
 

Протокол  №06-17/18 

засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 
 

м. Черкаси 07 лютого 2018 р. 

 

Присутні: 

Головуючий на засіданні Вченої ради: Куклін О. В. 

Члени Вченої ради: доц. Азьмук Н.А.; Богун М.М.;                          

Бондаренко В. М.; доц. Бурмістров С. В.; доц. Васильчук Є. О.; 

Гензерська О.О.; Грек Л. К.; Дернова І.А.; доц. Джолос С. В.;                

доц. Здір В.А.; Ковальська Н.В.; Козенкова Л. О.; Красюк В. Л.;             

доц. Криворучко М.Ю.; доц. Кузнецова Н.Б.; доц. Куксенко С. І.; 

Музиченко В. М.; Мустафа О. О.; Оліфіренко В. М.; Опалько К. О. 

Піскова С.П.; доц. Проценко О.Л.; Фастовська О.Т.; Фахрадова В. С.; 

доц. Хотунов В.І.; Снісар А.М.; Сасова Е.Н. (список присутніх  членів 

Вченої ради додається). 

Запрошені: проф. Пустовійт Р. Ф. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про результати зимової екзаменаційної сесії. Доповідач: 
Н. А. Азьмук 

 
2. Про стан наукової, творчої та інноваційно-
пошукової роботи в Коледжі. 

 
Доповідач: 
Н. А. Азьмук 

 
3. Про стан фінансового забезпечення Коледжу 
у 2018 році. 

 
Доповідач: 
О. О. Гензерська 

 
4. Різне 

 

 
4.1. Про затвердження навчального плану курсів 
для підготовки для вступу у ЗВО України (для 
іноземних громадян). 

 
Доповідач: 
Проценко О. Л. 

 
4.2. Про стан планування державних закупівель 
на 2018 рік. 

 
Доповідач: 
Проценко О. Л. 

 
4.3. Про призначення іменних стипендій у ІІ 
семестрі 2017/2018 н.р. 

 
Доповідач: 
Богун М. М. 



 

 1. Виступили:  

Заступник директора з НМР доцент Азьмук Н. А. Вона довела 

до відома присутніх дані щодо результатів зимової екзаменаційної 

сесії. При цьому вона відмітила те, що на відділенні інформаційних 

технологій за результатами сесії значна кількість студентів (у тому 

числі і тих, що навчаються за бюджетні кошти) мають академічну 

заборгованість.  

Матеріали додаються до цього протоколу. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. запропонував створити 

робочу  групу для аналізу ситуації та провести засідання ради 

профілактики, на яку винести питання про стан ліквідації 

заборгованості студентами-боржниками. 

1. Голосували: 

  “за” - 28 оcіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

1. Вирішили: 

1) заступнику директора з НМР доц. Азьмук Н. А. створити 

робочу групу для вивчення питання та розробки заходів з 

ліквідації академічної заборгованості. 

2) заступнику директора з ВР Богуну М. М. провести раду 

профілактики, запросивши на неї студентів, які мають 

академічну заборгованість.  

3) На наступній вченій раді заслухати інформацію завідувача 

відділення інформаційних технологій Хотунова В. І. про стан 

ліквідації академічної заборгованості студентами відділення. 

 

 2. Виступили:  

Заступник директора з НМР доцент Азьмук Н. А. Вона довела 

до відома присутніх дані про стан наукової, творчої та пошуково-

інноваційної роботи в коледжі, зазначивши при цьому, що не всі 

викладачі приділяють належну увагу науковій та методичній роботі.  

Матеріали додаються до цього протоколу. 

 

В зв’язку з цим було запропоновано повернутися на наступній 

вченій раді до розгляду та затвердження Положення про 



 

нормування робочого часу викладачів Черкаського державного 

бізнес-коледжу.  

2. Голосували: 

  “за” - 28 оcіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

2.Вирішили: 

1) Взяти до уваги дані щодо стану наукової, творчої та пошуково-

інноваційної роботи в коледжі. 

2) заступнику директора з НР і ПР доц. Проценку О. Л. винести на 

розгляд та затвердження вченою радою коледжу Положення 

про нормування часу викладачів Черкаського державного 

бізнес-коледжу. 

 

 3. Виступили:  

Головний бухгалтер коледжу Гензерська О. О. Вона розповіла 

про стан фінансового забезпечення коледжу у 2018 році та про 

зміни в оплаті праці викладачів 

Матеріали додаються до цього протоколу. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. ознайомив присутніх з 

матеріалами колегії МОН, на якій розгядалися нагальні питання 

реформування вищої освіти та пов’язані з цим фінансові аспекти 

реформування. 

Він запропонував затвердити кошторис коледжу на 2018 рік. 

3. Голосували: 

  “за” - 28  оcіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

3. Вирішили: 

1) затвердити кошторис коледжу на 2018 рік. 

