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1. Загальні положення 

1.1. Положення про Вчену раду медичного факультету №2 (далі – 

Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту 
Донецького національного медичного університету (далі – Університет) і є 
документом, який регламентує її діяльність. 

1.2. Положення визначає мету, основні завдання, функції, склад, 

принципи формування і роботи Вченої ради медичного факультету №2, а також 
її взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету. 

1.3. Вчена рада медичного факультету №2 є колегіальним органом 
управління медичним факультетом №2. 

1.4. У своїй діяльності Вчена рада медичного факультету №2 керується 
Конституцією України, Законами України, зокрема Законами України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, 
іншими законодавчими актами України, нормативними документами 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров′я України, 
Статутом Університету, Положенням про факультет Університету, цим 
Положенням.  

1.5. Це Положення, зміни і доповнення до нього затверджуються Вченою 
радою університету і вводяться в дію наказами ректора. 

1.6. Положення має бути затверджено Вченою радою університету і 
введено в дію наказом ректора.  

 

2. Мета і завдання Вченої ради медичного факультету №2 

2.1. Вчена рада медичного факультету №2 утворюється з метою 
визначення поточних і перспективних напрямів діяльності медичного 

факультету №2 (далі - факультет). 
2.2. Вчена рада факультету виконує наступні завдання:  

 Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу на факультеті. 
 Розглядає та вносить на розгляд ректора Університету пропозиції щодо 

створення, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів факультету. 
 Розглядає та рекомендує до затвердження Вченою радою Університету 

освітні програми, робочі навчальні плани підготовки фахівців для кожного 
освітнього рівня вищої освіти та спеціальності. 

 Обговорює підсумки і аналізує успішність здобувачів вищої освіти за 
кожний навчальний семестр, в тому числі проходження практики 
студентами факультету. 

 Розглядає та рекомендує Вченій раді Університету кандидатури для обрання 
за конкурсом на посади завідувачів, професорів та доцентів кафедр, які 
підпорядковані факультету, та для присвоєння вчених звань професора та 

доцента. 



   

3 

 

 Обирає за конкурсом на посади старших викладачів, асистентів, 
викладачів. 

 Розглядає тематику науково-дослідних робіт кафедр та рекомендує її до 
внесення у тематичний план науково-дослідної роботи Університету. 

 Розглядає та затверджує індивідуальні плани роботи завідувачів кафедр 
факультету. 

 Розглядає та рекомендує Вченій раді Університету кандидатури на 
призначення державних стипендій та стипендій Вченої ради університету. 

 Організовує виконання рішень Вченої ради Університету. 

 Розглядає та затверджує річні і перспективні плани роботи факультету, 
обговорює та ухвалює звіт декана факультету про їх виконання. 

 Розглядає та ухвалює звіти керівників структурних підрозділів 
факультету про всі види діяльності. 
 Має право вносити на розгляд конференції трудового колективу 
факультету пропозицію про звільнення декана з підстав, визначених 
законодавством про працю, Статутом ДНМУ, умовами контракту, не менш як 
половиною голосів затвердженого складу Вченої ради факультету. 

 Вносить на розгляд ректора Університету подання щодо призначення або 
звільнення з посади заступника декана факультету за погодженням з органами 
студентського самоврядування. 

 Рекомендує до друку навчально-методичні видання (методичні 
рекомендації, вказівки, силабуси навчальних дисциплін, конспекти лекцій, 
каталоги дисциплін вільного вибору здобувачів тощо) для різних форм 
навчання. 
 Заслуховує звіти/інформації кафедр про результати підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників і приймає відповідні рішення 
про визнання результатів, а також про результати їх наукового стажування. 

 Забезпечує планування та реалізацію заходів і процедур щодо 
внутрішнього забезпечення якості.  
 Ухвалює робочі навчальні плани спеціальностей та освітніх програм, 
робочі програми навчальних дисциплін, які викладаються на факультеті. 

 

3. Склад Вченої ради медичного факультету №2 

3.1. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним 
голосуванням з числа тих членів Вченої ради факультету, які мають науковий 
ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради. 

