Протокол №10-17/18
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу
м. Черкаси

06 червня 2018 р.

Присутні:
Голова Вченої ради: Куклін О. В.
Члени Вченої ради:
Богомолова К. Ю.
Богун М.М.;
Бондаренко В. М.
доц. Бурмістров С. В.;
Гензерська О. О.
Грек Л. К.;
доц. Дернова І.А.;
доц. Джолос С. В.
доц. Здір В. А.;
Ковальська Н.В.;
Козенкова Л. О.;
Красюк В. Л.
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.,
проф. Пустовійт Р. Ф.;
Фастовська О.Т.;
доц. Хотунов В. І., (список присутніх членів Вченої ради додається).
Запрошені: Рилова О. Ю., Боровик Т. М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про гуманітарну, виховну роботу в Коледжі та взаємодію з органами
студентського самоврядування.
М. М. Богун
2. Про міжнародну співпрацю Коледжу.
О. Ю. Рилова
3. Про стан викладання іноземних мов у Коледжі
О. О. Мустафа
4. Різне.
4.1. Про затвердження положення про навчання іноземних громадян в
Черкаському державному бізнес-коледжі.
О. Л. Проценко
4.2. Про затвердження бланку свідоцтва про закінчення підготовчого
факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без
громадянства.
О. Л. Проценко
4.3. Про затвердження навчальних програм для підготовки іноземних
громадян (осіб без громадянства) до вступу у заклади вищої освіти
України.
О. Л. Проценко

1. Виступили: заст. директора з ВР Богун М.М., який охарактеризував
стан роботи у гуманітарній та виховній сфері. Значну увагу він приділив
питанню забезпечення єдності профорієнтаційної, організаційної та
виховної роботи, а також відмітив перспектиність залучення студентів до
волонтерства.
Матеріали презентації з питання
додаються до цього
протоколу.
Голова Вченої ради запропонував визнати гуманітарну та виховну
роботу в коледжі задовільною, забезпечувати модернізацію її змісту
відповідно до вимог сьогодення, та посилити роботу із залучення
студентів до волонтерських проектів.
1. Голосували:
“за” - 24 особи

“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
1. Вирішили:
1. Визнати стан у сфері гуманітарної та виховної роботи в коледжі
задовільним.
2. Забезпечувати постійну можернізацію змісту та методів виховної та
організаційної роботи в коледжі.
3. Сприяти залученню студентів ддо волонтерства.
4. Забезпечити наповнення каналу коледжу на Ютуб відеоматеріалами.
2. Виступили:
Рилова О. Ю., яка дала розгорнуту характеристику стану
міжнародної співпраці коледжу. У своїй доповіді вона зазначила те, що
кількість міжнародних контактів зростає, вони провадяться з різною
метою, однак основним досягненням є можливість для студентів
отримати професійний досвід за кордоном.
Матеріали презентації з питання додаються до цього
протоколу.
Голова Вченої ради запропронував відзначив, що коледж вийшов
на якісно новий рівень участі у міжнародних проектах. Зараз він бере
участь у проекті у який, в рамках Еразмус+, крім коледжу залучено ще 4
університети з 4-х різних країн. Він запропонував визнати роботу у сфері
забезпечення міжнародного співробітництва коледжу задовільною. Він
відзначив необхідність всілякого розширення участі студентів і
викладачів у програмі Еразмус+
2. Голосували:
“за” - 24 особи
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
2.Вирішили:
1. Визнати
роботу
у
сфері
забезпечення
співробітництва коледжу задовільною.

