
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 1 

від 24 вересня 2019 року 
 
1. Про оновлення складу Вченої ради Київського інституту бізнесу та 
технологій  

Вчена рада УХВАЛИЛА: Затвердити оновлений склад Вченої ради. 

2. Про затвердження плану роботи Інституту на 2019-2020 н. р.  
Вчена рада УХВАЛИЛА: Затвердити план роботи інституту на 2019-
2020 н. р. 

3. Затвердження плану роботи Вченої ради 
Вчена рада УХВАЛИЛА: 1. Затвердити план роботи вченої ради. 2. 
Інформувати філії КІБіТ щодо даного плану. 

4. Про підсумки вступної кампанії 
Вчена рада УХВАЛИЛА: Прийняти до відома подану інформацію. 

5. Про організацію освітнього процесу у І півріччі 2019-2020 н. р.  
Вчена рада УХВАЛИЛА: Прийняти інформацію до відома.         

6. Основні завдання та напрямки наукової роботи в КІБіТ у 2019-2020 н.р.  
Вчена рада УХВАЛИЛА: Прийняти інформацію до відома.         

7. Створення гугл класів для нового семестру. 
Вчена рада УХВАЛИЛА: Активізувати роботу по підготовці 
Силабусів відповідно до змін в навчальних планах, а також у 
відповідності до вимог нових ОПП.  

8. Про затвердження “Положення про проведення екскурсій та подорожей 
студентами Київського інституту бізнесу та технологій” 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 1. Затвердити “Положення про проведення 
екскурсій та подорожей студентами Київського інституту бізнесу та 
технологій”. 2. Викласти “Положення про проведення екскурсій та 
подорожей студентами Київського інституту бізнесу та технологій” на 
сайті. 

9. Про затвердження “Правил користування Науковою бібліотекою 
Київського інституту бізнесу та технологій” 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 1. Затвердити “Правила користування 
Науковою бібліотекою Київського інституту бізнесу та технологій” 2. 
Ознайомити співробітників інституту та студентів з  “Правилами 



користування Науковою бібліотекою Київського інституту бізнесу та 
технологій” 

10. Про затвердження складу кафедр 
Вчена рада УХВАЛИЛА: Прийняти інформацію до відома.         

  
 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 
  



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 2 

від 29 жовтня 2019 року 
 
1. Про нові нормативні, розпорядчі та законодавчі документи вищих органів 
влади та органів місцевого самоврядування щодо організації вищої освіти в 
Україні. 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Прийняти інформацію до відома. 

2. Про динаміку змін у якісному та віковому складі науково-педагогічного 
складу Інституту станом на 1 жовтня 2020 року. 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
вчена рада  

УХВАЛИЛА: Прийняти інформацію до відома. 

3.Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2019/2020 н. р.  
Заслухавши і обговоривши інформацію зав. відділенням профорієнтації та 
підготовчих курсів Дехтяр Т. Є. вчена рада  

УХВАЛИЛА: 1. Затвердити план профорієнтаційної роботи КІБіТ на  
2019/2020 н. р. 2. Ознайомити із затвердженими заходами науково-
педагогічний склад інституту. 

4. Про затвердження заходів щодо забезпечення якості освіти в Інституті. 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: 1. Затвердити “Заходи щодо забезпечення якості освіти 
в Київському інституті бізнесу та технологій”. 2. Викласти “Заходи 
щодо забезпечення якості освіти в Київському інституті бізнесу та 
технологій” на сайті. 

5. Про підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу Інституту. 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Відділу кадрів разом з завідувачами кафедр розробити 
план підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 
Інституту і затвердити його на засіданні вченої ради. 

6. Про затвердження Освітньо-професійної програми 051 “Економіка” для 
студентів другого (магістерського) освітнього рівня. 
Заслухавши і обговоривши інформацію доцента Чімишенко С. М. вчена 
рада  

УХВАЛИЛА: Затвердити  Освітньо-професійну програму 051 
“Економіка” для студентів другого (магістерського) освітнього рівня.  



