
Протокол  №01-17/18 
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

м. Черкаси 30 серпня 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.; Гензерська О.О.; Грек Л. К.; доц. Гунько            
П. М.; Джолос C.В.;Залозна Т.Г., доц. Здір В.А.; Ковальська Н.В.;          
Козенкова Л. О.; Красюк В. Л.; доц. Кузнецова Н.Б.; Куксенко С. І.;            
Музиченко В.М.; Піскова С. В.; доц. Проценко О.Л.; Сасова Е.Н.;          
Фастовська О.Т.; Фахрадова В. С., доц. Хотунов В.І. (список         
присутніх  членів Вченої ради додається). 
Запрошені: список запрошених додається. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зміни оплати праці педагогічних працівників 
Доповідає: Гензерська О. О. 

2. Про підсумки роботи приймальної комісії за 2017 рік. 
Доповідає: Фастовська О. Т. 

3. Про основні завдання і напрямки роботи педагогічного       
колективу у 2017/2018 н.р. 

Доповідає: Куклін О. В. 
4. Про нові підходи при викладанні іноземних мов. 

Доповідає: Куклін О. В. 
5. Різне: 

5.1. Про затвердження ліміту стипендіатів студентів-першокурсників      
у І семестрі 2017/2018 н.р. 

Доповідає: Богун М. М. 
5.2. Про затвердження плану роботи Вченої ради Коледжу. 

Доповідає: Проценко О. Л. 
5.3. Про затвердження плану роботи Методичної ради Коледжу. 

Доповідає: Азьмук Н. А. 

 



5.4. Про затвердження положення про навчання студентів за        
індивідуальним графіком. 
Доповідає: Проценко О. Л. 
  
1.Виступили:  

Головний бухгалтер бізнес-коледжу Гензерська О. О., яка       
ознайомила присутніх зі змінами в розмірах заробітної плати з         
01.09.2017. 

Презентація виступу додається до протоколу 
 
1.Вирішили: 

1) Взяти до уваги інформацію про зміни у розмірах оплати праці          
педагогічних працівників. 

 
2.Виступили: 

Відповідальний секретар приймальної комісії бізнес-коледжу     
Фастовська О. Т. Вона доповіла про результати прийому у 2017          
році.  
Крім того вона представила план роботи приймальної комісії        
бізнес-коледжу на наступний період. 
 

Презентація виступу Фастовської О. Т., а також план        
роботи приймальної комісії на наступний період прикладається до        
цього протоколу. 

 
2. Голосували: 

“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
 2. Вирішили: 

1) Вважати результати вступної кампанії 2017 року задовільними. 
2) Затвердити план роботи приймальної комісії на наступний       

період. 
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3. Виступили:  

Директор, проф. Куклін О. В., який ознайомив присутніх з         
основними завданнями і напрямами діяльності педагогічного      
колективу бізнес-коледжу: 
1) Забезпечення достатнього рівня фінансування всіх напрямів      

діяльності бізес-коледжу з урахуванням підвищення заробітної      
плати з 01.09.2017 року та у 2018 році. 

2) Ліцензування нових спеціальностей для підготовки студентів      
освітнього ступеня бакалавр, зокрема спеціальності     
“Комп’ютерна інженерія”. 

3) Здійснення комплексу робіт з відкриття The American College in         
Ukraine. 

4) Започаткування діяльності Lingua-HUB у бізнес-коледжі. 
5) Отримання права готувати громадян для здачі іспитів з іноземної         

мови відповідно до вимог міжнародних систем тестування. 
6) Залучення іноземних студентів для навчання у бізнес-коледжі. 
7) Виконання комплексу заходів для забезпечення одержання      

студентами громадянами України ступеня асоціат з      
бізнес-адміністрування Broward College, паралельно з навчанням      
за програмами підготовки бізнес-коледжу. 

8) Забезпечення активної участі у грантових програмах Євросоюзу       
та США: Erasmus+, Fulbright Program, Горизонт 2020. 

