
Протокол  №04-17/18 
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

м. Черкаси 07 грудня 2017 р. 
 

Присутні: 
Головуючий на засіданні Вченої ради: Куклін О. В.. 
Члени Вченої ради: Богун М. М., Бондаренко В. М., доц. Бурмістров           
С. В.; Гензерська О.О.; Грек Л. К.; Джолос C.В.; Єфіменко Т. О., доц.             
Здір В.А.; Ковальська Н.В.; Козенкова Л. О., Красюк В. Л.; доц.           
Криворучко М.Ю.; доц. Кузнецова Н.Б.; доц. Куксенко С. І.;         
Музиченко В. М., Мустафа О. О., Оліфіренко В. М.; Опалько К. О.,            
доц. Проценко О.Л.; Фастовська О.Т.; Фахрадова В. С., доц. Хотунов          
В.І. (список присутніх  членів Вченої ради додається). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про ухвалення правил прийому до Черкаського державного        
бізнес-коледжу на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста        
у 2018 році.  

Доповідає: завідувач НМК Фастовська О.Т. 
2. Про ухвалення правил прийому до Черкаського державного        
бізнес-коледжу для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2018        
році.  

Доповідає: завідувач НМК Фастовська О.Т. 
3. Про результати проміжної атестації студентів. 

Доповідають: Завідувачі відділень. 
4. Про ліцензування нових спеціальностей та акредитацію       
упроваджених програм підготовки студентів.  

Доповідає: заст. директора з НМР доц.  Н. А. Азьмук 
5. Про діяльність органів студентського самоврядування. Голови       
студентських рад коледжу та гуртожитку,  

Доповідають: голови органів студентськго самоврядування     
та заст. директора з ВР  М. М. Богун 
6. Різне. 
6.1. Про ухвалення Положення "Про порядок перезарахування       
навчальних дисциплін та визначення академічної різниці".  

Доповідає: заст. директора з НМР доц. Н. А. Азьмук 

 



6.2. Про стан виконання рішень Вченої ради Коледжу в частині          
забезпечення фунціонування СДН MOODLE.  

Доповідає: заступник директора з НР і ПР доц.        
Проценко О. Л. 

 
 1. Виступили:  

Завідувач навчально-методичним кабінетом Фастовська О. Т. ,       
яка повідомила про те, що на підставі Умов прийому на навчання            
для здобуття ОКР молодший спеціаліст у 2018 році були розроблені          
і оприлюднені для обговорення Правила прийому на навчання до         
Черкаського державного бізнес-коледжу для здобуття ОКР      
молодший спеціалісту 2018 році (далі Правила прийому).  

Зауважень і пропозицій до Правил прийому не надходило 
Головуючий запропонував ухвалити Правила прийому. 
Текст Правил прийому додається до цього протоколу. 

1. Голосували: 
“за” - 25 оcіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

1.Вирішили: 
1) Ухвалити Правила прийому та подати їх на затвердження        

директорові. 
2) Після затвердження Правил прийому оприлюднити їх на       

веб-порталі Коледжу. 
 
2. Виступили: 

Завідувач навчально-методичним кабінетом Фастовська О. Т. ,       
яка повідомила про те, що на підставі Умов прийому на навчання            
для здобуття ОКР молодший спеціаліст у 2018 році були розроблені          
і оприлюднені для обговорення Правила прийому на навчання до         
Черкаського державного бізнес-коледжу для здобуття ОС бакалавр       
у 2018 році (далі Правила прийому).  

Зауважень і пропозицій до Правил прийому не надходило 
Головуючий запропонував ухвалити Правила прийому. 
Текст Правил прийому додається до цього протоколу. 

2. Голосували: 
 



“за” - 25 оcіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

2. Вирішили: 
1) Ухвалити Правила прийому та подати їх на затвердження        

директорові. 
2) Після затвердження Правил прийому оприлюднити їх на       

веб-порталі Коледжу. 
3. Виступили:  

Завідувачі відділень з інформацією про підсумки проміжної       
атестації. 

Матеріал виступів додається до цього протоколу. 
Головуючий поставив на голосування пропозицію вважати      

результати проміжної атестації задовільними. 
 
3. Голосували: 

“за” - 25 оcіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 3 Вирішили: 
1) Уважати показники результатів проміжної атестації     

задовільними. 
2) Завідувачам відділень, кураторам академічних груп     

забезпечити контроль погашення академічної заборгованості     
проблемними студентами. 

 
4. Виступили:  

Заступник директора з НМР доцент Н. А. Азьмук, яка сказала,          
що Коледж має акредитацію за 8 спеціальностями за ОКР         
молодший спеціаліст та 3 спеціальностями з освітнього ступеня        
бакалавр. 

