
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання кафедри управління 

від «29» травня 2019  року 

 

ПРИСУТНІ: Михацька А.В., Акіліна О.В., Гладкова В.М., Ільїч Л.М., Краус К.М., 

Панченко А.Г., Поспєлова Т.В., Синицина Н.Г., Тарновська І.В., Тимчик О.А., Удовиченко 

В.П., Штепа О.А., Яковенко І.В. 

Зареєстровано присутніми 13 осіб (з них: для  10 осіб кафедра є основним місцем 

роботи). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.Про порядок голосування 

                      Доповідач : Михацька А.В. 

2. Обрання лічильної комісії. 

                      Доповідач : Михацька А.В. 

3. Про рекомендацію кандидатури Ільїч Людмили Миколаївна для обрання на посаду 

завідувача кафедри управління 

                      Доповідач : Михацька А.В. 

4. Про рекомендацію кандидатури Акіліної Олени Володимирівни для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

                      Доповідач : Михацька А.В. 

5. Про рекомендацію кандидатури Штепи Олени Валентинівни для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

                      Доповідач : Акіліна О.В. 

6. Про рекомендацію кандидатури Краус Катерини Миколаївни для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

                      Доповідач : Акіліна О.В. 

7. Про рекомендацію кандидатури Панченко Алли Гнатівни для обрання на посаду 

доцента кафедри управління 

                      Доповідач : Акіліна О.В. 

8. Про рекомендацію кандидатури Яковенко Ігоря Валентиновича для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

                      Доповідач : Акіліна О.В. 

9. Про рекомендацію кандидатури Тимчик Олени Анатоліївни для обрання на посаду 

доцента кафедри управління 

                      Доповідач : Акіліна О.В. 

10. Про рекомендацію кандидатури Синициної Наталії Геогріївни для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

                       Доповідач : Акіліна О.В. 

11. Про рекомендацію кандидатури Тарновська Ірини Віталіївни для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

                       Доповідач : Акіліна О.В. 

 



 

 

 

 

1.Про порядок голосування 

 

СЛУХАЛИ:  

Головуюча на засіданні кафедри Михацька А.В. оголосила правила проведення 

конкурсу на посади  

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію  Михацької А.В. взяти до відома 

 

2. Обрання лічильної комісії 

 

СЛУХАЛИ:  

Головуюча на засіданні кафедри Михацька А.В. запропонувала обрати лічильну 

комісію для проведення таємного голосування. 

Від членів кафедри поступили пропозиції включити до складу лічильної комісії:  

проф. Поспєлову Т.В., проф. Гладкову В.М., проф. Удовиченко В.П. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити склад лічильної комісії для для проведення таємного голосування: 

проф. Поспєлова Т.В., проф. Гладкова В.М., проф. Удовиченко В.П. 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

 

3. Про рекомендацію кандидатури Ільїч Людмили Миколаївна для обрання на 

посаду завідувача кафедри управління 

 

СЛУХАЛИ:  
Головуюча на засіданні кафедри Михацька А.В. оголосила головні позиції 

мотивованого висновку стосовно професійних та особистісних  якостей претендента на 

посаду завідувача кафедри управління Ільїч Людмили Миколаївни. 

Претендент на посаду завідувача кафедри управління, Ільїч Л.М.,  оголосила 

перспективну програм своєї діяльності на посаді. 

 

ВИСТУПИЛИ: Михацька А.В., Акіліна О.В., Гладкова В.М., Панченко А.Г., 

Синицина Н.Г., Тимчик О.А., Штепа О.А., Яковенко І.В. з позитивними відгуками 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол №1 виборів лічильної комісії, обраної кафедрою управління від 

29 травня 2019 р. 

2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

3. Затвердити протокол №3 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 



4. За результатами таємного голосування вважати рекомендованою на посаду  

завідувача кафедри управління  Ільїч Людмилу Миколаївну. 

 

Голосували: «за» - 10 

                 «проти» - 0 

        «недійсний» - 0 

   

4. Про рекомендацію кандидатури Акіліної Олени Володимирівни для обрання 

на посаду доцента кафедри управління 

 

СЛУХАЛИ:  

Головуюча на засіданні кафедри Михацька А.В. оголосила головні позиції 

мотивованого висновку стосовно професійних та особистісних  якостей претендента на 

посаду доцента кафедри управління Акіліної Олени Володимирівни. 

 

ВИСТУПИЛИ: Михацька А.В., Гладкова В.М., Панченко А.Г., Поспєлова Т.В., 

Тимчик О.А, Яковенко І.В. з позитивними відгуками 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол №1 виборів лічильної комісії, обраної кафедрою управління від 

29 травня 2019 р. 

2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

5. Затвердити протокол №4 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

6. За результатами таємного голосування вважати рекомендованою на посаду  доцента 

кафедри управління  Акіліну Олену Володимирівну. 

 

Голосували: «за» - 9 

                 «проти» - 0 

        «недійсний» - 0 

 

5. Про рекомендацію кандидатури Штепи Олени Валентинівни для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

 

СЛУХАЛИ:  
Завідувач кафедри управління Акіліна О.В. оголосила головні позиції мотивованого 

висновку стосовно професійних та особистісних  якостей претендента на посаду доцента 

кафедри управління Штепи Олени Валентинівни. 

 

ВИСТУПИЛИ: Удовиченко В.П., Тимчик О.А, Яковенко І.В. з позитивними 

відгуками 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол №1 виборів лічильної комісії, обраної кафедрою управління від 

29 травня 2019 р. 

