
Протокол №03-17
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу

м. Черкаси 02 червня 2017 р.

Присутні:
Голова Вченої ради: професор Куклін О. В.
Члени Вченої ради:
Бондаренко В.М.;доц. Васильчук 8.0.; Гензерська О.О.; Грек Л. К.;
доц. Дернова І А ;  Джолос В.А.; Залозна Т.Г., доц. Здір В.А.;
Ковальська Н.В.; Козенкова Л.О.; доц. Кузнецова Н.Б.;
Мачульський С.О.; Музиченко В.М.; Мустафа О.О.;
доц. Проценко О.Л.; Сасова Е.Н.; Фастовська О.Т.; доц. Хотунов В.І.
(список присутніх додається).

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.

Доповідає: відповідальний секретар Приймальної комісії
бізнес-коледжу Фастовська О. Т.

2. Розгляд та затвердження Положення про електронні навчальні 
матеріали у черкаському державному бізнес-коледжі.

Доповідає: директор, професор Куклін О. В.

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

Доповідає: директор, професор Куклін О. В.

4. Про розподіл педагогічного навантаження на 2017/2018 н. р. у 
зв’язку зі зміною організаційної структури Черкаського 
державного бізнес-коледжу.



Доповідає: директор, професор Куклін О. В.

5. Про заохочення студентів, які беруть участь у регіональних та
Всеукраїнських етапах студентських олімпіад та конкурсів
наукових робіт студентів.

Доповідає: директор, професор Куклін О. В.

6. Різне.
6.1. Інформація про проект Концепції реалізації державної 

політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста.

Доповідає: директор, професор Куклін О. В.
6.2. Інформація про орієнтовний порядок денний чергового 

засідання Вченої ради бізнес-коледжу.
Доповідає: директор, професор Куклін О. В.

1. Виступили:
Відповідальний секретар приймальної комісії бізнес-коледжу 

Фастовська О. Т., яка ознайомила присутніх проектом Правил 
прийому на навчання до Черкаського державного бізнес-коледжу 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
у 2017 році та додатками до них.

Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. запитав у членів Вченої 
ради чи є у них пропозиції і зауваження до проекту Правил прийому 
на навчання до Черкаського державного бізнес-коледжу для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 
2017 році та додатків до них.

Пропозиції і зауваження від присутніх не надходили.
Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. запропонував 

затвердити Правила прийому на навчання до Черкаського 
державного бізнес-коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста у 2017 році та з метою забезпечення 
якісної роботи приймальної комісії провести методичне заняття з 
працівниками, які братимуть участь в її роботі.



Текст затверджених правил прийому прикладається до 
протоколу засідання Вченої ради.

1. Голосували:
“за” - 22 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб

1. Вирішили:
1) Затвердити Правила прийому на навчання до Черкаського

державного бізнес-коледжу для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 
році.

2) Невідкладно ввести Правила в дію наказом директора 
бізнес-коледжу, оприлюднити їх на веб-сайті бізнес-коледжу та 
розмістити на стендах приймальної комісії у друкованому 
вигляді.

3) Відповідальному секретарю приймальної комісії 
бізнес-коледжу Фастовській О. Т. провести заняття з вивчення 
Правил зі співробітниками бізнес-коледжу, які братимуть 
участь в її роботі.

2. Виступили:

Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В., зазначив, що освітній 
процес дуже швидко видозмінюється і навчальним закладам, які 
хочуть залишатися конкурентоздатними необхідно бути в руслі цих 
змін. Одним з напрямків таких змін є переведення навчальних 
матеріалів у електронний формат. Це дозволятиме гнучко реагувати 
на зміни змісту навчальних програм, забезпечуватиме суттєву 
економію коштів, дозволятиме студентам мати вільний доступ до 
навчальних матеріалів, незалежно від їх місцезнаходження, що, 
зрештою, повинно сприяти підвищенню якості освітнього процесу.



Він спитав, чи є зауваження і доповнення до проекту 
документу.

Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. запропонував 
затвердити Положення про склад та структуру електронних 
навчальних матеріалів та після введення його в дію невідкладно 
забезпечити його оприлюднення на веб-порталі бізнес-коледжу. Для 
забезпечення якісної підготовки електронних навчальних матеріалів 
організувати проведення методичного заняття з викладачами 
бізнес-коледжу.

Текст Положення електронні навчальні матеріали в 
Черкаському державному бізнес-коледжі додається до цього 
протоколу.

2. Голосували:
“за” - 22 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб

2. Вирішили:
1) Затвердити Положення про електронні навчальні матеріали в 

Черкаському державному бізнес-коледжі та увести його в дію.
2) Завідувачам кафедр, циклових комісій довести зміст 

Положення до відома кожного викладача.
3) Заступнику директора з НМР, доц. Азьмук Н. А. забезпечити 

його розміщення на веб-сайті бізнес-коледжу у розділі: 
ВИКЛАДАЧУ > НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ > Нормативні 
документи ЧДБК.

4) Заступнику директора з НМР, доц. Азьмук Н. А. організувати 
проведення методичного заняття з викладачами коледжу з 
приводу підготовки та розміщення електронних навчальних 
матеріалів в системі управління навчанням (далі - СУН) 
Моосіїе.