7. Затвердження Освітньо-професійної програми для бакалаврів 071 “Облік 
та оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 
“Менеджмент” 
Заслухавши і обговоривши інформацію доцента Чімишенко С. М. вчена 
рада  

УХВАЛИЛА: Затвердити  Освітньо-професійну програму 071 “Облік 
та оподаткування” для студентів першого (бакалаврського) освітнього 
рівня. Затвердити  Освітньо-професійну програму 072 “Фінанси, 
банківська справа та страхування” для студентів першого 
(бакалаврського) освітнього рівня. Затвердити  Освітньо-професійну 
програму 073 “Менеджмент” для студентів першого (бакалаврського) 
освітнього рівня. 

8. Затвердження назви кафедр 
Заслухавши і обговоривши інформацію ученого секретаря вченої ради 
Піддубної Л. П. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Затвердити назви для трьох кафедр: кафедра психології, 
кафедра економіки та підприємництва, кафедра гуманітарних та 
фундаментальних дисциплін. 

 
 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 
  



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 3 

від 22 листопада 2019 року 
 
1. Про хід виконання рішень вченої ради. 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
вчена рада  

УХВАЛИЛА: 1. Прийняти повідомлення до відома. 2. З 
періодичністю у півроку проводити моніторинг прийнятих на вченій 
раді рішень та відслідковувати хід виконання прийнятих рішень. 

2. Про студентську наукову роботу. 
Заслухавши і обговоривши інформацію декана Павленко Т. В. вчена рада 

УХВАЛИЛА: 1. Прийняти інформацію до відома. 2. Обговорити 
питання активізації наукової роботи студентів на кафедрах. 

3. Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт. 
Заслухавши і обговоривши інформацію декана Павленко Т. В. вчена рада 

УХВАЛИЛА: 1. Рекомендувати кафедрам створити комісії з 
визначення кращих випускних кваліфікаційних робіт. 2. Провести І-й 
тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

4. Про напрями діяльності студентської ради КІБіТ у 2019-2020 
навчальному році. 
Заслухавши і обговоривши інформацію студентки Савіної К. вчена рада 

УХВАЛИЛА: Налагодити співпрацю студентської ради та викладачів 
кафедр щодо спільного відвідування різноманітних навчально-
пізнавальних (виставок, лекцій, тренінгів тощо) та інформаційно-
комунікативних (конференцій, семінарів, зібрань членів клубів-
однодумців) заходів. 

5. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри гуманітарних та 
фундаментальних дисциплін О. Я. Кушнір. 
Заслухавши і обговоривши інформацію ученого секретаря вченої ради 
Піддубної Л. П. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Рекомендувати кандидата філософських наук, доцента 
Кушнір Ольгу Ярославівну на присвоєння вченого звання доцента по 
кафедрі гуманітарних та фундаментальних дисциплін. 

 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 4 

від 23 грудня 2019 року 
 
1. Про рекламну кампанію Інституту щодо набору студентів на новий 
навчальний рік. 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
вчена рада  

УХВАЛИЛА: Підготувати рекламні матеріали для проведення 
рекламної кампанії з популяризації ЗВО. 

2. Затвердження плану видання інструктивно-методичної літератури. 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
вчена рада  

УХВАЛИЛА: Затвердити план видання інструктивно-методичної 
літератури у 2020 році. 

3. Про проведення та результати ректорського (директорського) 
моніторингу якості знань студентів КІБіТ. 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Прийняти інформацію до відома. 

4. Про підсумки навчання І семестру студентів денної форми навчання. 
Заслухавши і обговоривши інформацію декана Павленко Т. В. вчена рада 

УХВАЛИЛА: Прийняти інформацію до відома. 

5. Про підсумки навчання І семестру студентів іноземців підготовчого 
відділення. 
Заслухавши і обговоривши інформацію зав. підготовчим відділенням для 
іноземців Воловик Н. Л. вчена рада 

УХВАЛИЛА: Прийняти інформацію до відома. 

