
Протокол  №07-17/18 
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

м. Черкаси 28 лютого 2018 р. 
 

Присутні: 
Головуючий на засіданні Вченої ради: Куклін О. В. 
Члени Вченої ради: доц. Азьмук Н.А.; Бондаренко В. М.;         
доц. Бурмістров С. В.; Гензерська О.О.; Грек Л. К.; Дернова І.А.; доц.            
Джолос С. В.; 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; Олифіренко В. М.; Піскова С.П.;           
доц. Проценко О.Л.; Фастовська О.Т.; Фахрадова В. С.; Снісар А.М.;          
(список присутніх  членів Вченої ради додається). 
Запрошені: Рилова О. Ю., Боровик Т. М. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про організацію вступної кампанії у 2018 році. 
Доповідає: директор, проф. О. В. Куклін 

2. Про результати ліквідації студентами академічної заборгованості       
за 1-й семестр 2017/2018 н.р. 

Доповідають:завідувачі відділень 
3. Розгляд та затвердження ліцензійних/акредитаційних справ за       
спеціальностями 

Доповідає: заст. директора, доц. Н. А. Азьмук 
4. Про стан професійно-практичної підготовки студентів випускних       
груп та організацію співпраці з роботодавцями. 

Доповідають: завідувачі відділень,  зав практикою  
О. Ю. Рилова 

5. Різне 
5.1. Про вартість навчання студентів прийому 2018 року ОКР         
“молодший спеціаліст” та ОС “бакалавр” 

Доповідає: завідувач НМК О. Т.  Фастовська 

 

 

 
 

 



1. Виступили:  
Директор бізнес-коледжу, професор Куклін О. В., який       

зазначив, що набір студентів у 2018 році матиме певні особливості,          
які зумовлюються падінням попиту на економічні спеціальності та        
його зростанням на спеціальності “Комп’ютерна інженерія” та       
“Програмна інженерія”, а також “Дизайн”. У зв’язку з цим, він          
наголосив на необхідності модернізації навчальних планів      
спеціальностей економічного блоку, наприклад за рахунок уведення       
до освітньо-проіесійних програм підготовки, у якості вибіркових       
дисциплін, дисциплін пов’язаних з програмуванням. Крім того, він        
приділив увагу необхідності взаємодії з ЗВО-партнерами, а саме        
КНУТД та ISMA University.  

Проф. Куклін О. В. також зупинився на питанні цінової         
політики. Він зазначив, що ціни на навчання для вступників 2018          
року повинні бути конкурентними, але не нижчими за ціни         
конкурентів. 

Значну увагу проф. Куклін О. В. приділив необхідності        
інтенсифікації профорієнтаційної роботи, зазначивши, що до кінця       
навчального року кожне відділення повинне провести тиждень       
відділення, який повинен завершуватися днем відкритих дверей. 
1. Вирішили: 

1) Взяти інформацію озвучену Головою Вченої ради до уваги. 
 
2. Виступили:  

Були оприлюднені матеріали щодо поточного стану справ з        
ліквідацією академічної заборгованості студентами. При цьому      
засвідчена позитивна динаміка ліквідації академічної заборгованості      
невстигаючими студентами. Аналіз даних засвідчив, що переважна       
більшість студентів ліквідували академічну заборгованість, хоча      
залишилися і такі студенти, які мають більше 2-х академічних боргів          
і жодним чином не намагаються їх ліквідувати. 

Матеріали додаються до цього протоколу. 
Заступник директора з НМР доц. Азьмук Н. А. запропонувала         

запровадити практику складання викладачами графіків ліквідації      

 



академічної заборгованості для студентів у день виставлення їм        
незадовільної оцінки. 

Головуючий поставив на голосування питання щодо      
подальшого забезпечення супроводу ліквідації академічної     
заборгованості куратормами академічних груп та завідувачами      
відділень, а також про відрахування студентів, які не забезпечують         
ліквідацію академічної заборгованості. 
2. Голосували: 

“за” - 22 оcоби 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

2.Вирішили: 
1) Завідувачам відділень забезпечити контроль процесу ліквідації      

академічної заборгованості за ІІ-й семестр поточного      
навчального року студентами, які мають академічну      
заборгованість.  

