
 

Протокол №07-20/21 

засідання позачергової Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 03 лютого 2021 р. 

Присутні: 

Голова Вченої ради: професор Куклін О.В.  

 

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

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

Козенкова Л.О., Красюк В.Л., Кузнецова Н.Б., 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., Мулявка О.В. 

Запрошені: 

Боровик Т.М., Гриліцька А.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

1.Про затвердження бланків дипломів: бакалавра, молодшого спеціаліста, 

додатків до дипломів європейського зразка та академічну довідку. Доповідач 

Азьмук Н.А. 

2.Про збільшення вартості навчання на 2020-2021 н.р. на індекс інфляції. 

3.  Про затвердження розподілу місць корегованого регіонального 

замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у 2020 р. Доповідач 

Азьмук Н.А. 

4. 4.1 Про внесення змін у Положення про переведення студентів на вакантні 

місця регіонального замовлення. Доповідач Азьмук Н.А.  

4.2 Юридичне тлумачення законодавчих положень про переведення 

студентів на вакантні місця регіонального замовлення. Доповідач  Чустрак 

В. 

5. Про затвердження Плану підвищення кваліфікації на 2021 н.р. та визнання 

результатів підвищення кваліфікації. Доповідач Боровик Т.М. 

6.  Про рекомендацію до друку навчально-методичних видань викладачів 

коледжу. Доповідач Боровик Т.М. 

 

1. Виступили: заступника директора з навчально-методичної роботи 

Азьмук Н.А., яка доповіла, що відповідно до Наказу МОН №1571 від 29.12.2020 

р. «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

та додатка до них, зразка академічної довідки», студенти Черкаського 



 

державного бізнес-коледжу будуть отримувати дипломи оновленого зразка. 

Зразки дипломів були розміщені для ознайомлення.    

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В., запропонував ухвалити оновлені 

форми документів про вищу освіту разом з усіма додатками до них. 

 

Голосували:  

“за” – 25 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили:  

1.1. Ухвалити оновлені форми документів про вищу освіту разом та додатки до 

них, академічну довідку.  
 

 

2. Виступили: головний бухгалтер  Гензерська О. О., яка доповіла, що з 

метою індексації вартості навчання в межах офіційно визнаного рівня інфляції 

Державною службою статистики України, вартість навчання у 2021 році 

збільшиться на 5%. Вартість навчання на різних спеціальностях зміниться в 

межах 300-350 грн. 

Матеріали доповіді з питання додаються до цього протоколу.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. запропонував затвердити зміну 

вартості навчання у 2021 році відповідно до затвердженого рівня інфляції 

Державною службою статистики України.  

 

Голосували:  

“за” - 25 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

2. Вирішили:  

2.1. Затвердити зміну вартості навчання у 2021 році відповідно до 

затвердженого рівня інфляції Державною службою статистики України. 

2.2. Провідному юристконсульту підготувати додаткові угоди до діючих 

договорів надання освітніх послуг на збільшення вартості навчання за 

наслідками проведеної індексації в межах офіційно визнаного рівня інфляції 

Державною службою статистики у 2021 році. 

 

3. Слухали: заступника директора з навчально-методичної роботи 

Азьмук Н.А., яка доповіла, що Управління освіти і науки Черкаської області та 

Черкаська обласна державна адміністрація затверджено розподіл місць 

корегованого регіонального замовлення на підготовку фахових молодших 



 

бакалаврів у 2020 р., у зв’язку з перерозподілом вакантних місць між 

навчальними закладами фахової передвищої та вищої освіти.  Так, Черкаський 

державний бізнес-коледж отримав додатково 2 бюджетних місця на базі 9 

класів за спеціальностями «Дизайн», «Маркетинг». Завідувачам кафедри 

економіки, підприємництва та маркетингу та циклової комісії дизайну 

необхідно оголосити конкурс серед студентів на зайняття вакантних місць 

регіонального замовлення. 

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс зазначену вище інформацію 

на голосування. 

 

Голосували:  

“за” - 25 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

3. Вирішили:  

3.1. Затвердити перерозподіл вакантних місць між навчальними 

закладами фахової передвищої та вищої освіти. 

3.2 Завідувачам кафедри економіки, підприємництва та маркетингу та 

циклової комісії дизайну оголосити конкурс серед студентів на зайняття 

вакантних місць регіонального замовлення. 

 

4. Слухали: заступника директора д.е.н., Азьмук Н.А., яка доповіла, що в 

зв’язку зі змінами в розподілі місць регіонального замовлення на підготовку 

фахових молодших бакалаврів та бакалаврів, необхідно внести зміни у 

Положення про переведення студентів на вакантні місця регіонального 

замовлення, а саме – процесу оголошення конкурсу для претендентів на місця 

регіонального замовлення, а також категорії пільгових осіб, які мають право 

першочергового зарахування. 

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс вище зазначену інформацію 

на голосування, та запропонував затвердити зміни у Положенні. 

 

Голосували:  

“за” - 25 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили:  



 

4.1. Затвердити зміни у Положення про переведення студентів на 

вакантні місця регіонального замовлення. 

 

5. Слухали: юристконсульта Чустрак В., яка надала юридичне 

тлумачення законодавчих положень про переведення студентів на вакантні 

місця регіонального замовлення. А також зазначила, що відповідно до даних 

законодавчих положень необхідно буде внести зміни до Положення про 

переведення студентів на вакантні місця регіонального замовлення. 
Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс зазначену інформацію на 

голосування. 

 

Голосували:  

“за” - 25 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили:  

5.1. Затвердити отриману інформацію та внести відповідні зміни до 

Положення. 

 

6. Виступили: методист Боровик Т.М., яка доповіла що науково-

педагогічні та педагогічні працівники ЧДБК підвищували кваліфікацію у 2020-

2021 рр. відповідно до затвердженого плану. Звіт про проходження науково-

педагогічними та педагогічними працівниками розміщено на офіційних 

ресурсах коледжу. 

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс вище зазначену інформацію 

на голосування, та запропонував визнати як задовільну. 

 

Голосували:  

“за” - 25 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили:  

6.1. Затвердити підвищення кваліфікації науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК у 2020- 2021 рр. 

 

7. Слухали: методиста Боровик Т.М., яка доповіла про рекомендації до 

друку навчально-методичних видань науково-педагогічним та педагогічними 

працівниками ЧДБК. Станом на 03.02.2021 року 11 викладачів підготували 

науково-методичні видання до друку, пройшли перевірку системою 



 

«Антиплагіат», та мають рецензії відповідних фахівців за напрямом 

методичних рекомендацій.  

Матеріали додаються. 

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. виніс зазначені вище пропозиції на 

голосування. 

 

Голосували:  

“за” - 25 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили:  

7.1. Затвердити друк навчально-методичних видань науково-

педагогічним та педагогічними працівниками ЧДБК.  

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради, професор    Олег Куклін  

 

 

 

Секретар         Вікторія Гмиря  