2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 



7. Затвердити протокол №5 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

8. За результатами таємного голосування вважати рекомендованою на посаду  доцента 

кафедри управління  Штепу Олену Валентинівну. 

 

Голосували: «за» - 9 

                 «проти» - 0 

        «недійсний» - 0 

   

6. Про рекомендацію кандидатури Краус Катерини Миколаївни для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

 

СЛУХАЛИ:  
Завідувач кафедри управління Акіліна О.В. оголосила головні позиції мотивованого 

висновку стосовно професійних та особистісних  якостей претендента на посаду доцента 

кафедри управління Краус Катерини Миколаївни. 

 

ВИСТУПИЛИ: Штепа О.А., Тимчик О.А., Яковенко І.В. з позитивними відгуками 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол №1 виборів лічильної комісії, обраної кафедрою управління від 

29 травня 2019 р. 

2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

9. Затвердити протокол №6 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

10. За результатами таємного голосування вважати рекомендованою на посаду  

доцента кафедри управління  Краус Катерину Миколаївну. 

 

Голосували: «за» - 9 

                 «проти» - 0 

        «недійсний» - 0 

   

7. Про рекомендацію кандидатури Панченко Алли Гнатівни для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

 

СЛУХАЛИ:  

Завідувач кафедри управління Акіліна О.В. оголосила головні позиції мотивованого 

висновку стосовно професійних та особистісних  якостей претендента на посаду доцента 

кафедри управління Панченко Алли Гнатівни. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гладкова В.М., Поспєлова Т.В., Яковенко І.В., Удовиченко В.П. з 

позитивними відгуками 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол №1 виборів лічильної комісії, обраної кафедрою управління від 

29 травня 2019 р. 



2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

11. Затвердити протокол №7 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

12. За результатами таємного голосування вважати рекомендованою на посаду  

доцента кафедри управління  Панченко Аллу Гнатівну. 

 

Голосували: «за» - 9 

                 «проти» - 0 

        «недійсний» - 0 

   

8. Про рекомендацію кандидатури Яковенко Ігоря Валентиновича для обрання 

на посаду доцента кафедри управління 

 

СЛУХАЛИ:  
Завідувач кафедри управління Акіліна О.В. оголосила головні позиції мотивованого 

висновку стосовно професійних та особистісних  якостей претендента на посаду доцента 

кафедри управління Яковенко Ігоря Валентиновича. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тимчик О.А., Поспєлова Т.В., Панченко А.Г. з позитивними 

відгуками 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол №1 виборів лічильної комісії, обраної кафедрою управління від 

29 травня 2019 р. 

2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

13. Затвердити протокол №8 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

14. За результатами таємного голосування вважати рекомендованим на посаду  

доцента кафедри управління  Яковенко Ігоря Валентиновича. 

 

Голосували: «за» - 9 

                 «проти» - 0 

        «недійсний» - 0 

   

9. Про рекомендацію кандидатури Тимчик Олени Анатоліївни для обрання на 

посаду доцента кафедри управління 

 

СЛУХАЛИ:  
Завідувач кафедри управління Акіліна О.В. оголосила головні позиції мотивованого 

висновку стосовно професійних та особистісних  якостей претендента на посаду доцента 

кафедри управління Тимчик Олени Анатоліївни. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гладкова В.М., Поспєлова Т.В., Яковенко І.В. з позитивними 

відгуками 
 



УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол №1 виборів лічильної комісії, обраної кафедрою управління від 

29 травня 2019 р. 

2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

15. Затвердити протокол №9 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

16. За результатами таємного голосування вважати рекомендованою на посаду  

доцента кафедри управління  Тимчик Олену Анатоліївну. 

 

Голосували: «за» - 9 

                 «проти» - 0 

        «недійсний» - 0 

 

10. Про рекомендацію кандидатури Синициної Наталії Геогріївни для обрання 

на посаду доцента кафедри управління 

 

СЛУХАЛИ:  
Завідувач кафедри управління Акіліна О.В. оголосила головні позиції мотивованого 

висновку стосовно професійних та особистісних  якостей претендента на посаду доцента 

кафедри управління Синициної Наталії Геогріївни. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тимчик О.А., Поспєлова Т.В., Яковенко І.В. з позитивними 

відгуками 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол №1 виборів лічильної комісії, обраної кафедрою управління від 

29 травня 2019 р. 

2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

17. Затвердити протокол №10 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою 

управління від 29 травня 2019 р. 

18. За результатами таємного голосування вважати рекомендованою на посаду  

доцента кафедри управління  Синицину Наталію Геогріївну. 

 

Голосували: «за» - 8 

                 «проти» - 1 

        «недійсний» - 0 

 

11. Про рекомендацію кандидатури Тарновська Ірини Віталіївни для обрання 

на посаду доцента кафедри управління 

 

СЛУХАЛИ:  

Завідувач кафедри управління Акіліна О.В. оголосила головні позиції мотивованого 

висновку стосовно професійних та особистісних  якостей претендента на посаду доцента 

кафедри управління Тарнавської Ірини Віталіївни. 

 

ВИСТУПИЛИ: Поспєлова Т.В., Гладкова з негативними відгуками 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол №1 виборів лічильної комісії, обраної кафедрою управління від 

29 травня 2019 р. 

2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою управління 

від 29 травня 2019 р. 

17. Затвердити протокол №11 засідання лічильної комісії, обраної кафедрою 

управління від 29 травня 2019 р. 

18. За результатами таємного голосування не рекомендувати на посаду  доцента 

кафедри управління  Тарнавську Ірину Віталіївну. 

 

Голосували: «за» - 1 

                 «проти» - 9 

        «недійсний» - 0 

 


