
 

Протокол №01-20/21 

засідання позачергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 31 серпня 2020 р. 

 

 

Присутні: 

Голова Вченої ради: професор Куклін О.В.  

 

Члени Вченої ради: Азьмук Н.А., Богун М.М., Бурмістров С.В., Грек Л.К., 

Гензерська О. О., Гмиря В. П., Дернова І.А., Захарова М.В., Здір В. А., 

Козенкова Л.О., Ковальська Н.В., Красюк В.Л., Криворучко М.Ю., Кузнецова 

Н.Б., Куксенко С. І., Мустафа О. О., Музиченко В.М., Оліфіренко В. М., 

Піскова С.П., Пустовійт Р.Ф., Проценко О. Л., Фастовська О. Т., Фахрадова В. 

С., Хлєбнікова Н. Б.,  Хотунов В.І., Дрозд Д. 

Запрошені: 

Боровик Т.М., Гриліцька А.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про підсумки роботи приймальної комісії за 2020 

рік та затвердження плану її роботи на 2020/2021 н. 

р. 

Фастовська О. Т. 

2. Про основні завдання і напрямки роботи науково - 

педагогічного  колективу у 2020/2021 н. р.  

Куклін О. В. 

3. Про затвердження плану роботи Методичної ради 

Коледжу.  

Азьмук Н. А. 

4. Затвердження навчальних (робочих навчальних) 

планів, освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр. 

Азьмук Н. А. 

5. Затвердження  розподілу науково-педагогічного 

та педагогічного навантаження на 2020-2021 н.р. 

Азьмук Н. А. 

6. Про затвердження Плану роботи Вченої ради на 

2020-2021 н.р. 

Гмиря В.П. 

7. Про переведення студентів на вакантні бюджетні 

місця 

Азьмук Н.А. 

8. Різне  



 

8.1. Про розрахунок ліміту стипендіатів-

першокурсників, які поступили на навчання маючи 

базову середню освіту. 

Богун М. М. 

8.2 Про перейменування кафедри економіки на 

кафедру економіки, підприємництва та маркетингу. 

Куклін О. В. 

8.3 Про конкурс на заміщення вакантних місць 

науково-педагогічних працівників 

Куклін О. В. 

8.4 Про започаткування кафедри Комп'ютерної 

інженерії та інформаційних технологій. 

Куклін О. В. 

8.5 Про підключення до науковометричної бази WoS 

та програми Антиплагіат 

Гмиря В.П. 

8.6 Про організацію навчального процесу в умовах 

Covid-19 

Азьмук Н.А. 

 

  
1. Виступили: 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.  

 

 1. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили: 

1. Визнати результати вступної кампанії 2020 року задовільними. 

2. Розробити та затвердити у встановленому порядку план роботи приймальної 

комісії, який також включатиме план і графіки профорієнтаційної роботи. 

 

2. Виступили: директор, професор Куклін О.В. який довів інформацію щодо 

основних напрямів роботи науково-педагогічного колективу у 2020/21 



 

навальному році та ознайомив присутніх з викликами, які стоять перед 

коледжем у 2020/21 навчальному році. 

Матеріали презентації з питання додаються до цього протоколу. 

Проф. Куклін О. В. відзначив, необхідність швидкого та гнучкого 

реагування на виклики, які стоять перед бізнес-коледжем, та наголосив на 

необхідності подальшого покращення якості навчального процесу у зв’язку із 

зміною якості контингенту вступників. 

Також голова Вченої ради відзначив необхідність всім викладачам 

постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня і пообіцяв 

допомогу адміністрації в цьому.  

Він запропонував затвердити основні напрями роботи бізнес-коледжу у 

2020/2021 н.р. 

 

2. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

2.Вирішили: 

1. Затвердити основні напрями роботи педагогічного колективу бізнес-

коледжу на 2020/2021 н.р. 

 

3. Виступили: секретар Вченої ради, доц. Гмиря В.П., яка ознайомила 

присутніх із планом роботи Вченої ради Бізнес-коледжу на 2020/2021 н.р.  

 Проект плану додається до цього протоколу. 

Головою Вченої ради на голосування була внесена пропозиція щодо 

прийняття за основу плану роботи Вченої ради на 2020/2021 н.р. 

 

3.Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

3.Вирішили: 

1. Ухвалити план роботи Вченої ради на 2020/2021 н.р. 

 



 

4. Виступили: заступник голови вченої ради доц. Азьмук Н.А., яка ознайомила 

присутніх із планом роботи Методичної ради бізнес-коледжу на 2020/2021 н.р.  

 Проект плану додається до цього протоколу. 

Головою Вченої ради на голосування була внесена пропозиція щодо 

прийняття за основу плану роботи Методичної ради на 2020/2021 н.р. 

 

4. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили: 

1. Ухвалити план роботи Вченої ради на 2020/2021 н.р. 

 

5. Виступили: заст. голови Вченої ради Азьмук Н.А., яка довела до відома, що 

станом на 01.09.2020 року завідувачі кафедр і голови циклових комісій подали 

на затвердження навчальні (робочі навчальні) плани, освітньо-професійні 

програми підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр відповідно до яких буде проводитися навчання фахових 

молодших бакалаврів у 2020-2021 н.р. 

 Голова Вченої ради запропонував затвердити навчальні (робочі 

навчальні) плани, освітньо-професійні програми підготовки здобувачів 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

 

5. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили: 

1. Затвердити навчальні (робочі навчальні) плани, освітньо-професійні 

програми підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр. 

 

6. Виступили: заст. голови Вченої ради Азьмук Н.А., яка доповіла, що 

завідувачі кафедр і голови циклових комісій подали для затвердження  

розподілу науково-педагогічного та педагогічного навантаження на 2020-2021 



 

н.р. Навантаження складено відповідно до  освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр та освітнього ступеня бакалавр. 

