Протокол №11-17/18
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу
м. Черкаси

29 червня 2018 р.

Присутні:
Голова Вченої ради: Куклін О. В.
Члени Вченої ради:
Азьмук Н. А.;
Богун М.М.;
Бондаренко В. М.
доц. Бурмістров С. В.;
Гензерська О. О.
Грек Л. К.;
доц. Дернова І.А.;
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.;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії та результати державної
атестації студентів-випускників.
Н. А. Азьмук
2. Про стан кадрового забезпечення освітнього процесу.
Н. А. Азьмук
3. Розгляд та затвердження навчальних (робочих навчальних) планів
підготовки студентів ОКР молодший спеціаліст та освітнього ступеня

бакалавр на 2018/2019 н.р., а також освітніх програм професійної
профільної підготовки
Н. А. Азьмук
4. Про стан виконання рішень Вченої ради Коледжу у 2017/2018 н. р. та
про проект плану роботи Вченої ради Коледжу у 2018/2019 н. р.
О. Л. Проценко
5. Про визначення квоти стипендіатів за результатами літньої сесії у І
семестрі 2018/2019 н.р.
М. М. Богун
6. Різне
6.1. Про затвердження кандидатур студентів та викладачів Коледжу, що
візьмуть участь у програмі академічної мобільності у першому семестрі
2018-2019 н.р.
Рилова О. Ю.
6.2. Про розподіл ліцензійного обсягу за освітнім рівнем бакалавр між
денною та заочною формою навчання.
Азьмук Н. А.
1. Виступили: заст. директора з НМР доц. Азьмук Н. А., яка
охарактеризувала ситуацію, яка склалася за результатми літньої
екзаменаційної сесії. Вона дала характеристику показників якості та
успішності навчального процесу, а також охарактеризувала стан справ,
який склався з ліквідацією академічної заборгованості.
Матеріали презентації з питання
додаються до цього
протоколу.
Голова Вченої ради відзначив, що ті студенти, які незадовільно
відносяться до своїх обов’язків повинні бути відраховані. Разом з тим він
наголосив на відповідальності викладачів та кураторів академічних груп
в питанні збереження контингенту студентів.
Він запропонував посилити роботу зі стабілізації чисельності
контингенту студентів.
1. Голосували:
“за” - 25 осіб
“проти” - 0 осіб

“утримались” - 0 осіб
1. Вирішили:
1. Посилити роботу, спрямовану на стабілізацію чисельності контингенту
студентів.
2. Виступили: заст. директора з НМР доц. Азьмук Н. А., яка повідомила
присутнім дані аналізу якісного стану викладацького складу.
Матеріали презентації з питання додаються до цього
протоколу.
Голова Вченої ради відзначив, необхідність подальшої роботи
завідувачів циклових комісій і відділень над питаннями забезпечення
забезпечення відповідності кадрового складу ліцензійним вимогам.
2. Голосували:
“за” - 25 осіб
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
2.Вирішили:
1. Завідувачам циклових комісій та відділень при розподілі
навчального
навантаження
враховувати
відповідність
кваліфікаційних характеристик викладачів переліку предметів, які
будуть закріплюватися за ними у 2018/2019 н.р.
3. Виступили: заст. директора з НМР доц. Азьмук Н. А., яка повідомила,
що відповідно до змін, які відбулися у зв’язку із наказом МОН України від
01 червня 2018 р. № 570 “Про затвердження типової освітньої програми
профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку
молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти”
були розроблені нові навчальні плани підготовки молодших спеціалістів з
усіх спеціальностей.
Голова Вченої ради запропонував затвердити запропоновані до
розгляду навчальні плани підготовки студентів ОКР молодший спеціаліст
та робочі навчальні плани підготовки студентів ОС бакалавр.

3. Голосували:
“за” - 25 осіб
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
3. Вирішили:
1. Затвердити навчальні плани підготовки студентів ОКР молодший
спеціаліст.
2. Затвердити робочі навчальні плани підготовки студентів ОС
бакалавр.
4.Виступили:
Заст. директора доц. Проценко О. Л., який ознайомив присутніх із
станом виконання рішень Вченої ради за ІІ семестр 2017/2018 н.р., а
також з проектом плану роботи Вченої ради на 2018/2019 н.р.
Головою Вченої ради на голосування була внесена пропозиція
щодо прийняття за основу плану роботи Вченої ради на 2018/2019 н.р.
4.Голосували:
“за” - 25 осіб
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
4.Вирішили:
1. Прийняти за основу плану роботи Вченої ради на 2018/2019 н.р.
5. Виступили: заст. директора з НВР Богун М. М., який довів до відома
присутніх дані щодо квотного розподілу стипендій серед студентів, які
навчаються за державні кошти.
Голова Вченої ради запропонував затвердити запропоновані квоти
розподілу стипендій серед студентів, які навчаються за державні кошти.
5. Голосували:
“за” - 25 осіб

“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
5. Вирішили:
1. Затвердити запропоновані квоти розподілу стипендій серед
студентів, які навчаються за державні кошти.
2. Враховувати при призначенні стипендії за ІІ семестр 2017/2018 н.р.
результати ДПА.
6.1. Виступили: Рилова О. Ю., яка винесла на розгляд присутніх
пропозицію про затвердження кандидатур студентів (Стойко Д.С. ПТ-17,
Макушенко Д.О. М-18) та викладачів (Хотунов В.І., Криворучко М.Ю.)
Коледжу, як учасників програми академічної мобільності Erasmus+ у
першому семестрі 2018-2019 н.р.
Голова Вченої ради запропонував затвердити запропоновані
кандидатури студентів і викладачів.
6.1. Голосували:
“за” - 25 осіб
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
6.1. Вирішили:
1. Затвердити кандидатури для участі у програмі академічної
мобільості Erasmus+ у першому семестрі 2018-2019 н.р.:
студенти (Стойко Д.С. ПТ-17, Макушенко Д.О. М-18);
викладачі (доц. Хотунов В.І., доц. Криворучко М.Ю.).
6.2. Виступили: доц. Азьмук Н. А., яка повідомила, що згідно з
нормативними документами МОН України у 2018 році заклади вищої
освіти мають право самостійно розподіляти обсяги прийому за денною і
заочною формами навчання. Враховуючи те, що заочна форма навчання
передбачена лише для студентів ОС бакалавр, її пропозиції стосувалися
розподілу ліцензійних обсягів за спеціальностями цього ОС.
Дані щодо запропонованого нею розподілу ліцензійних обсягів за
формами навчання подані нижче:

Ліцезо
ваний
обсяг

Денна
форма
навчан
ня

Заочн
а
форма
навча
ння

075 Маркетинг

40

20

20

076 Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

40

20

20

076 Облік і
оподаткування

60

30

30

051 Економіка

40

30

10

Разом

180

100

80

Спеціальність

Голова Вченої ради запропонував затвердити обсяги розподілу
ліцензованого обсягу між денною та заочною формами навчання для
студентів ОС бакалавр запропоновані заст. директора з НМР доц.
Азьмук Н.А.
6.2. Голосували:
“за” - 25 осіб
“проти” - 0 осіб
“утримались” - 0 осіб
6.2. Вирішили:
1. Затвердити розподіл ліцензійних обсягів для спеціальностей ОС
бакалавр за формами навчання у варіанті запропонованому заст.
директора з НМР доц. Азьмук Н. А.

Голова Вченої ради,
заступник директора

О. В. Куклін

Секретар Вченої ради,

О. Л. Проценко