3.2. Обов′язки голови Вченої ради факультету, за його відсутності, 
можуть бути покладені на заступника голови Вченої ради факультету. 
Заступника голови Вченої ради факультету обирають відкритим голосуванням 
на першому засіданні новообраної Вченої ради факультету за поданням її 
голови.  

3.3. У випадку звільнення з Університету голови Вченої ради факультету 
обов′язки голови Вченої ради факультету покладаються на його заступника, а 
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обов′язки його заступника - на члена Вченої ради факультету (який має 
науковий ступінь та /або вчене звання) прямим відкритим голосуванням. 

Виконання обов′язків голови та заступника Вченої ради триває до прийняття 
Вченою радою факультету рішення щодо обрання нового голови і не повинно 
перевищувати двох календарних місяців. Новообрані голова та/або заступник 
голови Вченої ради факультету виконують свої обов′язки до закінчення терміну 
повноважень поточного складу Вченої ради факультету Університету.  

3.4. Секретар Вченої ради факультету обирається з числа науково-

педагогічних працівників – членів Вченої ради факультету. Обрання секретаря 
Вченої ради факультету відбувається на першому засіданні новообраної Вченої 
ради факультету за поданням декана факультету шляхом відкритого 
голосування простою більшістю голосів. 

3.5. До складу Вченої ради факультету відповідно до квот, визначених 
Статутом Університету, входять: 

3.5.1. За посадами: 
Декан факультету; 

Заступник/заступники декана факультету; 

Завідувачі кафедр факультету; 

3.5.2. Шляхом обрання: 
Виборні працівники, які представляють наукових, науково-педагогічних 

працівників факультету і обираються з числа професорів, доцентів, кандидатів 
наук (докторів філософії), докторів наук; 

Виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-

стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів; 

Керівники виборних органів первинних профспілкових організацій 
студентів і аспірантів факультету; 

Керівники органу студентського самоврядування факультету. 

3.6. Виборні працівники з числа працівників факультету, аспірантів, 

докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, 
клінічних ординаторів обираються Конференцією трудового колективу 
факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а 
виборні представники з числа студентів факультету вищим органом 
студентського самоврядування факультету.  

3.7. Не менш як 75 відсотків складу Вченої ради факультету повинні 
становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків 
– виборні представники з числа тих, хто навчається на відповідному факультеті 
Університету. 

3.8. Кафедри повинні бути представлені у Вченій раді факультету 
однаковим числом представників (з урахуванням осіб, які входять до складу 
ради за посадами), незалежно від кількісного складу кафедри.  

3.9. Кількісний склад Вченої ради факультету визначається 
Конференцією трудового колективу, але він не повинен бути меншим за 9 і 
більшим за 41 особу.  

3.10. У процесі діяльності Вченої ради факультету можлива ротація її 
членів. Оновлений склад Вченої ради факультету повинен затверджуватися 
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наказом ректора  на підставі подання голови про зміни у складі Вченої ради 
факультету.   

3.11. Умови та порядок змін у складі Вченої ради факультету. 
3.11.1 У разі звільнення працівника факультету, який є членом Вченої 

ради факультету або припинення таким членом Вченої ради факультету своїх 
повноважень за власним бажанням чи з інших об′єктивних причин, Вчена рада 
факультету може прийняти рішення про його заміну іншим працівником, 
обраним структурним підрозділом, який рекомендував особу, що склала свої 
повноваження, без прийняття рішення про таку заміну Конференцією 
трудового колективу факультету. Рішення щодо заміни новим членом Вчена 
рада приймає у випадку порушення вимоги, наведеної у  п.3.7. 

3.11.2. У разі відрахування особи, що навчається на факультеті, та яка є 
членом Вченої ради факультету або припинення таким членом Вченої ради 
факультету своїх повноважень за власним бажанням чи з інших об′єктивних 
причин, Вчена рада факультету може прийняти рішення про його заміну іншою 
особою з числа тих, що навчаються на факультеті, за поданням вищого органу 
студентського самоврядування факультету. Рішення щодо заміни новим членом 
Вчена рада приймає у випадку порушення вимоги, наведеної у  п.3.7. 

3.11.3. У випадку реорганізації факультету формується новий склад 
Вченої ради факультету, при цьому повноваження Вченої ради 
реорганізованого факультету припиняються з дня прийняття рішення про таку 
реорганізацію. 

