
26.04.2021 р.  Вчена рада Хіміко-технологічного факультету відбулася в дистанційному 

форматі. Голова Ради Ольга Володимирівна Лінючева привітала всіх та ознайомила з порядком 

денним.  

На порядку денному було  питання – вибори завідувача кафедри технології органічної хімії та 

технології органічних речовин. Претендент Фокін Андрій Артурович. На засіданні присутньо 29 з 29 

членів Вченої ради, що створює кворум та представників трудового колективу  ХТФ -8 

В.о. Голова Вченої Ради Лінючева О.В. 

Лінючева О.В. ознайомила ознайомила членів Вченої ради з новою  процедурою обрання 

завідувача кафедри. Голосування по кандидатурі проводилось таємно онлайн бюлетенями в системі 

Гугл-документ. 

Вчена рада заслухала виступ претендента на посаду завідувача кафедри  - звіт на основі 

Показників діяльності претендента. Розглянули висновок експертно-кваліфікаційної комісії Вченої 

ради університету про відповідність об’єктивних даних претендента  умовам коокіна А.А. конкурсу, 

вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників законом України 

«Про освіту».  

Декан Лінючева О.В. позитивно оцінила наукову роботу і показники Фокіна А.А. 

Результати голосування: 

За- 36 

Проти -немає 

По кандидатурі претендента Фонін А.А. як член Ради не голосував. 

На підставі проведеного голосування Факультет рекомендував Фокіна А.А. на посаду 

завідувача кафедри органічної хімії та технології  органічних речовин ХТФ. 

Сангінова О.В. 

-про надання грифів: у експертів знаходилось в роботі  методичні розробки, отримали 

позитивні відгуки, зауваження виправлені. Прошу проголосувати за рекомендацію факультету. 

Відбулося відкрите голосування –за рекомендацію одноголосно. Окрім того подано  підручник на 

гриф КПІ ім. І.Сікорського 

 

Косогін О.В. 

- про критичний аналіз поточного контролю: важливе зауваження, викладачі та завідувачі 

кафедр повинні відповідально ставитися про заповнення відомості поточног та календарного 

контролю студентів у Електронному кампусі. При аналізі 1 корпусу були зауваження щодо оцінки – не 

з'явився . Ця оцінка виставляється лише в тому випадку коли студент отримав мінімальну кількість 

балів (а це за шкалою університету 60 ) і не з'явився на контрольному заході. Якщо студент не набрав  

достатніх 60 балів, відповідно у відомості проставляється оцінка не допущений. Прошу звернути на це 

увагу. 

Хрокало Л.А. 

-про роботу приймальної комісії: на зараз формуються списки по технічним секретарям та 

формування складу приймальної комісії. Почалися засідання Приймальної комісії університету в 

якому я приймаю участь. 


