
Протокол  

засідання позачергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

№6-20/21 від 28 грудня 2020 р. 
 

  

Присутні: 

Голова Вченої ради: професор Куклін О.В.  

 

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

В.М.,  Видриган-Лаврук А., Гензерська О. О., Гмиря В. П., Дернова І.А., 

Захарова М.В., Здір В. А., Козенкова Л.О., 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., 

Хлєбнікова Н. Б., Ходаковська О.О., Хотунов В.І., Дрозд Д. 

Запрошені: 

Боровик Т.М., Гриліцька А.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звіт директора коледжу за 2020 рік. Доповідач Куклін О.В. 

2. Про основні результати діяльності Коледжу у 2020 році та перспективи 

діяльності у 2021 році. Затвердження фінансового плану (кошторису) 

на 2021 рік. Доповідач Куклін О.В. 

3. Про ухвалення правил прийому на навчання для здобуття ОПР 

молодший фаховий бакалавр та ОС бакалавр у 2021 році. Доповідач 

Фастовська О.Т. 

4. Про виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних, 

педагогічних працівників у 2020 р. та пропозиції щодо планування на 

2021 р. Доповідач Боровик Т.М. 

5. План заходів спрямований на запобігання та протидію корупції на 2021 

р. Доповідач Азьмук Н.А. 

6. Інформація про відповідність НПП і педагогічних працівників 

ліцензійним вимогам. Доповідач: Азьмук Н.А. 

7. Різне. 

7.1 Рекомендації до друку навчально-методичних розробок. Доповідач 

Боровик Т.М. 

7.2 Затвердження Положення про систему "Антиплагіат" Доповідач 

Гмиря В.П. 

7.3 Про виконання договору по обслуговуванню бази WoS Доповідач 

Гмиря В.П. 

7.4 Затвердження науково-дослідної теми кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу Доповідач Куклін О.В. 



7.5 Про затвердження Положення про неформальну та інформальну 

освіту (самоосвіту) здобувачів освіти Черкаського державного бізнес-

коледжу 

7.6 Звіт про результати перевірки робіт студентів та доробків викладачів 

на наявність плагіату. Доповідач Гмиря В.П. 

7.7 Про затвердження баз практик. Доповідач Залозна Т. 

7.8 Про участь у конкурсі «Оскар -2020»  Доповідач Боровик Т.М. 

8. Про рекомендацію студентки 4 курсу бакалаврату спеціальності 

«Економіка» Устименко Діани Володимирівни до участі у другому 

етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з напряму 

«Підприємництво» на базі Київського національного університету 

імені Вадима Гетмана. Доповідач: Азьмук Н.А. 

 

 

 

1. Слухали: директора коледжу Кукліна О.В., який доповів про основні 

характеристики роботи коледжу у 2020 році та визначив напрями роботи у 

2021 році. Зауважив на таких питаннях як обсяги наборів за основними 

напрямами підготовки студентів, покращення наукової роботи науково-

педагогічних та педагогічних працівників відповідно до вимог Міністерства 

освіти і науки України. Повний звіт директора коледжу був розміщений для 

ознайомлення на офіційній сторінці коледжу для більш детального 

ознайомлення. 

Матеріали звіту додаються до протоколу. 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити та 

проголосувати за виконання звіту. 

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

1. Ухвалили:  

1.1. Затвердити звіт директора коледжу професора Кукліна О.В. та 

визнати його задовільним. 

 

2.  Слухали: директора Черкаського державного бізнес-коледжу Кукліна 

О.В., який доповів про основні результати діяльності Коледжу у 2020 році та 

перспективи діяльності у 2021 році, а також про стан фінансового плану 

(кошторису) на 2021 рік. В своїй доповіді професор Куклін О.В. зупинився на 

питанні формування кошторису, де визначено пріоритетні статті 



фінансування та подано на затвердження до Черкаської державної обласної 

адміністрації. План кошторису додається.  

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити та 

проголосувати за формування кошторису. 

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

2. Ухвалили:  

2.1. Погодити кошторис фінансування Черкаського державного бізнес-

коледжу. 

 

3.  Слухали: секретаря приймальної комісії Фастовську О.Т., яка доповіла 

про розроблення правил прийому на навчання для здобуття ОПР молодший 

фаховий бакалавр та ОС бакалавр у 2021 році. Також зазначила про можливі 

зміни до початку роботи приймальної комісії, тому можуть бути ще внесені 

зміни.    

Матеріали додаються до протоколу. 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити правил 

прийому на навчання для здобуття ОПР молодший фаховий бакалавр та ОС 

бакалавр у 2021 році. 

