ДСНС України
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ
ПРОТОКОЛ
засідання вченої ради
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
30 серпня 2016 року
м. Черкаси
№1
початок: 12.00
закінчення: 15.00
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 17 членів Вченої ради з 17:
к.т.н., проф. Тищенко О.М., д.т.н., проф. Поздєєв С.В., д.економ.н., доц.
Кришталь Т.М., д.і.н., проф. Чубіна Т.Д., д.т.н., с.н.с. Кириченко О.В.,
к.т.н., доц. Качкар Є.В., к.т.н., с.н.с. Ковальов А.І., к.пед.н. Гора В.А.,
к.т.н., доц. Биченко А.О.; к.т.н., доц. Куценко С.В., к.т.н., доц.
Цвіркун С.В., к.і.н., доц. Биченко С.М., к.пед.н., доц. Іващенко О.А.,
к.пед.н. Архипенко В.О., к.економ.н. Білоус С.І., Лесечко Д.В., Кучер
Ю.М.
Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників інституту
– 15 осіб.
(Лист реєстрації претендентів до протоколу додається).
Запрошені: начальник НМВ к.т.н., доц. підполковник с.ц.з. Джулай О.М.
Порядок денний:
1. Про обрання голови вченої ради інституту.
Інформація: Биченко С.М.
2. Про затвердження положення про вчену раду Інституту і регламенту
роботи вченої ради Інституту.
Інформація: Биченко С.М.
3. Про обрання претендентів на заміщення посад науково-педагогічних
працівників інституту.
Інформація: Биченко С.М.
4. Про внесення змін до навчального плану на 2016 /2017 навчальний рік.
Інформація: Джулай О.М.
5. Про звернення трудового колективу факультету пожежної безпеки
Інституту про доцільність перебування на посаді начальника факультету
пожежної безпеки Інституту підполковника с.ц.з. Ковальова А.І.
Інформація: Тищенко О.М.
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6. Про затвердження відмінників навчання курсантів, для встановлення
підвищених посадових окладів за підсумками ІІ семестру 2015 / 2016
навчального року.
Інформація: Джулай О.М.
7. Про затвердження відмінниками навчання за ІІ семестр 2015 / 2016
навчального року студентів денної форми навчання.
Інформація: Джулай О.М.

1. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про обрання голови вченої ради інституту. Повідомив, що у
відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Статуту
Університету та Положенням про Інститут вчену раду Інституту
очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа
членів вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь та/або
вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Голова
вченої ради Інституту призначає своїх заступників з числа членів
вченої ради.
Запропонував обрати лічильну комісію з числа членів вченої ради для
визначення результатів таємного голосування.
ВИСТУПИЛИ:
Биченко А.О. – запропонував обрати до лічильної комісії Куценка С.В.
Тищенко О.М. - запропонував обрати до лічильної комісії Кучер Ю.М.
Биченко С.М. - запропонував обрати до лічильної комісії Іващенко О.А.
Лічильна комісія обрала головою лічильної комісії Іващенко О.А.
(протокол лічильної комісії №1 від 30.08.2016 року).
Чубіна Т.Д. – запропонувала обрати головою вченої ради інституту к.т.н. проф.
Тищенка Олександра Михайловича.
Відбулась процедура таємного голосування.
Результати таємного голосування членів вченої ради щодо обрання
голови вченої ради (протокол лічильної комісії №2 від 30.08.2016 року).
Тищенко Олександр Михайлович
Результати голосування:
«За» - 16; «Проти» - не має; «Утримався» - не має.
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити протоколи лічильної комісії №1,2 від 30.08.2016 року з
визначення результатів таємного голосування щодо обрання голови вченої
ради Інституту.
2. Обрати головою вченої ради Інституту кандидата технічних наук,
професора Тищенко Олександра Михайловича.
3. Ухвалити призначення заступниками голови вченої ради доктора
технічних наук, професора Поздєєва Сергія Валерійовича та доктора
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технічних наук, старшого наукового співробітника Кириченко Оксану
В’ячеславівну.
