
Протокол №08-21/22 

засідання чергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 18 травня 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., Хотунов В.І. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Особливості вступної компанії в 2022 р. - Фастовська ОТ 

 

2. Розгляд та затвердження Положення про екзаменаційну комісію та 

атестацію здобувачів вищої освіти в ЧДБК - Азьмук Н А 

 

3. Розгляд та затвердження про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів 

фахової передвищої освіти в ЧДБК - Азьмук Н А 

 

4. Розгляд та затвердження ОПП  - завідувачі випускаючих кафедр, ЦК 

 

5. Розгляд та затвердження Програм підсумкової атестації освітніх програм - 

завідувачі випускаючих кафедр, ЦК 

 

6. Різне 

 

 

1. Слухали: заступника голови приймальної комісії ЧДБК Фастовську 

О.Т., яка доповіла, що в умовах воєнного стану було внесено зміни до Правил 

вступної компанії у 2022 році Міністерством освіти і науки України. Правила 

ще не прийнято остаточно, оскільки є правки і додаткові зміни. Проте, на 

сьогодні ЧДБК буде набирати абітурієнтів за ОКР «Молодший спеціаліст» та 

ОС «Бакалавр». Також, ЧДБК пройшовши акредитацію зможе набирати за 



початковим рівнем вищої освіти «Молодший бакалавр» за трьома 

спеціальностями. Завідувачі кафедр розробили відповідні ОПП.  

Матеріали доповіді додаються до протоколу Вченої ради. 

Головуючий запропонував взяти до уваги зміни у Правилах вступної 

кампанії 2022 року набору в умовах воєнного стану.  

 

 1. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили: 

1. Взяти до уваги зміни у Правилах вступної кампанії 2022 року набору в 

умовах воєнного стану. 

 

2. Слухали: заступника директора з навчальної роботи Азьмук НА, яка 

доповіла зміст основних складових Положення про екзаменаційну комісію та 

атестацію здобувачів вищої освіти в ЧДБК. Пояснила запропонований порядок 

проведення  підсумкової атестації, її форми, порядок формування 

екзаменаційних комісій. Окреслила обов’язки голови та членів 

екзаменаційних комісій. Акцентувала  на вимогах до результатів навчання та 

науково- професійної активності здобувачів освіти, які є  претендентами на 

отримання диплому з позначкою «кращий випускник курсу». 

Документ розроблено відповідно до ЗУ « Про освіту», «Про вишу 

освіту». 

Матеріали доповіді додаються до цього протоколу вченої ради 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував ухвалити 

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в 

ЧДБК. 

 

2. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

2. Вирішили: 

1.  Затвердити Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів 

вищої освіти в ЧДБК. 

2. Розмістити Положення на офіційних ресурсах ЧДБК. 

 
 



3. Слухали: заступника директора з навчальної роботи Азьмук НА, яка 

доповіла зміст основних складових Положення про екзаменаційну комісію та 

атестацію здобувачів фахової передвищої освіти в ЧДБК. Пояснила 

запропонований порядок проведення  підсумкової атестації, її форми, порядок 

формування екзаменаційних комісій. Окреслила обов’язки голови та членів 

екзаменаційних комісій. Акцентувала  на вимогах до результатів навчання та 

науково- професійної активності здобувачів освіти, які є  претендентами на 

отримання диплому з позначкою «кращий випускник курсу». 

Документ розроблено відповідно до ЗУ « Про освіту», ЗУ «Про фахову 

передвищу освіту». 

Матеріали доповіді додаються до цього протоколу вченої ради 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував ухвалити 

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів фахової 

передвищої освіти в ЧДБК. 

 

3. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

3. Вирішили: 

1.  Затвердити Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів 

фахової передвищої освіти в ЧДБК. 

2. Розмістити Положення на офіційних ресурсах ЧДБК. 

