
 

Протокол №10-20/21 

засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 02 червня 2021 р. 

Присутні: 

Голова Вченої ради: професор Куклін О.В.  

 

Члени Вченої ради: Азьмук Н.А., Богун М.М., Бурмістров С.В., Видриган-

Лаврук А., Гензерська О. О., Гмиря В. П., Дернова І.А., Захарова М.В., Здір В. 

А., Козенкова Л.О., Красюк В.Л., Кузнецова Н.Б., Куксенко С. І., Мустафа О. О., 

Музиченко В.М., Оліфіренко В. М., Піскова С.П., Пустовійт Р.Ф., Проценко О. 

Л., Фастовська О. Т., Хлєбнікова Н. Б., Ходаковська О.О., Хотунов В.І., Дрозд 

Д., Мандрика І. 

Запрошені: 

Боровик Т.М., Гриліцька А.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

1. Затвердження місії, візії, стратегії розвитку ЧДБК до 2027 р. – Азьмук Н.А. 

2. Розгляд та затвердження Положення про рейтингове оцінювання 

викладачів та НПП ЧДБК – Проценко О.Л. 

3. Розгляд та затвердження етичного кодексу ЧДБК. – Богун М.М. 

4. Розгляд та затвердження Порядку реагування на доведені випадки булінгу 

(цькування)у ЧДБК та відповідальних осіб, причетних до булінгу – Богун 

М.М. 

5. Розгляд та затвердження Порядку подання та розгляду заяв про випадки 

булінгу у ЧДБК – Богун М.М. 

6. Розгляд та затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) у ЧДБК на 2021-2022 рр.– Богун М.М. 

7. Розгляд та затвердження ОПП за освітньо- професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр наступних ОП «Економіка», «Маркетинг», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОП «Програмна 

інженерія», ОП «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», ОП «Комп’ютерна інженерія», ОП «Дизайн» - завідувачі 

кафедр 

8. Затвердити форму силабусу.  – Азьмук Н.А. 

9. Затвердити підвищення кваліфікації НПП та педпрацівників згідно додатку  

 

 



 

1. Виступили: заступник директора ЧДБК Азьмук Н.А., яка доповіла, що 

Стратегія розвитку вищої освіти визначає місце вищої освіти у суспільстві й 

економіці країни через формулювання місії та візії, основні стратегічні й 

операційні цілі та завдання щодо їх досягнення, механізм реалізації та 

моніторингу, очікувані результати та способи їх вимірювання. Документ ЧДБК 

розроблено на виконання Указу Президента України «Про вдосконалення вищої 

освіти в Україні» (від 3.07.2020 № 210/2020) та відповідних доручень Прем’єр-

міністра України (№ 23502/2/1-20 від 12.06.2020 та № 23502/3/1-20 від 

13.06.2020). Необхідність розробки Стратегії розвитку вищої освіти викликана 

завершенням у 2021 р. дії Національної стратегії розвитку освіти в Україні (Указ 

Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013), посиленням 

глобальних викликів, які виникли перед світовою економікою на сьогодні, 

посиленням впливу глобального ринку праці й освітніх послуг, ризиків і загроз, 

які повстали перед економікою країни в останні роки, а найбільше – розвитком 

технологій нового покоління, загостренням демографічних і соціальних проблем 

тощо. 

Документ розроблено відповідно до таких законодавчих документів: 

Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (від 23 

березня 2000 року № 1602-III), Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» 

(від 26 квітня 2003 р. № 621 в редакції від 17 квітня 2019 р. № 335), Положення 

про Міністерство освіти і науки України (Постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 жовтня 2014 р. № 630), Національна доктрина розвитку освіти 

(затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002), 

Указ Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 

року» (від 30 вересня 2019 р. № 722/2019). При розробці враховувалися 

рекомендації щодо розробки стратегічних документів, затверджені Постановою 

КМУ «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку 

і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» 

(від 11.11.2015 № 932, зі змінами), Методики розроблення, проведення 

моніторингу й оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 

розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 31.03.2016 № 79 (у редакції від 27.02.2018), проєкт Стратегії 

реформування вищої освіти (2014 року). 

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Головуюча вченої ради д.е.н. Азьмук Н.А., запропонувала затвердити 

місію, візію, стратегію розвитку ЧДБК до 2027 р.. 

 



 

Голосували:  

“за” – 27 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили:  

1.1. Розглянути та затвердити місію, візію, стратегію розвитку ЧДБК до 2027 р..  