Відповідальний: Биченко С.М.
Термін – до 30.08.2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
2. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про затвердження положення про вчену раду Інституту і
регламенту роботи вченої ради Інституту (проект положення та
регламенту роботи вченої ради Інституту до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити положення про вчену раду Інституту і регламент роботи
вченої ради Інституту.
Відповідальний: Биченко С.М.
Термін – до 30.08.2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
3. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про порядок обрання претендентів на заміщення посад
науково-педагогічних працівників інституту, допуск до участі в
конкурсі та висновки кафедр про професійні та особисті якості
претендентів на заміщення посад (витяг з протоколу конкурсної
комісії від 22 серпня 2016 року №3 та висновки кафедр до протоколу
додаються).
ВИСТУПИЛИ:
Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників
інституту: Гаркавий С.Ф., Григор’ян Б.Б., Дробінка І.Г. щодо
уточнення свого науково-педагогічного стажу роботи, Міненко О.В.
щодо свого вченого звання доцент кафедри іноземних мов.
Ковальов А.І. – зазначив, що всі претенденти на посаду доцента кафедри
будівельних конструкцій факультету пожежної безпеки мають
відповідну освіту, але з 5 навчальних дисципліни кафедри, що будуть
викладатися протягом 2016-2017 навчального року, претенденти
Гаркавий С.Ф. та Григор’н Б.Б. можуть викладати лише одну, а
претендент Ступак Д.О. – три. Також повідомив, що досвід
викладання дисциплін кафедри протягом останніх 5-ти року є лише у
претендента Ступака Д.О.
Поздєєв С.В. – зазначив, що претендент на посаду доцента кафедри
будівельних
конструкцій
факультету
пожежної
безпеки
Григор’ян Б.Б. за своїм фахом, освітою та науковим ступенем може
викладати всі дисципліни кафедри.
Тищенко О.М. – щодо початку роботи лічильної комісії та порядку
проведення процедури таємного голосування.
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Іващенко О.А. - голова лічильної комісії – оголосила протоколи лічильної
комісії № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 щодо визначення результатів
таємного голосування з обрання претендентів на посади науковопедагогічних працівників Інституту.
У ході таємного голосування щодо обрання претендентів на посади
науково-педагогічних працівників Інституту отримані такі результати:
старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету
оперативно-рятувальних сил
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів 1.
Результати голосування:
Будник Олександр Іванович - «За» - 15;
Базілевський Андрій Григорович - «За» - 1.
старший викладач (0,5 посадового окладу) кафедри техніки та засобів
цивільного захисту факультету оперативно-рятувальних сил
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів 1.
Результати голосування:
Зеленько Олег Миколайович - «За» - не має;
Гаркавий Сергій Федорович - «За» - 1;
Макаревський Павло Васильович - «За» - 15.
доцент кафедри будівельних конструкцій факультету пожежної безпеки
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів 2.
Результати голосування:
Ступак Денис Олегович - «За» - не має;
Гаркавий Сергій Федорович - «За» - не має;
Григор’ян Борис Бахшийович - «За» - 15.
доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету
цивільного захисту
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів 1.
Результати голосування:
Бінецька Оксана Володимирівна - «За» - 12;
Теслюк Павло Васильович - «За» - 1;
Мукомел Світлана Анатоліївна - «За» - 3.
завідувач кафедрою суспільних наук факультету цивільного захисту
Роздано бюлетенів 16. Залишилось невикористаними бюлетенів 1.
Виявлено бюлетенів у скриньці 16. Недійсних бюлетенів 1.
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Результати голосування:
Чубіна Тетяна Дмитрівна - «За» - 15.
професор кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів 2.
Результати голосування:
Дробінка Іван Григорович - «За» - не має;
Усов Дмитро Володимирович - «За» - 15.
завідувач кафедрою іноземних мов факультету цивільного захисту
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Ненько Юлія Петрівна - «За» - 17.
професор кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів 1.