2) Викладачам при виставленні незадовільної оцінки за      
результатами семестрового контролю забезпечити складання     
графіків ліквідації академічної заборгованості для     
невстигаючих студентів у трьох примірниках. Один примірник       
під підпис видається студенту, один залишається у викладача        
один передається завідувачу відповідного відділення. 

  
 3. Виступили:  

Заступник директора з НМР доц. Азьмку Н. А., яка винесла на           
розгляд Вченої ради матеріали щодо акредитації спеціальності       
“Програмна інженерія”. Крім того, вона наголосила на тому, що існує          
необхідність приведення у відповідність до кваліфікаційних      
харакетеристик викладачів переліку дисциплін, які вони можуть       
читати, з тим щоб, у разі необхідності, забезпечити відповідність         
цього показника ліцензійним вимогам. 

Головуючий поставив на голосування питання затвердження      
акредитаційної справи зі спеціальності “Програмна інженерія”. 
3. Голосували: 

“за” - 22  оооби 

 



“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

3. Вирішили: 
1) Затвердити акредитаційну справу зі спеціальності “Програмна      

інженерія”. 
2) Забезпечити перевірку відповідності переліків дисциплін,     

закріплених за викладачами формальним даним щодо їх       
кваліфікації. 

 
4. Виступили:  

Завідувач практикою Рилова О. Ю., яка довела до відома         
присутніх дані щодо співпраці з потенційними роботодавцями.  

Матеріали додаються до протоколу. 
Відповідно до наведених даних бізнес-коледж співпрацює з       

широким колом різних за величиною та типом підприємств, які є          
базами практики. Було зазначено, що партенрські стосунки з        
деякими з них тривають роками. 

Завідувач відділення економіки доц. Кузнєцова Н. Б., звернула        
увагу присутніх на те, що значна кількість студентів-екномістів        
(більше 50%) проходить практику на сільськогосподарських      
підприємствах. У зв’|язку з цим вона запропонувала запровадити у         
якості вибіркових дисциплін при підготовці студентів-економістів      
дисципліни, які б, при їх вивченні, забезпечували б висвітлення         
специфічних аспектів діяльності підприємств агро-промислового     
комплексу. 

Головуючий поставив на голосування питання внесення змін       
до освітньо-професійної програми підготовки студентів-економістів з      
метою забезпечення ними (за бажання) вивчення дисциплін, які б         
відображали специфіку ведення економічної роботи у сільському       
господарстві.  
4. Голосували: 

“за” - 22  оcоби 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

4. Вирішили: 

 



1) Визнати стан взаємодії з базами-практик задовільним. 
2) Забезпечити несення змін до освітньо-професійної програми      

підготовки студентів-економістів з метою забезпечення ними      
(за бажання) вивчення дисциплін, які б відображали специфіку        
ведення економічної роботи у сільському господарстві.  

 
5.1. Виступили:  

Секретар приймальної комісії Фастовська О. Т., яка       
повідомила про рівень цін освітні послуги у Черкаському регіоні,         
аналогічні тим, які надаються бізнес-коледжем. 

Вона внесла на розгляд Вченої ради пропозицію щодо вартості         
навчання для студентів вступу 2018 року. Пропозицій щодо змін         
(коригування) вартості підготовки фахівців вступу 2018 року не        
надійшло. 

Матеріали додаються до протоколу. 
Головуючий поставив на голосування питання затвердження      

вартості навчання для вступників 2018 року різних спеціальностей        
та освітньо-кваліфікаційних рівнів. 
5.1. Голосували: 

“за” - 22  оcоби 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

5.1. Вирішили: 
1) Рекомендувати адміністрації бізнес-коледжу затвердити    

запропоновані ціни підготовки фахівців для студентів, які       
поступлять на навчання у 2018 році. 

 
Голова Вченої ради, директор 
професор  О. В. Куклін 
 
Секретар Вченої ради, 
заступник директора, 
доцент      О. Л. Проценко 

 