 

 4.1. Виступили:  

Заступник директора з НР і ПР, доцент Проценко О. Л. Він 

сказав, що перед вступом іноземців на навчання до коледжу за 

програмою підготовки бакалаврів необхідною умовою є їх навчання 

на підготовчих курсах. Саме з цією метою розроблені та подані на 

ухвалення вченою радою навчальні плани підготовки студентів-



 

іноземців на підготовчих курсах до вступу у ЗВО України. Перелік 

предметів, які ці студенти вивчатимуть на підготовчих курсах 

відповідає переліку вступних випробувань на бакалаврат. 

Навчальні плани додаються до цього протоколу. 

Пропозицій та зауважень до наданих навчальних планів з боку 

членів вченої ради не надійшло. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. поставив на 

голосування питання ухвалення 5-ти та 4-х місячних навчальних 

планів для підготовки іноземних студентів до вступу у Заклади 

вищої освіти України. 

4.1. Голосували: 

  “за” - 28  оcіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

4.1. Вирішили: 

1) Ухвалити 5-ти та 4-х місячні плани підготовки іноземних 

студентів до вступу у заклади вищої освіти України. 

 

 4.2. Виступили:  

Голова тендерного комітету коледжу Проценко О. Л. 

Повідомив, що всі закупівлі, які здійснюються за державні кошти 

повинні проводитися у відповідності з вимогами Закону України “Про 

публічні закупівлі”. Однією з головних вимог цього закону є вимога 

щодо здійснення планування публічних закупівель, незважаючи на 

суму конкретної закупівлі. Так звані надпорогові закупівлі 

здійснюються через систему PROZORRO відповідно  до процедур 

передбачених законодавством, щодо допорогових закупівель, то 

законодавство, а також нормативні документи вищої  організації 

також містять певні вимоги щодо їх проведення. Так, передбачена 

публікація у системі PROZORRO звіту про договір, який укладений 

на суму, що перевищу 50 тис. грн. Крім того ,обласне управління 

освіти своїм листом зобов’язало проводити закупівлі, очікувана 

вартість яких перевищує 20 тис. грн. через систему PROZORRO.  

План та додаток до річного плану закупівель коледжу у 2018 

році складений у межах кошторису доведеного до коледжу. 

План та додаток до плану публічних закупівель коледжу на 

2018 рік додаються до цього  протоколу. 



 

Пропозицій та зауважень з питань планування публічних 

закупівель від членів вченої ради не надійшло. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. запропонував взяти до 

відома інформацію надану головою тендерного комітету коледжу 

О.Л. Проценком. 

4.2. Вирішили: 

1) Взяти до відома інформацію про стан планування та 

здійснення публічних закупівель коледжем у 2018 році. 

 

 4.3. Виступили:  

Заступник директора ВР Богун М. М. повідомив, що до 

08.02.2018 необхідно подати пропозиції, щодо кандидатур студентів 

для призначення їм іменних стипендій. Він сказав, що пропонує для 

призначення іменної стипендії Президента України у ІІ семестрі 

2017/2018 н.р. кандидатуру Швець Н. В. студенки групи 1Ф-16. 

Швець Наталія Василівна  навчається за програмою підготовки 

молодших спеціалістів, спеціальність 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», група № 1Ф-16. Зарекомендувала себе як 

старанна, наполеглива, здібна студентка, підтвердженням чого є 

відмінні успіхи у навчанні. За підсумками зимової екзаменаційної 

сесії 2017-2018 н.р. має навчальний середній бал 5,0 та найвищий 

рейтинговий бал 97,5.  

Приймала участь у круглому столі «Гідність і демократія. Від 

ідеї до реалізації», що проходив на базі  ЧДБК. 

З 11 по 18 листопада  2017 року брала  участь у міжнародній 

програмі стажування «Освіта в ХХІ столітті. Молодь та кар’єра» у 

Вищій школі менеджменту інформаційних систем ISMA м. Рига 

(Латвія). 

У грудні була нагороджена дипломом за  ІІ місце в Обласному 

етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Тараса Шевченка. 

Активно пропагує здоровий спосіб життя. Є членом збірної 

жіночої команди коледжу з баскетболу. 

Займається організацією студентського дозвілля. Наталія є 

членом активу студентської ради ЧДБК,  користується авторитетом 

серед однокурсників, по відношенню до яких завжди виявляє 

людяність та чуйність,  старанно і відповідально відноситься до 



 

виконання поставлених задач. Постійно підвищує свій 

інтелектуальний рівень. 

Голова вченої ради про. Куклін О. В. поставив пропозицію заст 

директора з ВР Богуна М. М. на голосування. 

4.3. Голосували: 

  “за” - 28  оcіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

4.3. Вирішили: 

1) Ухвалити кандидатуру Швець Н. В. студенки групи 1Ф-16 на 

призначення їй іменної стипендії Президента України у ІІ 

семестрі 2017/2018 н.р. 

 

Голова Вченої ради, директор 

професор            О. В. Куклін 

 

Секретар Вченої ради, 

заступник директора, 

доцент             О. Л. Проценко 


