
Протокол №01-22/23 

засідання чергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 12 серпня 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. Про організацію навчального процесу у ЧДБК у 2022-2023 н.р. Куклін О.В. 

2. Розгляд та затвердження науково-педагогічного та педагогічного 

навантаження на 2022-2023 н.р. – голови циклових комісій та завідувачі 

кафедр 

3. Розгляд та затвердження роботи Методичної ради на 2022-2023 н.р. Азьмук 

Н.А. 

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

"Компʼютерна інженерія" - Хотунов В.І. 

5. Про визнання результатів підвищення кваліфікації НПП та педагогічних 

працівників - Боровик Т.М. 

6. Про розрахунок ліміту стипендіатів першого семестру на 2022-2023 н.р. 

Богун М.М. 

7. Розгляд та затвердження роботи Вченої ради на 2022-2023 н.р. – Гмиря В.П. 

8. Розгляд та затвердження плану методичних видань на 2022-2023 н.р. – 

Боровик Т.М. 

9. Різне 

 

 

1. Слухали: голову Вченої ради д.е.н., професора Кукліна О.В., який 

доповів, що в умовах воєнного стану коледж продовжує працювати в офлайн 

режимі за умов відсутності воєнних дій в області та ближніх областей. У 

зв’язку із звільненням працівників коледжу, які перебувають за межами 

України, на роботу були прийняті працівники на кафедру економіки, 

підприємництва та маркетингу, інженерії програмного забезпечення та 

комп’ютерних технологій. Крім того були прийняті нові працівники на 

циклові комісії загальноосвітніх дисциплін. За час літніх канікул відповідно 

до розпорядження Міністерства освіти і науки України, та Черкаської обласної 

військової адміністрації було облаштовано сховище на випадок повітряної 



тривоги. Студенти будуть навчатися в три зміни, оскільки сховище може 

помістити до 400 студентів. Крім того, в умовах воєнного стану введено нову 

посаду відповідального за цивільний захист. 

Окрема увага буде приділятися професійній активності НПП та 

педагогічних працівників. Заборгованостей по виплаті заробітної плати не має, 

а також по комунальним послугам. 

Матеріали доповідей додаються до цього протоколу вченої ради 

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

організацію освітнього процесу в ЧДБК в умовах воєнного стану в 2022-2023 

н.р.. 

 

1. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

1. Вирішили: 

1.  Взяти до уваги організацію освітнього процесу в ЧДБК в умовах 

воєнного стану в 2022-2023 н.р.. 

 

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

що станом на серпень місяць розглянуто попереднє навантаження 

педагогічних та науково-педагогічних працівників. Попередньо, не всі 

викладачі забезпечені повним навантаженням, і кінцевий варіант 

навантаження буде у вересні місяці, оскільки ще йде набір на 1 курс після 11 

класу.  

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 вересневій вченій раді кінцевий варіант навантаження. 

 

2. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

2. Вирішили: 

1.  Взяти до уваги попереднє навантаження науково-педагогічних та 

педагогічних працівників і розглянути на вересневій вченій раді кінцевий 

варіант навантаження. 

 

3. Слухали: заступника директора з навчально-методичної роботи д.е.н, 

Азьмук Н.А., яка доповіла, що розроблено план Методичної ради на 2022-2023 

н.р. і був попередньо розміщений для ознайомлення. Додаткові пропозиції до 

плану Методичної ради будуть вноситися протягом навчального року. 

Матеріали доповідей додаються до цього протоколу вченої ради 



Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував затвердити план 

Методичної ради на 2022-2023 н.р.. 

 

3. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

3. Вирішили: 

1.  Затвердити план Методичної ради на 2022-2023 н.р.. 

2. Розмістити на офіційних ресурсах план Методичної ради на 2022-2023 н.р. 

 

4. 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». 
 

4. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

 

 

 

4. 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». 

 

5. 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. 



 

5. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 
5. Вирішили:  

1. Затвердити підвищення кваліфікації науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК у 2022 рр. 

 

6. 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. 

 

6. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

6. Вирішили: 

1.  Затвердити запропоновані ліміти стипендіатів студентів у І семестрі 

2022/2023 н.р.. 

 

 

7. Слухали: вченого секретаря Гмирю В.П., яка доповіла, що розроблено 

план Вченої ради на 2022-2023 н.р. і був попередньо розміщений для 

ознайомлення. Додаткові пропозиції до плану Вченої ради будуть вноситися 

протягом навчального року. 

Матеріали доповідей додаються до цього протоколу вченої ради 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував затвердити план 

Вченої ради на 2022-2023 н.р.. 

 

7. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили: 

1.  Затвердити план Вченої ради на 2022-2023 н.р.. 

2. Розмістити на офіційних ресурсах план Вченої ради на 2022-2023 н.р. 

 



8. 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. 

 

8. Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 
8. Вирішили:  

1. Затвердити методичні рекомендації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників ЧДБК у 2022 рр. 

 

9. Різне. 

9.1 Слухали: заступника директора з навчальної роботи та перспективного 

розвитку Дернову І.А., яка доповіла, що розроблено Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу ЧДБК, кодекс академічної доброчесності ЧДБК, 

Положення про комісію з питань академічної доброчесності. Дані матеріали 

були розміщені на офіційних ресурсах коледжу для ознайомлення та внесення 

пропозицій. Пропозиції були враховані на момент винесення даних 

документів на Вчену раду. 

Матеріали доповідей додаються до цього протоколу вченої ради 

Головуючий д.е.н., професор Куклін О.В. запропонував затвердити дані 

положення та кодекс. 

 

9.1 Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

9.1 Вирішили: 

1. Затвердити положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу ЧДБК  

2. Затвердити кодекс академічної доброчесності ЧДБК  

3. Затвердити положення про комісію з питань академічної доброчесності. 

 

 



9.2 Слухали: голову профспілкового комітету Фахрадову В.С., яка доповіла, 

що у 2022 році закінчився термін обрання делегатів Трудового колективу, 

тому, з урахуванням змін у складі колективу ЧДБК, винесена пропозиції 

затвердити оновлений список делегатів конференції Трудового колективу. 

Матеріали доповіді додаються до цього протоколу вченої ради 

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

оновлений склад делегатів конференції Трудового колективу. 

 

 

9.2 Голосували: 

  “за” - 23 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

9.2 Вирішили: 

1. Затвердити оновлений склад делегатів конференції Трудового 

колективу. 

 

 

 

 

 

  

Голова Вченої ради, 

д.е.н., професор        Олег КУКЛІН 

 

 

 

 

 

Секретар         Вікторія ГМИРЯ 
 


