
ЗРАЗОК 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИТЯГ  
з протоколу № __  засідання вченої ради __________________________________ факультету   

   від «___»______________20____ року. 

 

Всього членів вченої ради факультету (зазначити загальну кількість):  

Присутні (зазначити загальну):  

Голова: 

Секретар: 

Лічильна комісія (не менш 3 осіб):  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Обговорення1 та рекомендація щодо обрання за конкурсом кандидатур(и) 

_____________________на вакантні(у) посади(у)________.  

 

1.СЛУХАЛИ:  

1. Голову вченої ради факультету про рекомендацію..  

ВИСТУПИЛИ:  

ГОЛОСУВАЛИ: таємне голосування за наявність кворуму (присутні….з …..членів ради):  

«за» ______ 

«проти» ______ 

«недійсних бюлетеней» _____ 

УХВАЛИЛИ:  

1. Професійні та особистісні якості _________________ відповідають (не відповідають) 

вимогам щодо роботи на посаді _______________________ (зав. кафедри, професора, 

доцента, асистента, старшого викладача, викладача, завідувача відділом аспірантури, 

завідувача фундаментальної бібліотеки).  

2. Клопотати перед Вченою радою університету (для посади завідувача кафедри, професора, 

доцента, завідувача відділом аспірантури, завідувача фундаментальної бібліотеки) щодо 

обрання кандидатури __________________________ на заміщення вакантної 

посади__________________________ кафедри __________________________.  

  

 

Голова засідання вченої ради  

_______________факультету,                 

_______________________                       ______________                      _______________ 

  (науковий ступінь, вчене звання)                                         (підпис)                                              (прізвище, ініціали)                
 

Секретар                                                           ______________                      _______________ 

                                                                      (підпис)                                              (прізвище, ініціали) 

Примітки: 
1 Обговорення відбувається у присутності кандидата на посаду (при відсутності – при наймі 

відповідної заяви). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №   

засідання кафедри_____________________________________________ 

   від «___»______________20____ року. 

 

Голова: 

Присутні:   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Звіт(и) про роботу за 20__-20__ навчальній рік і рекомендація на допущення до участі 

в конкурсі кандидатур(и) _____________________________на вакантні(у) 

посади(у)______________________.  

 

1.СЛУХАЛИ:  

Доповідь претендента (зі звітом про роботу на посаді - для працівників університету).  

ВИСТУПИЛИ:  

Обговорення кандидатури претендента на посаду (виступи і запитання членів кафедри 

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

рекомендації щодо обрання його на посаду, тощо).  

ГОЛОСУВАЛИ: таємне голосування за наявність кворуму (присутні….з …..членів ради):  

«за» ______ 

«проти» ______ 

«недійсних бюлетеней» _____ 

УХВАЛИЛИ:  

1. Професійні та особистісні якості _________________ відповідають (не відповідають) 

кваліфікаційним вимогам щодо роботи на посаді _______________________ (зав. кафедри, 

професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента, наукового завідувача 

бібліотеки, завідувача відділом аспірантури).  

2. Клопотати перед вченою радою факультету (для посади завідувача кафедри, професора, 

доцента, завідувача відділом аспірантури наукового працівника бібліотеки) підтримати 

рішення кафедри _______________________________________ щодо рекомендації 

кандидатури __________________________ на допущення до участі в конкурсі на 

заміщення вакантної посади ___________________________ кафедри _________________.  

  

АБО 

Клопотати перед вченою радою факультету (асистента, старшого викладача, викладача) 

щодо обрання кандидатури __________________________ на заміщення вакантної 

посади__________________________ кафедри ____________________________________.  

 

 

 

Завідувач кафедри                

_______________________                       ______________                      _______________ 
(назва каф., науковий ступінь, вчене звання)                             (підпис)                                               (прізвище, ініціали)                
 

Секретар                                                           ______________                      _______________ 

                                                                      (підпис)                                              (прізвище, ініціали) 

  

 
 


