
Протокол  №05-17/18 
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

м. Черкаси 20 грудня 2017 р. 
 

Присутні: 
Головуючий на засіданні Вченої ради: 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.;            
Дернова І.А.; 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. Піскова С.П.; доц. Проценко О.Л.; Фастовська О.Т.;          
Фахрадова В. С.; доц. Хотунов В.І.; Снісар А.М.; Сасова Е.Н. (список           
присутніх  членів Вченої ради додається). 
Запрошені: Рилова О.Ю.; Боровик Т.М. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про затвердження ліміту стипендіатів у ІІ семестрі 2017/2018         
н.р. 

Доповідає: М. М. Богун 
 
2. Про діяльність органів студентського самоврядування. 
Доповідають: Голови студентських рад коледжу та      

гуртожитку 
 
3. Про ухвалення положення “Про академічну мобільність       

студентів Черкаського державного бізнес-коледжу” 
Доповідає: О. В. Рилова 
 
4. Про обрання переможців конкурсу “Премія ЧДБК за 2017 рік” 
Доповідає: Методист Т. М. Боровик 

 
 

 1. Виступили:  

 



Головуючий запропонував ухвалити ліміт стипендіатів у ІІ       
семестрі 2017/2018 н.р. 

Розрахунок ліміту додається до цього протоколу 
1. Голосували: 

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

1.Вирішили: 
1) Ухвалити ліміт стипендіатів  у ІІ семестрі 2017/2018 н.р. 

 
2. Виступили: 

Голова органу студентського самоврядування гуртожитку     
Снісар А., яка у своїй доповіді торкнулася питань організації         
проживання в гуртожитку. Також виступила голова студентської       
ради Коледжу, яка звернула увагу на необхідність розширення        
площ, необхідних для забезпечення роботи студентського      
самоврядування. 

У зв’язку з цим їй було запропоновано використовувати        
аудиторії (у разі, якщо у них не проводяться заняття), а також вільні            
площі в гуртожитку.  

Презентації доповідей голів студентського самоврядування     
додаються до цього протоколу. 
 
2. Голосували: 

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

2. Вирішили: 
1) Взяти до уваги пропозиції голів органів студентського       

самоврядування коледжу, та за навності коштів забезпечити їх        
виконання. 

 
3. Виступили:  

Завідувач практикою Рилова О. Ю., яка презентувала       
положення “Про академічну мобільність студентів Черкаського      

 



державного бізнес-коледжу”. Члени вченої ради вцілому узгодили       
текст згаданого положення, доручивши Риловій О. Ю. допрацювати        
п. 1.7 і 3.1. 

Головуючий запропонував ухвалити положення “Про     
академічну мобільність студентів Черкаського державного     
бізнес-коледжу” із запропонованими правками. 

 
Текст положення “Про академічну мобільність студентів      

Черкаського державного бізнес-коледжу” додається до цього      
протоколу 
 
3. Голосували: 

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

 3 Вирішили: 
1) Ухвалити положення “Про академічну мобільність студентів      

Черкаського державного бізнес-коледжу” із запропонованими     
правками. 

 
4. Виступили:  

Боровик Т. М. повідомила, що згідно з процедурою переможців         
в усіх номінаціях належить обирати із застосуванням процедури        
таємного голосування. Була обрана лічильна комісія, роздані       
бюлетені з кандидатурами номінантів у кожній номінації. Члени        
Вченої ради заповнили бюлетені та проголосували.  

Матеріал щодо голосування додається до цього протоколу. 
Головуючий поставив на голосування пропозицію ухвалення      

рішення про визначення кандидатур переможців конкурсу “Премія       
ЧДБК за 2017 рік”. 
4. Голосували: 

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

 

 



4. Вирішили: 
1) Ухвалити рішення про визначення кандидатур переможців      

конкурсу “Премія ЧДБК за 2017 рік” та подати їх список на           
затвердження директорові Коледжу. 
 

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

 