6. Стан роботи бібліотек КІБіТ відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту», «Про національну програму інформатизації», «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу». 
Заслухавши і обговоривши інформацію зав. науковою бібліотекою Іванової 
І. М. вчена рада 

УХВАЛИЛА: 1. Прийняти інформацію до відома. 2. Продовжити 
роботу по формуванню власного фонду підручників та навчальних 
посібників у тому числі і на іноземних мовах. 3. Налагодити 
співробітництво з провідними бібліотеками Києва з метою отримання 
книг з їхніх фондів. 



7. Різне. Про затвердження переліку вибіркових дисциплін. Про 
затвердження Положення про приймальну комісію. Про затвердження до 
друку Вісника КІБіТ № 3(42) 2019. 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я., 
начальника відділу кадрів Ковальової В. В., професора Язиніної Р. О. вчена 
рада  

УХВАЛИЛА: 1. Затвердити перелік вибіркових дисциплін по 
кафедрах відповідно до представлених кафедрами матеріалів. 2. 
Внести затверджені вибіркові дисципліни до робочих планів. 3. 
Затвердити “Положення про приймальну комісію”. 4. Рекомендувати 
до друку  Вісник КІБіТ №3 (42) 2019 р. 

 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 
  



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 5 

 від 20 січня 2020 року 
 
1. Про організацію освітнього процесу у ІІ півріччі 2019-2020 н. р. 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Кафедрам посилити роботу у гуглкласах, запровадити 
випусковими кафедрами тісний зв’язок з підприємствами. 

2. Про затвердження Правил прийому Інституту та відокремлених 
структурних підрозділів 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я., 
начальника відділу кадрів Ковальової В. В., зав. відділенням профорієнтації 
та підготовчих курсів Дехтяр Т. Є. вчена рада  

УХВАЛИЛА: 1. Затвердити Правила прийому до Інституту у 2020 
році. 2. Затвердити Правила прийому до Вінницької філії Інституту у 
2020 році. 3. Затвердити Правила прийому до Житомирської філії 
Інституту у 2020 році. 4. Затвердити Правила прийому до Уманської 
філії Інституту у 2020 році. 5. Викласти Правила на сайті КІБіТ 

3. Про функціонування системи управління якістю Інституту в 2020 році. 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я., 
вчена рада  

УХВАЛИЛА: Взяти участь викладачам кафедр у тренінгах у рамках 
проекту «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої 
освіти» та Проекту «Нова система акредитації як засіб забезпечення 
якості та подолання корупції у вищій освіті» 

4. Про затвердження номенклатури справ на 2020 рік 
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу кадрів 
Ковальової В. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Затвердити номенклатуру справ на 2020 рік. 

 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 
  



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 6 

від 14 лютого 2020 року 
 
1. Про затвердження нового складу Вченої ради 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Розпочати роботу вченої ради у новому складі. 

2. Про обрання голови Вченої ради 
Заслухавши і обговоривши інформацію ученого секретаря Васюренко О. В. 
вчена рада  

УХВАЛИЛА: 1. Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Пішеніна Т. 
І., Павленко Т. В., Ставицький О. В. 2. За результатами таємного 
голосування затвердити головою вченої ради ректора О. В. Яковлеву. 
Протокол лічильної комісії Додаток 1. 3.  п. 43 Розпорядження 
виконано, затверджено новий склад Вченої ради, та обрано голову 
Вченої ради. 

3. Про результати перевірки Інституту Державною службою якості освіти та 
план усунення виявлених недоліків та порушень 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В. та першого 
проректора Кушнір О. Я. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Затвердити План усунення виявлених недоліків та 
порушень під час перевірки Державної служби якості освіти України, 
згідно розпорядження №01-13/7-р від 07.02.2020. Контроль за його 
виконанням покласти на першого проректора Кушнір О. Я. 

4. Про ліквідацію кафедри комп'ютерних технологій 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
вчена рада  

УХВАЛИЛА: Ліквідувати кафедру комп’ютерних технологій, 
керуючись п.5 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», та перевести 
всіх викладачів на кафедру Гуманітарних та фундаментальних 
дисциплін, а Ставицького О. В., канд. екон. наук, доц. на кафедру 
Економіки та підприємництва. 