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

3. Ухвалили:  

3.1. Затвердити правил прийому на навчання для здобуття ОПР 

молодший фаховий бакалавр та ОС бакалавр у 2021 році. 

 

4. Слухали: методиста Боровик Т.М., яка доповіла про стан виконання плану 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників у 

2020 р. та пропозиції щодо планування на 2021 р. Звіт про виконання плану 

підвищення у 2020 році був сформований з урахуванням звітів викладачів 

коледжу, які пройшли стажування і був розміщений на офіційних ресурсах 

коледжу. Пропозиції проходження стажування у 2021 році були надані 

викладачами відповідно до їх планів.  Контроль за виконанням плану 

покладено на завідувачів кафедр та циклових комісій.  



Матеріали додаються до протоколу. 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити план 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників у 

2020 р. та пропозиції щодо планування на 2021 р. 

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

4. Ухвалили:  
4.1. Затвердити план підвищення кваліфікації науково-педагогічних, 

педагогічних працівників у 2020 р. та пропозиції щодо планування на 2021 р. 

 

 

5. Слухали: заступника директора з навчально-методичної роботи Азьмук 

Н.А., яка доповіла, що в рамках протидії корупції в навчальному закладі 

розроблено «План заходів спрямований на запобігання та протидію корупції 

на 2021 р.», де визначено основні напрями роботи коледжу та відповідальних 

осіб, які забезпечуватимуть дотримання даного плану заходів. 

Матеріали додаються до протоколу 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити План заходів 

спрямований на запобігання та протидію корупції на 2021 р. 

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

5. Ухвалили:  
5.1. Затвердити План заходів спрямований на запобігання та протидію 

корупції на 2021 р. 

 

6. Слухали: заступника директора з навчально-методичної роботи Азьмук 

Н.А., яка доповіла, що станом на 01.01.2021 року завідувачами кафедр та 

циклових комісій була надана інформація про відповідність НПП і 

педагогічних працівників ліцензійним вимогам. Враховуючи дану 

інформацію, виявлено не виконання відповідних пунктів ліцензійних вимог, 

тому завідувач кафедр і циклових комісій необхідно розробити план 

ліквідації невідповідностей викладачами. 

Матеріали додаються до протоколу 



В.о. головуючого Вченою радою запропонувала прийняти інформацію до 

відома. Завідувачам кафедр і циклових комісій розробити план ліквідації 

невідповідностей викладачами.  

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

6. Ухвалили:  

6.1. Прийняти інформацію про відповідність НПП і педагогічних 

працівників ліцензійним вимогам. 

6.2 Завідувачам кафедр і циклових комісій розробити план ліквідації 

невідповідностей викладачами. 

 

7.1 Слухали: методиста Боровик Т.М., яка доповіла, що викладачами 

коледжу підготовлені  до друку навчально-методичних розробок. Розробки 

відповідають вимогам, пройшли перевірку на анти плагіат та мають рецензії. 

Перелік науково-методичних розробок додається. 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити до друку 

навчально-методичні розробки. 

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7.1 Ухвалили:  
7.1. Затвердити до друку навчально-методичні розробки викладачів 

коледжу. 

 

7.2 Слухали: Гмирю В.П., яка доповіла, що в рамках використання програми 

«Антиплагіат» розроблено положення про систему «Антиплагіат». 

Положення розміщено на офіційних ресурсах коледжу для ознайомлення.  

Крім того, перевірка курсових робіт та методичних розробок викладачів 

показала, що присутній високий відсоток схожості, тому необхідно звернути 

увагу на роботи. 

 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити Положення 

про систему "Антиплагіат". Завідувачам кафедр і циклових комісій звернути 

увагу на написання курсових робіт і методичних розробок. 



Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7.2 Ухвалили:  
7.1. Затвердити Положення про систему "Антиплагіат". 

7.2 Завідувачам кафедр та циклових комісій забезпечити контроль за 

написанням курсових робіт і методичних розробок. 

 

7.3 Слухали: Гмирю В.П., яка доповіла, що в рамках виконання договору по 

обслуговуванню бази WoS викладачами коледжу необхідно підвищити 

відвідування бази, оскільки за рейтингом відвідування визначається чи в 

майбутньому буде пере заключено договір чи ні на обслуговування. Тому 

завідувачі кафедр і циклових комісій повинні на засіданнях кафедри 

наголошувати на тому, що необхідно використовувати базу при викладанні 

дисциплін. 

