
Протокол №02-17
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

м. Черкаси 24 травня 2017 р.

Присутні:
Голова Вченої ради: професор Куклін О. В.
Члени Вченої ради:
доц. Азьмук Н. А.; Бондаренко В. М.; доц. Васильчук Є. О.; 
Гензерська О. О.; Грек Л. К.; доц. Дернова І. А.; Джолос В. А.; доц. 
Здір В. А .; Ковальська Н. В.; Козенкова Л. О.; Кочин С. О. 
Красюк Л. В.; доц. Кузнецова Н. Б.; Мачульський С. О. 
Музиченко В. М.; Мустафа О. О.; Піскова С. П.; доц. Проценко О. Л.; 
Сасова Е. Н.; Фастовська О. Т.; Фахрадова В. С.; доц. Хотунов В. І. 
(список присутніх додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про стан виховної робота зі студентами, які мешкають в 
гуртожитку: організація, проблеми, досягнення.

Доповідає: Богун М.М., заступник директора з виховної роботи

2. Про підсумки спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 
роботи зі студентами у 2016-2017 н. р.

Доповідає: Козенкова Л.О., керівник фізичного виховання

3. Про кандидатури студентів, які претендують на отримання 
дипломів з відзнакою, золотих та срібних медалей.

Доповідають: Піскова С.П., Здір В.А., доц. Кузнецова Н.Б., доц. 
Хотунов В.І., завідувачі відділень, Музиченко В.М., методист

4. Різне.
4.1. Про ребрендинг вступної кампанії 2017 року.

Доповідає: Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В.
4.2. Про питання головування на Вчених радах коледжу.



Доповідає: Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В.

1. Виступили:
Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. який повідомив, що 

заступник директора з навчально-виховної роботи Богун М. М. 
знаходиться у відпустці. Разом з тим, він вчасно надав матеріали до 
їх розгляду членами Вченої ради. Враховуючи те, що всі члени 
Вченої ради повинні були ознайомитися з ними до засідання. Голова 
Вченої ради запросив членів Вченої ради до обговорення наданих 
Богуном М. М. матеріалів.

З питання виступила Сасова Е. Н., голова органу стдентського 
самоврядування гуртожитку коледжу, яка повідомила, що у 2 
семестрі кількість порушень дисципліни в гуртожитку зменшилася, 
порівняно з першим семестром. Студентська рада гуртожитку бере 
активну участь у запобігання проявам недисциплівнованості. 
Регулярно проводяться її планові засідання, на яких серед іншого 
озглядаються і питання поведінки студентів-мешканців гурожитку.

За результатами обговорення наданих матеріалів головою 
Вченої ради коледжу проф. Кукліним О. В. було запропоновано 
вважати стан виховної роботи зі студентами, які мешкають в 
гуртожитку задовільним. Також було рекомендовано продовжити 
практику залучення студентське самоврядування коледжу та 
гуртожитку до планування виховної роботи в гуртожитку та ви 
рішення проблемних питань.

Матеріали доповіді Богуна М. М. додаються до цього 
протоколу

1. Голосували:
“ за” - 23 осзоби 
“ проти” - 0 осіб 
“ утримались” - 0 осіб

1. Вирішили:



1) Вважати стан виховної роботи зі студентами, які мешкають в 
гуртожитку задовільним.

2) Забезпечити тісну взаємодію адміністрації зі студентським 
самоврядуванням в питаннях планування виховної роботи зі 
студентами, які мешкають в гуртожитку та вирішення проблем, 
які виникають у студентів-мешканців гуртожитку відобразивши 
це в річних планах роботи коледжу в частині 
навчально-виховної роботи та в річних планах роботи органів 
студентського самоврядування коледжу і гуртожитку.

2. Виступили:
Козенкова Л. В., яка доповіла про результати проведення XVII 

Спартакіади Коледжу.
Також вона сказала за результатами І Спортивних ігор 

Черкаської області серед навчальних закладів типу: коледжі, 
технікуми - Черкаський державний бізнес-коледж посів у загальному 
заліку III місце. У минулому році досягнення на змаганнях між 
коледжами і технікумами були вищими - 1 місце.

Ситуація, яка склалася в цьому році зумовлена тим, що у 
програму Спортивних ігор були включені окремі дисципліни легкої 
атлетики, які передбачають наявність високих спортивних кондицій у 
їх учасників. У коледжі акцент робиться на розвиткові і залученні 
широкого кола студентів до фізичної культури, а не до спорту 
високих досягнень. Відповідно перед представниками коледжу, які 
брали участь у змаганнях з легкої атлетики не ставилося завдання 
отримай призове місце за будь-яку ціну.

