
Протокол №7 

засідання кафедри «Екології та біотехнологій» 

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського  

 
від 23.01.2023 р. 

присутні 17 членів кафедри з 21. 

 

Присутні: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок денний. 

 

1. Про результати осіннього семестру та академуспішність (ліквідація 

академзаборгованостей, заборгованостей оплати за навчання по 

контракту). 

2. Про підготовку до акредитації. 

3. Про профорієнтацію серед майбутніх вступників. 

4. Про кандидатів за визначеною квотою 2/3 складу кафедри виборних 

представників, що працюють на постійній основі до загальних зборів 

трудового колективу. 

5. Різне.  
 

1. Про результати осіннього семестру та академуспішність(ліквідація 

академзаборгованостей, заборгованостей оплати за навчання по контракту). 

 

Слухали:кураторів академічних груп  

Виступили: проф. Шмандій В.М., доц. Бездєнєжних Л.А., Харламова О.В., 

Ригас Т.Є., Сакун О.А., Мазницька О.В., Дігтяр С.В. про роботу серед 

студентів-боржників щодо роз’яснення негативних наслідків їх заборгованості. 

Ухвалили: Інформацію взяти до уваги. 

 

 

Професори:  Никифоров В.В., Шмандій В.М., 

Солошич. І.О., 

 

доценти:  Новохатько О.В., Бездєнєжних Л.А., 

Єлізаров М.О., Мазницька О.В., 

Пасенко А.В., Дігтяр С.В., Сакун О.А., 

Кухаренко Д.В., Харламова О.В., 

Ригас Т.Є. 

  

інженер:  Симоненко О.П. 

провідний фахівець з 

лаб. обладнання 

учбовий майстер: 

 

Знайко В.Ю. 

Дрегваль А.М., Бездєнєжних А.І. 

студенти:  



2. Про підготовку до акредитації. 

 

Слухали:гарантів освітніх програм за спеціальностями 101 та 162. 

Виступили: проф. Шмандій В.М. щодо графіку підготовки до процедури 

акредитації ОП за спеціальністю 101, а доц. Дігтяр С.В. щодо заходів, 

спрямованих на підготовку до акредитації ОП за спеціальністю 162. 

Ухвалили: Інформацію взяти до уваги. 

 

3. Про профорієнтацію серед майбутніх вступників. 

 

Слухали:зав. каф. доц. Новохатько О.В. про комплекс агітаційних заходів 

серед майбутніх вступників щодо їхньої профорієнтації на період вступної 

кампанії 2023 року. 

Виступили: доц. Дігтяр С.В. закликав викладачів кафедри активніше 

долучатися до заходів, що регулярно проводяться. 

Ухвалили: зробити проведення онлайн-заходів з профорієнтації потенційних 

вступників регулярним.  

 

4. Про кандидатів за визначеною квотою 2/3 складу кафедри виборних 

представників, що працюють на постійній основі до загальних зборів трудового 

колективу. 

 

Слухали:зав. каф. доц. Новохатько О.В. про потребу обрати з колективу 

кафедри потрібну кількість представників до загальних зборів трудового 

колективу. 

Виступили: проф. Шмандій В.М. щодо необхідності даної процедури. 

Ухвалили: Обрати від кафедри ЕКБ в якості представників до загальних зборів 

трудового колективу: професорів Шмандія В.М., Солошич І.О., Новохатько 

О.В. та доцентів Дігтяря С.В., Мазницьку О.В., Пасенко А.В., Ригас Т.,Є., 

Харламову О.В.. 

 

5. Різне. 

 

Слухали:зав. каф. доц. Новохатько О.В. щодо приведення до ладу аудиторій 

1408-А, 1409 та 1410 після заміни в них вікон. 

Виступили: доц. Дігтяр С.В. з пропозицією залучення до цієї процедури 

студентів за їх бажанням. 

Ухвалили: Провести прибирання у зазначених аудиторіях у найкоротші строки 

до початку навчального процесу. 
 

 

Завідувач кафедри ЕКБ      О.В.Новохатько 

 

 

Секретар кафедри      С.В.Дігтяр 
 
 