 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала прийняти інформацію 

до уваги. А завідувачам кафедр і циклових комісій на засіданнях кафедр і 

циклових комісій довести до відома викладачів отриману інформацію.   

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7.3 Ухвалили:  
7.1. Прийняти до уваги інформацію щодо відвідування викладачами 

бази WoS з метою підвищення рейтингу користування. 

 

7.4 Слухали: директора професора Кукліна О.В., який доповів, що в рамках  

науково-дослідної теми кафедри економіки, підприємництва та маркетингу 

запропонована тема д.е.н., професором Пустовійтом Р.Ф. «Вплив вірусної 

дисфункції на соціально-економічний розвиток регіону». В рамках даної 

теми визначено робочу групу, яка буде займатися даною темою.   

 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити науково-

дослідну тему кафедри економіки, підприємництва та маркетингу.   

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  



“утримались” - 0 осіб 

 

7.4 Ухвалили:  
7.1. Затвердити науково-дослідну тему кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу «Вплив вірусної дисфункції на соціально-

економічний розвиток регіону». 

 

7.5 Слухали: методиста Боровик Т.М., яка доповіла, відповідно до вимог 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» розроблено Положення 

про неформальну та інформальну освіту (самоосвіту) здобувачів освіти 

Черкаського державного бізнес-коледжу. Положення регламентує порядок 

визнання шляхом валідації результатів навчання, набутих у 

неформальній/інформальній освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти (далі 

- здобувач) які навчаються в ЧДБК.  Положення було розміщено на 

офіційних ресурсах коледжу для ознайомлення.  

Матеріали до протоколу додаються. 

 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити Положення 

про неформальну та інформальну освіту (самоосвіту) здобувачів освіти 

Черкаського державного бізнес-коледжу.   

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7.5 Ухвалили:  
7.1. Затвердити Положення про неформальну та інформальну освіту 

(самоосвіту) здобувачів освіти Черкаського державного бізнес-коледжу. 

 

7.6 Слухали: завідувача практики Залозну Т. Г., яка доповіла, що студенти 

затвердили бази практик. Бази практик відповідають напрямам підготовки та 

спеціальностям. Відповідно до графіку навчального процесу, студенти 

своєчасно вийдуть на практику. 

Матеріали про бази практики додаються до протоколу. 

 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала затвердити бази 

практик здобувачів освіти Черкаського державного бізнес-коледжу.   

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 



 

7.5 Ухвалили:  
7.1. Затвердити бази практик здобувачів освіти Черкаського 

державного бізнес-коледжу. 

 

 

7.6  Слухали: методиста Боровик Т.М., яка доповіла, що в рамках конкурсу 

«Оскар -2020» викладачі коледжу прийняли участь (Устиченко С.В., Боровик 

Т.М.). До слова була запрошена керівник проекту від ЧДБК Устиченко С.В., 

яка коротко ознайомила присутніх з проектом, основними напрямами роботи.  

Матеріали проекту додаються. 

В.о. головуючого Вченою радою запропонувала прийняти інформацію 

до відома та продовжувати працювати над участю у конкурсних проектах 

викладачами коледжу для підвищення рейтингу навального закладу.   

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7.6 Ухвалили:  
7.1. Прийняти інформацію до відома та продовжувати працювати над 

участю у конкурсних проектах викладачами коледжу. 

 

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

Азьмук Н.А., яка доповіла, що за результатами першого туру 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з напряму «Підприємництво» на 

базі Черкаського державного  бізнес-коледжу перемогу здобула студентка 4 

курсу групи ЕК19 спеціальності «Економіка» Устименко Д.В., науковий 

керівник – к.е.н., доцент Гмиря В.П. Враховуючи високий рівень підготовки 

наукової роботи, отримані підтверджуючі документи щодо практичної 

апробації результатів дослідження, Вченої радою рекомендується участь 

студентки 4 курсу бакалаврату спеціальності «Економіка» Устименко Діани 

Володимирівни у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з 

напряму «Підприємництво» на базі Київського національного університету 

імені Вадима Гетмана. 

 

 

Голосували:  

“за” - 26 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 



 

8. Вирішили:  

8.1. Рекомендувати студентки 4 курсу бакалаврату спеціальності 

«Економіка» Устименко Діани Володимирівни до участі у другому етапі 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з напряму «Підприємництво» на 

базі Київського національного університету імені Вадима Гетмана.  

 

 

 

 

В.о. голови Вченої ради, 

д.е.н., доцент        Надія Азьмук 

 

 

 

Секретар         Вікторія Гмиря 

 

 


