
 

Протокол №04-20/21 

засідання позачергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 15 жовтня 2020 р. 

Присутні: 

Голова Вченої ради: професор Куклін О.В.  

 

Члени Вченої ради: Азьмук Н.А., Богун М.М., Бурмістров С.В., Видриган-

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

А., Козенкова Л.О., 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., Ходаковська О.О., Хотунов В.І., Дрозд Д. 

Запрошені: 

Боровик Т.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

1. Про обрання на вакантні посади доцентів, професорів та завідувачів 

кафедр.  Доповідач: Проценко О.В. 

2. Про запровадження дистанційного навчання. Доповідач: Куклін О.В. 

 

 

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

який повідомив, що згідно з вимогами Закону України “Про вищу освіту” та 

Порядку обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників у Черкаському державному 

бізнес-коледж і (далі - Положення) вчена рада повинна провести 

процедуру обрання на заміщення вакантних посад завідувача кафедри 

комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій к.п.н., Хотунова В.І., 

завідувача кафедри економіки, підприємництва та маркетингу к.е.н. Дернову І. 

А.; професора та доцентів кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних 

технологій – Заболотного С.В., Бурмістрова С. В., Захарову М.В. відповідно. 

Він повідомив, що для оцінки відповідності пакетів документів 

претендентів вимогам Положення наказом по коледжу була створена 

конкусна комісія і запропонував секретареві цієї конкурсної комісії 

Проценку О. Л. повідомити про результати, до яких, на своїх засіданнях, 

дійшла конкурсна комісія. Проценко О. Л. повідомив, що претенденти подали 

документи у повній відповідності до вимог Положення і конкурсна комісія 

прийняла рішення пропонувати вченій раді провести таємне голосування для 

обрання їх на відповідні посади. Виступила з характеристикою претендентів на 



 

посади завідувачів кафедр Хотунова В.І., Дернової І.А. заступник директора з 

НМР  - Азьмук Н.А., яка зачитала висновки кафедр щодо поданих кандидатур.  

На посади професора і доцентів кафедри комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій  д.т.н., доцента Заболотного С.В., доцента 

Бурмістрова С.В., доцента Захарової М.В. виступив в.о. завідувача 

комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій к.п.н., Хотунов В.І. – який 

зачитав висновок кафедри щодо поданих кандидатур. 

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 на посаду завідувача комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій к.п.н., Хотунова В.І. члени вченої ради 

проголосували таким чином: 

роздано бюлетенів - 26; 

за - 25; 

проти - 1; 

недійсні бюлетені - 0; 

не голосувало - 4. 

( Протокол 3 лічильної комісії, який прикладається до цього 

протоколу ) 

при обранні на посаду завідувача кафедри Економіки, 

підприємництва і маркетингу к.е.н. Дернову І.А. члени вченої ради 

проголосували таким чином: 

роздано бюлетенів   26; 

за - 24; 

проти - 2; 

не голосувало - 4. 

( Протокол 4 лічильної комісії, який прикладається до цього 

протоколу ) 

при обранні на посаду професора кафедри комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій д.т.н., Заболотного С.В. члени вченої ради 

проголосували таким чином: 

роздано бюлетенів   26; 



 

за - 24; 

проти - 2; 

не голосувало - 4. 

( Протокол 5 лічильної комісії, який прикладається до цього 

протоколу ) 

при обранні на посаду доцента кафедри комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій к.т.н., Бурмістрова С.В. члени вченої ради 

проголосували таким чином: 

роздано бюлетенів   26; 

за - 24; 

проти - 2; 

не голосувало - 4. 

( Протокол 6 лічильної комісії, який прикладається до цього 

протоколу ) 

при обранні на посаду доцента кафедри комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій к.т.н., доцента Захарову М.В. члени вченої ради 

проголосували таким чином: 

роздано бюлетенів   26; 

за - 24; 

проти - 2; 

не голосувало - 4. 

( Протокол 7 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 на 

посаду завідувача кафедри Економіки, підприємництва і маркетингу 

к.е.н. Дернову І.А. 

2. Затвердити результати таємного голосування з обрання на 

посаду завідувача кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних 

технологій к.пед.н. Хотунова В.І. 

3. Затвердити результати таємного голосування з обрання на 

посаду професора кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних 

технологій д.т.н. Заболотного С.В. 



 

4. Затвердити результати таємного голосування з обрання на 

посаду доцента кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій 

к.т.н. Бурмістрова С.В. 

5. Затвердити результати таємного голосування з обрання на 

посаду доцента кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій 

к.т.н., доцента Захарову М.В. 

6. Інспектору з кадрів підготувати наказ про обрання на посади завідувачів 

кафедр, професорів та доцентів кафедри. 

7. Юристконсульту підготувати контракти в термін до 25.10.2020 р. і надати 

директору на підпис. 

 

 

2. Слухали Голову Вченої ради професора Кукліна О.В., який зазначив, що на 

позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 12 жовтня, розглянуто 

питання щодо особливостей роботи закладів освіти в період адаптивного 

карантину. 

Зокрема, Комісія прийняла рішення рекомендувати закладам загальної 

середньої освіти встановити з 15 по 30  жовтня 2020 року канікули, у наступний 

період - можливий перехід на дистанційну і змішану форму навчання з 

урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендовано закладам 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти 

перейти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року на дистанційну форму навчання 

з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (окрім сиріт; осіб, 

позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово 

окупованих територій, “червоних” карантинних зон, іноземних громадян та 

осіб без громадянства, здобувачам освіти, які поєднують навчання з роботою). 

Враховуючи вище зазначену рекомендацію Міністерства освіти і науки 

України адміністрація пропонує на дистанційну форму перевести студентів 1, 2 

курсу на базі 9 класів на термін до 2 листопада 2020 року. Студенти 3,4 курсів 

молодшого бакалаврату та бакалаврату навчаються офлайн. Голова Вченої ради 

зазначив, що якщо у членів Вченої ради є пропозиції, то вони можуть озвучити 

щодо організації начального процесу. 

Так, виступила Фастовська О.Т., яка зазначила, що відповідно до 

рекомендації адміністрації щодо навчального процесу на час карантину буде 

змінено розклад і погоджено з викладачами індивідуально. 

Голова Вченої ради виступив з пропозицією поставити на голосування 

дане питання. 

 

Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 



 

Ухвалили:  

1. Затвердити графік навчання студентів коледжу в умовах дистанційного 

навчання у термін з 19 жовтня по 30 жовтня 2020 р. 

2. Завідувачу навчально-методичного кабінету  Фастовській О.Т. провести 

заміни в розкладі відповідно до оновленого графіку навчання. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради, професор    Куклін О.В. 

 

 

Секретар         Гмиря В.П.  