З питання виступив голова Вченої ради, проф. Куклін О. В., 
який сказав, що дійсно, впродовж останніх 5 років з метою 
збереження здоров’я і життя студентів у коледжі на уроках фізичного 
виховання студенти прцюють з помірним навантаженням та з 
урахуванням їх особистих фізичних особливостей.

Він запропонував вважати стан спортивно-масової та 
фізкультурно-оздоровчої роботи в коледжі задовільним.



Матеріали виступу Козенкової Л. О. додаються до цього 
протоколу.

2. Голосували:
“ за” - 23 особи 
“ проти” - 0 осіб 
“ утримались” - 0 осіб

2. Вирішили:
1) Вважати стан спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої

роботи у коледжі задовільним.

З Виступили:
Піскова С. П. - завідувач відділення підприємництва та 

маркетингу, доц. Здір В. А. - завідувач відділення обліку і фінансів, 
доц. Кузнецова Н. Б. - завідувач відділення економіки, доц. Хотунов 
В. І. - завідувач відділення інформаційних технологій та Музиченко 
В. М., методист.

Доц. Хотунов В. І. та Музиченко В. А. у своїх виступах 
зазначили, що є категорія студентів, які претендують на отримання 
диплому з відзнакою, однак не мають права його отримати через те, 
що мають по одній оцінці “задовільно”. Це зокрема студенти 
Канівець Аліна (група 2П-13) та Овчаренко Вікторія (група 1Д-13). 
Враховуючи, що ці студенти мають високі бали з усіх без інших 
предметів, вони запропонували, у порядку виключення та у разі 
бажання студентів, дозволити їм повторно здати іспити з дисциплін, 
з яких вони мають оцінку “задовільно”.

Голова вченої ради, проф. Куклін О. В. зауважив, що крім 
питання критеріїв для вручення дипломів з відзнакою є ще одне 
питання у сфері оцінювання навчальних досягнень студентів 
коледжу, яке потребує вирішення. Зокрема це питання оцінювання 
навчальних досягнень студентів, які посідають високі місця на 
предметних олімпіадах та конкурсах на обласному та державному 
рівнях, іноді буває так, що оцінка такого студента з предмета, з якого 
він посів призове місце на Олімпіаді (Конкурсі) є низькою.



Доц. Хотунов В. І сказав, що це може бути зумовлено тим, що 
студент багато силі часу віддає підготовці до участі в Олімпіаді 
(конкурсі), а високе місце, яке він займає за результатами участі в 
них як раз і свідчить про його високий рівень теоретичних знань і 
практичної підготовки. Це підтвердила і Ковальська Н. В.

Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. запропонував 
розробити Положення про підсумкове оцінювання навчальних 
досягнень студентів Черкаського державного бізнес-коледжу з 
навчальних дисциплін (або модулів навчальних дисциплін), з яких 
вони посіли призові місця на Олімпіадах (Конкурсах) обласного, 
державного рівня.

Він запропонував взяти до уваги дані щодо претендентів на 
отримання дипломів з відзнакою та золотих (срібних) медалей, які 
були доведені завудувачами відділень та методистом 
Музиченко В. М., дозволити у порядку виключення, у разі бажання 
студентів, Канівець Аліни (група 2П-13) та Овчаренко Вікторії (група 
1Д-13) дозволити їм повторно здати іспити з дисциплін, з яких вони 
мають оцінку “задовільно” для отримання диплома з відзнакою та 
доручити заступнику директора з НМР, доц. Азьмук Н. А. 
організувати розробку та подання на чергове засідання Вченої ради 
коледжу для обговореня і затвердження проекти положень Про 
диплом з відзнакою Черкаського державного бізнес-коледжу та Про 
про підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів 
Черкаського державного бізнес-коледжу з навчальних дисциплін 
(або модулів навчальних дисциплін), з яких вони посіли призові 
місця на Олімпіадах (Конкурсах) обласного, державного рівня, а 
також проектів наказів про введення цих положень в дію.

Матеріали виступів завідувачів відділень та методиста 
Музиченко В. М. додаються до цього протоколу.

3. Голосували:
“ за” - 23 особи 
“ проти” - 0 осіб 
“ утримались” - 0 осіб



3. Вирішили:
1) Взяти до уваги дані наведені у виступах завідувачів відділень 

та методиста Музиченко В. М.
2) У порядку виключення та у разі бажання студентів Канівець 

Аліни (група 2П-13) та Овчаренко Вікторії (група 1Д-13), 
дозволити їм повторно здати іспити з дисциплін, з яких вони 
мають оцінку “задовільно” для отримання диплома з 
відзнакою.