5) Викладачами до ЗО червня внести в СУН Моосіїе матеріали з 
однієї навчальної дисципліни (за їх вибором).



3. Виступили:

Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. у своєму виступі 
сказав про те, що питання визначення кандидатур студентів, які 
претендують на отримання диплому з відзнакою потребує 
врегулювання шляхом формалізації процесу та встановлення 
порядку визначення таких претендентів. Він відзначив, що 
заступником директора з НМР, доц. Азьмук Н. А., була організована 
робота з розробки Положення про диплом з відзнакою Черкаського 
державного бізнес-коледжу, яке було оприлюднене у групі “Вчена 
рада” платформи Workplace. Він виразив сподівання, що всі 
ознайомилися з Порядком. І запитав чи є до цього документа 
зауваження і пропозиції у присутніх.

Від доц. Бурмістрова С. В. і Музиченко В. М. надійшла 
пропозиція уточнити формулювання п. З додавши, виклавши його в 
наступній редакції ... “перескладання оцінок з “добре” або 
“задовільно” ...

Голова Вченої ради, про Куклін О. В. запропонував затвердити 
Положення про диплом з відзнакою Черкаського державного 
бізнес-коледжу, з урахуванням наданої пропозиції, та після введення 
його в дію оприлюднити його на веб-порталі бізнес-коледжу. З метою 
інформування студентів про вимоги до претендента на отримання 
диплома з відзнакою забезпечувати ознайомлення студентів з 
Положенням на початку кожного навчального року.

Текст Положення про диплом з відзнакою Черкаського 
державного бізнес-коледжу додається до цього протоколу.

3. Голосували:
“за” - 22 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб



3. Вирішили:
1) Затвердити Положення про диплом з відзнакою Черкаського 
державного бізнес-коледжу та увести його в дію наказом директора 
з 2 червня 2017 р.
2) Заступнику директора з НМР, доц. Азьмук забезпечити його 
розміщення на веб-сайті бізнес-коледжу у розділах: ВИКЛАДАЧУ > 
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ > Нормативні документи ЧДБК. а також 
СТУДЕНТОВІ > НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ.
3) Кураторам академічних груп на початку кожного навчального року 
ознайомлювати студентів з даним Положенням.

4. Виступили:

Голова Вченої ради, проф Куклін, який наголосив на тому, що 
відповідно до затвердженого МОН України Статуту бізнес-коледж є 
повноцінним вищим навчальним закладом. Такий статус 
бізнес-коледжу вимагає перегляду підходів до підготовки студентів, з 
тим щоб була забезпечена відповідність провадження освітнього 
процесу вимогам, які висуваються до ВНЗ при ліцензуванні та 
акредитації. В першу чергу це стосується питань забезпечення 
освітнього процесу кадрами викладачів, кваліфікація яких 
відповідала б вимогам які висуваються МОН України. Враховуючи 
статус бізнес-коледжу як вищого навчального закладу та беручи до 
уваги вимоги нормативних документів МОН України, Голова Вченої 
ради запропонував при розподілі педагогічного навантаження, 
починаючи з 2017 року притримуватися наступного алгоритму:

за програмами підготовки студентів освітнього ступеня магістр 
(підготовка здійснюється спільно з КНУТД), а також освітнього 
ступеня бакалавр: до викладання у першу чергу залучаються 
викладачі, які мають вчені ступені і/або звання, в другу - досвідчені 
висококваліфіковані викладачі без вчених ступенів і звань (за



рішенням Вченої ради бізнес-коледжу). Співробітників 
бізнес-коледжу, які за основною посадою не є педагогічними 
працівниками залучати до роботи за сумісництвом (суміщенням) у 
якості викладачів для проведення практичних занять у виключних 
випадках (за рішенням Вченої ради бізнес-коледжу);

за програмами підготовки студентів ОКР молодший спеціаліст: 
до викладання у першу чергу залучаються спеціалісти вищої 
категорії. Співробітників бізнес-коледжу, які за основною посадою не 
є педагогічними працівниками залучати до роботи за сумісництвом 
(суміщенням) у якості викладачів для проведення практичних занять 
у виключних випадках (за рішенням Вченої ради бізнес-коледжу);

4. Голосували:
“за” - 22 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб

4. Вирішили:
З метою забезпечення якості освітнього процесу та у зв’язку 

із зміною організаційної структури бізнес-коледжу починаючи з 
2017/2018 н.р. залучати до викладання за програмами підготовки 
студентів:

1) освітнього ступеня магістр (підготовка здійснюється 
спільно з КНУТД), а також освітнього ступеня бакалавр у такому 
порядку: у першу чергу залучаються викладачі, які мають вчені
ступені і/або звання, в другу чергу (з дозволу Вченої ради 
бізнес-коледжу) - досвідчені висококваліфіковані викладачі без 
вчених ступенів і звань. Співробітників бізнес-коледжу, які за 
основною посадою не є педагогічними працівниками залучати до 
роботи за сумісництвом (суміщенням) у якості викладачів для 
проведення практичних занять (за рішенням Вченої ради бізнес- 
коледжу) у виключних випадках.

