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Чернігів 2020 



1. Вчену раду Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського очолює її голова, якого обирають 

таємним голосуванням з числа тих членів вченої ради Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (далі вчена 

рада ЧОІППО імені К. Д. Ушинського), які мають науковий ступінь та вчене (або 

почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Вибори голови вченої ради 

проводять на першому засіданні вченої ради після затвердження наказом ректора 

її складу на 5 років. 

2. Особи, які претендують на право бути обраними головою вченої ради можуть 

бути висуненими членами вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського на її 

засіданні або подавати свою кандидатуру шляхом самовисування. 

3. Прізвища всіх претендентів на право бути обраними головою вченої ради 

вносять до одного бюлетеня для таємного голосування. 

4. Кожен член вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського має право під час 

голосування обрати лише одну з кандидатур претендентів на право бути 

обраними головою вченої ради. У разі інших варіантів голосування бюлетені 

вважають недійсними. 

5. Рішення вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського під час обрання голови 

вченої ради таємним голосуванням є дійсним, якщо в голосуванні взяли участь 

не менше 2/3 членів вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського. Обраним 

уважають претендента, який набрав понад 50 % голосів членів вченої ради 

ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, що брали участь у голосуванні. Якщо під час 

проведення голосування, у якому брали участь два або більше претендентів на 

право бути обраними головою вченої ради, голоси розділилися порівну, 

проводять повторне голосування на цьому самому засіданні вченої ради 

ЧОІППО імені К. Д. Ушинського. 

6. У випадку, коли у виборах голови вченої ради ЧОІППО імені 

К. Д. Ушинського брали участь три та більше претенденти і перше голосування 

не виявило особи, яка набрала понад 50 % голосів присутніх на засіданні вченої 

ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, до бюлетеня для повторного голосування 

вносять кандидатури лише тих двох осіб, які отримали більшість голосів під час 

першого голосування. 

7. Таємне голосування проводять і в разі наявності одного претендента на право 

бути обраним головою вченої ради. 

8. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають лічильну 

комісію із числа членів вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського в кількості 

не менше трьох членів вченої ради. Протоколи лічильної комісії вчена рада 

ЧОІППО імені К. Д. Ушинського затверджує відкритим голосуванням. 



9. Після затвердження протоколу лічильної комісії оголошують рішення іщодо 

обрання особи головою вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського і ця особа 

переходить до виконання обов’язків голови вченої ради ЧОІППО імені 

К. Д. Ушинського на строк діяльності цього органу.  

10. Заступника голови вченої ради обирають відкритим голосуванням із числа 

членів вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського з кандидатур, висунутих 

головою вченоїради. 

11. Голова вченої ради та його заступник виконують обов’язки на громадських 

засадах. 
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