3) В подальшому, для забезпечення розуміння тенденцій, 
висвітлення питань, які виносяться на засідання Вченої ради, 
здійснювати порівнюючи поточні результати з аналогічними 
результатами за два попередні роки.

4) Доручити заступникові директора з навчально-методичної 
роботи доц. Азьмук Н. А. організувати розробку та подання для 
обговорення та затвердження на черговому засіданні Вченої 
ради коледжу Положення про диплом з відзнакою Черкаського 
державного бізнес-коледжу, а також проекту наказу про 
введення в дію цього Положення.

5) Доручити заступникові директора з навчально-методичної 
роботи доц. Азьмук Н. А. організувати розробку та подання для 
обговорення та затвердження на черговому засіданні Вченої 
ради коледжу Положення про підсумкове оцінювання 
навчальних досягнень студентів Черкаського державного 
бізнес-коледжу з навчальних дисциплін (або модулів 
навчальних дисциплін), з яких вони посіли призові місця на 
Олімпіадах (Конкурсах) обласного, державного рівня, а також 
проекту наказу про введення в дію цього Положення також 
проекту наказу про введення в дію цього Положення.

4.
4.1. Виступили:

Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В., який провів аналіз 
демографічних тенденцій в Україні та Черкаській області. Він 
повідомив, що ці дані говорять про те,що конкурентна



боротьба між ВНЗ і далі буде загострюватися і “вижити” в цій 
ситуації зможуть лише ті ВНЗ, які зрозуміють сучасні тенденції 
вітчизняної, європейської та світової освіти. Зокрема, 
необхідністю нині для коледжу є акцентування зв’язків з 
іноземними партнерами, можливість студентів та випускників 
коледжу навчатися та проходити практику за кордоном, що 
дасть їм можливість як набути професійні навички, так і 
заробити кошти на своє навчання. Крім того, вагомим 
аргументом на користь вступу до коледжу є його участь у 
міжнародних програмах.

Він запропонував, у зв’язку із зазначеним вище, 
переглянути структуру і зміст рекламних матеріалів коледжу, а 
також змінити парадигму агітаційної роботи зі вступниками, 
зміщуючи акценти на можливості академічної мобільності під 
час навчання у коледжі і продовження освіти за кордоном після 
його закінчення.

4.1. Голосували:
“ за” - 23 особи 
“ проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб

4.1. Вирішили:
1) Приймальній комісії під час своєї роботи настійливо звертати 

увагу вступників на безперечні переваги навчання в коледжі.
2) Активно працювати над збільшенням місць проходження 

практики студентами коледжу за кордоном та розширенням 
географії співробітництва з іноземними навчальними 
закладами, акцентуючи увагу на зебезпеченні зв’язків з 
унікальними іноземними партнерами.

4.2. Виступили:
Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. запропонував 

наступний порядок головування на Вченій раді у разі його 
відсутності: на засіданні Вченої ради коледжу головує



заступник директора, доц. Азьмук Н. А., а у разі відсутності на 
засіданні Вченої ради Коледжу їх обох - заступник директора, 
доц Проценко О. Л.

4.2. Голосували:
“ за” - 23 особи 
“ проти” - 0 осіб 
“ утримались” - 0 осіб

4.2. Вирішили:
1) Затвердити такий порядок головування на Вченій раді: у разі 

відсутності на засіданні її голови, проф. Кукліна О. В. - головує доц. 
Азьмук Н. А., а у разі одночасної відсутності на засіданні Вченої 
ради проф. Кукліна О. В. і доц. Азьмук Н. А. головує заступник 
директора, доц Проценко О. Л.

Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. повідомив, що її 
наступне засідання відбудеться 02.06.2017 о 13 год. 10 хв. в к. 207. 
Орієнтовний порядок денний:

1) Розгляд та затвердження Правил прийому на навчання до 
Черкаського державного бізнес-коледжу для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 
році.

2) Розгляд та затвердження Положення про склад та структуру 
електронних навчальних матеріалів.

3) Розгляд та затвердження Положення про диплом з відзнакою 
Черкаського державного бізнес-коледжу.

4) Про особливості розподілу педагогічного навантаження у 
2017/2018 навчальному році.

Голова Вченої ради, 
директор, професор

Секретар Вченої ради, 
заступник директора, доцент

5) Різне.