У 2017-2018 н.р. Коледж має проходити процедуру       
переоформлення сертифікатів про акредитацію за новим переліком       
за всіма спеціальностями.  

 



Створено робочу групу для ліцензування спеціальності      
5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. 

Напрацьовано пакет документів: ОПП, ОКХ, навчальний план,       
кадровий склад тощо. 

Остаточний строк для формування ліцензійної справи      
30.12.2017 р. 

Також розпочато роботу з ліцензування підготовки бакалаврів       
за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія” 

Матеріал виступу додається до цього протоколу. 
Головуючий поставив на голосування пропозицію вважати      

діяльність у сфері ліцензування та акредитації задовільною. 
4. Голосували: 

“за” - 25 оcіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

4. Вирішили: 
1) Уважати діяльність у сфері ліцензування та акредитації       

задовільною. 
2) Забезпечити ліцензування зі спеціальності 5.05010301     

“Розробка програмного забезпечення”. 
3) Продовжити роботу з ліцензування спеціальності 123      

«Комп’ютерна інженерія» за освітнім рівнем бакалавр 
 

5. Виступили:  
Заступник директора з ВР Богун М.М., який охарактеризував        

стапн студентського самоврядування у Коледжі та його специфічні        
риси. 

Матеріал виступу додається до цього протоколу. 
Через відсутність, з поважних причин, представників студентів       

на засіданні Вченої ради голова Вченої ради висунув пропозицію         
стосовно перенесення їх звітів на наступне засідання Вченої ради. 
 
5. Голосували: 

“за” - 25 оcіб 
“проти” - 0 осіб 

 



“утримались” - 0 осіб 
 5. Вирішили: 

1) Взяти до уваги інформацію озвучену заступником директора з        
ВР Богун М.М. 

2) Доповіді представників студентського самоврядування    
Коледжу заслухати на наступному засіданні Вченої ради       
Коледжу. 

3) Органам студентського самоврядування зосередити свої     
зусилля на міжнародній роботі та .ґрантовій діяльності. 

 
6.1. Виступили:  

Заступник директора з НМР доц. Азьмук Н. А., яка повідомила,          
що згідно з рішенням Вченої ради Коледжу було розроблене         
Положення “Про порядок перезарахування навчальних дисциплін та       
визначення академічної різниці”. З назви документа випливає, що        
положення регламентує порядок визначення балів пр      
перезарахуванні навчальних дисциплін, а також регламентує      
виставлення оцінок з предметів студентам, які досягли значних        
успіхів в навчанні, на увазі маються призові місці на предметних          
олімпіадах обласного та вищого рівнів. 

Проект положення був завчасно оприлюднений в робочій групі        
“Вчена рада” для обговорення. Всі надані пропозиції були враховані. 

Голова Вченої ради поставив на голосування питання       
ухвалення зазначеного положення. 
Текст Положення додається до цього протоколу. 
6.1. Голосували: 

“за” - 25 оcіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 6.1. Вирішили: 
1) Ухвалити Положення “Про порядок перезарахування     

навчальних дисциплін та визначення академічної різниці” та у        
встановленому порядку подати його на затвердження. 

2) Завідувачам відділень забезпечити доведення тексту     
положення до всіх викладачів. 

 



 
 
6.2. Виступили:  

Заступник директора з НР І ПР доц. Проценко О. Л., який           
повідомив присутніх про результати виконання рішень Вченої ради з         
питань забезпечення навчального процесу навчальними     
матеріалами на електронних носіях. 

Він зазначив, що ряд викладачів не виконують рішення Вченої         
ради, з чого можна зробити висновок про недостатній контроль з          
боку завідувачів відділень, кафедр та циклових комісій за        
виконавнням рішень Вченої ради Коледжу. 

Матеріали виступу додаються до цього протоколу 
6.2. Голосували: 

“за” - 25 оcіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 6.2. Вирішили: 
1) Завідувача кафедр та циклових комісій забезпечити контроль       

якості навчальних матеріалів викладачами та забезпечити      
наповненням ними СДН MOODLE. 

2) Створити постійнодіючу комісію для перевірки якості      
навчальних матеріалів викладачів, які проходять атестацію.  

3) Заступнику з НР і ПР у травні 2018 року внести до порядку            
денного Вченої ради питання щодо наповнюваності СДН       
MOODLE навчальними матеріалами та їх якості.  

4) Повторно обговорити на засіданні Вченої ради Коледжу       
положення про нормування робочого часу викладачів з метою        
його ухвалення. 

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

 