5. Про студентське самоврядування та положення про нього 
Заслухавши і обговоривши інформацію голови студентського 
самоврядування Єгорової Е. вчена рада 

УХВАЛИЛА: п. 45 Розпорядження виконано, конференцією 
студентського самоврядування від 13.02.2020 затверджено нову 



редакцію Положення про студентське самоврядування у Київському 
інституті бізнесу та технологій. 

6. Про затвердження внутрішніх нормативних документів: 
Заслухавши і обговоривши інформацію зав кафедрою психології 
Лановенко Ю. І., зав кафедрою економіки та підприємництва 
Пішеніної Т. І., начальника відділу кадрів Ковальової В. В., першого 
проректора Кушнір О. Я., ректора Яковлева О. В. 

УХВАЛИЛА: п. 9, 10, 17, 18 Розпорядження виконано, затвердити: 

• Положення про економіко-технологічний коледж Київського 
інституту бізнесу та технологій (нова редакція) 

• Правила прийому до Економіко-технологічного коледжу Київського 
інституту бізнесу та технологій у 2020 році 

• Положення про кафедру Економіки та підприємництва (нова 
редакція) 

• Положення про кафедру Психології (нова редакція) 
• Перезатвердження освітньої програми 051 Економіка 2017  
• Перезатвердження освітньої програми 051 Економіка 2018 
• Перезатвердження навчального плану 073 Менеджмент 2018  
• Перезатвердження навчального плану 073 Менеджмент 2019  
• Перезатвердження навчального плану 053 Психологія 2018 
• Перезатвердження навчального плану 053 Психологія 2019  
• Перезатвердження навчального плану 051 Економіка 2018  
• Перезатвердження навчального плану 051 Економіка 2019 
• Методичні рекомендації до СРС (ЗФН) 
• Методичні вказівки до семінарських та практичних занять 
• Методичні вказівки до оформлення навчально-методичних матеріалів 

 

 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 
  



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 7 

 від 21 лютого 2020 року 
 
1. Про затвердження програм вступних фахових випробувань 
Заслухавши і обговоривши інформацію зав. відділенням профорієнтації та 
підготовчих курсів Дехтяр Т. Є. та маркетолога Гоменюк В. А. вчена рада  

УХВАЛИЛА: 1. Затвердити програми вступних фахових випробувань 
для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 2. 
Затвердити програми вступних фахових випробувань для освітнього 
рівня «бакалавр». 3. Затвердити програми вступних фахових 
випробувань для освітнього рівня «магістр». 

2. Про проведення науково-практичних конференцій у філіях 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
вчена рада  

УХВАЛИЛА: створити графік проведення та запросити викладачів та 
студентів з інших філії 

3. Про зміну завідувача кафедри гуманітарних та фундаментальних 
дисциплін 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В. та 
пропозицію Димитров Ю. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Відкритим голосуванням підтримали кандидатуру 
Гончарова В. В. на посаду завідувача кафедри Гуманітарних та 
фундаментальних дисциплін. Гончаров В. В. не заперечував проти 
призначення на посаду завідувача кафедри. 

4. Про хід роботи згідно Плану усунення виявлених недоліків та порушень 
під час перевірки Державної служби якості освіти України, згідно 
розпорядження №01-13/7-р від 07.02.2020.  
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
та інших доповідачів вчена рада  

УХВАЛИЛА: п. 1 Розпорядження виконано, План роботи Київського 
інституту бізнесу та технологій затверджено зборами учасників та 
розміщено на сайті Інституту.   

п. 4 Розпорядження виконано, затвердити “Положення про 
приймальну комісію”.  

п. 5 Розпорядження виконано, призначено секретарем приймальної 
комісії кандидата психологічних наук, доцента Наумчик Н. В.   



п. 8 Розпорядження виконано, для унормування ОП затвердити робочі 
навчальні плани на 2 семестр 2019/2020 н. р.  

п. 18 Розпорядження виконано, документи кафедр приведено у 
відповідність.  

п. 20 Розпорядження виконано, підготовлено наказ про норми часу  
методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних 
працівників. 

