
 

Протокол №09-20/21 

засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу  
 

м. Черкаси 28 квітня 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. Інформація про стан реалізації обласної програми підтримки закладів 

вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 р. і результати діяльності 

директора Черкаського державного бізнес-коледжу по її виконанню та 

рішення обласної ради від 23.04.2021 року «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 24.12.20 №4-8/VIIІ «Про обласний бюджет Черкаської 

області на 2021 рік»» - Куклін О.В. 

2. Обговорення результатів рейтингу НПП і викладачів за 2019-2020 н.р. та 

показників, що визначають професійну підготовку – Азьмук Н.А. 

3. Обговорення результатів опитування студентів – Азьмук Н.А. 

4. Звіт про результати моніторингу щодо змістового наповнення освітнього 

середовища Moodle НПП і педвикладачами. – Завідувачі кафедр і циклових 

комісій 

5. Розгляд та затвердження ОПП за спеціальностями «Економіка», 

«Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Комп’ютерна інженерія» - завкафедри 

6. Розгляд та затвердження концепції освітньої діяльності за спеціальністю 

123 «Комп’ютерна інженерія» на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти 



 

7. Розгляд та затвердження Порядку супроводу осіб з обмеженими 

можливостями та інших маломобільних груп студентства ЧДБК – Азьмук 

Н.А. 

8. Обговорення та затвердження наукової (творчої) теми ЦК дизайну – 

Музиченко В.М. 

9. Розгляд перерозподілу місць за ОС бакалавр. Фастовська О.Т. 

10. Розгляд та затвердження Порядку розробки, затвердження, періодичного 

перегляду та закриття освітніх програм  - Азьмук Н.А. 

11. Різне 

11.1 Підвищення кваліфікації НПП та педпраівників – Боровик Т.М. 

11.2 Розгляд процедури підготовки документів для затвердження 

наукових тем ЧДБК – Гмиря В.П.    

 

 

1. Виступили: директор ЧДБК, професор Куклін О.В., який доповів, що 

рішенням Черкаської обласної ради прийнято повне фінансування коледжу за 

рахунок бюджетних коштів, крім того Обласна рада прийняла і підтримала 

співпрацю з Іркліївським аграрним ліцеєм і визначилася з подальшим його 

фінансуванням за рахунок коштів перерозподілу економії.  

На базі Іркліївського аграрного ліцею буде створено Навчальний центр з 

підготовки фахівців з аграрної сфери. 

23 квітня 2021 року було проголосовано за зміни до обласного бюджету, 

де були враховані поправки щодо фінансування Черкаського державного бізнес 

коледжу та Іркліївського аграрного ліцею. З вересня 2021 року моємо 

можливість обговорювати питання об’єднання з ліцеєм. 

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

Голова вченої ради проф. Куклін О. В., запропонував прийняти 

інформацію до відома. 

 

Голосували:  

“за” – 27 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

1. Вирішили:  

1.1. Прийняти інформацію до відома.  

 

2. Виступили: заступника директора з навчально-методичної роботи 

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

вимог МОН і НАЗЯВО необхідно розглянути та затвердити результатів рейтингу 

НПП і викладачів за 2019-2020 н.р. та показників, що визначають професійну 

підготовку, а також розмістити на сайті для ознайомлення. Якщо викладачі 



 

мають згідно ліцензійних вимог менше 4 пунктів, то не мають права викладати. 

Результати рейтингу говорять про те, що є викладачі, які мають певні недоліки в 

організації наукової, методичної та організаційної роботи, тому завідувачам 

кафедр та циклових комісій у термін до 10 червня 2021 року проконтролювати 

виправлення недоліків, та подати заступнику директора з НМР оновлений звіт.   

Матеріали доповіді прикладаються до цього протоколу вченої ради.  

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

викладачів за 2019-2020 н.р.. 

Голосували:  

“за” – 27 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

2. Вирішили:  

2.1. Ухвалити результатів рейтингу НПП і викладачів за 2019-2020 н.р. та 

показників, що визначають професійну підготовку.  

2.2 У термін до 10 червня 2021 року підготувати оновлений рейтинг викладачів 

з урахуванням виправлених недоліків. 
 

 

3. Виступили: заступника директора з навчально-методичної роботи 

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

вимог МОН і НАЗЯВО важливо проводити опитування студентів щодо 

організації навчального процесу. За результатами опитування виявлені певні 

проблеми в організації навчального процесу, тому  завідувачам кафедр  циклових 

комісій необхідно звернути увагу на ці проблеми і в термін до кінця навчального 

року їх виправити. 

Матеріали доповіді з питання додаються до цього протоколу.  

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

опитування студентів та до останньої Вченої ради, яка відбудеться у червні 

місяці виправити недоліки в організації навчального процесу в коледжі.  

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

3. Вирішили:  

3.1. Затвердити результати опитування студентів щодо організації 

навчального процесу. 

3.2. Виявлені недоліки виправити у термін до кінця навчального року і на 

червневій Вченій раді ще раз обговорити. 

 



 

4. Слухали: завідувачів кафедр, які доповіли, що підготовлені ОПП за 

спеціальностями «Економіка», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», «Комп’ютерна інженерія», «Облік та оподаткування» за ОС 

бакалавр і були розміщені для ознайомлення членами Вченої ради. 

Матеріали додаються. 