9) Участь у програмах з надання мікрогрантів для випускників        
програм, які фінансуються Державним департаментом США. 

10)Продовження співпраці з Університетом ISMA за програмами       
академічної мобільності студентів і викладачів. 

11)Налагодження обміну студентами з ВНЗ США. 
12)Розширення переліку закордонних баз практики, перш за все в         

Іспанії та ФРН. 
13)Робота над формуванням штатного розпису, який би відповідав        

вимогам нової редакції Статуту бізнес-коледжу. 
14)Продовження практики проведення відкритих лекцій, провидними      

іноземними та вітчизняними фахівцями. 
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15)Підготовка матеріально-технічної бази бізнес-коледжу для     
забезпечення проживання і навчання студентів. 
Проф. Куклін О. В. запрононував затвердити зазначені ним        

основні цілі напрями діяльності бізнес-коледжу у 2017/18 н.р. 
 
3. Голосували: 

“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
3 Вирішили: 

1) Затвердити основні завдання і напрями діяльності      
педагогічного колективу бізнес-коледжу у 2017/18 н.р. та взяти        
їх до неухильно виконання. 

2) Відповідальним з особам забезпечувати регулярне звітування      
перед Вченою радою про стан виконання завдань та        
результати діяльності за напрямами визначеним головою      
Вченої ради у якості основних у 2017/18 н.р. 

 
4. Виступили:  

Директор, проф. Куклін О. В., який повідомив, що у цьому          
навчальному році в порядку експерименту викладання іноземної       
мови для студентів І курсу здійснюватиметься не для академічних         
груп, а для потоків студентів. Поділ на потоки здійснюватиметься         
залежно від рівня володіння іноземною мовою студентами.       
Планується поділ на три потоки А, В, С. Потік А студенти з            
найнижчим рівнем володіння іноземною мовою, а потік С - з          
найвищим. В межах потоків студенти поділятимуться на підгрупи. 

Викладачі іноземної мови вестимуть заняття у підгрупах       
впродовж всього строку навчання студентів 2017 року прийому. 

Також планується, що навчальні заняття з іноземної мови        
будуть проводитися виключно на першій парі.  

Такий підхід, дозволить підвищити ефективність вивчення      
іноземної мови, сприятиме застосуванню викладачами     
диференційованого та індивідуалізованого підходу при навчанні      
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студентів. Дасть можливість об’єктивно оцінювати роботу викладачів       
іноземної мови.  

Устиченко С. В. зазаначила, що розподіл студентів за рівнем         
володіння іноземною мовою дозволяє їм бути серед подібних собі за          
рівнем підготовки. Студенти з високим рівнем володіння іноземною        
мовою матимуть можливість вдосконалювати і поглиблювати свої       
знання, а з студенти з нижчим рівнем підготовки розвивати свої          
мовні компетенції.  

Крім того, Устиченко С. В. зазначила, що викладачі іноземної         
мови отримають можливість уніфікувати підходи до навчання       
студентів одного потоку в експериментальних групах та       
об’єктивізувати оцінювання їх знань, умінь та навичок. 

Проф. Куклін О. В. запропонував членам Вченої ради        
підтримати ініціативу адміністрції у сфері викладання іноземної мови        
студентам 2017 року прийому. 

 
4.Голосували: 

“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
4. Вирішили: 

1) Цикловій комісії іноземних мов 01.09.2017 на підставі       
об’єктивних критеріїв здійснити поділ студентів першого курсу       
на потоки А, В, С залежно від рівня володінняними іноземною          
мовою (відповідальна - С. В. Устиченко). 

2) У розкладі навчальних занять передбачити викладання      
іноземної мови першою парою (відповідальна - завідувач       
навчально-методичного кабінету Фастовська О. Т.). 

3) Кожен викладачі іноземної мови повинен проводити заняття у        
2-х експериментальних підгрупах (відповідальна - заст.      
директора з НМР Азьмук Н. А). 

