
Протокол №04-17
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

м. Черкаси ЗО червня 2017 р.

Присутні:
Голова Вченої ради: професор Куклін О. В.
Члени Вченої ради: доц. Азьмук Н. А., Богун М. М., Бондаренко 
В.М.; доц. Бурмістров С. В., доц. Васильчук Є.О.; Гензерська О.О.; 
Грек Л. К.; доц. Гунько П. М.; доц. Дернова І.А.; Джолос С.В.; 
Залозна Т.Г., доц. Здір В.А.; Ковальська Н.В.; Красюк В. Л.; доц. 
Кузнецова Н.Б.; Музиченко В.М.; Мустафа О.О.; Піскова С. В.; доц. 
Проценко О.Л.; Сасова Е.Н.; Фастовська О.Т.; Фахрадова В. С., доц. 
Хотунов В.І. (список присутніх додається).
Запрошені: Боровик Т. М., Рилова О. Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про орієнтовний розподіл навчального навантаження на 
2017/2018 н.р.

Доповідають: доц. Азьмук Н. А., доц. Здір В. А., доц.Кузнецова Н. Б., 
Музиченко В. М., Піскова С. П., доц. Хотунов В. І.

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

Доповідають: завідувачі циклових комісій, завідувачі відділень.

3. Про виконання рішень Педагогічної та Вченої рад за 2016/2017 
н.р.

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



4. Про затвердження зразка бланку диплома та диплома з 
відзнакою, додатку до диплома та диплома з відзнакою для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Доповідає: доц. Азьмук Н. А.

5. Різне.
5.1. Інформація про стан наповнюваності СДН МОСЮІ_Е 

ЕНМКД.
Доповідає: доц. Проценко О. Я

5.2. Інформація про орієнтовний план роботи Вченої ради та 
директорату бізнес-коледжу на 2017/2018 н.р.

Доповідає: доц. Проценко О. Л.

5.3. Про затвердження освітньо-професійних програм 
підготовки студентів.
Доповідає: доц. Азьмук Н. А., завідувачі відділень, методист 
Музиченко В. М.

5.4. Про внесення змін до Правил прийому до Черкаського 
державного бізнес-коледжу у 2017 році.
Доповідає: відповідальний секретар Приймальної комісії
бізнес-коледжу Фастовська О. Т.

5.5. Про затвердження ліміту стипендіатів за результатами 
семестрового контролю у II семестрі 2016/2017 н.р.
Доповідає: заступник директора З ВР Богун М. М.

1.Виступили:
Заступник директора з НМР доц. Азьмук Н.А., яка повідомила, 

що в орієнтовних даних щодо розподілу навчального навантаження 
на 2017/2018 н.р. серед викладачів коледжу виявлені випадки його 
нерівномірного розподілу. Для уникнення суб’єктивізму вона 
запропонувала ввести обмеження, а саме: завідувачам циклових 
комісій та кафедр забезпечити розподіл навчальне навантаження
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таким чином щоб відхилення від середнього значення навантаження 
по цикловій комісії (кафедрі) складало не більше 20%.

Голова циклової комісії КСМ Ковальська Н. В., яка сказала, що 
у цьому році є деякі дисципліни, які читаються останній рік на 
випускному курсі, оскільки вони згідно з навчальними планами 
перенесені на молодші курси. Саме це і спричинило суттєве 
зростання навчального навантаження з таких дисциплін у 2017/2018 
навчальному році. В подальшому обсяг навчального навантаження з 
цих дисциплін різко зменшиться.

Завідувач навчально-методичним кабінетом Фастовька О. Т. 
звернула увагу завідувачів циклових комісій (кафедр) на те, що 
підхід за якого на одному викладачеві доручається викладання 
однієї дисципліни з великим обсягом навчального навантаження є 
нераціональним з огляду на те, що при цьому існують великі ризики 
зриву занять у випадку, якщо цей викладач не зможе з будь-яких 
причин проводити заняття з такої дисципліни.

Голова Вченої ради проф. Куклін О. В. зазначив, що в 
бізнес-коледжі є категорія викладачів, які добровільно не бажають 
брати навчальне навантаження в обсязі, що дорівнює одній ставці. У 
зв’язку з цим, він запропонував завідувачам циклових комісій 
(кафедр) не пізніше 30.06.2017 відібрати у таких викладачів заяви з 
проханням надавати їм навчальне навантаження у обсязі меншому 
за одну ставку.

З іншого боку, проф. Куклін О. В. зазначив, що у випадку, коли 
викладачам буде розподілене навчальне навантаження у обсязі, що 
дорівнює або перевищує 1,25 ставки завідувачі циклових комісій 
(кафедр) повинні будуть надати обгрунтування такого рішення 
Вченій раді.

