
Протокол  №09-17/18 
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

м. Черкаси 03 травня 2018 р. 
Присутні: 
Голова на засіданні Вченої ради: Куклін О. В. 
Члени Вченої ради: доц. Азьмук Н. А.; 
Богун М.М.;  
доц. Бурмістров С. В.;  
Грек Л. К.;  
доц. Дернова І.А.;  
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.,  
проф. Пустовійт Р. Ф.;  
Сасова Е. Н.,  
Снісар А.М.;  
Фастовська О.Т.;  
Хотунов В. І., (список присутніх  членів Вченої ради додається). 
Запрошені: Рилова О. Ю. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про організацію, планування та матеріально-технічне забезпечення       
освітнього процесу у 2018/2019 н. р. 

Н. А. Азьмук 

 



2. Про стан з ліквідації академічної заборгованості за результатами         
проміжної атестації студентів. 

Завідувачі відділень 
3. Про стан справ з організації The American College in Ukraine. 

О. Л. Проценко 
4. Різне. 
4.1. Про затвердження Положення Черкаського державного      
бізнес-коледжу про академічну доброчесність. 

О. Л. Проценко 
4.2. Про схвалення вибору назв підручників (по одній назві з кожного           
навчального предмета) за фрагментами електронних версій їх       
оригінал-макетів (для студентів, які навчаються за програмами повної        
загальної середньої освіти (10 клас)). 

О. Т. Фастовська 
4.3. Про внесення змін до положення про академічну мобільність 
студентів Черкаського державного бізнес-коледжу. 

О. Ю. Рилова 
 

 
 
1. Виступили: заступник директора з НМР доц. Азьмук Н. П., повідомила           
присутніх про особливості навчальних планів і робочих навчальних        
планів, необхідність визначитися щодо забезпечення одноманітності      
назв та обсягів кредитів для кожної з навчальних дисциплін. Також вона           
загострила увагу присутніх завідувачів циклових комісій та кафедр на         
необхідності забезпечення такого підбору педагогічних кадрів, який би        
забезпечував відповідність вимогам акредитації та ліцензування. Доц.       
Азьмук Н.А. наголосила також на тому, що існує потреба у подальшому           
розширенні використанні СДН MOODLE у навчальному процесі, а також         
на необхідності відмови від догматичного типу навчального процесу,        
зменшенні обсягів пояснювально-ілюстративного типу навчального     
процесу та якомога ширшому впровадженні у освітній процес        
проблемного типу навчання. 

Матеріали доповіді доц. Азьмук Н. А. додаються до цього         
протоколу. 

Доц. Проценко О. Л. зазначив, що згідно зрішенням попередньої         
Вченої ради до кінця ІІ семестру 2017/18 н.р. з викладачами будуть           

 



проведенгі методичні заняття із вивчення можливостей застосування       
СДН MOODLE. 

Проф. Куклін О. В. довів до відома присутніх ситуацію з фінансовим           
забезпеченням освітнього процесу. 

На голосування було винесене питання щодо необхідності в        
найближчий навчальний рік забезпечити перебудову та впровадження       
нових елементів забезпечення високої якості освітнього процесу. 

 
1. Голосували: 

“за” - 24 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
1. Вирішили: 
1. При складанні навчальний та робочих навчальних планів враховувати         
вимоги законодавства України. 
2. З 2018/2019 н.р. забезпечити якомога ширше використання у         
навчальному процесі СДН  MOODLE. 
3. Завідувачам кафедр та циклових комісій забезпечити розподіл        
навчального навантаження виключно з урахуванням вимог нормативних       
документів щодо ліцензування та акредитації ЗВО. 
 
2. Виступили:  

Завідувачі відділень. Вони повідомили про стан з ліквідацією        
академічної заборгованості за результатами проміжної атестації. 

Дані, надані завідувачами відділень, щодо ліквідації академічної       
заборгованості прикладаються до цього протоколу. 

Присутні відмітили зниження кількості здобувачів вищої освіти, які        
мають академічну заборгованість за результатами проміжної атестації. 

Проф Куклін О. В. зазначив, що студенти, які за результатами          
літньої сесії отримають більше ніж 2 незадовільні оцінки повинні бути          
безумовно відраховані. 

На голосування було винесене питання щодо необхідності       
посилення роботи з відстаючими студентами. 
 