3.11.4. Рішення Вченої ради про заміну членів Вченої ради факультету 
вводиться в дію розпорядженням декана факультету протягом п′яти робочих 
днів з дня прийняття рішення з подальшим поданням на затвердження наказом 
ректора. 

3.11.5. У разі реорганізації або ліквідації кафедри, що подавала на розгляд 
Конференції трудового колективу факультету кандидатуру до складу Вченої 
ради факультету, повноваження такого члена Вченої ради факультету 
припиняються. Після реорганізації новоутворені кафедри обирають та 
делегують своїх працівників до складу Вченої ради факультету без обрання 
Конференцією трудового колективу факультету.  

3.11.6. Рішення Вченої ради факультету щодо включення до її складу 
представників реорганізованих структурних підрозділів вводяться в дію 
наказом ректора. 

3.11.7. Якщо повноваження членів Вченої ради факультету припиняються 
внаслідок виходу кафедри з факультету, обрання нових членів Вченої ради 
факультету не є обов′язковим. Принциповим є дотримання вимоги, наведеної у 
п. 3.7. У разі введення нової кафедри до факультету зміни у складі Вченої ради 
факультету є обов′язковими. Нововведена кафедра обирає та делегує своїх 
працівників до складу Вченої ради факультету без обрання Конференцією 
трудового колективу факультету. 

3.12. Термін повноважень Вченої ради факультету –  п′ять років.  
3.13. Вибори до складу Вченої ради розпочинають за 30 календарних днів 

до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.    
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3.14. Склад Вченої ради факультету затверджується наказом ректора 
Університету протягом п′яти робочих днів з дня закінчення повноважень 
попереднього складу Вченої ради факультету. 

3.15. Персональний склад Вченої ради новоутвореного факультету, 
затверджується наказом ректора Університету за поданням декана факультету.  

 

4. Права та обов′язки членів Вченої ради  медичного факультету №2 

4.1. Члени Вченої ради факультету мають право на: 
 Внесення питань на розгляд Вченої ради факультету. 
 Внесення пропозицій до проектів рішень Вченої ради факультету з 

питань, винесених на обговорення. 
 Висловлення своєї волі при голосуванні. 
 Забезпечення таємності голосування. 

 Внесення запитів декану щодо вирішення питань організації 
навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності факультету 
та перспектив його розвитку. 

 Отримання інформації щодо навчально-виховної, наукової, 
фінансово-господарської діяльності факультету та перспектив його розвитку в 
межах питань, винесених на обговорення Вченої ради факультету. 

4.2. Члени Вченої ради факультету зобов′язані: 
 Приймати участь у планових та позачергових засіданнях Вченої 

ради факультету. Підставою для відсутності члена Вченої ради можуть бути 
виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова 
непрацездатність, відпустка, проведення навчальних занять під час засідання, 

інші поважні причини. 

 Приймати активну учать в обговоренні питань, винесених на 
розгляд Вченої ради факультету. 

 Виконувати доручення, рішення, ухвали Вченої ради факультету в 
межах своєї компетенції. 

 Готувати та надавати письмову інформацію та проект рішення з 
питання власної доповіді, винесеної на засідання Вченої ради у терміни, 
визначені цим Положенням. 

 

5. Організація роботи Вченої ради медичного факультету №2 

5.1. Робота Вченої ради факультету здійснюється за річним планом, який  
розглядається та ухвалюється Вченою радою факультету та затверджується її 
головою. 

5.2. Проект плану роботи Вченої ради факультету готує секретар Вченої 
ради факультету на основі пропозицій голови, членів Вченої ради та керівників 
структурних підрозділів факультету. Проект плану роботи складається перед 
початком навчального року. Зміни до плану роботи Вченої ради факультету на 
навчальний рік затверджуються рішенням Вченої ради факультету. 