п. 26 Розпорядження виконано, особові справи випускників 19/20 н. р. 
приведені у відповідність до вимог зберігання документів у архіві. 
Продовжиться робота з оформлення всіх інших справ випускників та 
не буде допущено у майбутнього подібних порушень. 

 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 
  



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 8 

 від 12 березня 2020 року 
 
 
1. Про затвердження до друку 1 (43) номера Вісника Київського інституту 
бізнесу та технологій за 2020 рік. 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
та інших доповідачів вчена рада  

УХВАЛИЛА: Рекомендувати до друку Вісник Київського інституту 
бізнесу та технологій № 1 (43) 2020 року. 

2. Про роботу інституту під час карантину 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Перейти на дистанційний режим роботи та ухвалити 
дорожню карту дистанційної роботи: 1. Проводити заняття згідно 
стандартного графіку навчального процесу, розкладу занять, 
визначити наступний розклад початку занять: 11.00-12.20  перша пара, 
13.00-14.20 друга пара, 15.00-16.20 третя пара. 2. Використовувати 
Google Meet, Zoom, Skype, Viber та інші програми для відеолекцій та 
зв’язку зі студентами. 3. Деканату через старост та безпосередньо 
допомогти студентам під’єднатися до відеолекцій. 4. Деканату 
створити групи у месенджерах для студентів та викладачів. 5. 
Викладачам посилити роботу зі студентами за допомогою 
месенджерів. 6. Проводити кожного ранку зустріч всім 
адміністративним та професорсько-викладацьким складом за 
допомогою відеоконференції у Skype. 7. Проводити засідання кафедр 
та Вченої ради та інших колегіальних органів використовуючи 
відеоконференції. 

3. Звіти голів ДЕК про результати державних екзаменів студентів зимового 
випуску 
Заслухавши і обговоривши інформацію декана Павленко Т. В. вчена рада 

УХВАЛИЛА: Прийняти до відома звіти голів Екзаменаційної комісії  
про результати державних екзаменів студентів зимового випуску, 
визнати роботу ЕК задовільною. 

4. Про хід роботи згідно Плану усунення виявлених недоліків та порушень 
під час перевірки Державної служби якості освіти України, згідно 
розпорядження №01-13/7-р від 07.02.2020 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В., першого 
проректора Кушнір О. Я. та інших доповідачів вчена рада  



УХВАЛИЛА: п. 6 Розпорядження виконано, членам приймальної 
комісії 2020/2021 потрібно врахувати зауваження та не допустити 
такого під час вступної кампанії 2020/2021. Приймальною комісією 
розроблено порядок зберігання робіт вступників та порядок знищення 
документів вступників. 

п. 14 Розпорядження виконано, затвердити нову редакцію 
“Положення про порядок обрання студентами дисциплін за вибором”. 
Провести процедуру обрання студентами дисциплін за вибором згідно 
оновленого положення в строк 1 місяць після завершення карантину.   

п. 16 Розпорядження виконано, затвердити “Положення про 
оцінювання знань студентів”. Оприлюднити результати оцінювання 
викладачів на веб-сайті Інституту. 

п. 19 Розпорядження виконано, завідувачами кафедр проведена 
робота по приведенню у відповідність індивідуальних планів роботи 
викладачів. 

п. 21 Розпорядження виконано, зауваження враховано та обговорено 
про недопустимість їх у майбутньому. В заліково екзаменаційних 
відомостях проставлено реєстраційні номери, проставлено підпис 
декана. В індивідуальних відомостях студента  проставлено дати, 
відомості підписані деканом. 

п. 22 Розпорядження виконано, зауваження враховано та обговорено 
про недопустимість їх у майбутньому. В залікових книжках 
проставлено відмітки про переведення студента на наступний курс, 
підпис декана, тривалість практики, дата складання заліку, заповнено 
інформацію щодо кількості  годин та кредитів, проставлено підписи 
викладачів. 