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

на голосування, та запропонував затвердити підготовлені ОПП за 

спеціальностями «Економіка», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», «Комп’ютерна інженерія», «Облік та оподаткування» за ОС 

бакалавр. 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

4. Вирішили:  

4.1. Затвердити ОПП за спеціальностями «Економіка», «Маркетинг», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Комп’ютерна інженерія», 

«Облік та оподаткування» за ОС бакалавр. 

 

5. Слухали: завідувачів кафедр і циклових комісій, які доповіли, що за 

результатами моніторингу щодо змістового наповнення освітнього середовища 

Mood le НПП і педвикладачами є певні проблеми, а саме не викладена вся 

інформація, або не заповнений журнал оцінок, тому студенти не мають повну 

інформацію щодо виконання завдань з дисциплін чи оцінювання їх роботи.  

По даному питанню виступив заступник директора Проценко О.Л., який 

запропонував завідувачам кафедр  циклових комісій на початку кожного 

семестру, протягом 10 днів провести аналіз наповнення системи  Moodle НПП і 

педвикладачами і надати звіт про виконання заступнику директора з НМР.  

Матеріали додаються. 

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

на голосування, та запропонував затвердити процедуру перевірки наповнення 

освітнього середовища Moodle НПП і педвикладачами. 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

5. Вирішили:  

5.1. Затвердити процедуру перевірки наповнення освітнього середовища 

Moodle НПП і педвикладачами. 

5.2 Відповідальними за перевірку наповнення освітнього середовища 

Moodle  призначити завідувачів кафедр та циклових комісій. 



 

6. Слухали: завідувача кафедри «Комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій» Хотунова В.І., який доповів, що в рамках 

проходження ліцензування та акредитації спеціальності 123 «Комп’ютерна 

інженерія» було розроблена Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 123 

«Комп’ютерна інженерія» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Зміст концепції було розміщено для ознайомлення членами Вченої ради. 

Концепція містить основні положення про розвиток спеціальності та 

забезпечення освітніми послугами майбутніх студентів.   

Матеріали додаються. 

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

голосування. 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

6 Вирішили:  

6.1. Затвердити Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 123 

«Комп’ютерна інженерія» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

 

 

7. Слухали: заступника директора Азьмук Н.А., яка доповіла, що є 

необхідність розгляду та затвердження Порядку супроводу осіб з обмеженими 

можливостями та інших маломобільних груп студентства ЧДБК у зв’язку з 

можливістю навчання таких студентів у ЧДБК. Порядок  супроводу осіб з 

обмеженими можливостями та інших маломобільних груп студентства був 

розміщений для ознайомлення. Пропозиції щодо покращення навчання таких 

студентів обговорено на засіданні директорату та на Вченій раді, а саме в частині 

аудиторного забезпечення та проживання в гуртожитку. 

Матеріали додаються. 

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

голосування. 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

7 Вирішили:  

7.1. Затвердити Порядок  супроводу осіб з обмеженими можливостями та 

інших маломобільних груп студентства. 

 

8. Слухали: завідувача циклової комісії «Дизайн», яка доповіла, що в 

рамках розширення наукової та науково-дослідної роботи студентів розроблена 



 

наукова тема «Сучасний синтез дизайну і візуального мистецтва: Творча 

реалізація». 

Матеріали додаються до протоколу Вченої ради.  

 

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

циклової комісії «Дизайн» 

Голосували:  

“за” - 27 осіб 

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

8. Вирішили:  

8.1. Затвердити творчу тему циклової комісії «Дизайн». 

 

9. Слухали: заступника директора Азьмук Н.А., яка доповіла, що є 

необхідність розгляд та затвердження Порядку розробки, затвердження, 

періодичного перегляду та закриття освітніх програм для студентів ОР 

молодший фаховий бакалавр та ОС бакалавр у зв’язку зі змінами у організації 

навчального процесу в частині визначення нормативних та вибіркових 

дисциплін. 

 

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 

 

9. Вирішили:  

9.1. Затвердити Порядок розробки, затвердження, періодичного перегляду 

та закриття освітніх програм. 

 

 

10. Слухали: Фастовську О.Т., яка доповіла, що відбувся перерозподіл 

місць ОС бакалавр.  

 

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 

 

10. Вирішили:  

10.1. Затвердити Положення про приймальну комісію, Положення про 

організацію роботи апеляційної комісії. 

 

11. 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 

 

11. Вирішили:  

11.1. Затвердити підвищення кваліфікації науково-педагогічним та 

педагогічними працівниками ЧДБК у 2020- 2021 рр. 

 

 

11.2 Слухали: доцента кафедри економіки, підприємництва та маркетингу 

Гмирю В.П., яка доповіла, що в рамках обговорених та затверджених науково-

дослідних тем випускаючих кафедр, необхідно затвердити процедуру підготовки 

цих тем до реєстрації в ДНТБ. Завідувачам кафедр буде надано методичні 

рекомендації щодо формування документів по науковій темі. 

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

на голосування, та запропонував у термін до 21 травня 2021 року підготувати 

документи до передання їх в ДНТБ для реєстрації. 

 

Голосували:  

“за” - 27 осіб  

“проти” - 0 осіб  

“утримались” - 0 осіб 

 

 



 

11. Вирішили:  

11.2. Затвердити у термін до 21 травня 2021 року підготовку завідувачами 

випускаючих кафедр документів на реєстрацію наукових тем.  

 

 

  

Голова Вченої ради, професор    Олег Куклін  

 

 

 

Секретар         Вікторія Гмиря  


