
 

Протокол №01-21/22 

засідання позачергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 31 серпня 2021 р. 

 

 

Присутні: 

Голова Вченої ради: професор Куклін О.В.  

 

Члени Вченої ради: Азьмук Н.А., Богун М.М., Бондаренко В.М., Бурмістров 

С.В., Видриган-Лаврук А., Гензерська О. О., Дернова І.А., Захарова М.В., Здір В. 

А., Козенкова Л.О., Красюк В.Л., Кузнецова Н.Б., Криворучко М.Ю., Куксенко 

С. І., Мустафа О. О., Музиченко В.М., Оліфіренко В. М., Піскова С.П., Пустовійт 

Р.Ф., Проценко О. Л., Фастовська О. Т., Фахрадова В.С., Хлєбнікова Н. Б., 

Ходаковська О.О., Хотунов В.І. 

Запрошені: 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники коледжу 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звіт про результати роботи приймальної комісії – Доповідач 

Фастовська О.Т. 

2. Звіт про наповнення сайту ЧДБК силабусами дисциплін, які 

пропонуються студентам до вивчення у 2021-2022 н.р. – Доповідач 

Азьмук Н.А. 

3. Розгляд та затвердження педагогічного та науково-педагогічного 

навантаження – Доповідач Азьмук Н.А. 

4. Розгляд та затвердження форми індивідуального плану студента – 

Доповідач Азьмук Н.А. 

5. Розгляд та затвердження розрахунку стипендіатів-першокурсників 

на базі 9 і 11 класів – Доповідач Богун М.М. 

6. Про затвердження роботи Вченої ради на 2021-2022 навчальний рік 

– Доповідач Проценко О.Л. 

7. Про затвердження плану роботи методичної ради на 2021-2022 

навчальний рік  - Доповідач Азьмук Н.А. 

 

1. Виступили: секретар приймальної комісії Бізнес-коледжу Фастовська О. Т. В 

своїй доповіді вона зупинилася на питаннях обсягу набору. Також було 

здійснено порівняльний аналіз обсягів прийому з попередніми роками. 



 

Загальний висновок результати прийому задовільні, набір в основному 

відповідає ліцензійним обсягам. 

 Матеріали презентації з питання  додаються до цього протоколу. 

Головуючий запропонував визнати роботу приймальної комісії 

задовільною.  

 

 1. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили: 

1. Визнати результати вступної кампанії 2021 року задовільними. 

2. Розробити та затвердити у встановленому порядку план роботи приймальної 

комісії, який також включатиме план і графіки профорієнтаційної роботи. 

 

2. Виступили: заступник директора з НМР, д.е.н. Азьмук Н.А., яка доповіла про 

стан наповнення сайту ЧДБК силабусами дисциплін, які пропонуються 

студентам до вивчення у 2021-2022 н.р.. Відповідно до рішення Вченої ради від 

02.07.2021 року необхідно було розробити силабуси освітніх програм за 

обов’язковими дисциплінами. Так станом на 30 серпня 2021 року готові силабуси 

обов’язкових дисциплін лише за ОС бакалавр, ОПС фаховий молодший бакалавр 

за спеціальностями «Економіка», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», «Облік і оподаткування», ОПС фаховий молодший бакалавр 

за спеціальністю «Дизайн». Силабуси вибіркових дисциплін відсутні за ОПС 

фаховий молодший бакалавр за спеціальностями «Економіка», «Маркетинг», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», 

«Програмна інженерія», «Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Комп’ютерна інженерія», «Дизайн». Тому є пропозиція в термін до 5 вересня 

2021 року подати силабуси по дисциплінам, які викладаються у 1 семестрі, до 20 

вересня – у 2 семестрі. На методичній раді, які відбудеться у вересні місяці 

обговорити стан виконання.     

Матеріали презентації з питання додаються до цього протоколу. 

