
Протокол  №08-18/19 
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

м. Черкаси 27 лютого 2019 р. 
Присутні: 
Головуюча на засіданні Вченої ради: доц. Азьмук Н. А. 
Члени Вченої ради:  
Богун М. М.; 
доц. Бурмістров С. В.;  
Гензерська О. О.; 
Грек Л. К.;  
доц. Дернова І. А.;  
доц. Захарова М. В.; 
доц. Здір В. А.;  
Козенкова Л. О.; 
Ковальська Н.В.;  
доц. Кузнецова Н.Б.;  
доц. Куксенко С. І.;  
Музиченко В. М.; 
Мустафа О. О.;  
Оліфіренко В. М.;  
доц. Проценко О. Л.; 
проф. Пустовійт Р. Ф.; 
Фастовська О. Т.; 
доц.Хлєбнікова Н. Б.; 
Опалько К. О.; 
Тупота І.В. 
Запрошені: 
Рилова О. Ю. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про організацію вступної 
кампанії у 2019 році. 

Фастовс
ька О. Т. 

2. Про стан 
професійно-практичної 
підготовки студентів 
випускних груп та 
організацію співпраці з 
роботодавцями. 

Рилова 
О. Ю. 

3. Про затвердження вартості 
навчання студентів прийому 
2019 року ОКР “молодший 
спеціаліст” та ОС “бакалавр”. 

Фастовс
ька О. Т.  

 

1. Виступили:  
Завідувач навчально-методичного кабінету Фастовська О. Т., яка       

довела до відома присутніх інформацію щодо особливостей вступної        
кампанії у 2019 році.  

Текст доповіді прикладається до цього протоколу. 
Доповідачем та заст. директора з НМР доц. Азьмук Н.А. було          

наголошено на необхідності інтенсифікації вступної кампанії. 
У звязку з цим, було запропоновано прийняти рішення про         

іненсифікацію вступної агітації за рахунок збільшення відвідування       
шкіл, які розташовані за межами м. Черкаси, проведення        
інтернет-конференцій зі вступниками, ретельної організації днів      
відкритих дверей. 

 
1. Голосували: 
“за” - 21 осіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
1. Вирішили: 

1.1. Інтенсифікувати агітаційну кампанію за рахунок збільшення       
відвідування шкіл, які розташовані за межами м. Черкаси, проведення         
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інтернет-конференцій зі вступниками, ретельної організації днів      
відкритих дверей. 
 
 
 
 
2. Виступили:  

Завідувач практики Рилова О. Ю., яка проінформувала присутніх        
про стан практичної підготовки студентів та співпрацю з базами         
практики. 

Текст доповіді прикладається до цього протоколу. 
Головуючою на засіданні вченої ради заст. директора з НМР доц.          

Азьмук Н.А. було вказано на необхідність осучаснення договорів з         
базами практики оскільки дані про їх кількість та склад вимагаються          
при ліцензуванні та акредитації ЗВО. 
 

2. Голосували: 
“за” - 21 осіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
2. Вирішили: 

2.1. Доручити завідувачу практикою Риловій О. Ю. забезпечити        
осучаснення договорів з наявними базами практики та укладання        
нових договорів на проходження практики студентами бізнес-коледжу. 
 
3. Виступили:  

Завідувач навчально-методичного кабінету Фастовська О. Т., яка       
довела до відома присутніх інформацію щодо вартості навчання для         
вступнків 2019 року. 

Дані щодо запропонованих розмірів плати за навчання для        
вступників 2019 року прикладаються до цьоьго протоколу. 

Вона повідомила присутніх, що вартість навчання планується       
підняти лише на індекс інфляції попереднього року. Це дозволить         
бізнес-коледжу витримати цінову конкуренцію з іншими навчальними       
закладами м. Черкас та Черкаської області. 
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Зауважень і пропозицій від присутніх на засіданні вченої ради         

щодо цін на навчання для вступників у 2019 році не надійшло. 
Головуюча на засіданні вченої ради заст. директора з НМР доц.          

Азьмук Н.А. запропонувала затвердити вартість навчання для       
вступників 2019 року. 

 
 

3. Голосували: 
“за” - 21 осіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
3. Вирішили: 

3.1. Затвердити запропоновані розміри оплати за навчання для        
вступників 2019 року. 
 
 
Голова Вченої ради, доц.  Н. А. Азьмук 
 
Секретар Вченої ради          О. Л. Проценко  

 

 4  