Результати голосування:
Єремеєва Наталія Федорівна - «За» - 16.
доцент кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів 1.
Результати голосування:
Крічкер Ольга Юхимівна - «За» - 1;
Міненко Олеся Василівна - «За» - 15.
ВИСТУПИЛИ:
Тищенко О.М. – щодо зауважень від претендентів чи членів вченої ради до
порядку проведення засідання вченої ради інституту, процедури
таємного голосування та результатів голосування.
Зауважень, доповнень та пропозицій від претендентів чи членів вченої
ради не поступило.
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити протоколи лічильної комісії № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 від
30.08.2016 р. щодо визначення результатів таємного голосування з обрання
претендентів на посади науково-педагогічних працівників Інституту.
2. Обрати на посади науково-педагогічних працівників Інституту:
старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету
оперативно-рятувальних сил Будника Олександра Івановича;
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старший викладач (0,5 посадового окладу) кафедри техніки та засобів
цивільного захисту факультету оперативно-рятувальних сил
Макаревського Павла Васильовича;
доцент кафедри будівельних конструкцій факультету пожежної безпеки
Григор’яна Бориса Бахшийовича;
доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету
цивільного захисту Бінецьку Оксану Володимирівну;
завідувач кафедрою суспільних наук факультету цивільного захисту Чубіну
Тетяну Дмитрівну;
професор кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту Усова
Дмитра Володимировича;
завідувач кафедрою іноземних мов факультету цивільного захисту Ненько
Юлію Петрівну;
професор кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту Єремеєву
Наталію Федорівну;
доцент кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту Міненко
Олесю Василівну.
Відповідальний: Зажома В.М.
Термін – до 31.08.2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
4. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про внесення змін до навчального плану на 2016 /2017
навчальний рік. Запропонував встановити, відповідно до рішення
вченої ради Університету (протокол № 12 від 23 травня 2016 року)
максимальне навчальне навантаження на 2016-2017 навчальний рік
на одну повну ставку науково-педагогічного працівника 750 годин і
мінімальне – 550 годин та затвердити обсяг навчальної роботи кафедр
Інституту на 2016-2017 навчальний рік.
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити внесення змін до навчального плану і встановити
максимальне навчальне навантаження на 2016/2017 навчальний рік на одну
повну ставку науково-педагогічного працівника 750 годин і мінімальне – 550
годин.
Відповідальний: Джулай О.М., начальники (завідувачі) кафедр.
Термін – до 30.08.2016 р.
2. Перенести викладання дисципліни «Іноземна мова» (денної форми
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальностями «Пожежна
безпека» та «Екологія») з І-го на ІІ-й семестр 2016/2017 навчального року.
Відповідальний: Джулай О.М., завідувач кафедри іноземних мов.
Термін – до 30.08.2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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5. СЛУХАЛИ:
Тищенка О.М. – про звернення трудового колективу факультету пожежної
безпеки Інституту від 26.08.2016 про доцільність перебування на
посаді начальника факультету пожежної безпеки Інституту
підполковника с.ц.з. Ковальова А.І. (до протоколу додається).
Зазначив, що дане звернення надійшло від 33 з 44 працівників
факультету.
ВИСТУПИЛИ:
Биченко С.М. – оголосив протокол загальних зборів трудового колективу
факультету пожежної безпеки Інституту №1 від 26.08.2016 про
внесення на розгляд вченої ради Інституту питання щодо звільнення
з посади начальника факультету пожежної безпеки підполковника
с.ц.з. Ковальова А.І. (до протоколу додається).
Зазначив, що на загальних зборах трудового колективу факультету
пожежної безпеки були присутні 33 особи з загального числа 44 осіб
факультету. Також, відмітив, що в ході відкритого голосування щодо подання
на розгляд вченої ради Інституту питання про звільнення начальника
факультету пожежної безпеки підполковника с.ц.з. Ковальова А.І.,
проголосували «за» - 27 осіб, «проти» - 3 особи, «утрималися» - 3 особи.