Проф. Куклін О. В. відзначив, що приймається рішення, відповідно до 

якого в термін до 5 вересня 2021 року подати силабуси по дисциплінам, які 

викладаються у 1 семестрі, до 20 вересня – у 2 семестрі. Обговорити стан 

підготовки силабусів на засіданні кафедр та циклових комісій. Заслухати звіт 



 

завідувачів кафедр та голів циклових комісій на засіданні Методичній раді про 

результати оприлюднення на сайті коледжу. 

 

2. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

2.Вирішили: 

1. В термін до 5 вересня 2021 року подати силабуси по дисциплінам, які 

викладаються у 1 семестрі, до 20 вересня – у 2 семестрі.  

2. Обговорити стан підготовки силабусів на засіданні кафедр та циклових 

комісій.  

3. Заслухати звіт завідувачів кафедр та голів циклових комісій на засіданні 

Методичній раді про результати оприлюднення на сайті коледжу. 

 

3. Виступили: т.в.о. секретаря Вченої ради, доц. Проценко О.Л., який ознайомив 

присутніх із планом роботи Вченої ради Бізнес-коледжу на 2021/2022 н.р.  

 Проект плану додається до цього протоколу. 

Головою Вченої ради на голосування була внесена пропозиція щодо 

прийняття за основу плану роботи Вченої ради на 2021/2022 н.р. 

 

3.Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

3.Вирішили: 

1. Ухвалити план роботи Вченої ради на 2021/2022 н.р. 

 

4. Виступили: заступник голови вченої ради доц. Азьмук Н.А., яка ознайомила 

присутніх із планом роботи Методичної ради бізнес-коледжу на 2021/2022 н.р.  

 Проект плану додається до цього протоколу. 

Головою Вченої ради на голосування була внесена пропозиція щодо 

прийняття за основу плану роботи Методичної ради на 2021/2022 н.р. 

 

4. Голосували: 



 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили: 

1. Ухвалити план роботи Вченої ради на 2021/2022 н.р. 

 

5. Виступили: заст. голови Вченої ради Азьмук Н.А., яка доповіла, що завідувачі 

кафедр і голови циклових комісій подали розподіл науково-педагогічного та 

педагогічного навантаження на 2021-2022 н.р. Навантаження складено 

відповідно до  освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та освітнього ступеня 

бакалавр. Проте навантаження є не остаточним, тому в термін до 5 вересня 2021 

року повинно бути подано на затвердження. 

Голова Вченої ради запропонував взяти за основу розподіл науково-

педагогічного та педагогічного навантаження на 2021-2022 н.р. 

 

5. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили: 

1. Взяти за основу розподіл науково-педагогічного та педагогічного 

навантаження на 2021-2022 н.р. 

2. В термін до 5 вересня 2021 року подати оновлене навантаження НПП та 

педагогічних працівників на затверження. 

 

6. Виступили: заст. директора з НВР Богун М. М., який довів до відома 

розрахунки ліміту стипендіатів-студентів 1 курсу, які вступили у 2021 році на 

навчання маючи базову середню освіту. 

 Розрахунок ліміту стипендіатів додається до цього протоколу. 

 Голова Вченої ради запропонував затвердити запропоновані ліміти 

стипендіатів студентів-першокурсників у І семестрі 2021/2022 н.р. 

 

6. Голосували: 

  “за” – 26 осіб 



 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили: 

1. Затвердити ліміти стипендіатів студентів-першокурсників у І семестрі 

2021/2022 н.р. згідно з наданими заступником директора з НВР Богуном 

М. М. розрахунками. 

 

 

7. Виступили: заст. голови Вченої ради Азьмук Н.А., яка доповіла, що на розгляд 

подано форму індивідуального плану студента. Форма індивідуального плану 

буде в електронному варіанті розміщено на сайті Moodle. Викладачі повинні 

будуть виставити оцінки і розмістити на сайті. Студенти матимуть можливість 

скачати план та заповнити.  

Голова Вченої ради запропонував затвердити форму індивідуального 

плану студента. 

 

7. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили: 

1. Затвердити форму індивідуального плану студента. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради,  

директор, професор         О. В. Куклін 

 

 

 

Секретар Вченої ради      О.Л. Проценко  
       