О. В. Куклін

О. Л. Проценко



№
з/п
1

7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Додаток Г  '/
ІіРіб гч-ої-м*'

Прізвище, ім’я по батькові

Азьмук Н.А.
Богун М.М.
Бондаренко В.М.
Бурмістров С.В.
Васильчук Є.О.
Гензерська О.О.
Грек Л.К.
Гунько П.М.
Дернова І.А.
Джолос С.В.
Єфіменко Т.О.
Залозна Т.Г.
Здір В.А.
Ковальська Н.В.
Козенкова Л.О.
Кочин С.О.
Красюк В.Л.
Кузнецова Н.Б.
Куклін О.В.
Куксенко С.І.
Мачульський С.О.
Музиченко В.М.
Мустафа О.О.
Піскова С.П.
Проценко О.Л.
Сасова Е.Н.
Фастовська О.Т.
Фахрадова В.С.
Хотунов В.І.
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Організація та стан виховної роботи у гуртожитку ЧДБК

за 2016 -  2017 н.р.

У студентському гуртожитку станом на 01.05.2017 року проживає 243 

студента, з них 116 юнаків, 127 дівчат.

Соціальний паспорт гуртожитку

№ Категорія студентів Кількість осіб

1. діти сироти 5

2. напівсироти 10

3. з неповних сімей 15

4. з багатодітних сімей 15

5. внутрішньо переміщені особи 3

6. інваліди 1-3 групи 4

7. малозабезпечені 2

8. діти учасників АТО 4

Виховна робота у гуртожитку проводиться згідно річного плану 

виховної роботи у гуртожитку Черкаського державного бізнес-коледжу на 

2016/2017 н.р., який включає виховні та навчально-просвітницькі заходи з 

національно-патріотичного, правового, художньо-естетичного, екологічного, 

тендерного, фізичного, трудового виховання та спрямовані на формування 

суспільної та громадської активності студентів, а також здорового способу 

життя.

Усі мешканці гуртожитку ознайомлені з «Правила внутрішнього 

розпорядку гуртожитку» та проведено інструктаж з охорони праці та 

безпеки життєдіяльносіт, а також створено інформаційний стенд.

Ключовими справами були: профілактична робота зі студентами, 

робота щодо організації дозвілля,естетичного оформлення приміщень 

гуртожитку, підтримка належного санітарного стану кімнат та робота з 

метою згуртування студентського колективу.



На рівень вихованості студентів, розвиток їх суспільної активності, 

відповідальності, готовності до вирішення життєвих і соціальних завдань, а 

також інтелектуальний, фізичний та розвиток морально-етичних, естетичних 

смаків вплинула систематична робота вихователів, студентської ради 

гуртожитку та спортивного клубу «Гермес» який організовував спортивні 

змагання протягом року. Проведені цикли бесід, зустрічі з фахівцями різних 

напрямків, систематична корекційна робота практичного психолога 

(індивідуальні та групові консультації) щодо профілактики правопорушень 

та формуванню ціннісного ставлення до себе і свого здоров’я позитивно 

вплинули на рівень вихованості та всебічний розвитку студентів. Проведено 

зустріч із підлітковим лікарем-наркологом Карась Н.Ф. на тему: «Ризики 

вживання підлітками психоактивних речовин». Усі студенти пільгового 

контингенту та схильні до правопорушень були під постійним контролем 

вихователів протягом року. Постійно ведеться співпраця з батьками 

студентів (консультації для батьків з питань поведінки та проживання 

студентів у гуртожитку).

У гуртожитку працює обрана загальними зборами студентів-мешканців 

гуртожитку - студентська рада у кількості 39 осіб.

Склад студентської ради гуртожитку

№ Посада ПІП студента № групи

Голова студради Кочин Світлана 1КД-14

Заступник голови студради Бенедь Максим 1П-15

Голови комітетів студради:

- навчального Правда Вікторія 1Е-14

- культурно-масової роботи Нестеренко Євгеній ЗП-15

- санітарно-побутового Поліщук Діана 2Д-16

- спортивно-масового Мандрика Роман ЇМ-16;



- редколегія Бабушко Богдан 1Б-15

У цьому навчальному році на засіданнях студради розглядалися 

питання про дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку та виконання умов договору, про організацію дозвілля, про 

виселення студентів з гуртожитку за недотримання правил внутрішнього 

розпорядку та інше.

Голови комітету звітували про організацію і проведення культурно- 

масових заходів у гуртожитку, про хід спортивних змагань, про хід змагання 

за кращу кімнату, про роботу старостату, редколегій.

