
 

Протокол №05-20/21 

засідання позачергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 02 грудня 2020 р. 

Присутні: 

Голова Вченої ради: професор Куклін О.В.  

 

Члени Вченої ради: Азьмук Н.А., Богун М.М., Бурмістров С.В., Видриган-

Лаврук А., Гензерська О. О., Гмиря В. П., Дернова І.А., Захарова М.В., Здір В. 

А., Козенкова Л.О., Красюк В.Л., Криворучко М.Ю., Кузнецова Н.Б., Куксенко 

С. І., Мустафа О. О., Музиченко В.М., Оліфіренко В. М., Піскова С.П., 

Пустовійт Р.Ф., Проценко О. Л., Фастовська О. Т., Хлєбнікова Н. Б., 

Ходаковська О.О., Хотунов В.І., Дрозд Д. 

Запрошені: 

Боровик Т.М., Гриліцька А.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

1. Про особливості умов вступу до ВНЗ та до закладів фахової передвищої 

освіти у 2021 році. 

Фастовська О. Т. 

2. Про результати проміжної атестації студентів. 

Завідувачі відділень, завідувачі кафедр 

3. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та забезпечення раціональної 

організації освітнього процесу в зимовий період. 

Бондаренко В. М. 

4. Про виконання Плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників ЧДБК у 2020 році. 

Боровик Т.М. 

5. Про рекомендації до друку навчально-методичних видань. 

Боровик Т.М. 

6. Про визначення квот по стипендіях. 

Богун М.М. 

7. Різне. 

 

 

 

1. Виступили: секретар приймальної комісії Бізнес-коледжу Фастовська 

О. Т., яка повідомила присутніх, що Правила прийому на навчання до 

Черкаського державного бізнес-коледжу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр у 2021 році (далі - Правила) розроблені 



 

відповідно до Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2021 році 

затверджених МОН України. Доповідач ознайомила присутніх з особливостями 

вступу на навчання абітурієнтів для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр 

та відповіла на їх питання.  

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В., запропонував ухвалити правила 

прийому на навчання до Черкаського державного бізнес-коледжу для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр у 2021 році разом 

з усіма додатками до них. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили:  

1.1. Ухвалити правила прийому на навчання до Черкаського державного бізнес-

коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр у 2021 році разом з усіма додатками.  

1.2. Оприлюднити зазначені вище правила у встановленому порядку.  

1.3. У разі необхідності своєчасно вносити зміни до Правил. 
 

 

2. Виступили: заступник директора Бізнес-коледжу доц. Азьмук Н. А., 

яка повідомила про стан справ з ліквідацією академічної заборгованості за 

результатами літньої сесії.  

Матеріали доповіді з питання додаються до цього протоколу.  

Вона закцентувала увагу на тому, що в середньому по коледжу приблизно 

20% студентів мають академічну заборгованість, що є доволі високим 

показником. Разом з тим, вона повідомила, що дані про стан з ліквідацією 

академічної заборгованості є не остаточними тому що процес її ліквідації йде, 

хоча і доволі повільно. У разі, якщо такі студенти не будуть ліквідовувати 

академічну заборгованість доцільним є їх відрахування. Доповідач 

запропонувала таке: кураторам академічних груп сприяти ліквідації академічної 

заборгованості відстаючими студентами, завідувачам кафедр і відділень 

забезпечити контроль за станом ліквідації академічної заборгованості.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс зазначені вище пропозиції на 

голосування, а також запропонував надати інформацію про стан ліквідації 

академічної заборгованості на засіданні директорату 14 грудня 2020 року. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  



 

“утримались” - 0 осіб 

 

2. Вирішили:  

2.1. Кураторам академічних груп сприяти ліквідації академічної 

заборгованості відстаючими студентами, завідувачам кафедр і відділень 

забезпечити контроль за станом ліквідації академічної заборгованості, 

психологічній службі провести бесіди з відстаючими студентами  

2.2. Заслухати на засіданні директорату 14 грудня 2020 року дані щодо 

стану ліквідації академічної заборгованості відстаючими студентами. 