 

 

4. Слухали: завідувачів кафедр та циклових комісій щодо розробки та 

затвердження ОПП за рівнем освіти «Фаховий молодший бакалавр»: 

«Економіка» (спеціальність 051 «Економіка»), «Маркетинг» (спеціальність 

075 «Маркетинг»), «Підприємництво, біржова діяльність та торгівля» 

(спеціальність 076 «Підприємництво, біржова діяльність та торгівля»), «Облік 

та оподаткування (спеціальність 071 «Облік та оподаткування»), «Фінанси, 

банківська справа та страхування» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»), «Інженерія програмного забезпечення» 

(спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»), «Комп’ютерна 

інженерія» (спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»), «Дизайн» 

(спеціальність 022 «Дизайн»); 

- за початковим рівнем вищої освіти «Молодший бакалавр»: «Економіка 

та управління бізнесом» (спеціальність 051 «Економіка»), «Облік і аудит» 

(спеціальність 071 «Облік і оподаткування, «Комп’ютерна інженерія» 

(спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»); 

- першого рівня вищої освіти «Бакалавр»: «Економіка та управління 

бізнесом» (спеціальність 051 «Економіка»), «Облік і аудит» (спеціальність 

071 «Облік і оподаткування), «Комп’ютерна інженерія» (спеціальність 



123 «Комп’ютерна інженерія»). Дані ОПП містять освітні компоненти на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги 

до рівня освіти осіб, які навчаються за даною програмою. Програми були 

розміщені для ознайомлення на сторінці Вченої ради. 

Матеріали доповіді додаються до цього протоколу вченої ради 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував ухвалити та 

ввести в дію з 01.09.2022 року дані ОПП.  

 

4. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили: 

1.  Затвердити та ввести в дію освітньо-професійні програми здобувачів за 

рівнем освіти «Фаховий молодший бакалавр», за початковим рівнем 

«Молодший бакалавр», першим рівнем вищої освіти «Бакалавр»  відповідно 

до переліку. 

2. Розмістити ОПП на офіційних ресурсах ЧДБК. 

 

5. Слухали завідувачів кафедр та циклових комісій щодо розробки та 

затвердження Програми підсумкової атестації здобувачів за ОКР «Молодший 

спеціаліст» та освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший 

бакалавр»: «Економіка» (спеціальність 051 «Економіка»), «Маркетинг» 

(спеціальність 075 «Маркетинг»), «Підприємництво, біржова діяльність та 

торгівля» (спеціальність 076 «Підприємництво, біржова діяльність та 

торгівля»), «Облік та оподаткування (спеціальність 071 «Облік та 

оподаткування»), «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціальність 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), «Інженерія програмного 

забезпечення» (спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»), 

«Комп’ютерна інженерія» (спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія») та  

Програми підсумкової атестації здобувачів першого рівня вищої освіти 

«Бакалавр»: ОП «Економіка» (спеціальність 051 «Економіка»), ОП «Облік і 

оподаткування» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), ОП 

«Комп’ютерна інженерія» (спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»). 

Програми були розміщені для ознайомлення на сторінці Вченої ради.  

Матеріали доповіді додаються до цього протоколу вченої ради 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував ухвалити та 

ввести в дію з 01.09.2022 року дані Програми підсумкової атестації здобувачів.  

 

5. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 



  “утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили: 

1.  Затвердити та ввести в дію Програми підсумкової атестації здобувачів за 

ОКР «Молодший спеціаліст» та освітньо-професійним ступенем «Фаховий 

молодший бакалавр», першого рівня вищої освіти «Бакалавр»  відповідно до 

переліку. 

2. Розмістити дані Програми підсумкової атестації на офіційних ресурсах 

ЧДБК. 
 

 

6. Різне 

Про рекомендацію кандидатури студентки академічної групи №1О-20, 

кафедри обліку та фінансів Жигало Анастасії до нагородження золотою 

медаллю «За високі досягнення у навчанні». Доповідач: Здір В.А. 

 

Слухали: завідувача кафедри обліку і фінансів Здіра В.А., який доповів, 

що за результатами навчання студентка академічної групи №1О-20 Жигало 

Анастасія претендує на нагородження золотою медаллю «За високі 

досягнення у навчанні», має високі показники у науковій та громадській 

діяльності коледжу, тому поступила пропозиція рекомендувати Жигало 

Анастасію, студентку академічної групи №1О-20, кафедри обліку і фінансів  

до нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні».   

Голова Вченої ради професор Куклін О.В. запропонував затвердити 

кандидатуру студентки академічної групи №1О-20 Жигало Анастасії до 

нагородження золотою медаллю. 

 

Голосували:  

“за” - 22 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

Вирішили:  

Рекомендувати кандидатуру студентки академічної групи №1О-20, 

кафедри обліку та фінансів Жигало Анастасії до нагородження золотою 

медаллю «За високі досягнення у навчанні».  

 

Т.в.о., Голови Вченої ради, 

д.е.н., професор        Олег КУКЛІН 

 

 

Секретар         Вікторія ГМИРЯ 

 
 