На кінець навчального року заплановане підсумкове засідання 

студради, де будуть підведені підсумки роботи студради за рік, визначено 

три найкращі кімнати гуртожитку, та надано інформацію щодо ремонту 

кімнат перед літніми канікулами.

Основні проблеми у гуртожитку -  вживання студентами алкогольних 

напоїв та куріння тютюнових виробів.

Вже на початку навчального року за розпиття спиртних напоїв у 

гуртожитку і перебування у стані алкогольного сп’яніння із гуртожитку були 

виселені: Шевченко Сергій група №ЗК-14, Грищенко Владислав група 

№1КД-15, Завальнюк Богдан група №2К-13, Мінаков Ігор група №1Ф-14, 

Помаз Віктор група №ЗК-13.

У гуртожитку налагоджена робота старостату, який допомагає 

вихователям гуртожитку організовувати та слідкувати за належним станом, 

кімнат та приміщень на поверхах, допомагає студентській раді 

організовувати культмасові та тематичні вечори.



Склад старостату гуртожитку

№ Посада ПІП студента № групи

1 II поверх -  староста 

поверху

Бірченко Анна 1Е-15

заступник старости 

поверху

Кишицька Ірина 1Б-15

2 III поверх -  староста 

поверху

Верещака Наталія ЗБ-15

заступник старости 

поверху -

Говрас Олександр 1К-13

3 V поверх -  староста 

поверху

Бевз Анастасія 1Е-16

заступник старости 

поверху

Бут Юлія 1Д-16

Найактивніші організатори і учасники культурно-масової роботи у 

гуртожитку 2016/2017 н.р. є :

• Кочин Світлана,

• Нестеренко Євгенія,

• Мартинюк Вікторія,

• Снісар Анастасія,

• Колісник Микола,

• Дульський Іван,

• Макушенко Дар’я,

• Бабушко Богдан.

Саме завдяки їм у гуртожитку в цьому році пройшли тематичні вечори: 

«Будьмо знайомі» 12.09.16 р., «Осінні сюжети» 13.10.16 р., до Міжнародного 

дня дружби 24.11.16 р., молодіжний вечір до Дня святого Валентина 

«Чарівний вечір про кохання» 15.02.17 р., тематичний вечір до 8 березня 

6.03.17 р., «Смійтесь друзі на здоров’я» 1.04.17 р.



Спортивно-масовий комітет організував спортивні змагання.

З 27 лютого по 12 березня 2017 року у гуртожитку пройшли змагання із 

шашок, шахмат і настільного тенісу серед юнаків і дівчат.

Організаторами змагань були:

Запасний Олександр, група №1П-14;

Мандрика Роман, група №1М-16;

Поліщук Ірина, група №1Т-16;

Лисенко Яна, група №10-16;

Володарами призових місць стали: Мандрика Роман, Лінчевська Олена, 

Трунденко Владислав, Гречаний Дмитро, Запасний Олександр, Кузьменко 

Роман, Макушенко Дар’я, Царюк Анжела.

Переможці та організатори змагань були нагороджені на черговому 

засіданні студради головного спортивного клубу «Гермес» Шеревенею А.Д. 

грамотами, медалями та призовими подарунками.

Заступник директора з виховної рс"

та міжнародних зв'язків
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Підсумки спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи
зі студентами у 2016-2017 н. р.

Фізкультурно-оздоровча робота розпочинається з вересня місяця -  однодобовими походами, які 
традиційно на початку осені організує циклова комісія фізичного виховання для студентів І-ІІ курсу. 
В цьому році в поході приймали участь 27 академічних груп (460 осіб). Походи надають студентам 
можливість краще познайомитися один з одним та перевірити на міцність й витривалість свої 
колективи. У програмі, крім спортивно -  туристичних естафет, проводяться конкурси кашоварів та 
найкращої презентації каші.

З жовтня місяця розпочали роботу спортивні секції:

Волейбол-41 ;
Баскетбол -  28;
Міні-футбол -12 ;
Настільний теніс -19 ;
Шейпінг-22;
Атлетизм -1 6

Всього в секціях займають 138 осіб.

Згідно Положення о проведенні XVII Спартакіади коледжу з 26 вересня -1 1  жовтня 2016 року 
проходили змагання з футболу, в яких приймали участь 10 академічних груп. Кількість учасників: 80 
осіб.