п. 23 Розпорядження виконано, в журналі реєстрації залікових та 
екзаменаційних відомостей проставлені підписи викладачів про 
видачу та повернення екзаменаційних відомостей. Розроблена нова 
форма журналу реєстрації залікових та екзаменаційних відомостей. 

п. 24 Розпорядження виконано, вказані зауваження опрацьовані 
завідувачами кафедр, ухвалено суворо дотримуватись Положення про 
проведення практики, документи про проходження практики 
оформляти згідно встановленим вимогам, не допускати в 
майбутньому таких помилок. 

п. 25 Розпорядження частково виконано, на засіданні педагогічної 
ради підготовчого відділення обговорені вказані порушення та 
недопустимість таких порушень в майбутньому.  В процесі підготовки 
нормативних документів, пов’язаних з організацією навчального 



процесу на підготовчому відділенні у 2020/2021 н. р., недопущення 
зазначених недоліків буде знаходитись на особливому контролі. 
Викладачі підготовчого відділення Інституту виставляють отримані 
слухачами оцінки в Електронному журналі оцінювання. Особливості 
організації навчання на підготовчому відділенні конкретизуються 
Положенням про організацію навчального процесу в КІБІТ, в якому 
зазначено, що «Академічні групи слухачів підготовчого відділення 
формуються, як правило, щомісяця, з урахуванням фактичної дати 
в’їзду іноземного громадянина на територію України та його 
зарахування до складу студентів КІБІТ.  Іноземні громадяни, які 
прибули на територію України та були зараховані до складу студентів 
КІБІТ після початку освітньої програми, протягом першого місяця 
навчаються за індивідуальним навчальним графіком”. До початку 
2020/2021 н. р. робочі навчальні програми буде приведено у 
відповідність до навчального плану підготовчого відділення. Повне 
виконання вказаних порушень до 01.08.2020. 

п. 27 Розпорядження виконано, Ковальова В. В. доповіла, з 13.04.2020 
Воловик Н. Л. направлена на підвищення кваліфікації до Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Воловик Н. Л. внесено до графіку проходження 
атестації у квітні 2020 року.  

п. 28 Розпорядження виконано, Воловик Н. Л. з 13.04.2020 направлена 
на підвищення кваліфікації в обсязі 150 годин до Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

п. 29 Розпорядження виконано, працівники ознайомлені з кадровими 
наказами під особистий підпис, документи приведені у відповідність. 

п. 30 Розпорядження виконано, в Інституті впроваджено центральний 
банк реєстраційних даних для використання працівниками інформації 
про всі документи і місце їх розташування. Відсутні накази з основної 
діяльності відновлено. Приведено у відповідність накази з основної 
діяльності. 

п. 31 Розпорядження виконано, особові справи працівників приведено 
у відповідність. 

п. 32 Розпорядження виконано, працівники ознайомлені з записами в 
трудових книжках, форма П-2 ведеться відповідно до встановлених 
вимог. 

п. 33 Розпорядження виконано, всі викладачі Інституту внесені до 
ЄДЕБО. 



п. 34 Розпорядження виконано, до книги обліку руху трудових книжок 
внесено трудову книжку Жигилевич О. Ю. 

п. 35 Розпорядження виконано, оформлення нових працівників 
проводиться вчасно, нові працівники допускаються до роботи лише 
після отримання квитанції про підтвердження отримання 
повідомлення органами державної фіскальної служби.  

п. 36 Розпорядження виконано, кількість комп'ютерів в аудиторії 
приведено у відповідність до норм та площі приміщень. 

п. 37 Розпорядження виконано, придбано зовнішні універсальні 
рятувальні сходи. 

п. 44 Розпорядження виконано, проведена робота по звірці внутрішніх 
документів Інституту з даними ЄДЕБО, розбіжностей не виявлено. 

5. Про призначення нового ученого секретаря           
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу кадрів 
Ковальової В. В. вчена рада  

УХВАЛИЛА: Прийняти до відома, що з 02.03.2020 наказом ректора 
призначено нового ученого секретаря канд. псих. наук, доцента 
кафедри психології Харченко В. Є. 