Поздєєв С.В. – відмітив, що останнім часом на факультеті рівень наукової
роботи знизився. Раніше досягнуті здобутки в науковій діяльності
факультету і зокрема кафедрою будівельних конструкцій не лише не
розвиваються, а й викорінюються. Відсутні на факультеті пожежної
безпеки й перспективні напрямки наукового співробітництва іншими
вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами, науковими
установами, особливо в період інтеграції в європейський науковий
простір. Зазначив на низький рівень контролю керівного та
викладацького складу кафедри будівельних конструкцій в здійсненні
дипломного проектуванні на кафедрі. Доцент кафедри кандидат
технічних наук, доцент не зміг якісно підготувати та захистити
дипломний проект, а начальник кафедри кандидат технічних наук,
доцент здійснити керівництво над дипломним проектуванням свого
підлеглого. В цьому вбачається самоусунення від виконання своїх
обов’язків і керівництва факультету пожежної безпеки.
Куценко С.В. – відмітив, що кафедрами факультету пожежної безпеки
здійснювалась планова робота в науковій та навчальній діяльності,
але неодноразові зверненнями керівництва та інших співробітників
факультету пожежної безпеки до різних інстанцій з приводу
порушень та зловживань посадовими обов’язками працівників
інституту, виявлялися необґрунтованими і упередженими, що
підтверджували чисельні перевірки комісій та правоохоронних
органів. А це в свою чергу негативно впливає на моральний клімат в
колективі не лише факультету, а й інституту.
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Архипенко В.О. – відмітив, що інститут є єдиним навчальним закладом
цивільного захисту в регіоні і не своєчасне реагування на надзвичайні
ситуації і прийняття рішень щодо їх ліквідацій можуть мати значні
наслідки. І несвоєчасне прибуття чи взагалі не вихід на роботу
співробітника служби цивільного захисту не допустимо. Тому
подібний факт керівника факультету пожежної безпеки повинен
розглядатись як значне дисциплінарне порушення.
Білоус С.І. – відмітив, що неодноразовими перевірками фінансової діяльності
інституту встановлені порушення з боку керівництва кафедр та
керівництва факультету пожежної безпеки стосовно розподілу
навантаження та обліку роботи працівників за сумісництвом.
Лесечко Д.В. – зазначив на не належний стан організації служби на факультеті
пожежної безпеки, на самоусуненні від виконання своїх обов’язків з
цих питань начальника факультету пожежної безпеки підполковника
с.ц.з. Ковальова А.І., також його особиста відсутність 22.08.2016 р. на
запланованих заняттях з курсантами, що проходять первинну
підготовку під час табірного збору.
Чубіна Т.Д. – відмітила погіршення морального стану колективу факультету
пожежної безпеки і інституту в цілому через періодичні конфлікти в
середині факультету чи інституту та за його межами
Ковальов А.І. – зазначив, що ніяких заяв, заперечень, скарг особового складу
факультету стосовно тих питань, які викладені в зверненні трудового
колективу факультету пожежної безпеки, не надходило за останні
півроку, та відмовився від подальших коментарів.
Тищенко О.М. – звернув увагу на службове розслідування по фактах
неодноразових звернень співробітників факультету пожежної
безпеки Ступака Д.О., Отроша Ю.А. до народних депутатів України,
ДСНС України та НУЦЗ України і звернення начальника факультету
пожежної безпеки підполковника с.ц.з Ковальова А.І. до членів
комісії ДСНС України, висновки якої частково або повністю
спростовують факти викладені у цих зверненнях. Відзначив не
щирість Ковальова А.І. у своїх запереченнях стосовно звернень до
членів комісії ДСНС України.
Запропонував визначити процедуру голосування за прийняття рішення
вченої радою інституту.
Відкритим голосуванням визначено здійснити процедуру таємного
голосування.
Результати голосування:
«За» - 12; «Проти» - 5; «Утримався» - не має.
Здійснена процедура таємного голосування.