 
5.1. Виступили: 
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Заступник директора з виховної роботи Богун М.М., який        
ознайомив присутніх з алгоритмом розрахунку ліміту стипендіатів       
студентів-першокурсників, які вступили до коледжу після отримання       
базової загальної середньої освіти (60 осіб 41,37% від загальної         
кількості бюджетних місць) та на базі повної загальної середньої         
освіти (22 особи або 38,59% від загальної кількості бюджетних         
місць). 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. запропонував членам         
Вченої ради затвердити зазначені ліміти. 

Презентація доповіді Богуна М. М. додається до цього        
протоколу. 

 
5.1. Голосували: 

“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
5.1. Вирішили: 

1) Затвердити у І семестрі 2017/18 н.р. ліміт стипендіатів для         
студентів-першокурсниів з базовою загальною середньою     
освітою, які поступили на навчання до бізнес-коледжу у 2017         
році у кількості 60 осіб або 41,37% від загальної кількості          
бюджетних місць виділених бізнес-коледжу для цієї категорії       
вступників. 

2) Затвердити у І семестрі 2017/18 н.р. ліміт стипендіатів для         
студентів-першокурсниів з повною загальною середньою     
освітою, які поступили на навчання до бізнес-коледжу у 2017         
році у кількості 22 особи або 38,59% від загальної кількості          
бюджетних місць виділених бізнес-коледжу для цієї категорії       
вступників. 

 
5.2. Виступили: 

Заступник директора, доц. Проценко О. Л. повідомив, що план         
роботи Вченої ради бізнес-коледжу було оприлюднено 28.08.2017.       
Всі пропозиції, які були надані до нього враховані.  
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Голова Вченої ради проф. Куклін О. В. запропонував членам         
Вченої ради затвердити план роботи Вченої ради бізнес-коледжу на         
2017/18 н.р. 

 
5.2. Голосували: 

“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
5.2. Вирішили: 

1) Затвердити план роботи Вченої ради бізнес-коледжу на       
2017/18 н.р. 

 
5.3. Виступили: 

Заступник директора, доц. Азьмук Н. А., яка довела до відома          
членів Вченої ради бізнес-коледжу план роботи Методичної ради.  

Крім того, вона ознайомила членів Вченої ради з оновленим         
положенням про Методичну раду Черкаського державного      
бізнес-коледжу. 

Голова Вченої ради проф. Куклін О. В. запропонував членам         
Вченої ради затвердити план роботи Методичної ради       
бізнес-коледжу на 2017/18 н.р., та Положення про Методичну раду         
Черкаського державного бізнес-коледжу у запропонованій редакції. 

 
План роботи Методичної ради бізнес-коледжу на 2017/18 н.р.        

та Положення про Методичну раду Черкаського державного       
бізнес-коледжу прикладються до цього протоколу. 

 
5.3. Голосували: 

“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
5.3. Вирішили: 
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1) Затвердити план роботи Вченої ради бізнес-коледжу на        
2017/18 н.р. 

2) Ухвалити положення про Методичну раду Черкаського       
державного бізнес-коледжу. 
 
5.4. Виступили: 

Заступник директора з НР і ПР доц. Проценко О. Л., який довів            
до відома присутніх зміст Положення про навчання студентів за         
індивідуальним графіком у Черкаському державному бізнес-коледжі.      
Він сказав, що проект цього положення було оприлюднене        
28.08.2017 з тим щоб члени Вченої ради могли надати до нього           
пропозиції. Пропозицій не було.  

Голова Вченої ради запропонував ухвалити Положення у       
запропонованій редакції. 

Текст положення додається до цього Протоколу. 
 
5.4. Голосували: 

“за” - 23 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
5.4. Вирішили: 

1) Ухвалити Положення про навчання студентів за індивідуальним       
графіком у Черкаському державному бізнес-коледжі.  

 
Голова Вченої ради, 
директор  
професор     О. В. Куклін 
 
Секретар Вченої ради, 
заступник директора, 
доцент     О. Л. Проценко 
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