
Протокол №09-21/22 

засідання чергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 29 червня 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, Ходаковська О.О., Захарова М. 

В., Куксенко С.І, Криворучко М.Ю.. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Розгляд та затвердження розподілу місць регіонального замовлення на 

підготовку фахівців на 2022 р. за ОСП фаховий молодший бакалавр 

між  освітніми рівнями вступу (на базі базової загальної середньої освіти та 

повної загальної середньої освіти) - Фастовська О.Т. 

2. Розгляд та затвердження попереднього педагогічного навантаження 

на 2022-2023 н.р. - завідувачі кафедр, голови ЦК 

3. Про попередження педагогічних та НПП про неповне навантаження 

на 2022-2023 н.р. - Куклін О.В. 

4. Про попередження педагогічних та науково-педагогічних працівників, які 

перебувають за кордоном про звільнення - Куклін О.В. 

5. Обговорення рейтингової оцінки викладачів та НПП за підсумками 2021-

2022 н.р. - Азьмук Н.А 

6. Обговорення результатів опитування студентів щодо якості освітнього 

процесу у ЧДБК у 2021-2022 н.р. - Азьмук Н.А. 

7. Звіт про ступінь готовності до проходження акредитації за ОС бакалавр, ОП 

"Компʼютерна інженерія" _ Хотунов В.І. 

8. Про затвердження ліміту степендіатів за підсумками ІІ семестру 2021-

2022 н.р. _ Богун М.М. 

9. Про визнання результатів підвищення кваліфікації НПП та педагогічних 

працівників - Боровик Т.М. 

10. Про впровадження навчально-методичних розробок в освітній процес - 

Боровик Т.М. 

11. Різне 

 

 

1. Слухали: заступника голови приймальної комісії ЧДБК Фастовську 

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

розподілу місць регіонального замовлення на підготовку фахівців на 2022 р. за 



ОСП фаховий молодший бакалавр між  освітніми рівнями вступу (на базі 

базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти), а саме, 

збільшення бюджетних місць за всіма спеціальностями, за якими проводиться 

підготовка студентів у коледжі.  

Матеріали доповіді додаються до протоколу Вченої ради. 

Головуючий запропонував взяти до уваги зміни та затвердити обсяги 

розподілу місць регіонального замовлення на підготовку фахівців на 2022 р. за 

ОСП фаховий молодший бакалавр між  освітніми рівнями вступу (на базі 

базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти).  

 

 1. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили: 

1. Затвердити обсяги розподілу місць регіонального замовлення на підготовку 

фахівців на 2022 р. за ОСП фаховий молодший бакалавр між  освітніми 

рівнями вступу (на базі базової загальної середньої освіти та повної загальної 

середньої освіти) та розмістити на офіційних ресурсах коледжу для 

ознайомлення майбутніх абітурієнтів та їх батьків . 

 

2. Слухали: завідувачів кафедр та голів циклових комісій, які доповіли, 

що станом на червень місяць розглянуто попереднє навантаження 

педагогічних та науково-педагогічних працівників. Попередньо, не всі 

викладачі будуть забезпечені повним навантаженням, оскільки, у 2022-2023 

н.р. може бути недобір груп у зв’язку з воєнним станом у країні та міграцією 

абітурієнтів.  

Матеріали доповідей додаються до цього протоколу вченої ради 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував взяти до уваги 

попереднє навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників і 

розглянути на серпневій вченій раді кінцевий варіант навантаження. 

 

2. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

2. Вирішили: 

1.  Взяти до уваги попереднє навантаження науково-педагогічних та 

педагогічних працівників і розглянути на серпневій вченій раді кінцевий 

варіант навантаження. 

 

3. Слухали: т.в.о. директора Кукліна О.В., який доповів про 

попередження педагогічних та НПП про можливість неповного навантаження 

на 2022-2023 н.р., але кінцевий варіант навантаження буде відомо на початку 



навчального року з урахуванням кількості груп, які будуть сформовані за 

результатами вступної кампанії. 

Перелік науково-педагогічних та педагогічних працівників додається: 

Васильчук Є.О, Хлєбнікова Н.Б., Борисенко О.І., Кузнецова Н.Б., 

Пустовійт Р.Ф., Гриліцька А.В., Гмиря В.П., Рубан Г.Я., Криворучко М.Ю, 

Ткаченко А.А., Прозоровська І.М., Грек Л.К., Цибань А.О., Назарчук Н.Я. 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував прийняти до 

уваги інформацію про попередження педагогічних та НПП про можливість 

неповного навантаження на 2022-2023 н.р.. 

 

3. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

3. Вирішили: 

1.  Прийняти до уваги інформацію про попередження педагогічних та НПП 

про можливість неповного навантаження на 2022-2023 н.р. відповідно до 

переліку. 

 

4. Слухали: т.в.о. директора Кукліна О.В., який доповів про 

попередження педагогічних та науково-педагогічних працівників, які 

перебувають за кордоном про звільнення. У зв’язку з рішенням Міністерства 

освіти і науки України про вихід на навчання в режимі офлайн на територіях, 

де не ведуться активні бойові дії, всі науково-педагогічні та педагогічні 

працівники повинні повернутися до початку навчального року на територію 

України і приступити до роботи. Ті викладачі, які не повернуться, будуть 

звільнені з 30.08.2022 р. 