Переможцями змагань стали :

I місце -  збірна бакалаврату;

II м ісце-гр. № 1Ф-15;

III місце -  гр. № 1Е-15

Послідуючим видом змагань був -  настільний теніс. Змагання проходили з 2 -  11 листопада 2016 
року. Кількість учасників: 30 осіб.

Переможцями змагань стали :

Юнаки

I місце -  Кушнір П. гр. № 1Кд-14

II місце -Зражевський О. гр. № 1Е -14

III місце -  Запасний О. гр. № 1П-14 

Дівчата

I місце -  Лінчевська О. гр. № 1Б-14

II місце -  Царюк А. гр. № ЗЕ-16

III місце -  Басенко В. гр. № ЗЕ-16



Послідуючий вид змагань -  шахи. Проходили змагання з 24 листопада -  14 грудня 2016 року. 

Переможцями змагань стали :

Юнаки

I місце -  Омельченко Р. гр. № ЗК-16

II місце -  Бойко С. гр. № 2М -16

III місце -  Мандрика Р. гр. № 1М-16 

Дівчата

I місце -  Проскура А. гр. № 1Ф-14

II місце -Лінчевська О. гр. № 1Б-14

Послідуючий вид змагань -  баскетбол. Проходили змагання з 12 -  21 грудня 2016 року. У 
змаганнях приймали участь 12 команд в загальній кількості -  66 осіб.

Переможцями змагань стали :

I місце -  збірна бакалаврату;

II місце -  зб.гр. № ПТ-16 -  1Кд-14;

III місце -  зб.гр. № 2К-15 -  ЗК-16

Послідуючий вид змагань -  волейбол. Проходили змагання з 04 квітня -  05 травня 2017 року. У 
змаганнях приймали участь 14 команд в загальній кількості -124  особи.

Переможцями змагань стали :

I місце -  гр. № ЗП-15;

II місце -  гр. № 2П-13;

III місце -  гр. № 2К-13;

За період II - го семестру 2016-2017 навчального року згідно програми І Спортивних ігор Черкаської 
області серед навчальних закладів типу: коледжі,технікуми були проведені змагання за 
наступними видами спорту:

Настільний теніс -  І місце;
Шахи -  II місце;
Волейбол -  І місце -  збірна дівчат коледжу;

III місце-збірна юнаків;
Баскетбол -  II місце - збірна юнаків;

IV місце -  збірна дівчат;
Міні-футбол - IV місце збірна юнаків

За результатами І Спортивних ігор Черкаської області серед навчальних закладів типу: 
коледжі,технікуми Черкаський державний бізнес-коледж посів III місце у загальному заліку.



постійне самовдосконалення викладачів циклової комісії (Крижановська О.М. -  прийняла 
участь в семінарі «Школа фітнес інструктора» в місті Києві.);
покращення матеріально-технічної бази коледжу(поновлення спортивного інвентарю); 
для спортивного вдосконалення студентів, які займаються у спортивних секціях-  
проведення товариських зустрічей з різних видів спорту, та приймання участі у змаганнях 
які проводять інші навчальні заклади та спортивні організації міста.

Щодо покращення роботи циклової комісії:

23.05.2017 р.

Керівник фізичного виховання Л.О.Козенкова
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про кандидатури студентів відділення дизайну на отримання дипломів з
відзнакою, золотих та срібних медалей

На відділенні «Дизайн» випускається одна група №1Д-13, в якій 

навчається 28 студентів.

Станом на 23 травня студенти здали екзаменаційну сесію та вийшли на 

дипломне проектування. Захист дипломних проектів планується провести 19-20 

червня.

За навчальним планом студенти вивчили 42 предмета разом з практиками, 

відповідно для отримання диплому з відзнакою кількість оцінок «добре» не 

повинна перевищувати 10, що складає менше 25% від загальної кількості 

предметів.

На диплом з відзнакою можуть претендувати троє студенів, що становить 

10,7% від загальної кількості випускників, а саме:

1) Кичата Маргарита Олександрівна -  всі оцінки «відмінно»;

2) Стецун Лілія Яківна -  1 оцінка «добре»;

3) Козлова Марія Сергіївна -  3 оцінки «добре».

Порушую клопотання про надання цим студентам дипломів з відзнакою.

Претенденти на отримання золотих та срібних медалей серед студентів 

другого курсу групи № ІД-15 відсутні.

