
Протокол №02-22/23 

засідання чергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 26 жовтня 2022 р. 

 

Присутні: 

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

 

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

В.П., Дернова І.А., Захарова М.В., Здір В. А., Козенкова Л.О., Кузнецова Н.Б., 

Куксенко С.І., Люта М. В., Музиченко В.М., Піскова С.П., Фастовська О. Т., 

Фахрадова В.С., Хлєбнікова Н. Б., Хотунов В.І., Ходаковська О.О., Чорна А.О., 

Вітряк В.О., Денисенко Ю.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Оновлення складу Вченої ради - Куклін О.В. 

2.Звіт приймальної комісії про результати набору студентів у 2022 р. -

Фастовська О.Т. 

3.Про стан фінансового забезпечення коледжу у 2022 р. - Гензерська О.О., 

Дернова І.А. 

4.Про переведення студентів на місця регіонального замовлення: звіт 

конкурсної комісії  - Азьмук Н.А. 

5.Про зведений  графік навчального процесу у 2022-2023 н.р. - Фастовська 

О.Т. 

6.Звіт про змістовне наповнення освітньої платформи МУДЛ ЧДБК - Азьмук 

Н.А. 

7.Різне 

7.1 Розгляд та затвердження Положення про студентський науково-

практичний клуб кафедри компютерної інженерії та інформаційних 

технологій Черкаського державного бізнес-коледжу – Хотунов В.І. 

 

 

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

доповів, що проведено оновлення складу Вченої ради, оскільки пройшов 

термін роботи попередньої Вченої ради. Оновлений склад Вченої ради був 

доведений до відома членів Вченої ради.  

Азьмук Н.А. – заступник директора з навчально-методичної роботи, 

д.е.н., доцент, заступник голови вченої ради; 

Богун М.М. – заступник директора з виховної роботи та міжнародних 

зв’язків; 

Бондаренко В.М. – заступник директора з адміністративно-

господарської роботи; 



Бурмістров С.В. – к.т.н.; 

Гензерська О.О. – головний бухгалтер; 

Гмиря В.П. – к.е.н., доцент, секретар вченої ради; 

Ходаковська О.О. – завідувач циклової комісії природничо-

математичних та гуманітарних дисциплін 

Дернова І.А. – заступник директора з навчальної роботи та 

перспективного розвитку 

Захарова М.В. – к.т.н., доцент 

Здір В.А. – завідувач кафедри обліку та фінансів, к.е.н.; 

Козенкова Л.О. – завідувач циклової комісії суспільних дисциплін та 

фізичного виховання; 

Криворучко М.Ю. – к.е.н.; 

Кузнецова Н.Б. – завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

маркетингу, к.е.н., доцент  

Куклін О.В. – т.в.о. директора, д.е.н., професор, голова вченої ради; 

Музиченко В.М. – завідувач циклової комісії дизайну; 

Мустафа О.О. – завідувач циклової комісії іноземних мов; 

Піскова С.П. – завідувач відділення підприємництва та маркетингу; 

Фастовська О.Т. – завідувач навчально-методичним кабінетом; 

Фахрадова В.С. – голова профспілки; 

Хлєбнікова Н.Б. – к.т.н.; 

Хотунов В.І. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій,  к.п.н.; 

Чорна А.О. – голова Студентської ради; 

Денисенко Ю.В. – голова студентського гуртожитку; 

Вітряк В.О. – голова профспілки. 

Голосування щодо обрання голови вченої ради буде проведено після 

закінчення дії воєнного стану. 

Президія Вченої ради залишається у попередньому складі: голова Вченої 

ради – д.е.н., професор Куклін О.В., заступник голови – д.е.н., доцент Азьмук 

Н.А., секретар Вченої ради – к.е.н., доцент Гмиря В.П.. 

Матеріали доповідій додається до цього протоколу вченої ради 

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

склад Вченої ради відповідно до списку 

1. Голосували: 

  “за” - 22 особи 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

1. Вирішили: 

1.  Затвердити склад Вченої ради відповідно до списку на 5 річний термін 

до 2027 року. 