 
 
 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 
  



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 9 

від 9 квітня 2020 року 
 
1. Про внесення змін до складу Вченої ради.   
Заслухавши і обговоривши інформацію головного бухгалтера 
Войташевської В. В. вчена рада 

УХВАЛИЛА: Виключити Васюренка О. В. з числа членів Вченої ради 
в зв'язку з звільненням з роботи.  

2. Про затвердження нової редакції Правил прийому до Інституту та 
відокремлених структурних підрозділів. 
Заслухавши і обговоривши інформацію відповідального секретаря 
приймальної комісії Наумчик Н. В., завідувача відділення профорієнтації та 
підготовчих курсів Дехтяр Т. Є. вчена рада 

УХВАЛИЛА: п. 2 Розпорядження виконано,  

Затвердити нову редакцію Правил прийому до ПВНЗ “Київський  
інститут бізнесу та технологій” ТОВ у 2020 році. 

Затвердити нову редакцію Правил прийому до Економіко-
технологічного коледжу ПВНЗ “Київський  інститут бізнесу та 
технологій” ТОВ у 2020 році. 

Затвердити нову редакцію Правил прийому до Вінницької філії ПВНЗ 
“Київський  інститут бізнесу та технологій” ТОВ у 2020 році. 

Затвердити нову редакцію Правил прийому до Житомирської філії 
ПВНЗ “Київський  інститут бізнесу та технологій” ТОВ у 2020 році. 

Викласти нові редакції Правил прийому на сайті Інституту . 

3. Про затвердження нової редакції Положення про організацію навчального 
процесу 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
вчена рада  

УХВАЛИЛА: Затвердити нову редакцію Положення про організацію 
навчального процесу ПВНЗ “Київський  інститут бізнесу та 
технологій” ТОВ . 

4. Про здійснення плану усунення порушень: 
Заслухавши і обговоривши інформацію ректора Яковлевої О. В., першого 
проректора Кушнір О. Я. та інших доповідачів вчена рада  



УХВАЛИЛА: п. 3 Розпорядження виконано, затверджено форма 
Журналу реєстрації вступників, Наказ № 47-од від 14.02.2020р.  

п. 7 Розпорядження не виконано, повернення оригіналів документів 
про попередню освіту вказаних студентів компетентними органами, 
що їх вилучили, відбудеться після завершення загальнодержавного 
карантину. Орієнтовний термін повернення документів - 
серпень/вересень 2020 року. 

п. 11 Розпорядження виконано, затверджено Навчальні плани для 
підготовки бакалаврів на основі ОКР «Молодший спеціаліст» для 
денної та заочної форми навчання спеціальностей 053, 071, 072, 073.  

п. 15 Розпорядження виконується, термін виконання до 30.04.2020. 

п. 39 Розпорядження виконано, деканатом опрацьовано порушення 
норм часу тривалості екзаменів, та повідомлено про недопустимість 
таких порушень у подальшій роботі.  

п. 41 Розпорядження виконано, в подальшому недопустимі помилки 
оформленні та виконанні дипломних робіт. 

 
 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 
  



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
Вчена рада 

 
РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 10 

 від 30 квітня 2020 року 
 
1. Про виконання плану усунення порушень. 
Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора Кушнір О. Я. 
та інших доповідачів вчена рада 

УХВАЛИЛА: п. 12 Розпорядження виконано, приведено у 
відповідність навчальне навантаження викладачів до навчальних 
планів. 

п. 13 Розпорядження виконано, деканатом будуть враховані всі 
дисципліни ОПП при формуванні додатків до дипломів у 2020 році. 

п. 15 Розпорядження виконано, деканатом сформовано журнали 
академічних груп згідно нового Положення про організацію 
освітнього процесу.  

п. 38 Розпорядження виконано, протоколи екзаменаційних комісій 
приведено у відповідність, помилки в оформленні не допустимі та 
будуть враховані у майбутній роботі. 

п. 40 Розпорядження виконано, головами та членами екзаменаційних 
комісій обговорене вказане зауваження, обговорено недопустимість 
втрати протоколів, ведення протоколів екзаменаційних комісій 
проводити згідно Положення про Екзаменаційні комісії. 