Завідувач відділенні «Дизайн» 

23.05.2017

В. М. Музиченко



ЗВІТ

Організація та хід підготовки до випускних кваліфікаційних екзаменів, усунення 
недоліків, обговорення кандидатур на видачу диплому з відзнакою

на відділенні економіки

На відділенні економіки випускається 2 групи молодших спеціалістів (1Е-14 та ЗЕ-15, 
всього ЗО осіб) та 1 група бакалаврів (ЕП-15, 9 осіб), разом 39 осіб.

3 10 травня по 21 травня 2017 року в групі ЕП-15 з напряму підготовки «ЕП» відбулась 
екзаменаційна семестрова сесія, а для груп 1Е-14 та ЗЕ-15 зі спеціальності «ЕП» остання 
екзаменаційна сесія розпочалася з 22 травня і триватиме до по 02 червня 2017 року.

Група Кількість
осіб Претенденти на диплом з відзнакою

1Е-14
24/

2 ос. 
(8,3%)

Могильова Дар’я Юріївна ( 6 четвірок) 
Правда Вікторія Олександрівна (2 четвірки)

ЗЕ-15 6/
0 немає

ЕП-15 9/
0 немає

Всього 39 2 (5,1% у складі випускних груп)

З 05 червня 2017р. у студентів груп 1Е-14 та ЗЕ-15 буде проходить державна атестація. 
Комплексний державний іспит за фахом включатиме 5 навчальних дисциплін: Планування та 
організація діяльності підприємства; Фінансовий облік; Економічний аналіз; Економіка і 
нормування праці; Управління витратами.

З 22 травня 2017 р. по 11 червня 2017р. студенти групи ЕП-15 займатимуться підготовкою 
дипломних проектів, після чого з 06 червня - захист дипломів та написання комплексного 
державного іспиту за фахом. Комплексний державний іспит за фахом включатиме наступні 
дисципліни: Стратегія підприємства; Організація виробництва; Планування і контроль на 
підприємстві; Проектний аналіз.

Викладачі відділення економіки згідно розроблених графіків будуть проводити 
консультації до випускних іспитів.

Претендентів на срібні та золоті медалі з числа другокурсників (група 1Е-15) на відділенні
немає.

Завідуючий відділенням 
економіки, к.е.н.

23.05.2017

Кузнецова Н.Б.



ЗВІТ

На відділенні „Інформаційних технологій” нараховується 4 випускні 
групи, 2 групи 1К-13, 2К-13 зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж» та 2 групи 1П-13, 2П-13 зі спеціальності «Розробки 
програмного забезпечення». Загальна кількість випускників -  101.

Кількість студентів, які претендують на отримання дипломів з 
відзнакою по відділенню складає 5 осіб, що становить 5% від загальної 
кількості випускників.

За спеціальністю «Обслуговування комп'ютерних систем та мереж» 
ОКР молодший спеціаліст в групі 1К-13 випускається 21 студент, із них 1 
студент претендує на отримання диплому з відзнакою, що складає 5% від 
загальної кількості студентів у групі, а саме Красніков Роман Миколайович. 
Станом на 22.05.17 року студент має лише чотири «4» з навчальних 
предметів. Квота складає 10 четвірок.

В групі 2К-13 випускається 32 студенти, претенденти на диплом з 
відзнакою відсутні.

За спеціальністю «Розробка програмного забезпечення», ОКР 
молодший спеціаліст в групі 1П-13 налічується 24 випускники із них З 
студенти є претендентами на отримання дипломів з відзнакою, що складає 
12%. Станом на 22.05.2017 року дані студенти мають наступну кількість 
четвірок з навчальних предметів за період навчання: Бердник Оксана 
Олександрівна має дві «4», Шевченко Ірина Ігорівна -  жодної «4», Шлапак 
Василь Сергійович має одинадцять «4». Квота складає 11 четвірок.

В групі 2ГІ-13 налічується 24 випускники із них 1 студентка є 
претендентом на отримання диплому з відзнакою, що складає 4%. Станом на 
22.05.2017 року дана студентка має 54 оцінки «відмінно», 8 оцінок «добре» 
та 1 оцінку «задовільно». Квота складає 11 четвірок. Заступником директора 
з навчально-методичної роботи Азьмук Н. А. студентці Канівець А. В. 
дозволено перескласти оцінку «задовільно», щоб отримати диплом з 
«відзнакою».

Претенденти на отримання золотих та срібних медалей на відділення 
відсутні.

Про кандидатури студентів, які претендують на отримання дипломів з
відзнакою, золотих та срібних медалей

Завідуючий відділенням 
„Інформаційних технологій» В.І. Хотунов



На відділенні „ Підприємництва та маркетингу ” нараховується З 

випускні групи, 2 групи - кваліфікаційний рівень „ молодший спеціаліст”, 1 

група -  кваліфікаційний рівень „бакалавр”. Загальна кількість випускників -  

46, із них -  9 бакалаврів.