 

2. Слухали: секретар приймальної комісії Бізнес-коледжу Фастовська О. Т. В 

своїй доповіді вона зупинилася на питаннях обсягу набору. Також було 

здійснено порівняльний аналіз обсягів прийому з попередніми роками. 

Загальний висновок результати прийому задовільні, набір в основному 

відповідає ліцензійним обсягам. 

 Матеріали презентації з питання  додаються до цього протоколу. 

Головуючий запропонував визнати роботу приймальної комісії 

задовільною.  
 

 

2. Голосували: 

  “за” - 22 особи 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

2. Вирішили: 

1. Визнати результати вступної кампанії 2022 року задовільними. 

2. Розробити та затвердити у встановленому порядку план роботи приймальної 

комісії, який також включатиме план і графіки профорієнтаційної роботи. 

 

3. Слухали: головний бухгалтер Гензерська О. О. яка повідомила 

присутніх про затверджені на 2022-2023 н.р. обсяги фінансування діяльності 

коледжу.  

Матеріали доповіді з питання прикладаються до цього протоколу.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. надав детальні роз’яснення щодо 

окремих статей бюджету і порівняв стан справ з фінансування Бізнес-коледжу 

та інших закладів вищої освіти та відповів на поставлені присутніми питання.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. запропонував взяти до уваги 

інформацію щодо фінансування у 2022-2023 н.р. Бізнес-коледжу. 

 

3. Голосували: 

  “за” - 22 особи 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

3. Вирішили: 

1.  Взяти до уваги інформацію щодо фінансування у 2022-2023 н.р. Бізнес-

коледжу. 

 

4. Виступили: заступник директора з НМР доц. Азьмук Н. А., яка 

повідомила, що станом на дату проведення засідання є вакантні місця, які 

фінансуються за кошти бюджету. Для заповнення цих місць завідувачі 

кафедри економіки, підприємництва і маркетингу, комп'ютерної інженерії та 

інформаційних технологій, а також відділення дизайну  подали службові 



записки з пропозиціями щодо кандидатур кращих студентів, які можуть бути 

переведеними на навчання за кошти бюджету.  

1. Горобець Дмитро Сергійович – студент групи № 2П-19; 

2. Нестеренко Іван Ігорович – студент групи №1П-20; 

3. Руденко Владислав Сергійович – студент групи №1П-20; 

4.  Шижгальов Нікіта Романович – студент групи №1М-21;  

5. Шестакович Дар’я Олександрівна – студентка групи №1М-20; 

6. Тютюнникова Анастасія Андріївна – студентка групи №1Т-20; 

7. Дишлева Юлія Миколаївна – студентка групи №1Ф-20; 

8. Вигерич Дмитро Віталійович – студент групи №1О-20; 

9. Залозна Сніжана Вячеславівна – студентка групи №1Д-19; 

10. Литвин Дар’я Володимирівна – студентка групи №1Д-20; 

11. Гордієнко Ілля Андрійович – студент групи № 1Д-20; 

12. Лукашенко Катерина Володимирівна – студентка групи №2Д-20; 

13. Полигач Аліна Костянтинівна – студентка групи №2Д-20; 

14. Рожко Павло Романович – студент групи №1К-19; 

15. Колесніков Владислав Андрійович – студент групи №2К-19; 

16.  Іщук Олексій Петрович – студент групи №1К-20; 

17. Повстянко Микола Олександрович – студент групи №1К-20; 

18. Котляр Анна Олегівна – студентка групи №3Е-21. 
 

Матеріали доповіді додаються до цього протоколу вченої ради 

Голова вченої ради виніс на голосування озвучені доц. Азьмук Н. А. 

пропозиції щодо переведення студентів на місця, які фінансуються за кошти 

бюджету з 26 жовтня 2022 року. 
 