5.3. Результати виконання плану роботи Вченої ради факультету 
обговорюють на останньому засіданні в поточному навчальному році. 
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5.4. Підготовку засідань Вченої ради факультету організовує секретар 
Вченої ради факультету, який: 

 складає проект порядку денного засідання Вченої ради факультету 
відповідно до плану роботи та подає його на затвердження голові 
Вченої ради не пізніше, ніж за п′ять днів до засідання; 

 розміщує на офіційній веб-сторінці факультету оголошення про час, 
місце і порядок денний чергового засідання Вченої ради та 
надсилає його на електронні адреси членів Вченої ради не пізніше 
ніж за чотири дні до засідання; 

 контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із 
питань, внесених до порядку денного; 

 отримує від членів Вченої ради факультету, які готують матеріали 
для доповіді на засідання, тексти доповідей та проекти рішень із 
порядку денного (зразок 1, додається) не пізніше, ніж за п'ять 
робочих днів до засідання та подає їх голові Вченої ради 
факультету разом з проектом порядку денного; 

 подання конкурсних комісій щодо заміщення вакантних посад 
старших викладачів, викладачів, асистентів разом із пакетом усіх 
документів, передбачених Положенням про порядок проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад наукових та науково-

педагогічних працівників у ДНМУ, вносять голови відповідних 
конкурсних комісій не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до засідання 
Вченої ради; 

 забезпечує оформлення протоколу засідання Вченої ради 
факультету; 

 готує витяги з протоколів засідання Вченої ради факультету; 
 приймає документи для обрання за конкурсом на посади асистента, 

викладача, старшого викладача і відповідає за дотримання 
процедури обрання за конкурсом відповідно до чинного 
законодавства; 

 надає голові інформацію щодо реалізації рішень Вченої ради 
факультету; 

 взаємодіє з Вченою радою Університету, структурними 
підрозділами факультету та Університету відповідно до 
повноважень Вченої ради факультету; 

 має право, для виконання свої функціональних обов′язків, 
отримувати інформацію та матеріали від структурних підрозділів 

факультету, які необхідні для організації та проведення засідань 
Вченої ради факультету. 

5.5. Про зміни у порядку денному голова Вченої ради інформує під час 
відкриття засідання Вченої ради факультету.  

5.6. Вчена рада факультету збирається на засідання не рідше одного разу 
на місяць (за винятком літнього канікулярного  періоду). Позапланове засідання 
Вченої ради факультету може бути скликано у разі нагальної потреби з 
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ініціативи голови або вимоги не менше третини її членів, поданої у письмовому 
вигляді. Дату проведення позачергового засідання призначає голова Вченої 
ради факультету.  

5.7. Засідання Вченої ради факультету є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше 2/3 її членів. Члени ради реєструються шляхом внесення 
особистого підпису до реєстраційної картки. Кворум з′ясовується на початок 
засідання і уточняється під час таємного голосування.  

5.8. Засідання Вченої ради факультету проводить голова Вченої ради 
факультету, а за його відсутності – заступник голови.  

5.9. На засіданні Вченої ради факультету в обов′язковому порядку 
розглядаються питання про стан виконання ухвал, які були прийняті на 
попередніх засіданнях. 

5.10. Рішення Вченої ради факультету стосовно питань навчальної, 
виховної, наукової, методичної та організаційної роботи приймаються у формі 
ухвал відкритим голосуванням, а у разі розгляду питань щодо конкурсного 
обрання на вакантні посади професорсько-викладацького складу – таємним 
голосуванням у встановленому порядку. 

5.11. Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями 
декана факультету, які є обов′язковими для виконання всіма учасниками 
освітнього процесу на факультеті.  

5.12. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на декана 
та/або його заступників, відповідно до їх функціональних обов′язків.  

5.13. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою 
радою університету, якщо воно суперечить законодавству України та/або 

Статуту Університету чи завдають шкоди Університету.  
5.14. Засідання Вченої ради факультету оформлюється протоколом, який 

підписують голова та секретар Вченої ради факультету.  
 

6. Регламент засідань Вченої ради медичного факультету №2 

6.1. Проект порядку денного планового чергового засідання пропонує 
голова Вченої ради факультету. 

6.2. Проект порядку денного планового засідання містить питання: 
 Передбачені планом роботи Вченої ради факультету; 
 Поточні питання діяльності; 
 Запропоновані головою Вченої ради факультету або її членами на 

попередніх засіданнях і підтримані рішенням Вченої ради 
факультету. 

6.2.1. Питання інформаційного або формального характеру, які не 
вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються до пункту 
«Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають члени 
Вченої ради факультету і погоджують їх з головою не пізніше, ніж за п′ять днів 
до засідання.  