 

3. Слухали: заступника директора Бондаренко В. М. про підготовку до 

осінньо-зимового періоду та забезпечення раціональної організації освітнього 

процесу в зимовий період, який доповів, що станом на 02.12.2020 року коледж 

повністю підготовлений до зимового період. Інформацію про стан підготовки 

розміщено на електронних ресурсах коледжу для ознайомлення колективу. 

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс зазначену вище інформацію 

на голосування як задовільну. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

3. Вирішили:  

3.1. Роботу адміністративно-господарського відділу вважати задовільною 

у підготовці до зимового періоду. 

 

4. Слухали: заступника директора д.е.н., Азьмук Н.А., яка доповіла що 

науково-педагогічні та педагогічні працівники ЧДБК підвищували кваліфікацію 

у 2020 році відповідно до затвердженого плану, проте наголосила, що 

необхідно щороку проходити підвищення кваліфікації, оскільки відповідно до 

Положення та Ліцензійних вимог, педагогічні працівники повинні щороку мати 

підвищення кваліфікації до 30 годин, науково-педагогічні – 150 год на 5 років. 

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс вище зазначену інформацію 

на голосування, та запропонував визнати як задовільну. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 



 

4. Вирішили:  

4.1. Затвердити підвищення кваліфікації науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК у 2020 році. 

 

5. Слухали: заступника директора д.е.н., Азьмук Н.А., яка доповіла про 

рекомендації до друку навчально-методичних видань науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК. Станом на 02.12.2020 року 15 викладачів 

підготували науково-методичні видання до друку, проте не всі пройшли 

перевірку системою «Антиплагіат», тому є пропозиції перенести затвердження 

науково-методичних видання на наступну Вчену раду, яка відбудеться 

наприкінці грудня.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс зазначені вище пропозиції на 

голосування, а також запропонував затвердити інформацію про стан подання 

науково-методичних видань до публікації на засіданні Вченої ради, яка 

відбудеться наприкінці грудня 2020 року. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили:  

5.1. Науково-педагогічним і педагогічним працівникам у термін до 15 

грудня 2020 року пройти систему перевірки на «Антиплагіат» науково-

методичних видань. 

5.2. Заслухати на наступному засіданні Вченої ради дані щодо стану 

підготовки до публікації науково-методичних видань. 

 

6. Виступили: заст. директора з НВР Богун М. М., який довів до відома 

розрахунки ліміту стипендіатів-студентів на ІІ семестр 2020/2021 н.р. 

 Розрахунок ліміту стипендіатів додається до цього протоколу. 

Голова Вченої ради запропонував затвердити запропоновані ліміти 

стипендіатів студентів у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили:  

6.1. Затвердити запропоновані ліміти стипендіатів студентів у ІІ семестрі 

2020/2021 н.р. 



 

7. Слухали: заступника директора д.е.н., Азьмук Н.А., яка доповіла, що в 

рамках покращення освітнього процесу у коледжі необхідно провести 

затвредження оновленої шкали оцінювання (100-бальна) та затвердити шкалу 

переводу 12-шкали у 100-бальну шкалу ЧДБК з метою складання рейтингових 

списків для студентів 2 курсу, які вступили на навчання на базі базової 

загальної середньої освіти.  

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс вище зазначену інформацію 

на голосування, та запропонував затвердити шкали для оцінювання студентів. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили:  

7.1. Затвердити шкалу оцінювання ЧДБК (100-бальна) та шкалу переводу 

12-шкали у 100-бальну шкалу ЧДБК з метою складання рейтингових списків 

для студентів 2 курсу, які вступили на навчання на базі базової загальної 

середньої освіти.  

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради, професор    Куклін О.В. 

 

 

Секретар         Гмиря В.П.  


