
 

Протокол №08-20/21 

засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 31 березня 2021 р. 

Присутні: 

Голова Вченої ради: професор Куклін О.В.  

 

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

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

А., Козенкова Л.О., Красюк В.Л., 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., Мандрика І. 

Запрошені: 

Боровик Т.М., Гриліцька А.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

1. Розгляд та затвердження наукових тем. Доповідач: Азьмук Н.А.  

2. Обговорення місії, стратегії ЧДБК. Доповідач: Азьмук Н.А. 

3. Розгляд та затвердження Положення про розробку освітніх програм та 

порядок їх оновлення. Доповідач: Азьмук Н.А. 

4. Розгляд та затвердження Положення про гуртожиток: Доповідач: Богун М.М. 

5. Результати опитування студентів щодо виробничої практики. Доповідач: 

Залозна Т.Г. 

6. Розгляд та затвердження Положення про Студентську олімпіаду з економіки 

підприємства. Доповідач: Дернова І.А. 

7. Розгляд та затвердження Положення про приймальну комісію, Положення 

про організацію роботи апеляційної комісії: Доповідач: Фастовська О.Т. 

8. Розгляд та рекомендації до друку навчально-методичних розробок. 

Доповідач: Боровик Т.М. 

9. Про рекомендацію кандидатур д.е.н., професора Кукліна О.В. та д.е.н., 

професора Пустовійта Р.Ф. до складу ГО «Академія економічних наук 

України». Доповідач: Азьмук Н.А. 

 
 

1. Виступили: заступника директора з навчально-методичної роботи 

Азьмук Н.А., яка доповіла, що в межах наукової роботи коледжу та з метою 

виконання ліцензійних та акредитаційних вимог МОН і НАЗЯВО необхідно 

розглянути та затвердити науково-дослідні теми кафедр а циклових комісій.  



 

Завідувачі кафедр і циклових комісій надали інформацію щодо напрямків 

дослідження, які були розміщені на внутрішніх ресурсах коледжу для 

обговорення. Теми були обговорені на засіданнях кафедр і циклових комісій  і 

можуть бути рекомендовані до затвердження.  

Матеріали доповіді та перелік науково-дослідних тем прикладаються до 

цього протоколу вченої ради.  

 

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

науково-дослідних тем кафедр і циклових комісій. 

 

Голосували:  

“за” – 27 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили:  

1.1. Ухвалити перелік науково-дослідних тем кафедр і циклових комісій.  
 

 

2. Виступили: заступника директора з навчально-методичної роботи 

Азьмук Н.А., яка доповіла, що метою виконання ліцензійних та акредитаційних 

вимог МОН і НАЗЯВО важливо розробити проект місії та стратегії розвитку 

Черкаського державного бізнес коледжу, тому  необхідно створити робочу групу 

у складі НПП кафедри економіки, підприємництва та маркетингу для розробки 

проект місії та стратегії. 

Матеріали доповіді з питання додаються до цього протоколу.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В. запропонував у термін до 2 квітня 

2021 року визначитися зі складом робочої групи та офіційно затвердити наказом 

по коледжу.  

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

2. Вирішили:  

2.1. Затвердити у термін до 2 квітня склад робочої групи по розробці 

проекту місії та стратегії розвитку Черкаського державного бізнес коледжу та 

затвердити наказом по коледжу. 

2.2. Відповідальною за розробку місії та стратегії призначити заступника 

директора з навчально-методичної роботи Азьмук Н.А. 

 



 

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

Н.А., яка доповіла, що розгляд та затвердження Положення про розробку 

освітніх програм та порядок їх оновлення буде підготовлено на наступну Вчену 

раду. 

4. Слухали: заступника директора Богуна М.М., який доповів, що в зв’язку 

з вимогами МОН щодо організації проживання в гуртожитку студентів, було 

розроблено нову редакцію Положення про гуртожиток. Положення про 

гуртожиток було розміщено для ознайомлення членами Вченої ради та 

обговорено на засіданні студентського самоврядування.  

Матеріали додаються. 

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

на голосування, та запропонував затвердити нову редакцію Положення. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили:  

4.1. Затвердити нову редакцію Положення про гуртожиток. 

 

5. Слухали: завідувача практикою Залозну Т.Г., яка доповіла, що за 

результатами опитування студентів про проходження практики були виявлені 

переваги та недоліки проходження практики. Основний акцент опитування 

зосереджено було на взаємодії викладачів – керівників практики від коледжу і 

студентів, за результатами опитування визначено проблемні питання, на які 

необхідно звернути увагу в майбутньому, при розробці методичних 

рекомендацій щодо проходження практики і підготовці звіту з практики. 

Матеріали додаються. 

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

голосування. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили:  

5.1. Затвердити отриману інформацію та внести відповідні зміни до 

методичних рекомендацій щодо проходження практики. 

 

6. Слухали: завідувача кафедри економіки, підприємництва та маркетингу 

Дернову І.А., яка доповіла, що в рамках розширення наукової та науково-



 

дослідної роботи студентів, а також покращення знань зі спеціальних дисциплін 

кафедри розроблено Положення про проведення щорічної Студентської 

олімпіади з економіки підприємства. Положення було розміщено для 

ознайомлення членами Вченої ради. 

Матеріали додаються до протоколу Вченої ради.  

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

Положення про Студентську олімпіаду з економіки підприємства. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

6. Вирішили:  

6.1. Затвердити Положення про Студентську олімпіаду з економіки 

підприємства. 

 

 

7. Слухали: Фастовську О.Т., яка доповіла, що в рамках роботи 

приймальної комісії на 2020-2021 н.р. необхідно розглянути та затвердити 

Положення про приймальну комісію, Положення про організацію роботи 

апеляційної комісії. Положення були розміщено для ознайомлення членами 

Вченої ради та обговорення.  

Матеріали додаються до протоколу Вченої ради. 

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

на голосування, та запропонував затвердити. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7. Вирішили:  

7.1. Затвердити Положення про приймальну комісію, Положення про 

організацію роботи апеляційної комісії. 

 

 

8. 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” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

8. Вирішили:  

8.1. Затвердити підвищення кваліфікації науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК у 2020- 2021 рр. 

 

 

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

Азьмук Н.А., яка доповіла, що від ГО «Академія економічних наук України» 

надійшла пропозиція включення науково-педагогічних працівників до складу 

ГО, тому поступила пропозиція про включення до складу ГО «Академія 

економічних наук України» директора, д.е.н., професора Кукліна О.В. та 

д.е.н., професора Пустовійта Р.Ф.  Враховуючи їх високий науково-

педагогічний  рівень, наукові напрацювання за економічним напрямом, 

Вченої радою рекомендуються кандидатури д.е.н., професора Кукліна О.В. та 

д.е.н., професора Пустовійта Р.Ф. до складу ГО «Академія економічних наук 

України». 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

 

9. Вирішили:  

9.1. Рекомендувати кандидатур д.е.н., професора Кукліна О.В. та д.е.н., 

професора Пустовійта Р.Ф. до складу ГО «Академія економічних наук України».  

 

 

  

Голова Вченої ради, професор    Олег Куклін  

 

 

 

Секретар         Вікторія Гмиря  