Голова Вченої ради проф. Куклін О. В. поставив на 
голосування питання щодо забезпечення рівномірності розподілу 
навчального навантаження серед викладачів.

1.Голосували:
“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб
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утримались” - 0 осіб

1. Вирішили:
1) Доручити здійснювати розподіл навчального навантаження на 

2017/2018 н.р. завідувачам циклових комісій та завідувачам 
кафедр, забезпечуючи при цьому максимальну рівномірність 
його розподілу між викладачами (відхилення значення обсягів 
навчального навантаження для викладачів циклової комісії 
(кафедри) не може перевищувати 20%).

2) Завідувачам кафедр відібрати до 30.06.2017 заяви від 
викладачів, які бажають мати навчальне навантаження у 
розмірі менше однієї ставки.

3) Завідувачам циклових комісій, кафедр надати обгрунтування 
перевищення розподілу навчального навантаження для 
окремих викладачів понад 1,25 ставки на засідання Вченої 
ради, на якому затверджуватиметься його розподіл.

2. Виступили:
Голова Вченої ради проф. Куклін О. В., який зазначив, що звіти 

про результати діяльності циклових комісій (кафедр) були завчасно 
розміщені для ознайомлення та запитав чи є до цих матеріалів 
зауваження і пропозиції. Зауваження і пропозиції присутніми на 
засіданні членами Вченої ради не були надані.

Доц. Дернова І. А. зазначила, що у неї склалося враження, що 
надані показники щодо рейтингів викладачів не зовсім об’єктивні.

Проф. Куклін О. В. сказав, що при затвердженні норм для видів 
роботи викладачів питання можливої необ’єктивності при визначенні 
рейтингів викладачів буде зняте. Він поставив на голосування 
питання визнання діяльності циклових комісій та кафедр 
бізнес-коледжу задовільною

2.Голосували:
“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб
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2. Вирішили:
1) Вважати діяльність циклових комісій та кафедр бізнес-коледжу

задовільною.

3. Виступили:
Секретар Педагогічної ради бізнес-коледжу Боровик Т. М., яка 

повідомила про стан виконання рішень Педагогічної ради 
навчального закладу у 2016-2017 році.

У 2016-2017 навчальному році було проведено 9 засідань 
Педагогічної ради: згідно плану проведено 4 засідання та 5 
позапланових, у т.ч. у квітні та травні -  позапланові засідання, які 
регламентували умови та порядок припинення діяльності 
Педагогічної ради у зв’язку з введенням в дію нового Статуту 
коледжу.

Протягом навчального року на засіданнях було розглянуто 18 
запланованих питань та 10 позапланових.

По 27 питаннях, які розглядалися, прийнято рішення про 
виконання, призначено відповідальні особи та визначено терміни 
виконання.

Всі заплановані рішення виконані в повному обсязі, інформація 
оприлюднена на веб-сайті бінес-коледжу. Протоколи засідань і 
додатки до них розміщені в у друкованому вигляді у методичному 
кабінеті.

Секретар Вченої ради бізнес-коледжу доц. Проценко О. Л , 
який повідомив, що на час проведення поточного засідання Вченої 
ради було проведено 3 її засідання, на яких було розглянуто 14 
питань, з яких 4 у різному.

Прийнято 26 рішень, з яких: 17 уже виконано, 7 у процесі 
виконання і 2 рішення передбачені до виконання у майбутніх 
періодах.

Інформація за результатами засідання Вченої ради оприлюднена 
на веб-сайті бінес-коледжу. Протоколи засідань і додатки до них 
розміщені в у друкованому вигляді у методичному кабінеті.
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Інформація про стан виконання рішень Вченої ради 
Черкаського державного бізнес-коледжу у 2016/2017 н. р. 
додається до цього протоколу.

Голова Вченої ради проф. Куклін запропонував визнати роботу 
Педагогічної та Вченої рад бізнес-коледжу у 2017 році задовільною.

3. Голосували:
“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб

З Вирішили:
1) Роботу з виконання рішень Педагогічної ради бізнес-коледжу у 

2016/2017 н.р. вважати задовільною.
2) Роботу з виконання рішень Вченої ради бізнес-коледжу 

вважати задовільною. Відповідальним за виконання рішень 
Вченої ради бізнес-коледжу особам забезпечувати неухильне 
виконання її рішень у визначені строки.