Голова Вченої ради запропонував затвердити розподілу науково-педагогічного 

та педагогічного навантаження на 2020-2021 н.р. 

 

6. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили: 

1. Затвердити затвердити розподілу науково-педагогічного та педагогічного 

навантаження на 2020-2021 н.р. 

 

7. Виступили: Заступник голови вченої ради, Азьмук Н.А., яка повідомила, що 

за результатами літньої сесії 2019-2020 н.р. та успіхи у навчанні на вакантні 

бюджетні місця претендують студенти економічних та комп’ютерних 

спеціальностей. 

Перелік студентів додається до цього протоколу. 

Голова Вченої ради запропонував затвердити переведення студентів на 

вакантні бюджетні місця. 

 

7. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили: 

1. Ухвалити переведення студентів на вакантні бюджетні місця. 

 

8. Різне. 

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

розрахунки ліміту стипендіатів-студентів 1 курсу, які вступили у 2020 році на 

навчання маючи базову середню освіту. 

 Розрахунок ліміту стипендіатів додається до цього протоколу. 

 Голова Вченої ради запропонував затвердити запропоновані ліміти 

стипендіатів студентів-першокурсників у І семестрі 2020/2021 н.р. 



 

8.1. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

8.1. Вирішили: 

1. Затвердити ліміти стипендіатів студентів-першокурсників у І семестрі 

2020/2021 н.р.згідно з наданими заступником директора з НВР Богуном 

М. М. розрахунками. 

8.2 Виступили: директор ЧДБК проф. Куклін О.В., який довів до відома, що з 

01.09.2020 року кафедра економіки буде перейменована на кафедру економіки, 

підприємництва та маркетингу, яка готуватиме фахових молодших бакалаврів 

та бакалаврів за трьома спеціальностями: 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Голова Вченої ради запропонував затвердити перейменування кафедри 

економіки, підприємництва та маркетингу. 

 

8.2. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

8.2. Вирішили: 

1. Затвердити перейменування кафедри економіки, підприємництва та 

маркетингу. 

 

8.3 Виступили: Голова Вченої ради, проф. Куклін О.В. який повідомив 

присутніх, що відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту» та частини 

11 статті ст.55; Закону України «Про вищу освіту» наказу МОН України від 

05.10.2015 р. № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», прийняття 

на 

роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі 

конкурсного відбору; педагогічні та науково-педагогічні працівники 

приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому 

числі за контрактом. 



 

Положення про порядок обрання за конкурсом на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників у Черкаському 

державному бізнес-коледжі було затверджене вченою радою закладу 

10.10.2018 р. протокол № 03-18/19. До конкурсу допускаються особи, які 

відповідають вимогам, встановленим Законами України "Про освіту", "Про 

вищу освіту" та умовам оголошеного конкурсу. Обраним вважається 

претендент, який 

здобув більше 50% голосів присутніх членів вченої ради. Умови за 

яких рішення за конкурсом дійсне: дотримання порядку проведення; участь в 

голосуванні не менше 2/3 членів Вченої ради. 

До уваги присутніх було запропоноване оголошення про проведення конкурсу. 

Прикладається до цього протоколу. 

 

8.3. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

8.3. Вирішили: 

1. Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на 

кафедрах коледжу. 

2. Розмістити текст оголошення про проведення конкурсу на 

сайті коледжу не пізніше 01.09.2020 року. 

 

8.4 Виступили: Голова Вченої ради, проф. Куклін О.В., який довів до відома 

присутніх про започаткування кафедри Комп'ютерної інженерії та 

інформаційних технологій і проходження акредитації щодо випуску студентів 

освітнього ступеня бакалавр. В.о. завідувача кафедри призначити к.п.н. 

Хотунова В.І.. 

Голова Вченої ради запропонував проголосувати за започаткування 

кафедри Комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій. 

 

8.4. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 



 

 

8.4. Вирішили: 

1. Ухвалити започаткування кафедри Комп'ютерної інженерії та інформаційних 

технологій. 

 

8.5 Виступили: доцент Гмиря В.П., яка повідомила присутніх, що в рамках 

наукової роботи коледжу та в рамках програми дотримання академічної 

доброчесності, коледж підключився до науковометричної бази WoS та 

програми Антиплагіат. Тепер студенти мають можливість перевіряти курсові і 

дипломні роботи на плагіат, а викладачі мають можливість ознайомитися з 

журналами науковометричної бази WoS. 

Голова Вченої ради запропонував проголосувати про дотримання 

академічної доброчесності та використання програми Антиплагіат та 

науковометричну базу WoS. 

 

8.5. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 

8.5. Вирішили: 

1. Ухвалити започаткування дотримання академічної доброчесності та 

використання програми Антиплагіат та науковометричну базу WoS. 

 

8.6 Виступили: заст. голови Вченої ради Азьмук Н.А., яка доповіла, що в 

умовах карантинних заходів організація навчального процесу може бути 

переведена в режим дистанційного навчання, тому науково-педагогічний і 

педагогічний колектив повинен підготувати матеріали по дисциплінам та 

викласти у систему Moodle до 15 вересня 2020 року.  

Голова Вченої ради запропонував затвердити термін наповнення системи 

Moodle для організації дистанційного навчання.  

 

8.6. Голосували: 

  “за” - 27 осіб 

  “проти” - 0 осіб 

  “утримались” - 0 осіб 

 



 

8.6. Вирішили: 

1. Ухвалити термін наповнення системи Moodle для організації дистанційного 

навчання. 

 

 

 

Голова Вченої ради,  

директор, професор         О. В. Куклін 

 

Секретар Вченої ради      В. П. Гмиря   
      