 



2. Голосували: 
“за” - 24 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
2.Вирішили: 

1. Взяти до уваги інформацію доведену завідувачами відділень про        
стан ліквідації академічної заборгованості за результатами      
проміжної атестації. 

2. Застосовувати весь спектр засобів впливу на відстаючих студентів        
та замовників їх навчання для забезпечення здачі ним літньої сесії. 

 
3. Виступили:  

Доц. Проценко О. Л., який повідомив про те, що в наявності є всі             
необхідні організаційно-методичні матеріали, щодо організації The      
American College in Ukraine. Робота, яка була проведена спільно з          
контрагентами дозволила залучити 10 аплікантів, які виявили       
бажаннянавчатися на підготовчих курсах для вчтупу у ЗВО України.         
Однак, консульський відділ посольства України у Нью-Делі не відкрив         
аплікантам візи, посилаючись на те, що вони не змогли обґрунтувати          
потребу у перебуванні на території України. 

Проф. Куклін О. В. відмітив, що всі апліканти мали необхідний          
комплект документів, а також запрошення на навчання надані МОН         
України. Тому не зовсім зрозумілими є причини відмови у візах          
аплікантам з мотивацією про недостатнє обґрунтування причин       
перебування на території України. Він зазначив, що робота із         
забезпеченн яфункціонування The American College in Ukraine буде        
продовжена. 
3. Вирішили: 

1. Взяти інофрмацію про стан справ з організації The American College          
in Ukraine до уваги. 

 
4. Різне. 
 

 



4.1. Виступили: доц. Проценко О. Л., який повідомив, що однією з вимог            
до ліцензуванняч та акредитації навчальних закладів нині є дотримання         
норм академічної доброчесності. Але ухвалення позитивного рішення       
щодо пропонованого до затвердження Положення Черкаського      
державного бізнес-коледжу про академічну доброчесність не означатиме       
лише формальне виконання вимог чинних нормативних документів,       
викладачі та здобувачі вищої освіти повинні будуть забезпечити        
дотримання вимог щодо академічної доброчесності у освітньому процесі.        
Документ був завчасно розміщений для обговорення, раціональні       
пропозиції, які бкли надані до тексту документу були враховані 

Текст документу додається до цього протоколу. 
На голосування була винесена пропозиція щодо ухвалення       

рішення про ухвалення Положення Черкаського державного      
бізнес-коледжу про академічну доброчесність 

 
4.1. Голосували: 

“за” - 24 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
 
4.1. Вирішили: 

1. Ухвалити Положення Черкаського державного бізнес-коледжу про      
академічну доброчесність та подати його на затвердження       
директорові бізнес-коледжу. 

 
4.2. Виступили: завідувач навчально-методичним кабінетом Фастовська      
О. Т., яка повідомила, що листом МОН України була визначена          
необхідність вибору викладачами-предметниками підручників для     
студентів, які навчатимуться за програмами 10 класу повної загальної         
середньої освіти. Відповідні викладачі здійснили вибір підручників.       
Інформація про це направлена до уповноваженого органу.  

Список обраних підручників прикладається до цього протоколу 
 
4.2. Вирішили: 

 



1. Взяти інформацію про вибір підручників     
викладачами-предметниками до уваги. 

 
4.3. Виступили: Рилова О. Ю., яка повідомила, що за результатами          
реалізації програми академічної мобільності здобувачів вищої освіти між        
Черкаським державним бізнес-коледжем та ISMA-University (Латвія), яка       
здійснюється в рамках програми ERASMUS+ виникла потреба у        
коригування певних позицій Положення про академічну мобільність       
студентів Черкаського державного бізнес-коледжу, зокрема системи      
відбору здобувачів вищої освіти для участі в програмі. У зв’язку з цим у             
згнадане положення пропонується внести відповідні зміни, які       
модернізують систему відбору учасників у програмі ERASMUS+. 

Текст документу додається до цього протоколу. 
На голосування була винесена пропозиція щодо ухвалення       

рішення про ухвалення Положення про академічну мобільність студентів        
Черкаського державного бізнес-коледжу 
4.3. Голосували: 

“за” - 24 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

4.3. Вирішили: 
2. Ухвалити Положення про академічну мобільність студентів      

Черкаського державного бізнес-коледжу. 
 
Голова Вченої ради,  
заступник директора  О. В. Куклін 
 
Секретар Вченої ради, О. Л. Проценко 

  

 