6.2.2. Голова Вченої ради факультету відповідає за своєчасне внесення 
до порядку денного питань, які повинні бути розглянути Вченою радою 
факультету. 
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6.3. На початку засідання Вчена рада факультету приймає порядок 
денний. Відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, 
здійснюється простою більшістю голосів відкритим голосуванням.   

6.4. Порядок денний позачергового засідання Вченої ради факультету 
визначає голова, скликаючи позапланове засідання, на підставі подань від 
членів Вченої ради та/або керівників структурних підрозділів.  

6.5. Члени Вченої ради факультету або керівники структурних 
підрозділів, які готують матеріали на засідання Вченої ради факультету, несуть 
персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше п'яти робочих  
днів до засідання) подання вченому секретарю доповідей та проектів рішень, у 
яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання рішення, терміни, 
виконавці та особи, які відповідають за контроль виконання рішення. 
Документи мають бути підписані особами, які готують до розгляду питання на 
засіданні Вченої ради факультету.  

6.6. Головуючий на засіданні Вченої ради факультету: 
 Відкриває, веде та закриває засідання: 
 Надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу. 
 Дотримується положень Статуту Університету та діє на підставі цього 

Положення. 
 Організовує розгляд питань відповідно до порядку денного засідання. 

6.7. Головуючий на засіданні має право: 
 Вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. 

 Об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань. 
 Підсумовувати обговорення питань. 
 Ставити уточнюючі запитання доповідачеві на засіданні  згідно 

регламенту. 
 Озвучувати письмові пропозиції та інші документи з питань, що 

обговорюються, або доручати це заступнику чи секретарю засідань. 
 Здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення 

засідання. 
6.8. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради факультету 

містить: 

 Доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання 
доповідачеві та відповіді на нього. 

 Виступи членів Вченої ради.  

 Виступи запрошених, якщо це пов'язане з обговорюваним питанням. 

 Прийняття рішення щодо розглянутого питання. 
6.9. Пропозиції членів Вченої ради факультету щодо редакції текстів 

проектів документів, висловлені під час обговорення та які приймаються 
Вченою радою, документуються секретарем засідань Вченої ради i 
враховуються в остаточній редакції тексту документу. 

6.10. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку 
денному, регламент для доповіді та співдоповіді, а також для виступів членів 
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ради під час обговорення питання уточнюється на засіданні i затверджується 
відкритим голосуванням. 

6.11. Рішеннями Вченої ради факультету є ухвали, резолюції, звернення, 
заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу 
засідання Вченої ради факультету.  

6.12. Рішення Вченої ради приймаються таємним або відкритим 
голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням та положеннями, що 
стосуються питання, яке розглядається. 

6.13. Таємним голосуванням приймаються рішення: 
 Про обрання за конкурсом. 
 Про рекомендацію щодо обрання за конкурсом. 
 Інші питання, які потребують таємного голосування, або за рішенням 

Вченої ради факультету на пропозицію голови та/або членів ради. 
Таємне голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетеня, в 

якому непотрібне викреслюється (зразок 2,  додається). 

6.14. В інших випадках рішення приймається відкритим голосуванням. 
Відкрите голосування здійснюється підняттям руки. 

6.15. Після закінчення кожного голосування його результати 
оголошуються головуючим на засіданні Вченої ради факультету. 

6.16. Контроль за процедурою таємного голосування здійснює лічильна 
комісія, яка обирається з членів Вченої ради факультету відкритим 
голосуванням. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного 
голосування, які заносяться до протоколу лічильної комісії (зразок 3,  

додається). Протокол лічильної комісії підписують усі члени комісії, і 
обов′язково завіряє власним підписом вчений секретар. Після оголошення 
результатів голосування Вчена рада затверджує його шляхом відкритого 
голосування.  

6.17. Члени Вченої ради, які обираються за конкурсом на поточному 
засіданні, участі у голосуванні за власну кандидатуру не приймають і, 
відповідно, до кворуму не враховуються. 

 

7. Реорганізація та ліквідація Вченої ради 

7.1. Зміни у складі Вченої ради здійснюється наказом ректора 
університету на підставі подання вченого секретаря відповідно до порядку, 
викладеному в розділі 3 даного Положення. 

