
 

Протокол №03-21/22 

засідання позачергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 27 жовтня 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: 

Боровик Т.М., Гмиря В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердження річного плану роботи коледжу Азьмук Н. А. 

2. Про затвердження положення про наукову раду 

Черкаського державного бізнес-коледжу 

Азьмук Н. А. 

3. Про Умови прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році. 

Фастовська О. Т. 

4. Про умови прийому до закладів фахової передвищої 

освіти 2022 року. 

Фастовська О. Т. 

5. Про затвердження Типового положення про випускову 

циклову комісію Черкаського державного бізнес-коледжу  

Фастовська О. Т. 

6. Про затвердження Типового положення про відділення 

Черкаського державного бізнес-коледжу 

Фастовська О. Т. 

7. Про затвердження плану-графіку підготовки до 

акредитаційної експертизи освітньої програми 

«Комп’ютерна інженерія» 

Хотунов В. І. 

8. Про впровадження в освітній процес  навчально-

методичних видань. 

Боровик Т. М. 



 

9. Про підвищення кваліфікації у 2021 році та про визнання 

результатів підвищення кваліфікації. 

Боровик Т. М. 

10. Про затвердження положення про організацію роботи 

спортивних секцій в Черкаському державному бізнес-

коледжі 

Козенкова Л. О. 

11. Про затвердження проміжного звіту по НДТ 

«Організаційно-економічний механізм покращення 

родючості ґрунтів» кафедри економіки, підприємництва та 

маркетингу 

Гмиря В. П 

12. Різне   

12.1. Про висунення кандидатури Васильчука Є. О. на 

присвоєння державної іменної стипендії у номінації: 

стипендія імені Юрія Поправки найкращим молодим 

вченим для увічнення подій Революції Гідності та 

вшанування подвигу героїв України – героїв Небесної 

Сотні. 

Боровик Т. М. 

 

 

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

план річної роботи ЧДБК розроблено відповідно до розробленої Стратегії 

розвитку ЧДБК до 2027 року. План роботи коледжу відповідає поставленим 

цілям стратегії розвитку. В рамках Плану вже виконано певні напрями, а саме: 

підписано договір про співпрацю з Черкаським навчально-науковим інститутом 

Університету банківської справи про залучення обдарованої молоді до навчання 

в ЧДБК, зроблено ремонт покрівлі коледжу, оновлено комп’ютерний кабінет 

200, продовжуємо працювати з системою «Антиплагіат», відповідальною 

особою буде Фахрадова В.С., та ряд ін. План роботи розміщено для 

ознайомлення членами Вченої ради, пропозиції були враховані при його 

розробці. 

 Матеріали презентації з питання  додаються до цього протоколу. 

Головуючий запропонував прийняти за основу План роботи ЧДБК і 

доопрацювати протягом року.  

 

 1. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 



 

1. Вирішили: 

1. Прийняти за основу План роботи коледжу на 2021-2022 н.р.. 

2. Доопрацювати напрями роботи коледжу на 2021-2022 н.р. протягом 1 місяця. 

 

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

необхідність створення наукової ради коледжу, оскільки на сьогодні маємо 4 

НДТ, які зареєстровані у УкрІНТЕІ. Положення про наукову раду було 

розміщено для ознайомлення. До складу ради входять члени НПП відповідно до 

наказу. 

Матеріали з питання додаються до цього протоколу. 

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

затвердження положення про наукову раду коледжу. 

 

2. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

2.Вирішили: 

1. Затвердити положення про наукову раду коледжу. 

 

3. Виступили: секретар приймальної комісії Бізнес-коледжу Фастовська 

О. Т., яка повідомила присутніх, що Правила прийому на навчання до 

Черкаського державного бізнес-коледжу для здобуття вищої освіти у 2022 році 

(далі - Правила) розроблені відповідно до Умов прийому до закладів фахової 

передвищої освіти у 2022 році затверджених МОН України. Доповідач 

ознайомила присутніх з особливостями вступу на навчання абітурієнтів та 

відповіла на їх питання.  

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В., запропонував ухвалити правила 

прийому на навчання до Черкаського державного бізнес-коледжу для здобуття 

вищої освіти у 2022 році разом з усіма додатками до них. 

 

3.Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 



 

3.Вирішили: 

1.1. Ухвалити правила прийому на навчання до Черкаського державного бізнес-

коледжу для здобуття овищої освіти у 2022 році разом з усіма додатками.  

1.2. Оприлюднити зазначені вище правила у встановленому порядку.  

1.3. У разі необхідності своєчасно вносити зміни до Правил. 

 

4. Виступили: секретар приймальної комісії Бізнес-коледжу Фастовська 

О. Т., яка повідомила присутніх, що Правила прийому на навчання до 

Черкаського державного бізнес-коледжу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр у 2022 році (далі - Правила) розроблені 

відповідно до Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році 

затверджених МОН України. Проте, вони не затверджені Міністерством юстиції, 

тому є пропозиція прийняти за основу та враховувати зміни, після прийняття. 

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В., запропонував прийняти за основу 

правила прийому на навчання до Черкаського державного бізнес-коледжу для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр у 2022 

році. 

 

4. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили: 

1.1. Прийняти за основу правила прийому на навчання до Черкаського 

державного бізнес-коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр у 2022 році.  

1.2. У разі необхідності своєчасно вносити зміни до Правил. 

 

5. Виступили: Фастовська О. Т., яка повідомила присутніх про розроблення 

Типового положення про випускаючу циклову комісію, яке було розміщено для 

ознайомлення. Пропозиції щодо положення були враховані та внесені. 