п. 42 Розпорядження виконано, завідувачами кафедр та деканатом 
опрацьоване зауваження, та обговорено питання недопущення 
помилок при оформленні курсових робіт у майбутньому. 

 
Голова вченої ради О. В. Яковлева 
 
 
 



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Вчена рада

РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 11

від 04 травня 2020 року

1. Про затвердження Положення про Кафедру гуманітарних та
фундаментальних дисциплін

УХВАЛИЛА: затвердити оновлене положення про кафедру

2. Про підготовку до XXIV конференції “Студент. Дослідник.
Фахівець”

УХВАЛИЛА: прийняти до відома
3. Затвердження пакету документів для проведення атестації

здобувачів вищої освіти.
УХВАЛИЛА: затвердити пакет документів

4. Затвердження документації для підготовчого відділення.
УХВАЛИЛА: затвердити подану документацію

Голова вченої ради О. В. Яковлева



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Вчена рада

РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 12

від 28 травня 2020 року

1. Про затвердження нової редакції Правил прийому до Інституту та
відокремлених структурних підрозділів.
УХВАЛИЛА: затвердити нову редакцію Правил прийому до Інституту та
відокремлених структурних підрозділів.

2. Про результати проведення XXIV конференції “Студент. Дослідник.
Фахівець”
УХВАЛИЛА: прийняти до відома

Голова вченої ради О. В. Яковлева



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Вчена рада

РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 13

від 18 червня 2020 року

1. Звіт голів ДЕК
УХВАЛИЛА: прийняти до відома

2. Про проведення атестації студентів коледжу.
УХВАЛИЛА: прийняти до відома

3. Про затвердження макету Спецвипуску Вісника КІБіТ за
матеріалами XXIV конференції “Студент.Дослідник. Фахівець”

УХВАЛИЛА: Рекомендувати макет сецвипуску матеріалів XXIV
конференції 2020 “Студент. Дослідник. Фахівець” до друку

4. Про затвердження освітніх програм та навчальних планів Інституту
бакалаври, магістри та коледжу

УХВАЛИЛА: затвердити представлені освітні програми та навчальні
плани.

5. Про присвоєння вченого звання професора кафедри гуманітарних
та фундаментальних дисциплін О. В. Яковлевій

УХВАЛИЛА: Рекомендувати доктора філософських наук, доцента
Яковлеву Олену Вячеславівну на присвоєння вченого звання професора по
кафедрі гуманітарних та фундаментальних дисциплін.

Голова вченої ради О. В. Яковлева



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Вчена рада

РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 14

від 30 червня 2020 року

1. Про підсумки навчального року 2019-2020
УХВАЛИЛА: прийняти до відома

2. Про затвердження Нової редакції правил прийому Коледж
УХВАЛИЛА: затвердити нову редакцію та розмістити на сайті

3. Про затвердження Положення про підготовче відділення для
іноземців та осіб без громадянства в «Київському інституті
бізнесу та технологій (нова редакція) та Положення про
приймальну комісію нова редакція

УХВАЛИЛА: затвердити нові редакції поданих положень та розмістити на
сайті

Голова вченої ради О. В. Яковлева



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Вчена рада

РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 15

від 08 липня 2020 року

1. Про затвердження графіків навчального процесу на 2020/2021
УХВАЛИЛА: затвердити поданий графік

2. Про затвердження Нової редакції правил прийому до Коледжу,
Житомирської та Вінницької філій

УХВАЛИЛА: затвердити нові редакції та розмістити їх на сайті

Голова вченої ради О. В. Яковлева



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Вчена рада

РІШЕННЯ З ПРОТОКОЛУ № 16

від 06 серпня 2020 року

1. Про затвердження Нової редакції правил прийому до
Економіко-технологічного коледжу Приватного вищого
навчального закладу “Київський інститут бізнесу та технологій”
товариство з обмеженою відповідальністю.

УХВАЛИЛА: затвердити нову редакцію та розмістити її на сайті

Голова вченої ради О. В. Яковлева
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