлетенів»    
 

Члени лічильної комісії: 

 

Голова       

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
Члени комісії       

(підпис) (прізвище, ініціали) 
 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 

Підписи членів лічильної комісії 
 

 

 

 
З А В І Р Я Ю:   
Декан факультету       

М.П (підпис) (прізвище, ініціали) 
 

 

 
Примітка: 
1 Протокол лічильної комісії оформлюється у двох примірниках (один залишається у справах відповідного 

структурного підрозділу, другий надається до Вченої ради Академії). 



 

1 ПРОТОКОЛ №    
 

засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування 

Вченої ради ОДЕСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ 
від «  »  20  року. 

 

у складі: 

1. 

2. 
 

3. 
(ПІБ членів лічильної комісії повністю) 

 

 

На засіданні були присутні  з членів Вченої ради Академії. 
 

Вчена  рада  затверджена   17.12.2019   р.,   наказ   №402-заг.   (зі   змінами,   наказ   №      

від  20  р.). 

-заг. 

 

Балотувався(лась)   
(ПІБ претендента повністю) 

щодо  обрання за конкурсом  на посаду    
(повна назва посади і структурного підрозділу) 

  . 

 

 
 

Роздано бюлетенів:   

Виявилося  бюлетенів в урні:   

Результати голосування: 

«за»   

«проти»   
 

«недійсних бюлетенів»    
 

Члени лічильної комісії: 

 
Голова       

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

Члени комісії       

(підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 

(підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 

Підписи членів лічильної комісії 

 
З А В І Р Я Ю:   
Учений секретар       

М.П (підпис) (прізвище, ініціали) 
 

 
Примітка:1 Протокол лічильної комісії оформлюється у двох примірниках (один додається до справи 

претендента, другий додається до протоколу Вченої ради Академії). 