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В., запропонував затвердити Типове 

положення про випускаючу циклову комісію 

 

5. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 



 

  “утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили: 

1.1 Затвердити Типове положення про випускаючу циклову комісію. 

1.2 Розмістити Типове положення про випускаючу циклову комісію на сайті 

Коледжу. 

 

 

6. Виступили: Фастовська О. Т., яка повідомила присутніх про розроблення 

положення про відділення Черкаського державного бізнес-коледжу, яке було 

розміщено для ознайомлення. Пропозиції щодо положення були враховані та 

внесені. 

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В., запропонував затвердити Типове 

положення про відділення Черкаського державного бізнес-коледжу. 

 

6. Голосували: 

  “за” – 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили: 

1.1 Затвердити Типове положення про відділення. 

1.2 Розмістити Типове положення про відділення на сайті Коледжу. 

 

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

питання про затвердження плану-графіку підготовки до акредитаційної 

експертизи освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» переноситься на 

наступну Вчену раду, оскільки доповідач відсутній на засіданні з поважної 

причини. 

Голова Вченої ради запропонував перенести розгляд питання на наступну 

Вчену раду. 

 

7. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 



 

7. Вирішили: 

1. Перенести розгляд питання про затвердження плану-графіку підготовки 

до акредитаційної експертизи освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» на 

наступну Вчену раду. 

 

 

8. Виступили: методист Боровик Т.М., яка доповіла що науково-педагогічні та 

педагогічні працівники ЧДБК підвищували кваліфікацію у 2021-2022 рр. 

відповідно до затвердженого плану. Звіт про проходження науково-

педагогічними та педагогічними працівниками розміщено на офіційних ресурсах 

коледжу. Крім того надано План проходження підвищення кваліфікації НПП та 

педагогічними працівниками на 2021-2022 н.р. 

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс вище зазначену інформацію 

на голосування, та запропонував визнати як задовільну. 

 

8. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

8. Вирішили:  

1.1 Затвердити план підвищення кваліфікації науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК у 2021- 2022 рр. та визнати результати 

підвищення кваліфікації відповідно до додатку. 

 

9. Слухали: методиста Боровик Т.М., яка доповіла про рекомендації до друку 

навчально-методичних видань науково-педагогічним та педагогічними 

працівниками ЧДБК. Станом на 27.10.2021 року викладачами підготовлено 

науково-методичні видання до друку, пройшли перевірку системою 

«Антиплагіат», та мають рецензії відповідних фахівців за напрямом методичних 

рекомендацій. Крім того розроблено план науково-методичних видань на 2021-

2022 н.р. 

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс зазначені вище пропозиції на 

голосування. 

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб 

“проти” - 0 осіб  



 

“утримались” - 0 осіб 

 

9. Вирішили:  

1.1. Затвердити друк навчально-методичних видань науково-педагогічним 

та педагогічними працівниками ЧДБК.  

1.2 Затвердити план науково-методичних видань на 2021-2022 н.р. 

 

10. Слухали: Козенкову Л.О., яка доповіла, що було розроблено положення про 

організацію роботи спортивних секцій в Черкаському державному бізнес-

коледжі. Положення містить основні напрями покращення фізичного стану 

студентів та залучення їх до фізичного розвитку. Положення було розміщено для 

ознайомлення. 

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В., запропонував затвердити 

положення про організацію роботи спортивних секцій в Черкаському 

державному бізнес-коледжі. 

 

10. Голосували: 

  “за” – 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

10. Вирішили: 

1.1 Затвердити положення про організацію роботи спортивних секцій в 

Черкаському державному бізнес-коледжі. 

1.2 Розмістити положення про організацію роботи спортивних секцій в 

Черкаському державному бізнес-коледжі на сайті Коледжу. 

 

11. Слухали: к.е.н., доцента кафедри економіки, підприємництва та маркетингу 

Гмирю В.П., яка доповіла, що в рамках науково-дослідної теми «Організаційно-

економічний механізм покращення родючості ґрунтів» розроблено проміжний 

результат дослідження, за результатами якого було отримано прибуток та 

визначено напрямки покращення родючості ґрунтів на майбутнє, описано 

особливості вирощування сої. 

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В., запропонував затвердити 

проміжний звіт науково-дослідної теми «Організаційно-економічний механізм 

покращення родючості ґрунтів». 

 

11. Голосували: 

  “за” – 26 осіб 



 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

11. Вирішили: 

1.1. Затвердити проміжний звіт науково-дослідної теми «Організаційно-

економічний механізм покращення родючості ґрунтів». 

1.2 Звіт розмістити на ресурсах коледжу. 

 

12. Слухали: методиста Боровик Т.М., яка доповіла, що на присвоєння 

державної іменної стипендії у номінації: стипендія імені Юрія Поправки 

найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та 

вшанування подвигу героїв України – героїв Небесної Сотні рекомендується 

кандидатура Васильчука Є. О. за вагомий внесок у підвищення національно-

патріотичної свідомості студентів. 

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс зазначену вище зазначену 

пропозицію на голосування. 

 

12. Голосували:  

“за” - 26 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

12. Вирішили:  

1.1. Затвердити кандидатуру Васильчука Є.О., на присвоєння державної 

іменної стипендії у номінації: стипендія імені Юрія Поправки найкращим 

молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу 

героїв України – героїв Небесної Сотні.  

 

 

Голова Вченої ради,  

директор, професор         О. В. Куклін 

 

 

 

Секретар Вченої ради      О.Л. Проценко  
       