Перелік викладачів, які перебувають за кордоном: Видриган – Лаврук 

А.М., Глигало Н.А., Носова-Єлісєєва О.О., Черниш С.В., Косімова А.О., Жуган 

Н.А. 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував прийняти до 

уваги дану інформацію.  

 

4. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили: 

1.  Прийняти до уваги інформацію про попередження педагогічних та науково-

педагогічних працівників, які перебувають за кордоном про звільнення. 

 

5. Слухали: заступника директора Азьмук Н.А., яка доповіла про стан 

рейтингової оцінки викладачів та НПП за підсумками 2021-2022 н.р. За період 



2021-2022 н.р. є викладачі, які виконали навантаження, та є викладачі, які не 

мають наукових публікацій, що свідчить про невиконання своїх посадових 

обов’язків, тому, доценти, к.н., які не мають наукових публікацій будуть 

переведені з 01.09.2022 р. з посади доцента на посаду старшого викладача.  

Матеріали доповіді додаються до цього протоколу вченої ради 

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

затвердити рейтингові оцінки викладачів та НПП за підсумками 2021-2022 

н.р..  

 

5. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили: 

1.  Затвердити рейтингові оцінки викладачів та НПП за підсумками 2021-2022 

н.р. 

2. Розмістити дані рейтингові оцінки викладачів та НПП за підсумками 2021-

2022 н.р. на офіційних ресурсах ЧДБК. 

 

 6. Слухали: заступника директора Азьмук Н.А., яка доповіла про 

результатів опитування студентів щодо якості освітнього процесу у ЧДБК 

у 2021-2022 н.р. Серед основних проблем в організації освітнього процесу є 

проблеми у спілкуванні серед викладачів та студентів, неясність подання 

інформації, відсутність системи оцінювання та ін. Тому завідувачам кафедр у 

термін до 30.06.2022 року провести засідання кафедри та обговорити з 

викладачами проблемні питання, а також розробити пропозиції щодо їх 

вирішення. 

Матеріали доповіді додаються до цього протоколу вченої ради 

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

затвердити результати опитування студентів щодо якості освітнього процесу 

у ЧДБК у 2021-2022 н.р. 
 

 

6. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили: 

1.  Затвердити результати опитування студентів щодо якості освітнього 

процесу у ЧДБК у 2021-2022 н.р. 

2. Розмістити дані результати опитування студентів щодо якості освітнього 

процесу на офіційних ресурсах ЧДБК. 
 



7. Виступили: завідувач кафедри «Комп’ютерна інженерія» Хотунова 

В.І., який доповів, що станом на червень 2022 р. підготовлені документи та 

навчальні матеріали для проходження акредитації та ліцензування 

спеціальності «Комп’ютерна інженерія» за ОР бакалавр. Проте є певні 

недоопрацювання і станом на 01 вересня 2022 року дані недоопрацювання 

будуть вирішені та закриті. 

Матеріали доповіді додаються до цього протоколу вченої ради 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував прийняти до 

уваги інформацію Хотунова В.І. і на засіданні вченої ради у серпні місяці 

затвердити акредитаційну та ліцензійну справу «Комп’ютерна інженерія». 
 

7. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили: 

1.  Прийняти до уваги інформацію Хотунова В.І. і на засіданні вченої ради у 

серпні місяці затвердити акредитаційну та ліцензійну справу «Комп’ютерна 

інженерія». 

 

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

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

навчання маючи базову середню освіту та студентів освітнього рівня бакалавр. 

 Розрахунок ліміту стипендіатів додається до цього протоколу. 

 Голова Вченої ради запропонував затвердити запропоновані ліміти 

стипендіатів студентів у І семестрі 2022/2023 н.р. 

 

8. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

8. Вирішили: 

1.  Затвердити запропоновані ліміти стипендіатів студентів у І семестрі 

2022/2023 н.р.. 

 

9. 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. 



 

9. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 
9. Вирішили:  

1. Затвердити підвищення кваліфікації науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК у 2022 рр. 

 

10. Виступили: методист Боровик Т.М., яка доповіла, що викладачі 

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 29 червня 2022 

року. 

 

10. Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 
10. Вирішили:  

1. Затвердити методичні рекомендації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників ЧДБК у 2022 рр. 

 

11. Різне. 

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

умовах воєнного стану Міністерством освіти і науки України прийнято зміни 

про переведення студентів на місця регіонального замовлення, а саме, 

перевагу мають студенти внутрішньопереміщені особи, та діти, батьки, яких 

загинули під час російсько-української війни. 

Головуючий запропонував затвердити зміни про переведення студентів 

на місця регіонального замовлення. 

Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 
Вирішили:  

1. Затвердити зміни про переведення студентів на місця регіонального 

замовлення. 

2. Розмістити внесені зміни до положення про переведення студентів на 

місця регіонального замовлення на офіційних ресурсах ЧДБК. 



 

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

розроблено положення про гаранта освітньої програми. В положенні 

визначено основні права та обов’язки гаранта програми, особливості 

організації роботи гаранта освітньої програми. 

Матеріали додаються до протоколу Вченої ради. 

Головуючий запропонував затвердити положення про гаранта освітньої 

програми. 

 

Голосували: 

  “за” - 26 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

Вирішили:  

1. Затвердити положення про гаранта освітньої програми. 

2. Розмістити положення про гаранта освітньої програми на офіційних 

ресурсах ЧДБК. 

  

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради, 

д.е.н., професор        Олег КУКЛІН 

 

 

 

Секретар         Вікторія ГМИРЯ 
 