 

2. Виступили: заступника директора Проценко О.Л., який доповів, що з 

метою виконання ліцензійних та акредитаційних вимог МОН і НАЗЯВО 

необхідно розглянути та затвердити оновлене «Про нормування видів робіт 

науково-педагогічних та педагогічних працівників та рейтингову систему 

оцінювання викладачів, кафедр (циклових комісій) і факультетів (відділень) 

Черкаського державного бізнес-коледжу», що визначають професійну 

підготовку, а також розмістити на сайті для ознайомлення. Положення визначає 

мету, основні завдання, принципи та порядок організації й проведення 

рейтингового оцінювання навчальної, наукової, методичної та організаційної 

роботи науково-педагогічних працівників (НПП) коледжу з урахуванням 

результатів анкетування студентів. Положення розроблено відповідно до Законів 

України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VІІ, «Положення про організацію освітнього процесу в 

Черкаському державному бізнес-коледжі», «Положення про внутрішнє 

забезпечення якості вищої освіти Черкаського державного бізнес-коледжу». 

Положення ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і 

рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти» (ESG) Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти та 

міжнародному стандарті «Системи управління якістю» ISO 9001:2015. 

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Головуюча вченої ради д.е.н. Азьмук Н.А., запропонувала затвердити 

оновлене Положення про рейтингове оцінювання викладачів та НПП. 

 

Голосували:  

“за” – 27 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

2. Вирішили:  

2.1. Затвердити Положення «Про нормування видів робіт науково-

педагогічних та педагогічних працівників та рейтингову систему оцінювання 

викладачів, кафедр (циклових комісій) і факультетів (відділень) Черкаського 

державного бізнес-коледжу» з 1 вересня 2021 року. 

Визнати такими, що втратять чинність з 31.08.2021 р.: 



 

- Положення про рейтингову систему оцінювання викладачів, кафедр 

(циклових комісій) і факультетів (відділень) Черкаського державного бізнес-

коледжу, ухвалене Вченою радою від 28.03.2018 року, протокол №08-17/18 та 

затверджене наказом від 28.03.2018 №85; 

- Положення «Про нормування видів робіт науково-педагогічних 

працівників у Черкаському державному бізнес-коледжі (зі змінами), ухвалене 

Вченою радою від 21.09.2018 року, протокол №02-18/19 та затверджене наказом 

від 22.09.2018 №244. 
 

3. Виступили: заступника директора з виховної роботи Богун М.М., який 

доповів, що Черкаський державний бізнес-коледж визнає дотримання норм 

етичної поведінки всіма членами наукової спільноти однією з важливих 

передумов успішної реалізації своєї місії － здійснення вагомого внеску в 

суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення 

та підготовку соціально відповідальних, креативних особистостей і 

конкурентних фахівців. З метою розвитку єдиної організаційної культури 

Коледжу та з урахуванням суспільного запиту щодо високих морально-етичних 

якостей фахівців було розроблено “Етичний кодекс”. Даний Кодекс розроблено 

відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, Конституції України, законів України “Про освіту”, 

“Про вищу освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність“ та іншого 

законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативно-правових актів 

Коледжу. 

Матеріали доповіді з питання додаються до цього протоколу.  

Головуюча вченої ради д.е.н. Азьмук Н.А., запропонувала затвердити 

Етичний кодекс ЧДБК. 

  

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

 

3. Вирішили:  

3.1. Затвердити Етичний кодекс Черкаського державного бізнес-коледжу. 

3.2 Етичний кодекс вступить в силу з 01 вересня 2021 року. 

 

4. Слухали: заступника директора з виховної роботи Богун М.М.,  який 

доповів, що відповідно до абзацу дев'ятого частини першої статті 64 Закону 

України "Про освіту", згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і 

науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 року N 630 (із змінами), з метою створення безпечного освітнього 

середовища в закладах освіти розроблено Порядок реагування на доведені 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140630.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140630.html


 

випадки булінгу (цькування) у ЧДБК та відповідальних осіб, причетних до 

булінгу. Даний порядок визначає механізм реагування на випадки та заходи 

впливу на осіб, причетних до булінгу. 

Матеріали доповіді з питання додаються до цього протоколу.  

Головуюча вченої ради д.е.н. Азьмук Н.А., запропонувала затвердити 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у ЧДБК та 

відповідальних осіб, причетних до булінгу. 

  

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

 

4. Вирішили:  

4.1. Затвердити Порядок реагування на доведені випадки булінгу 

(цькування) у ЧДБК та відповідальних осіб, причетних до булінгу. 

4.2 Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у ЧДБК 

та відповідальних осіб, причетних до булінгу вступить в силу з 01 вересня 2021 

року. 