Кількість студентів, які претендують на отримання дипломів з 

відзнакою по відділенні складає 7 осіб, що становить 15,17% від загальної 

кількості випускників.

За ОКР бакалавр, напрям підготовки «Маркетинг», група М-15 

г випускається 9 студентів з яких два претендують на дипломи з відзнакою, що 

становить 22%. Станом на 22.05.2017 року претенденти мають наступну 

кількість «4» з навчальних предметів. Пустова Яна Миколаївна, має лише 

п’ятірки, Г’аврильченко Катерина Петрівна -  дві «4». Квота складає вісім «4»

, За спеціальністю «Комерційна діяльність», ОКР молодший спеціаліст 

група 1КД-14 випускається 16 студентів із них 2 студенти претендують на 

отримання диплому з відзнакою, що складає 12,5% від загальної кількості 

студентів у групі, а саме Калашник Яна Олександрівна та Темна Вікторія 

Вікторівна, які станом на 22.05.17 року мають лише чотири «4» з навчальних 

г предметів. Квота складає 8 четвірок.

За спеціальністю «Маркетингова діяльність », ОКР молодший 

спеціаліст група 1МД-14 налічується 21 випускник із них 3 студенти є 

претендентами на отримання дипломів з відзнакою, що складає 10%. Станом 

на 22.05.2017 року дані студенти мають наступну кількість четвірок з 

навчальних предметів за період навчання: Педько Марина Павлівна має одну 

«4», Лукаш Вікторія Вікторівна -  три «4», Макогін Юлія Василівна має 

чотири «4». Квота складає вісім «4».

Претенденти на отримання золотих та сріблих медалей на відділення 

г відсутні.

Про кандидатури студентів, які претендують на отримання дипломів з

відзнакою, золотих та срібних медалей

Завідуюча відділенням 
„ Підприємництва та маркетин

і
С.П. Піскова



На відділенні „Обліку та фінасів” нараховується 3 випускні групи, 2 
групи - кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”, 1 група -  
кваліфікаційний рівень „бакалавр”. Загальна кількість випускників -  61, із 
них -  12 бакалаврів.

Кількість студентів, які претендують на отримання дипломів з 
відзнакою по відділенні складає 12 осіб, що становить 20 % від загальної 
кількості випускників.

За спеціальністю «Бухгалтерський облік», ОКР молодший спеціаліст 
група 1 Б-14 випускається 29 студентів із них 6 студентів претендують на 
отримання диплому з відзнакою, що складає 21% від загальної кількості 
студентів у групі. Станом на 22.05.2017 року дані студенти мають наступну 
кількість четвірок та трійок з навчальних предметів за період навчання:

- Жорнова А.С. -  «4» - 4, «З» - 0;
- Ковшевацька Н.В. -  «4» - З, «З» - 0;
- Марутян В.В. -  «4» - 5, «З» - 0;
- Парахоня Н.А. -  «4» - 6, «З» - 1;
- Пилявська І.М. -  «4» - 2, «З» - 0;
- Пляченко Ф.В. -  «4» - 6, «З» - 1.

За спеціальністю «Фінанси і кредит», ОКР молодший спеціаліст група 
1Ф-14 налічується 20 випускників із них 3 студенти є претендентами на 
отримання дипломів з відзнакою, що складає 15%. Станом на 22.05.2017 року 
дані студенти мають наступну кількість четвірок та трійок з навчальних 
предметів за період навчання:

- Сидоренко А.С. -  «4» - 5, «З» - 0;
- Діляєва Є.І.— «4» - 6, «З» - 1;
- Яблонська А.С.- «7» - 0, «З» - 1.

За ОКР бакалавр, напрям підготовки «Облік і аудит», група ОА-15 
випускається 12 студентів з яких три претендують на дипломи з відзнакою. 
Станом на 22.05.2017 року претенденти мають наступну кількість «4» з 
навчальних предметів:

- Олійник Д.Г., має лише п’ятірки;
- Маган І.В. «4» - 1;
- Лепетуха Ю.С. «4» - 5.
Претенденти на отримання золотих та срібних медалей на відділення 

відсутні.

Завідувач відділення 
«Обліку та фінансів»

ЗВІТ
Про кандидатури студентів, які претендують на отримання дипломів з

відзнакою, золотих та срібних медалей