Іващенко О.А. – оголосила протокол лічильної комісії №12 від 30.08.2016
щодо визначення результату таємного голосування.
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Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів не має.
Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів не має.
Результати голосування:
«за» - 15; «проти» - 2; утрималось – не має.
Тищенко О.М. – до Ковальова А.І. щодо зауважень до роботи лічильної
комісії та порушень процедури голосування.
Ковальов А.І. – зауважень до роботи лічильної комісії та порушень процедури
голосування не має.
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити протокол лічильної комісії №12 від 30.08.2016 з визначення
результатів таємного голосування (до протоколу додається).
2. Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 1.15 Статуту Університету, на підставі звернення трудового колективу
факультету пожежної безпеки Інституту від 26.08.2016 (до протоколу
додається) та протоколу №1 від 26.08.2016 загальних зборів трудового
колективу факультету пожежної безпеки (до протоколу додається) за
неналежне виконання посадових обов’язків та недотримання умов контракту
начальником факультету пожежної безпеки підполковником служби
цивільного захисту Ковальовим Андрієм Івановичем, порушити клопотання
перед ректором Університету та ДСНС України про звільнення його з
займаної посади.
Відповідальний: начальник відділу персоналу підполковник с.ц.з.
Зажома В.М.
Термін – до 31.08.2016 р.
Рішення прийнято шляхом відкритого голосування.
Результати голосування: «за» - 16; проти – не має; утрималось – 1.
6. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про затвердження відмінниками навчання за підсумками
екзаменаційної сесії за ІІ семестр 2015 / 2016 навчального року
здобувачів освіти денної форми навчання за державний рахунок для
встановлення підвищених посадових окладів (Витяги з протоколів
вчених рад факультетів до протоколу додаються).
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити кандидатури претендентів на призначення підвищених
посадових окладів курсантам денної форми навчання за державний рахунок,
які за підсумками екзаменаційної сесії за ІІ семестр 2015 / 2016 навчального
року отримали добрі та відмінні оцінки:
на 50 % понад посадового окладу:
Прізвище, ім’я, по-батькові
взвод
Веліксар Ганні Андріївні
11
Єрошевичу Михайлу Михайловичу
11
Новаку Олегу Юрійовичу
11

10

Тутак Юлії Сергіївні
Черняк Анні Віталіївні
Вікарчук Юлії Володимирівні
Нелепі Миколі Володимировичу
Мельник Софії Михайлівні
Сердюку Євгену Олександровичу
Балюрі Дар’ї Іванівні
Яценко Іванні Андріївні
Андрієнку Івану Миколайовичу
Булому Владиславу Ігоровичу
Панасюку Валентину Володимировичу
Торговець Руслану Олександровичу
Антонюк Марії Сергіївні
Малиніну Віктору Валерійовичу
Курінній Оксані Вікторівні
Рожко Віталії Олександрівні
Верещаці Ользі Ігорівні
Івовій Діані Олександрівні
Щербань Аліні Єгорівні
Брусу Валерію Олександровичу
Назарцю Сергію Сергійовичу
Панченку Сергію Олексійовичу
Потапенку Артему Володимировичу
Словінському Сергію Віталійовичу
Гаркуші Олені Олегівна
Деревянку Євгенію Андрійовичу
Деревянку Сергію Андрійовичу
Зіньову Максиму Олеговичу
Лисенко Анастасії Олександрівні
Маньку Антону Юрійовичу
Соколюку Роману Олександровичу
Брильовій Галині Володимирівні
