
 

Протокол №03-20/21 

засідання позачергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 12 жовтня 2020 р. 

 

 

Присутні: 

Голова Вченої ради: професор Куклін О.В.  

 

Члени Вченої ради: Азьмук Н.А., Богун М.М., Бурмістров С.В., Грек Л.К., 

Гензерська О. О., Гмиря В. П., Дернова І.А., Захарова М.В., Здір В. А., 

Козенкова Л.О., Ковальська Н.В., Красюк В.Л., Криворучко М.Ю., Кузнецова 

Н.Б., Куксенко С. І., Мустафа О. О., Музиченко В.М., Оліфіренко В. М., 

Піскова С.П., Пустовійт Р.Ф., Проценко О. Л., Фастовська О. Т., Фахрадова В. 

С., Хлєбнікова Н. Б.,  Хотунов В.І., Дрозд Д. 

Запрошені: 

Боровик Т.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

1. Про оновлення складу Вченої ради.  Доповідач: Куклін О.В. 

 

 

1. Виступили: Голова вченої ради, директор коледжу проф. Куклін О. В., 

який повідомив, що відповідно до оновленої структури посад 

адміністративного підпорядкування коледжу необхідно переобрати склад 

Вченої ради.  Так вивести зі складу Вченої ради  Грек Л.К. голову циклової 

комісії фундаментальних дисциплін, викладача-методиста та Ковальську Н.В. 

голову циклової комісії комп’ютерних систем та мереж, викладача у зв’язку з 

переходом на посаду викладача-методиста та викладача відповідно.  

Ввести до складу Вченої ради Видриган-Лаврук А. М. як завідувача 

відділення інженерії програмного забезпечення, голова циклової комісії 

програмування, викладача та  Ходаковську О.О. голову циклової комісії 

фундаментальних дисциплін, викладача. Для обрання до складу Вченої ради 

необхідно провести таємне голосування. 

Для процедури таємної процедури голосування необхідно обрати 

лічильну комісію. Проценко О.Л. запропонував обрати до складу 

лічильної комісії таких членів вченої ради: Фастовську О. 

Т., Богуна М. М., Музиченко В.М. 



 

Лічильна комісія на своїх зборах обрала голову лічильної комісії 

- Фастовську О. Т. (Протокол 1 лічильної комісії, прикладається до 

цього протоколу). 

Члени лічильної комісії роздали присутнім членам вченої ради бюлетені 

для голосування та позначили бюлетені, які не були роздані відсутнім на 

засіданні вченої ради членам відповідно з вимогами Положення. (Протокол 2 

лічильної комісії, який прикладається до цього протоколу). Після чого 

відбулася процедура таємного голосування. 

Підрахунок бюлетенів показав таке: 

при обранні Видриган-Лаврук А. М. завідувача відділення інженерії 

програмного забезпечення, голови циклової комісії програмування члени 

вченої ради проголосували таким чином: 

роздано бюлетенів - 27; 

за - 27; 

проти - 0; 

недійсні бюлетені - 0; 

не голосувало - 3. 

( Протокол 3 лічильної комісії, який прикладається до цього 

протоколу ) 

при обранні Ходаковської О.О. голови циклової комісії фундаментальних 

дисциплін, викладача члени вченої ради 

проголосували таким чином: 

роздано бюлетенів   27; 

за - 27; 

проти - 0; 

не голосувало - 0. 

( Протокол 4 лічильної комісії, який прикладається до цього 

протоколу ) 

Голова вченої ради запропонував затвердити результати 

голосування. 

 

1. Голосували: 

  “за” - 27 особи 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 
Ухвалили:  

1. Затвердити результати таємного голосування з обрання Видриган-Лаврук 

А. М. завідувача відділення інженерії програмного забезпечення, голови 

циклової комісії програмування до складу Вченої ради. 

2. Затвердити результати таємного голосування з обрання Ходаковської 

О.О. голови циклової комісії фундаментальних дисциплін, викладача до складу 

Вченої ради. 



 

3. Секретарю Вченої ради підготувати наказ про обрання до складу Вченої 

ради Видриган-Лаврук А. М. та Ходаківської О.О. 

 

 

Голова Вченої ради, професор    Куклін О.В. 

 

 

Секретар         Гмиря В.П.  
 


