
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО  

 

Вибори ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної  

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського  

 

8 липня 2020 року 

 

Виборча комісія з проведення виборів ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора  

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної  

освіти імені К. Д. Ушинського 

 

12. 05. 2020 р.                                                                                м. Чернігів 

 

Усього членів Виборчої комісії: 11 осіб 

Присутні на засіданні члени Виборчої комісії:  11 осіб 

 

Список членів Виборчої комісії (далі - комісія) із проведення виборів 

ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти  імені К. Д. Ушинського: 

1. ВОШКІНА Інна Анатоліївна, завідувач відділу роботи з обдарованими 

учнями; 

2. ДОВБНЯ Віктор Миколайович, проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

3. ІЛЛЄНКО Олександр Станіславович, завідувач відділу інформаційної та 

видавничої діяльності; 

4. ЛАЗАРЕНКО Тетяна Леонідівна, учений секретар; 

5. МЕРКУЛОВ Дмитро Сергійович, юрисконсульт; 

6. МОЛОЧКО Світлана Рашитівна, старший викладач кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання; 

7. ПАРХОМЕНКО Лариса Федорівна, старший викладач кафедри 

природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті; 



8. СУК Андрій Петрович, старший викладач кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті; 

9. ТЕРЕМЕЦЬ Людмила Анатоліївна, бухгалтер; 

10. ТУР Ганна Іванівна, методист відділу природничо-математичних 

дисциплін; 

11. ФАРБАК Тетяна Миколаївна, завідувач відділу суспільно-гуманітарних 

дисциплін. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про обрання голови комісії.  

2. Про обрання заступника голови комісії.  

3. Про обрання секретаря комісії.  

4. Про Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 

ЧОІППО імені К. Д. Ушинського. 

5. Про наказ ректора ЧОІППО імені К. Д. Ушинського від 06.05.2020 р. №30 

 «Про організацію та проведення виборів ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д.Ушинського». 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

 Пархоменко Л. Ф., старшого викладача кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті, яка запропонувала обрати головою комісії Довбню В. М., проректора 

з науково-педагогічної роботи, доктора філософських наук, доцента. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Головою комісії обрати Довбню В. М., проректора з науково-

педагогічної роботи, доктора філософських наук, доцента. 

 За це рішення проголосували: 

 За   –   11 (одинадцять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

2.  СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., який запропонував обрати заступником голови комісії 

Пархоменко Л. Ф., старшого викладача кафедри природничо-математичних 

дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.  

ВИРІШИЛИ: 



 Заступником голови комісії обрати Пархоменко Л. Ф., старшого 

викладача кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті. 

 За це рішення проголосували: 

 За   –   11 (одинадцять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

3.  СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., який запропонував обрати секретарем комісії 

Лазаренко Т. Л., ученого секретаря. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Секретарем комісії обрати Лазаренко Т. Л., ученого секретаря. 

 За це рішення проголосували: 

 За   –   11 (одинадцять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

4.  СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., який представив до розгляду Положення про Виборчу 

комісію з проведення виборів ректора ЧОІППО імені К. Д. Ушинського 

(протокол засідання вченої ради від 06.05.2020 р. № 2, наказ ректора від 

07.05.2020 р. № 28), ознайомив із завданнями та функціями Виборчої 

комісії. 

 ВИСТУПИЛИ:  

 Пархоменко Л. Ф., старший викладач кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті, яка поділилася власним досвідом роботи на виборах у Виборчій 

комісії, зазначила можливі непередбачувані обставини та способи їх 

урегулювання. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Зміст Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 

ЧОІППО імені К. Д. Ушинського взяти до відома. 

 

5.  СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., який ознайомив із наказом ректора ЧОІППО імені           

К. Д. Ушинського від 06.05.2020 р. № 30 «Про організацію та проведення 

виборів ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 



педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського» щодо визначення комплексу 

заходів з організації та проведення виборів ректора інституту. 

 ВИСТУПИЛИ:  

 Меркулов Д. С., юрисконсульт, який висвітлив актуальні юридичні 

питання, що можуть виникнути під час організації та проведення виборів. 

 ВИРІШИЛИ: 

1. Зміст наказу ректора ЧОІППО імені К. Д. Ушинського від 

06.05.2020 р.  № 30 узяти до відома. 

 

 

 

Голова Виборчої комісії                                                    Віктор ДОВБНЯ 

 

 

Секретар Виборчої комісії                                                Тетяна ЛАЗАРЕНКО 