Дулгерову Андрію Андрійовичу
Трояновському Ігорю Валерійовичу
Ющуку Івану Олеговичу
Янішевській Аліні Вадимівні
Орлову Владиславу Олеговичу
Чернову Максиму Максимовичу
Андрющенку Олександру Павловичу
Ареп'єву Артему Дмитровичу
Кучер Юлії Миколаївні
Любавіну Юрію Олександровичу
Сєйдамєтовій Шефіці Сабріївні
Солом’яній Оксані Анатоліївні
Сороченку Андрію Олександровичу
Тафійчуку Віталію Віталійовичу
Філіпчук Анастасії Ігорівні

12
12
13
13
13
13
16
16
23
23
23
23
24
24
25
25
26
26
26
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
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Осипчук Олесі Ігорівні
Страйстор Ірині Валеріївні
Шевцовій Алісі Віталіївні

37
37
37

на 25 % понад посадового окладу:
Прізвище, ім’я, по-батькові
взвод
Мегею Івану Миколайовичу
11
Мошенець Катерині Олександрівні
11
Коноваленко Вікторії Сергіївні
12
Попсую Вадиму Григоровичу
12
Конельській Аліні Анатоліївні
13
Булаєнку Максиму Андрійовичу
14
Мельник Марині Василівні
14
Шевченко Марині Вікторівні
14
Буйненку Руслану Олеговичу
15
Желєзняку Марку Івановичу
15
Черницькому Владиславу Олеговичу
15
Звіщику Сергію Олександровичу
16
Куркуріну Богдану Павловичу
16
Трофименко Анні Ростиславівні
16
Дзюбі Кирилу В’ячеславовичу
23
Вермянчуку Юрію Петровичу
24
Кремінському Владиславу Миколайовичу
24
Рябому Сергію Олеговичу
24
Савчуку Віктору В’ячеславовичу
24
Корінному Юрію Миколайовичу
25
Чичці Віті Іванівні
25
Буйній Анастасії Сергіївні
26
Клименку Івану Віталійовичу
26
Макарчуку Вячеславу Олеговичу
31
Трянову Денису В`ячеславовичу
31
Музиченку Вадиму Івановичу
32
Швидкому Олександру Максимовичу
32
Карпенко Вікторії Юріївні
33
Панченку Владиславу Олександровичу
33
Лишаєнку Олександру Костянтиновичу
34
Фадєєву Олександру Сергійовичу
34
Шпарі Олегу Васильовичу
34
Ващенку Роману Ігоровичу
35
Кулик Ангеліні Андріївні
35
Березіну Олександру Вячеславовичу
36
Луннікову Олександру Сергійовичу
36
Цибульській Валентині Павлівні
36
Відповідальні: Джулай О.М., Білоус С.І.
Термін: до 10.09.2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
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7. СЛУХАЛИ:
Джулая О.М. – про затвердження відмінниками навчання за ІІ семестр
2015 / 2016 навчального року студентів денної форми навчання
(список до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ:
Ухвалити відмінниками студентів денної форми навчання, які за
підсумками ІІ семестру 2015 / 2016 навчального року, отримали добрі та
відмінні оцінки:
1 курс
1. Алєксєєнко К. А.
11с 100%
2. Борнівська В. І.
11с 100%
3. Гулевата А. В.
11с
75%
4. Кравченко А. О.
11с 100%
5. Шевчук І. І.
11с 100%
6. Шпара С.В.
11с
75%
2 курс
1. Жмур Я.О.
21c 100%
2. Захматова А.В.
21c 100%
3. Рязанова Ю.О.
21c 100%
4. Соловей Я.Г.
21c 100%
5. Щербина А. О.
26 в 75%
3 курс
1. Лісовий Д. І.
31с
75%
2. Цинкуш О. С.
31с 100%
3. Шатохіна А. С.
32с 100%
4. Чулухова А. В.
32с 100%
5. Албул М. П.
33с 100%
6. Горячева О. В.
33с 100%
7. Дичок Н. П.
33с 100%
8. Качур А. А.
33с
75%
9. Марцін М. В.
33с 100%
10. Мірошниченко В. Г. 33с 100%
11. Стоколос Л. М.
33с
75%
12. Шпак О. В.
33с 100%
1 курс другий (магістерський) рівень вищої освіти
1. Пластун М. Є.
52м 75%
2. Полонець В. М.
52м 100%
3. Тараненко В. А.
52м 75%
Відповідальні: Джулай О.М.
Термін: до 01.09.2016 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

