
Протокол  №03-17/18 
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

м. Черкаси 25 жовтня 2017 р. 
 
Присутні: 
Головуючий на засіданні Вченої ради: Богун М. М. 
Члени Вченої ради: доц. Бурмістров С. В.; Гензерська О.О.;         
Грек Л. К.; Джолос C.В.; доц. Здір В.А.; Ковальська Н.В.;          
Красюк В. Л.; доц. Криворучко М.Ю.; доц. Кузнецова Н.Б.; доц.          
Куксенко С. І.; Мустафа О. О., Оліфіренко В. М.; Піскова С. В.; доц.             
Проценко О.Л.; Фастовська О.Т.; Фахрадова В. С., доц. Хотунов В.І.          
(список присутніх  членів Вченої ради додається). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та забезпечення        
раціональної організацівї освітнього процесу у зимовий період  

Доповідає: В. М. Бондаренко 
 

2. Про особливості умов вступу до ВНЗ у 2018 році 
Доповідає: О. Т. Фастовська 
 

3.  Про систему внутрішнього забезпаечення якості освіти в Коледжі 
 Доповідає: О. Т. Фастовська. 

  
На початку засідання Вченої ради її секретар доц.        

Проценко О. Л. повідомив, що Голова Вченої ради та його заступник           
знаходяться у відпустці, оскільки він є секретарем, то не може          
суміщати обов’язки головуючого на засіданні Вченої ради та її         
секретаря. У зв’язку з цим він запропонував обрати головуючим на          
засіданні Вченої ради заступника директора Богуна М. М. 
 
Голосували: 

“за” - 18 осіб 

 



“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
Вирішили: обрати в якості головуючого на засіданні вченої ради         
заступника директора Богуна М. М. 
 
1.Виступили:  

Проценко О. Л., який повідомив, що Бондаренко В. М.         
знаходиться у відпустці, однак матеріали до засідання Вченої ради         
ним були вчасно оприлюднені, отже члени Вченої ради мали         
можливість з ними ознайомитися.  

Матеріали виступу додаються до протоколу. 
Як секретар Вченої ради, він зачитав текст доповіді        

Бондаренка В.М. та запросив присутніх до її обговорення. 
В ходів обговорення від членів Вченої ради надійшла        

пропозиція щодо забезпечення утеплення приміщень навчальних      
корпусів Коледжу, шляхом герметизації вікон. 

В ході обговорення також було запропоновано, щоб у якості         
дати завершення заходів з утеплення було визначено 07.11.2017. 

Головуючий запропонував уважати задовільною роботу у      
сфері забезпечення до зими будівель Коледжу, та продовжити        
роботи з утеплення приміщень навчальних корпусів Коледжу       
визначивши у якості дати закінчення цих робіт 07.11.2017. 

 
1. Голосували: 

“за” - 24 оcоби 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
1.Вирішили: 

1) Вважати діяльність з підготовки приміщень Коледжу до зими        
задовільною. 

2) Завідувачам кабінетів, спільно з кураторами академічних груп       
забезпечити герметизацію вікон на закріплених за ними       
ділянках у навчальних корпусах до 07.11.2017. 

 



3) Завідувачам відділень забезпечити контроль за виконанням      
цього рішення Вченої ради. 

 
2. Виступили: 

Завідувач навчально-методичним кабінетом Фастовська О. Т.  
Матеріал виступу додається до цього протоколу. 
Ознайомивши присутніх з особливостями вступної кампанії у       

2018 році вона зазначила, що умови прийому на навчання за          
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст та     
бакалавр оприлюднені на офіційному веб-сайті МОН України, однак        
на час проведення засідання Вченої ради дані щодо отримання         
грифу погодження від Міністерства юстиції України були відсутні. 

У зв’язку з цим, з формальної точки зору затвердити правила          
прийому на навчання у 2018 році, які уже фактично розроблені для           
ОКР молодший спеціаліст і знаходяться на завершальній стадії їх         
розробки для ОС бакалавр неможливо до моменту погодження умов         
прийому на навчання Міністерством юстиції України. 

Також були обговорені питання забезпечення співпраці із       
завідувачами відділень в ході підготовки до подання на розгляд і          
затвердження Вченою радою Коледжу правил прийому на навчання        
до Коледжу у 2018 році для ОКР молодший спеціаліст та ОС           
бакалавр. 

Головуючий виніс на голосування пропозицію щодо визнання       
роботи з підготовки правил вступу а навчання до Коледжу у 2018           
році для ОКР молодший спеціаліст та ОС бакалавр задовільною. 

 
2. Голосували: 

“за” - 18 осіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
 2. Вирішили: 

1) Вважати роботу з підготовки правил вступу на навчання до         
Коледжу у 2018 році для ОКР молодший спеціаліст та ОС          
бакалавр задовільною. 

 



2) Особам відповідальним за розробку правил прийому на       
навчання до Коледжу у 2018 році для ОКР молодший         
спеціаліст та ОС бакалавр забезпечити доопрацювання їх       
проектів після погодження умов прийому на навчання у 2018         
році Міністерством юстиції України (у разі необхідності) та        
своєчасно подати їх для затвердження Вченою радою       
Коледжу. 

 
3. Виступили:  

Завідувач навчально-методичним кабінетом Фастовська О. Т.  
Матеріал виступу додається до цього протоколу. 
Заступник директора з НР і ПР Проценкол О. Л., який          

зазначив,що питання забезпечення якості освіти регулюються      
статтею 16 ЗУ “Про вищу освіту” конкретні процедури і заходи          
системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої       
діяльності та якості вищої освіти визначені у п. 2 цієї статті. 

У результаті обговорення питань пов’язаних із забезпеченням       
якості освітньої діяльності присутні на засіданні Вченої радим        
дійшли до висновку про необхідність забезпечення дієвого       
зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг. 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо      
необхідності забезпечення розробки та затвердження в      
установленому порядку процедур системи забезпечення якості      
освітньої діяльності та якості вищої освіти у Коледжі, а також          
забезпечення ефективного контролю якості освітнього процесу. 
 
3. Голосували: 

“за” - 18 осіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

  
3 Вирішили: 

1) Погодитися із запропонованим Фастовською О. Т. шляхами       
усунення прпогалин у підготовці студентів. 

 



2) Ухвалити план заходів з усунення прогалин у підготовці        
студентів, запропонований Фастовською О. Т. 

3) Визначити, що у разі відсутності студента на заняттях без         
поважних причин або у разі отримання ним незадовільних        
оцінок на трьох заняттях поспіль (у будь-якій комбінації тобто:         
3 нб або (2 нб + 1 ”незадовільно”), або (1 нб + 2             
“незадовільно”), або 3 “незадовільно” ) з певної дисципліни,        
викладач-предметник зобов’язаний письмово повідомити    
про це завідувача  відповідного відділення. 

4) Завідувач відділення, отримавши таке (такі) повідомлення,      
забезпечує здійснення комплексу дій спрямованих на      
ліквідацію академічної заборгованості студентом (студентами)     
при цьому координуючи свою роботу у цьому напрямі із         
кураторами академічних груп, завідувачами циклових комісій,      
заступниками директора. 

5) Завідувачам відділень забезпечити доведення цього рішення      
Вченої ради до відома всіх викладачів Коледжу до 06.11.2017         
включно. 

 
Головуючий на засіданні Вченої ради, 
заступни директора   М. М. Богун 
 
Секретар Вченої ради, 
заступник директора, 
доцент      О. Л. Проценко 

 