4. Голосували: 

  “за” - 22 особи 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили: 

1.  Перевести студентів відповідно до списку з місць, які фінансуються за 

кошти фізичних/юридичних осіб на місця, які фінансуються за кошти бюджету 

з 26 жовтня 2022 року. 

 

5. Виступили: заступник навчально-методичним відділом Фастовська 

О., яка доповіла, що в звязку з оголошеним воєнним станом в Україні, графік 

навчального процесу сформований відповідно до вимог Міністерства освіти і 

науки України та Черкаської обласної військової адміністрації.  

Матеріали доповіді додаються.  

Головуючий запропонував затвердити графіки навчального процесу на 

2022-2023 навчальний рік. 

 

5. Голосували: 



  “за” - 22 особи 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

5. Вирішили:  

1. Затвердити графік навчального процесу здобувачами Черкаського 

державного бізнес-коледжу на 2022-2023 н.р. 

 

6. Виступили: заст. директора з НМР Азьмук Н.А., яка доповіла про 

наповнення  освітньої платформи МУДЛ ЧДБК.  Основними проблемами по 

наповненню освітньої платформи є відсутність навчального матеріалу, не 

оновлено рекомендовану літературу до вивчення, відсутні силабуси.  

Рекомендації щодо оновлення: 

1. Окремим викладачам провести наповнення МУДЛ. 

2. Завідувачам кафедр і ЦК забезпечити наповнення МУДЛ. 

3. Завідувачам кафедр та ЦК у термін до 10.11.2022 року надати звіт про 

виправлення помилок МУДЛ. 

 Голова Вченої ради запропонував взяти до уваги рекомендації до 

оновлення освітньої платформи МУДЛ. 

 

6. Голосували: 

  “за” - 22 особи 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили: 

1.  Взяти до уваги рекомендації до оновлення освітньої платформи МУДЛ. 

2. У термін до 7.11.2022 року забезпечити наповнення освітньої платформи 

МУДЛ. 

 

 

7. Виступили: заст. директора з НМР Азьмук Н.А., яка доповіла про 

наповнення  освітньої платформи МУДЛ ЧДБК.  Основними проблемами по 

наповненню освітньої платформи є відсутність навчального матеріалу, не 

оновлено рекомендовану літературу до вивчення, відсутні силабуси.  

Рекомендації щодо оновлення: 

4. Окремим викладачам провести наповнення МУДЛ. 

5. Завідувачам кафедр і ЦК забезпечити наповнення МУДЛ. 

6. Завідувачам кафедр та ЦК у термін до 10.11.2022 року надати звіт про 

виправлення помилок МУДЛ. 

 Голова Вченої ради запропонував взяти до уваги рекомендації до 

оновлення освітньої платформи МУДЛ. 

 

6. Голосували: 

  “за” - 22 особи 

  “проти” - 0 осіб 



  “утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили: 

1.  Взяти до уваги рекомендації до оновлення освітньої платформи МУДЛ. 

2. У термін до 7.11.2022 року забезпечити наповнення освітньої платформи 

МУДЛ. 

 

7. Слухали: завідувача кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних 

технологій Хотунова В.І., який доповів, що було розроблено Положення про 

студентський науково-практичний клуб кафедри комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій Черкаського державного бізнес-коледжу. 

Положення було розміщено на офіційних ресурсах для ознайомлення та 

внесення пропозицій.  

Голова Вченої ради запропонував затвердити Положення про 

студентський науково-практичний клуб кафедри комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій Черкаського державного бізнес-коледжу. 

 

7. Голосували: 

  “за” - 22 особи 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили: 

1.  Затвердити Положення про студентський науково-практичний клуб 

кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій Черкаського 

державного бізнес-коледжу. 

2. У термін до 7.11.2022 року забезпечити розміщення на офіційних ресурсах 

даного Положення. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради, 

д.е.н., професор        Олег КУКЛІН 

 

 

 

 

 

Секретар         Вікторія ГМИРЯ 
 