2) ОКР молодший спеціаліст: співробітників бізнес-коледжу, які 
за основною посадою не є педагогічними працівниками залучати до 
роботи за сумісництвом (суміщенням) у якості викладачів для



проведення практичних занять у виключних випадках (за рішенням 
Вченої ради бізнес-коледжу)

5. Виступили:
Ковальська Н.В. проінформувала про звернення студента 

Маслова Т.Є. гр. N3111-14, який посів 1 місце у II турі Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів 
технікумів та коледжів, з проханням зарахувати найвищий бал з 
дисципліни “Бази даних”.

Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. відзначив, що 
об’єктивне оцінювання навчальних досягнень студентів завжди було 
і є доволі складною проблемою. Нині очевидно, що використання 
певного обмеженого жорстко визначеного переліку критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень студентів є непродуктивним 
підходом, який не сприяє заохоченню студентів до самостійного 
здобуття знань, а примушує їх слідувати виключно встановленим 
викладачем вимогам і тільки.

Він зауважив, що очевидною є потреба у розробці спеціального 
положення, яке б визначало порядок оцінювання навчальних 
досягнень студентів-учасників Всеукраїнських етапів студентської 
олімпіади та студентського конкурсу наукових робіт.

Крім того, існує потреба у внесенні змін або, можливо, в 
уточненні певних положень Порядку призначення академічних 
стипендій. Існуючий порядок передбачає жорсткий розподіл 
додаткових балів за науково-практичну діяльність; участь в 
олімпіадах, конкурсах, творчу активність; спортивну діяльність; 
громадське життя. Однак, на практиці виникають такі ситуації, коли 
один і той же студент фізично (через велику завантаженість) не 
може одночасно проявити себе у всіх сферах, які передбачають 
нарахування додаткових балів, але, наприклад, такий студент може 
неодноразово брати участь у певних одноманітних заходах 
досягаючи при цьому високих результатів. Тому доцільно 
передбачити сумування додаткових балів у таких випадках.



Голова Вченої ради, проф. Куклін О. В. поставив на 
голосування озвучені пропозиції.

5. Голосували:
“за” - 22 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб

5. Вирішили:
1) Задовольнити прохання студента гр.№ 1П-14 Маслова 

Т.Є. та зарахувати з дисципліни “Бази даних” найвищий бал - 
“відмінно”. Доручити Хотунову В.І. - завідувачу відділення 
комп'ютерних БД технологій забезпечити виконання даного 
рішення Вченої ради.

2) Заступникові директора з НМР, доц. Азьмук Н. А. 
організувати розробку Положення про оцінювання навчальних 
досягнень студентів з дисциплін, з яких вони зайняли призові місця 
на Всеукраїнських (регіональний етап) студентських олімпіад та 
конкурсів студентських наукових робіт. Термін готовності проекту 
Положення 01.11.2017.

3) Заступникові директора з НВР Богуну М. М. ініціювати 
перегляд Порядку призначення академічних стипендій з метою 
підвищення об’єктивності оцінювання позааудиторної активності 
студентів. Термін внесення проекту змін (роз’яснень) до Положення 
26.06.2017.

6 .

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

Міністерство освіти і науки України активізувало роботу над 
проектом Концепції реалізації державної політики щодо підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. У 
цьому проекті окреслені основні напрями реформування таких 
навчальних закладів як технікуми і коледжі. Проект концепції 
розміщений на порталі МОН для обговорення. Завдяки багаторічній



роботі колективу бізнес-коледжу навчальний заклад отримав 
можливість продовжити свою діяльність у сфері вищої освіти, 
оскільки за показниками діяльності він відповідає критеріям 
наведеним у Концепції.

Голова Вченої ради, проф. Куклін також окреслив подальші 
перспективи розвитку бізнес-коледжу та зупинився на деяких 
питаннях організації освітнього процесу у зв’язку із майбутнім 
запровадженням у практику діяльності бізнес-коледжу 
організаційних структур і методів здійснення освітнього процесу 
притаманних ВНЗ.

6 .2 .

Виступили:
Голова Вченої ради Куклін О. В. повідомив, що її наступне 

засідання відбудеться 26.06.2017 об 11 год. 00 хв. в к. 207. 
Орієнтовний порядок денний:

1) Про орієнтовний розподіл педагогічного навантаження. 
Доповідають: доц. Азьмук Н. А., доц. Здір В. А., доц. Кузнецова Н. 
Б., Музич єн ко В. М., Піскова С. П., доц. Хотунов В. І.

2) Звіти про результати діяльності циклових комісій за 
навчальний рік та інформація про рейтинг викладачів.

Доповідають: завідувачі циклових комісій.
3) Про виконання рішень Педагогічної та Вченої рад за 2016/2017 

н.р.
Доповідають: Боровик Т. М., та доц. Проценко О. Л.

Голова Вченої ради, 
директор 
професор

Секретар Вченої ради, 
заступник директора, 
доцент

О. В. Куклін

О. Л. Проценко