міжнародного

2. Всіляко сприяти розширенню участі студентів і викладачів у
програмі Еразмус + та інших програмах міжнародного
співробітництва.
3. Виступили:
Мустафа О. О. завідувач циклової комісії іноземних мов. У своїй
доповіді вона охарактеризувала стан справ з вивченням іноземної мови
в рамках експерименту щодо поділу студентів на потоки за рівнем знань
англійської мови. Були наведені дані щодо спішності та якості студентів
на початок та на кінець поточного навчального року. Наведені дані
свідчать про те, що упішність і якість підготовки студентів покращилися.
Разом з тим О. О. Мустафа підняла питання щодо переходу на старших
курсах від вивчення англійськоїх мови до вивчення фахової англійської
мови.
Текст доповіді додається до цього протоколу.
Проф. Куклін О. В. зауважив, що фахова англійська мова може в
достатній мірі ефективно вивчатися лише на базі доброї
загальновживаної англійської. Цю думку підтримали доц. Проценко О. Л.
та доц. Криворучко М. Ю. Доц. Кузнєцова Н. Б. повідомала, що партнер
коледжу ISMA University пропонує інтенсивні курси іноземної мови, на які
можуть записатися і викладачі коледжу.
Головуючий запропонував взяти до увагу інформацію про
результати експерименту із інтенсифікації вивчення англійської мови та
вивчити питання що доцільності переходу на старших курсах від
вивчення повсякденної англійської до вивчення фахової англійської мови
3. Голосували:
“за” - 24 особи
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
3. Вирішили:
1. Взяти до уваги дані щодо експерименту з інтенсифікації вивчення
англійської мови.

2. Розглянути питання щодо доцільності і пропорцій вивчення
побутової та фахової англійської мови на старших курсах. Про
висновки доповісти на наступній Вченій раді.
4. Різне.
4.1. Виступили:
Заст. директора Проценко О. Л., який повідомив, що згідно з
чинними нормами вимагається затвердження Положення про навчання і
ноземних громадян у ЗВО. Він запропонував до уваги присутніх текст
цього положення. Пропозицій до тексту документа від учасників
засідання не надійшло.
Текст документу додається до цього протоколу.
Головою Вченої ради на голосування була винесена пропозиція
щодо рішення про ухвалення положення про навчання іноземних
громадян в Черкаському державному бізнес-коледж.
4.1. Голосували:
“за” - 24 особи
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
4.1. Вирішили:
1. Затвердити положення про навчання іноземних громадян в
Черкаському державному бізнес-коледжі
4.2. Виступили: доц. Проценко О. Л.
Заст. директора Проценко О. Л., який повідомив, що згідно
Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб
без громанадянства особам, які закінчили підготовчі курси для іноземних
громадян (осіб без громадянства) видається свідоцтво встановленого
зразка. Опис бланку такого свідоцтва вміщено в додатку до вказаного
вище Порядку.
Проценко О. Л. продемонстрував бланк розробленого викладачами
відділення дизайну бланк свідоцтва присутнім.

Голова запропонував затвердити запропонований до розгляду на
Вченій раді бланк свідоцтва.
Бланк свідоцтва про закінчення підготовчого факультету,
відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства
прикладається до цього протоколу
4.2. Голосували:
“за” - 24 особи
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
4.2. Вирішили:
1. Затвердити бланк свідоцтва про закінчення підготовчого
факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без
громадянства
4.3. Виступили: доц. Проценко О. Л., який повідоми вприсутніх, що
згідно із ч. 10 п. 10.1 Статуту Черкаського державного бізнес коледжу
програми з англійської та української мов для курсів з підготовки
іноземних громадян (осіб без громадянства) до вступу у заклади вищої
освіти України мають затверджуватися Вченою радою.
Тексти програм з англійської та української мов для курсів з
підготовки іноземних громадян (осіб без громадянства) до вступу у
заклади вищої освіти України додаються до цього протоколу
засідання.
Пропозицій щодо змісту представлених програм від присутніх на
засіданні членів Вченої ради не надійшло.
Голова Вченої ради запропонував затвердити навчальні програми
для підготовки іноземних громадян (осіб без громадянства) до вступу у
заклади вищої освіти України з української мови та англійської мови.
4.3. Голосували:
“за” - 24 особи
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
4.3. Вирішили:

1. Затвердити навчальні програми для підготовки іноземних громадян
(осіб без громадянства) до вступу у заклади вищої освіти України з
української мови та англійської мови.
Голова Вченої ради,
заступник директора

О. В. Куклін

Секретар Вченої ради,

О. Л. Проценко

