
Протокол №07-21/22 

засідання чергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 04 квітня 2022 р. 

 

 

Присутні: 

Головуючий Вченої ради: д.е.н. Куклін О.В.  

 

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

С.В., Вакуленко О.В., Гмиря В.П., Гензерська О. О., Дернова І.А., Здір В. А., 

Козенкова Л.О., Красюк В.Л., Кузнецова Н.Б., Мустафа О. О., Музиченко 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. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Розгляд та затвердження Концепції освітньої діяльності ОС молодший 

бакалавр – Азьмук Н.А. 

2. Розгляд та затвердження змін до навчальних планів – завідувачі кафедр, 

голови циклових комісій 

3. Тимчасове положення про порядок організації практичної підготовки в 

умовах воєнного часу – завідувачі кафедр 

4. Про зміну назви наукової теми кафедри економіки, підприємництва та 

маркетингу «Економіко-організаційний механізм підтримки родючості 

грунтів» - Гмиря В.П. 

5. Про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної або інформальної освіти – Азьмук Н.А. 

6. Про визнання результатів підвищення кваліфікації НПП і ПП– Боровик 

Т.М. 

7. Про впровадження методичних розробок в навчальний процес – Боровик 

Т.М. 

 

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

відповідно до розробленої Стратегії розвитку ЧДБК до 2027 року 

розроблено Концепцію освітньої діяльності ОС молодший бакалавр, яка 

містить основні положення, напрями та особливості  організації 



 

навчального процесу. Дана концепція містить основні засади освітньої 

діяльності ОС молодший бакалавр відповідно до нормативної бази 

організації роботи закладів вищої освіти. Концепція була розміщена для 

ознайомлення та внесення пропозицій.  

 Матеріали з питання  додаються до цього протоколу. 

Головуючий запропонував затвердити Концепцію освітньої діяльності ОС 

молодший бакалавр та готувати документи для проходження ліцензування та 

акредитації за даним освітнім ступенем підготовки майбутніх абітурієнтів.  

 

 1. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили: 

1. Затвердити Концепцію освітньої діяльності ОС молодший бакалавр.  

2. Підготувати документи для проходження ліцензування та акредитації за даним 

освітнім ступенем підготовки майбутніх абітурієнтів.  

 

2. Виступили: заступник директора Азьмук Н.А., яка доповіла, що в умовах 

воєнного стану, заклади Вищої освіти мають право вносити зміни до 

навчальних планів. Крім того, міністром освіти і науки України 

розроблено ряд нормативно-правових документів щодо організації 

навчального процесу. Так, на вибір навчального закладу студенти 

випускники мають право замість написання дипломних робіт здавати 

державний фаховий іспит. Тому педагогічне навантаження викладачів 

випускаючих кафедр зміниться. Зміни будуть внесені в найближчий час та 

визначено дисципліни, які входитимуть до державного іспиту. Завідувачі 

кафедр та голови циклових комісій внесуть зміни до картки навантаження 

викладача. 

Матеріали з питання додаються до цього протоколу. 

Головуючий запропонував затвердити зміни до навчальних планів 

випускаючих кафедр та відділень.  

 

2. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 



 

2.Вирішили: 

1. Затвердити зміни до навчальних планів на час воєнного стану. 

2. Оновлені плани розмістити на офіційних ресурсах коледжу. 

 

3. Виступили: завідувачі кафедр про розробку Тимчасового положення 

про порядок організації практичної підготовки в умовах воєнного часу. У зв’язку 

з оголошеним воєнним станом, студенти не мають можливості пройти практику 

відповідно до баз практики, які визначені Положенням про організацію 

освітнього процесу у ЧДБК. Тому було розроблено Тимчасове положення, яке 

регулює проходження практики в умовах, які виникли. Звіти по практиці повинні 

бути оформлені відповідно до  вимог Тимчасового положення та подані 

керівнику практики у визначений термін. Положення було розміщено для 

ознайомлення. 

Матеріали прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Головуючий запропонував прийняти Тимчасове положення про порядок 

організації практичної підготовки в умовах воєнного часу.  

 

3.Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

3.Вирішили: 

1.1. Затвердити Тимчасове положення про порядок організації практичної 

підготовки в умовах воєнного часу.  

1.2. Оприлюднити інформацію, завідувачами кафедр та відділень студентів щодо 

умов проходження практики.  

 

4. Виступили: секретар Вченої ради Гмиря В.П., яка доповіла, що в умовах 

воєнного часу наукова тема кафедри економіки, підприємництва та маркетингу 

«Економіко-організаційний механізм підтримки родючості грунтів» буде мати 

зміни в назві, оскільки програмою Уряду, Міністерства економіки були внесені 

зміни до організації посівної компанії в Україні в умовах воєнного часу, тому 

тема буде звучати відповідно : «Економіко-організаційний механізм підтримки 

родючості грунтів в умовах воєнного часу»   

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Головуючий запропонував затвердити зміни до назви наукової теми. 

 

4. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 



 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили: 

1.1. Затвердити зміни до назви наукової теми кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу.  

 

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

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, студенти мають 

можливість отримати знання, здобутих шляхом неформальної або інформальної 

освіти, тому викладачі повинні враховувати дані здобутки при вивченні 

дисциплін. Підтвердженням такої освіти є наявний підтверджуючий документ – 

сертифікат, довідка, диплом. Розроблено відповідний Порядок, який 

регламентує особливості отримання та визнання даної освіти студентами ЧДБК. 

Матеріали додаються. 

Головуючий запропонував затвердити порядок визнання результатів 

навчання, здобутих шляхом неформальної або інформальної освіти. 

 

5. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили:  

1.1 Затвердити порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної або інформальної освіти. 

1.2 Розмістити Порядок на офіційних сторінках коледжу. 

 

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

педагогічні та педагогічні працівники ЧДБК пройшли підвищення кваліфікації 

відповідно до плану підвищення кваліфікації у 2022 рр. Ті працівники, які не 

надали інформацію, але пройшли підвищення кваліфікації, установленому 

порядку надали пояснення про зарахування їм дане підвищення кваліфікації.  

Матеріали додаються.  

Головуючий запропонував затвердити підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників станом на 04 квітня 2022 

року. 

 



 

6. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили:  

1.1 Затвердити підвищення кваліфікації науково-педагогічним та педагогічними 

працівниками ЧДБК у 2022 рр. 

 

7. Виступили: методист Боровик Т.М., яка доповіла, що викладачі, які у 2022 

році проходять атестацію, надали методичні розробки для затвердження на 

методичні раді коледжу та на Вченій раді. Методичні рекомендації відповідають 

вимогам. 

Матеріали додаються.  

Головуючий запропонував затвердити методичні рекомендації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників станом на 04 квітня 2022 

року. 

 

7. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили:  

1.1 Затвердити методичні рекомендації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників ЧДБК у 2022 рр. 

 

 

 

 

 

Головуючий Вченої ради, 

д.е.н., професор        Олег КУКЛІН 

 

 

Секретар Вченої ради       Вікторія ГМИРЯ 
        