4. Виступили:
Заступник директора з НМР, доц. Азьмук Н. А., яка повідомила, 

що МОН України були скасовано наказ, яким затверджувався зразок 
диплома (диплома з відзнакою) для студентів 
освітньо-кваліфікаційногорівня молодший спеціаліст. На цей час 
наказу, яким були б затверджені нові зразки форм цих дипломів 
Міністерством не видано. Водночас, МОН України листом №1/9-323 
від 13.05.2017 звертає увагу керівників ВНЗ на таке: “Пунктом 2 
постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти» (далі - Постанова), передбачено, що 
підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до 
вимог щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра ...”. 
У зв’язку з цим, за основу для виготовлення форми диплома
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МОСЮІ_Е здійснюють завідувачі циклових комісій (кафедр). Він 
сказав, що згідно з рішенням Вченої ради до 30.06.2017 включно 
кожен викладач повинен розмісти ЕНМКД з однієї дисципліни в СДН 
МОСЮІ_Е.

Доц. Азьмук Н. А. зауважила, що дисципліни, які викладаються 
за програмою середньої школи мають специфіку. У зв’язку з цим 
вона запропонувала дозволити викладачам загальноосвітніх 
дисциплін не формувати і не розміщувати у СДН МОСЮІ_Е ЕНМКД з 
таких дисциплін.

Голова Вченої ради проф. Куклін поставив пропозицію доц. 
Азьмук Н. А. на голосування

5.1. Голосували:
“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб

5.1. Вирішили:
1) Дозволити викладачам дисциплін, які викладають за 

програмою середньої школи не формувати і не розміщувати в 
СДН М0001_Е ЕНМКД з таких дисциплін.

5.2. Виступили:
Секретар Вченої ради доц. Проценко О. Л., який довів до 

відома присутніх на засіданні членів Вченої ради проект планів 
роботи Вченої ради і директорату бізнес-коледжу на 2017/2018 н.р. 
Він відмітив, що ці плани мають бути затверджені перед початком 
новогон навчального року і запропонував членам Вченої ради 
вносити до них свої зауваження і пропозиції.

Голова Вченої ради, проф Куклін О. В. повідомив, що плани 
роботи Вченої ради та директорату бізнес-коледжу будуть 
затверджені на початку 2017/2018 н.р.

5.3. Виступили:
Заступник директора з НМР доц. Азьмук Н. А., яка сказала, що 

циклові комісії і кафедри, які здійснюють підготовку студентів
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освітнього ступеня бакалавр подали на завтердження ОПП з 
підготовки бакалаврів.

Вона зазначила, що ці матеріали були завчасно оприлюднені і 
запросила присутніх подавати зауваження і пропозиції до ОПП 
підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр.

Крім того, Азьмук Н. А. вона повідомила, що існує потреба у 
затвердженні навчального плану підготовки студентів освітнього 
ступеня бакалавр за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля і 
біржова діяльність” у зв’язку із запровадженням нової спеціалізації.

Зауваження і пропозиції від членів Вченої ради присутніх на її 
засіданні не надійшло.

Голова Вчної ради, проф. Куклін О. В. запропонував 
затвердити розроблені цикловими комісіями та кафедрами ОПП 
підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр.

5.3. Голосували:
“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб

5.3. Вирішили:
1) Затвердити освітньо-професійні програми підготовки студентів 

освітнього ступеня бакалавр з таких спеціальностей і 
спеціалізацій: 075 “Маркетинг”; 071 “Облік і оподаткування”; 
051 “Економіка” спеціалізація “Міжнародна економіка”; 076 
“Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”.

2) Затвердити навчальний план підготовки студентів освітнього 
ступеня бакалавр за спеціальністю 076 “Підприємництво, 
торгівля і біржова діяльність”.

5.4. Виступили:
Відповідальний секретар приймальної комісії бізнес-коледжу 

Фастовська О. Т., яка повідомила про те, що 22.06.2017 року МОН 
України зобов’язало вищі навчальні заклади внести зміни до чинних 
Правил прийому у 2017 році та оприлюднити їх в ЄДЕБО та на
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власному сайті не пізніше 23.06.2017 року, а також у діючі 
положення про приймальні комісії.

Вона повідомила, що запропоновані зміни не торкнулися 
Правил вступу до Черкаського державного бізнес-коледжу у 2017 
році.

5.5. Виступили:
Заступник директора з ВР Богун М. М., який повідомив, що на 

підставі чинних нормативних документів був здійснений орієнтовний 
ліміт студентів-стипендіатів у І семестрі 2017/2018 н. р.

За результатами вступної кампанії ці дані будуть уточнені, 
після чого ці ліміти необхідно буде затвердити на засіданні Вченої 
ради.

Також Богун М. М. оголосив рейтинг претендентів на 
присудження стипендій Верховної Ради та Президента України: 
Маслов Т. (група 1П-14), Шоха І. і Шаповал А. (група 1Д-14).

Голова Вченої ради, 
директор 
професор

Секретар Вченої ради, 
заступник директора, 
доцент

О. В. Куклін

О. Л. Проценко
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