7.2. Ліквідація Вченої ради факультету може бути здійснена за 
результатами розгляду Конференцією трудового колективу факультету 
вмотивованого подання ректора університету про неможливість виконання 
Вченою радою факультету повноважень, передбачених законодавством про 
освіту, що тягне за собою суттєві негативні наслідки для діяльності й існування 
факультету. Вибори до нового складу Вченої ради факультету в разі 
дострокової ліквідації Вченої ради факультету мають відбутися не пізніше, ніж 
у місячний термін з дня дострокового припинення повноважень Вченої ради 



   

11 

 

факультету за рішенням Конференції трудового колективу факультету в 
порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Дане Положення, всі зміни та доповнення до нього обговорюються та 
затверджуються на засіданні Вченої ради факультету й оформлюються 
рішенням Вченої ради факультету про затвердження редакції Положення про 
Вчену раду медичного факультету №2. Рішення про затвердження Положення 
та рішення про затвердження його нових редакцій вводяться в дію наказом 
ректора. 

8.2. Набрання чинності нової редакції Положення і втрата чинності 
попередньої відбувається з дати наказу ректора про введення в дію 
відповідного рішення Вченої ради факультету. 
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 Зразок  1 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

Вченої ради медичного факультету № 2      

«Про підсумки навчальної, виховної та методичної роботи колективу 
факультету в осінньому семестрі 2020/21  навчального року та про чергові 

завдання розвитку цих напрямків роботи» 

Заслухавши та обговоривши доповідь (П.І.Б),  Вчена рада  відзначає, 
що… 

 Констатуюча частина рішення має містити стислий виклад проблеми 
та стан її розв’язання. 

 Вчена рада   ПОСТАНОВЛЯЄ:  

Розпорядча (що ухвалює) частина має передбачати завдання/заходи, 
виконавців, терміни виконання й осіб, на яких покладається контроль за 
виконанням рішення. 

1. Декану: 

1.1. 

… 

Термін виконання —  

2. Завідувачам  кафедр: 
2.1 

… 

Термін виконання —  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на (П.І.Б.) 
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 Зразок 2 

 Виборчий бюлетень за наявності одного претендента на посаду 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

для  таємного голосування на засіданні Вченої ради 

 __________________________________________________________ Донецького 
національного медичного університету         «   »__________ 20___ року 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  Вакантна посада « За» « Проти» 

 

 

 

   

 

П р и м і т к и . Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» чи «ПРОТИ» особа, яка бере 
участь у голосуванні,  робить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення.  
Бюлетень, у якому поставлено дві позначки або який не містить позначок, є недійсним.  

 

                                                                                                                             

Зразок 2  

Виборчий бюлетень за наявності двох або більше претендентів на посаду  

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 для таємного голосування на засіданні Вченої ради  

_________________________________________________________ Донецького 
національного медичного  університету  «          »__________ 20___ року 

.        Кількість вакансій на кафедрі ( назва)__________________ 

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові претендентів 

Вакантна посада « За» 

1.   

2.   

3.    

Не підтримую жодного 
претендента 

  

 

 П р и м і т к и .  Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» особа, яка бере участь у 
голосуванні, робить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець 
може підтримати  кількість претендентів  відповідно до кількості вакансій або не 
підтримувати жодного. 
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Зразок 3 

                                                                 ПРОТОКОЛ  
засідання лічильної комісії 

Обрана Вченою радою   медичного  факультету №2 Донецького національного медичного 
університету  
 

на засіданні        у складі 

              

              

              

   (прізвище, ім’я та по-батькові членів лічильної комісії повністю) 

 

На засіданні були присутні     з     членів вченої ради 

 

Вчена рада 

затверджена      наказ №       

    (дата затвердження) 

 

Обирався:  ____________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові претендента повністю) 

на посаду_______________________________________   

Роздано бюлетенів          

Виявилося в урні бюлетенів:           

 

Результат голосування: 

“За”             

“Проти”            

“Недійсних бюлетенів”         

Члени лічильної комісії: 

/підписи з розшифровкою/                                                                 

ЗАВІРЯЮ:           

/підпис вченого секретаря / 