 

5. Слухали: заступника директора з виховної роботи Богун М.М.,  який 

доповів, що відповідно до абзацу дев'ятого частини першої статті 64 Закону 

України "Про освіту", згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і 

науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 року N 630 (із змінами), з метою створення безпечного освітнього 

середовища в закладах освіти розроблено Порядок подання та розгляду заяв про 

випадки булінгу у ЧДБК. Даний порядок визначає механізм подання заяв від 

учасників освітнього процесу на ім’я адміністрації коледжу відповідних заяв, які 

підтверджують факт булінгу. 

Матеріали доповіді з питання додаються до цього протоколу.  

Головуюча вченої ради д.е.н. Азьмук Н.А., запропонувала затвердити 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу у ЧДБК. 

  

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

 

5. Вирішили:  

5.1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу у 

ЧДБК. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140630.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140630.html


 

5.2 Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу у ЧДБК 

вступить в силу з 01 вересня 2021 року. 

 

6. Слухали: заступника директора з виховної роботи Богун М.М.,  який 

доповів, що відповідно до затверджених Порядку реагування на доведені 

випадки булінгу (цькування) у ЧДБК та відповідальних осіб, причетних до 

булінгу та Порядку подання та розгляду заяв про випадки булінгу у ЧДБК, 

розроблено План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) у ЧДБК на 2021-2022 рр. Даний План розроблено відповідно до 

абзацу дев'ятого частини першої статті 64 Закону України "Про освіту", згідно з 

пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 

N 630 (із змінами). 

Матеріали доповіді з питання додаються до цього протоколу.  

Головуюча вченої ради д.е.н. Азьмук Н.А., запропонувала затвердити План 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ЧДБК 

на 2021-2022 рр. 

  

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили:  
6.1. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) у ЧДБК на 2021-2022 рр. 

 

 

7. Слухали: завідувачів кафедр, які доповіли, що підготовлені ОПП та 

навчальні плани за освітньо- професійним ступенем фаховий молодший 

бакалавр наступних ОП «Економіка», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», ОП «Програмна інженерія», ОП «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», ОП 

«Комп’ютерна інженерія», ОП «Дизайн» і були розміщені для ознайомлення 

членами Вченої ради. 

Матеріали додаються. 

Головуюча вченої ради д.е.н. Азьмук Н.А., запропонувала затвердити 

підготовлені ОПП та навчальні плани за освітньо- професійним ступенем 

фаховий молодший бакалавр наступних ОП «Економіка», «Маркетинг», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОП «Програмна інженерія», 

ОП «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», ОП 

«Комп’ютерна інженерія», ОП «Дизайн». 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140630.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140630.html


 

Голосували:  

“за” - 26 осіб 

“проти” - 1 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили:  

7.1. Затвердити ОПП та навчальні плани за освітньо- професійним 

ступенем фаховий молодший бакалавр наступних ОП «Економіка», 

«Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОП 

«Програмна інженерія», ОП «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська 

справа та страхування», ОП «Комп’ютерна інженерія», ОП «Дизайн». 

 

8. Слухали: заступника директора з навчально-методичної роботи Азьмук 

Н.А., яка доповіла, що в зв’язку з переходам до нових ОПП та навчальних планів 

необхідно розробити Силабус спеціальностей, які викладаються на бакалавраті. 

Форма Силабусу розміщена для ознайомлення. Члени Вченої ради можуть 

внести свої пропозиції до форми.   

Матеріали додаються. 

Головуюча вченої ради д.е.н. Азьмук Н.А., запропонувала затвердити 

форму Силабусу. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

8. Вирішили:  

8.1. Затвердити форму Силабусу. 

8.2 Завідувачам кафедр та циклових комісій надати заповнені форми 

Силабусів з дисциплін до 20 червня 2021 року та розмістити на сайті ЧДБК. 

 

 

9. Виступили: методист Боровик Т.М., яка доповіла що науково-

педагогічні та педагогічні працівники ЧДБК підвищували кваліфікацію у 2020-

2021 рр. відповідно до затвердженого плану. Звіт про проходження науково-

педагогічними та педагогічними працівниками розміщено на офіційних ресурсах 

коледжу. 

Матеріали додаються. 

Головуюча вченої ради д.е.н. Азьмук Н.А., винесла вище зазначену 

інформацію на голосування, та запропонувала визнати як задовільну. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 



 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

9. Вирішили:  

9.1. Затвердити підвищення кваліфікації науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК у 2020- 2021 рр. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Головуючий Вченої ради, д.е.н    Надія Азьмук  

 

 

 

Т.в.о. Секретаря Вченої ради     Олександр Проценко  


