
Протокол №06-21/22 

засідання чергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 02 лютого 2022 р. 

 

 

Присутні: 

Головуюча Вченої ради: доцент, д.е.н. Азьмук Н.А.  

 

Члени Вченої ради: Богун М.М., Бондаренко В.М., Бурмістров С.В., Гмиря 

В.П., Видриган-Лаврук А., Гензерська О. О., Дернова І.А., Здір В. А., Козенкова 

Л.О., Красюк В.Л., Кузнецова Н.Б., Криворучко М.Ю., Куксенко С. І., Мустафа 

О. О., Музиченко В.М., Піскова С.П., Пустовійт Р.Ф., Проценко О. Л., 

Фастовська О. Т., Фахрадова В.С., Хлєбнікова Н. Б., Ходаковська О.О., 

Хотунов В.І., Чорна А. 

Запрошені: 

Боровик Т.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан фінансового забезпечення коледжу у 2022 році – Доповідач 

Гензерська О.О. 

2. Затвердження вартості навчання для студентів у 2 семестрі 2021-2022 н.р. 

– Доповідач Гензерська О.О. 

3. Про стан ліквідації академічної заборгованості студентами – Доповідач 

завідувачі кафедр та відділень 

4. Про розгляд та ухвалення Положення про організацію та проведення 

переглядів робіт студентів відділення «Дизайн» – Доповідач Музиченко 

В.М. 

5. Про розгляд та затвердження Плану підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників на 2022 рік – 

Доповідач Боровик Т.М. 

 

Виступили: секретар Вченої ради Гмиря В.П., яка доповіла, що в зв’язку з 

перебуванням Голови Вченої ради Кукліна О.В. на засіданні Черкаської 

державної адміністрації, головуючою на засіданні Вченої ради буде д.е.н., 

Азьмук Н.А. 

 



 

1. Виступили: головний бухгалтер Черкаського державного бізнес-коледжу 

Гензерська О.О., яка доповіла, що на 2022 рік прийнято та затверджено на 

засіданні Черкаської державної адміністрації кошторис Черкаського 

державного бізнес-коледжу відповідно до загального та спеціальних 

фондів. Проте, по деяким статтям кошти не додані, тому в 4 кварталі 2022 

року будуть вноситися зміни до кошторису. 

 Матеріали з питання  додаються до цього протоколу. 

Головуюча запропонувала прийняти за основу кошторис Черкаського 

державного бізнес-коледжу.  

 

 1. Голосували: 

  “за” - 25 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили: 

1. Прийняти за основу кошторис Черкаського державного бізнес-коледжу на 

2022 р.. 

2. Доопрацювати кошторис по статтям загального фонду коледжу на 2022 р. у 4 

кварталі. 

 

2. Виступили: головний бухгалтер Черкаського державного бізнес-

коледжу Гензерська О.О., яка доповіла, що на 2022 рік змінилася вартість 

навчання для студентів усіх форм підготовки Черкаського державного бізнес-

коледжу у зв’язку з проведеною індексацією. Так, за 2 семестр 2021-2022 н.р. 

вартість збільшилася на 10%, а у 1 семестрі 2022-2023 н.р. ще на 10%. 

Бухгалтерія підготує додаткові угоди для контрактної форми навчання, і 

завідувачі кафедр і циклових комісій ознайомлять студентів і батьків. 

Матеріали з питання додаються до цього протоколу. 

Головуюча запропонувала прийняти за основу зміну вартості навчання 

студентів на 2022 н.р. Черкаського державного бізнес-коледжу.  

 

2. Голосували: 

  “за” - 25 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

2.Вирішили: 



 

1. Затвердити вартість навчання студентів усіх форм на 2022 р. Черкаського 

державного бізнес-коледжу. 

2. Бухгалтерії у термін протягом місяця підготувати додаткові угоди для 

ознайомлення. 

 

3. Виступили: завідувачі кафедр та голови випускаючих циклових 

комісій про стан ліквідації заборгованостей студентами. Так, станом на 

02.02.2022 року заборгованість мають 220 студентів коледжу. Серед даних 

студентів є студенти, які мають більше 6 заборгованостей, в тому числі за 

попередні семестри. На засіданні студентської ради та зборів кураторів, які 

відбулися 1 лютого 2022 рок, даним студентам надано термін перездачі 

заборгованостей до 10 лютого 2022 року. Неповнолітні студенти, які не 

складуть заборгованостей, будуть подані на відрахування і повідомлено 

управління у справах дітей. Студенти повнолітні, та які мають атестати, будуть 

відраховані.  

Матеріали щодо ліквідації заборгованостей надані завідувачами кафедр 

та головами випускаючих циклових комісій і прикладаються до цього 

протоколу вченої ради.  

Головуюча запропонувала прийняти до уваги стан ліквідації 

заборгованостей та у термін до 10 лютого 2022 року вжити заходів щодо її 

ліквідації.  

 

3.Голосували: 

  “за” - 25 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

3.Вирішили: 

1.1. Затвердити у термін до 10 лютого 2022 року перездачі з дисциплін для 

ліквідації заборгованостей.  

1.2. Оприлюднити інформацію кураторами груп, завідувачами кафедр і 

циклових комісій студентів щодо умов ліквідації заборгованостей.  

1.3. 10 лютого 2022 року надати інформацію заступнику директора з НМР 

Азьмук Н.А. щодо стану ліквідації заборгованостей. 

 

4. Виступили: голова циклової комісії «Дизайн» Музиченко В.М., яка 

доповіла, що було розроблено Положення про організацію та проведення 

переглядів робіт студентів відділення «Дизайн». Положення було розміщено 

для ознайомлення членами вченої ради.  

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  



 

Головуюча запропонувала затвердити Положення про організацію та 

проведення переглядів робіт студентів відділення «Дизайн». 

 

4. Голосували: 

  “за” - 25 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили: 

1.1. Затвердити Положення про організацію та проведення переглядів робіт 

студентів відділення «Дизайн».  

1.2. Положення розмістити на офіційних сторінках Черкаського державного 

бізнес-коледжу. 

 

5. Виступили: методист Боровик Т.М., яка доповіла що науково-педагогічні та 

педагогічні працівники ЧДБК внесли свої пропозиції до плану підвищення 

кваліфікації у 2022 рр. Ті працівники, які не надали інформацію, але мають 

намір проходити підвищення кваліфікації, повинні будуть в установленому 

порядку надати пояснення про зарахування їм дане підвищення кваліфікації. 

Викладачі, які у 2022 році будуть проходити атестацію, у термін до 15 лютого 

повинні надати методичні розробки для затвердження на методичні раді 

коледжу. 

Матеріали додаються.  

Головуюча запропонувала затвердити План підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників на 2022 рік та затвердити 

термін подання методичних матеріалів для атестації працівників у терміндо 15 

лютого 2022 року. 

 

5. Голосували: 

  “за” - 25 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили:  

1.1 Затвердити план підвищення кваліфікації науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК у 2022 рр. 

1.2 Затвердити термін подання методичних розробок для атестації викладачів 

до 15 лютого 2022  року. 

 



 

Головуюча Вченої ради,  

Заст.директора, доцент                Надія Азьмук 

 

Секретар Вченої ради       Вікторія Гмиря 

        


