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ВСТУП 

 

У 2019 році директор згідно з контрактом від 07 березня 2017 року                

№ ІV-161 забезпечував підготовку фахівців за спеціальностями молодшого 

спеціаліста і бакалавра та навчання слухачів на курсах, виконання регіонального 

замовлення, дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти (далі по тексту 

– ЗВО), підвищення кваліфікації працівників, виконання умов колективного 

договору. 

Черкаський державний бізнес-коледж (далі по тексту – Бізнес-коледж) 

заклад вищої освіти, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям 

ступенів бакалавра, здійснює прикладні наукові дослідження та проводить 

творчу мистецьку діяльність. Бізнес-коледж також здійснює підготовку фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (молодший професійний 

бакалавр). 

Навчальний заклад було відкрито у 1966 році відповідно до Постанови 

Ради Міністрів СРСР від 07 листопада 1963 р. № 1210 на виробничій базі 

Черкаського хімічного комбінату. Перша назва – технічне училище № 2 

м. Черкаси (наказ Державного комітету Ради Міністрів УРСР з професійно-

технічної освіти від 04 травня 1966 р. № 57).  

З метою створення сучасної моделі вищого навчального закладу з 

підготовки фахівців для сфери підприємницької діяльності училище в 1995-1999 

роках було включено до складу українських навчальних закладів – учасників 

проекту «Створення комерційних центрів в Україні в рамках консультативної 

Програми «ТРАНСФОРМ» Уряду ФРН, що надало змогу кардинально змінити 

вектор розвитку. Реорганізація у Черкаський державний бізнес-коледж відбулася 

29 серпня 2000 року наказом № 412 Міністерства освіти і науки України за 

погодженням Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України.   

Міністерство освіти і науки України затвердило нову редакцію Статуту 

Бізнес-коледжу наказом № 503 від 28 березня 2017 року, як закладу вищої освіти.  

Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у 

Черкаській області рішенням № 1723014600310 від 19 червня 2017 року 

включила Бізнес-коледж до Реєстру неприбуткових установ та організацій.  

Черкаська обласна рада надала згоду на передачу з державної власності до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, 

цілісного майнового комплексу Бізнес-коледжу (рішення № 23-8/VІІ від 27 

червня 2018). Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2018 рік» заклад освіти було передано на фінансування з обласного бюджету. 

У 2019 році продовжувався процес подальшого розвитку Бізнес-коледжу в 

умовах імплементації Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про освіту» та Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 грудня 2019 р. № 1412-р «Питання управління окремими категоріями 

закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління 

Міністерства освіти і науки». Цей процес базується на загальних концептуальних 

засадах стратегічного розвитку навчального закладу на 2016-2020 роки та 

проводився на підставі затверджених планів роботи Черкаського державного 

бізнес-коледжу на 2018-2019 та 2019-2020 навчальних років. 
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1. НАПРЯМИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

У 2019 році освітній процес у Бізнес-коледжі забезпечували 2 випускові 

кафедри «Обліку та фінансів» і «Економіки, підприємництва та маркетингу», три 

відділення: «Дизайну», «Інформаційних технологій», «Підприємництва і 

маркетингу» та дев’ять циклових комісій: «Дизайну», «Іноземних мов», 

«Комп’ютерних систем і мереж», «Програмування», «Суспільних дисциплін», 

«Української мови та літератури», «Фізичного виховання», «Фундаментальних 

дисциплін», «Кураторів та соціальних педагогів». 

Заклад освіти ліцензований за такими рівнями Національної рамки 

кваліфікацій: 

підготовка фахівців 5-го рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст – 8 спеціальностей за денною формою навчання; 

підготовка фахівців 6-го рівня освітнього ступеня бакалавр –                                           

4  спеціальності за денною та 4 за заочною формами навчання; 

До того ж, відповідно до діючої ліцензії Бізнес-коледж надає освітні 

послуги з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України. 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

фахової передвищої та вищої освіти ОКР «Молодший спеціаліст» та освітнього 

ступеня «Бакалавр», та ліцензійний обсяг за ними подано у таблиці 1. 
 

Таблиця 1.  

Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги підготовки 
 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та  

найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

денна заочна денна заочна денна заочна 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» 

02 Культура і 

мистецтво 

022 Дизайн 50 - 50 - 50 - 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 50 - 50 - 50 - 

07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

60 - 60 - 60 - 

 

075 Маркетинг 40 - 40 - 40 - 
 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

30 - 30 - 30 - 

 

071 Облік і 

оподаткування 

55 - 55 - 55 - 

12 Інформаційні 

технології 

123 Комп’ютерна 

мережа 

60 - 60 - 60 - 

 

121 Інженерія 

комп’ютерного 

забезпечення 

60 - 60 - 60 - 

 

Всього 405 - 405 - 405 - 
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Продовження табл. 1. 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та  

найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

денна заочна денна заочна денна заочна 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 20 20 30 10 30 10 

07 Управління та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

20 20 20 20 20 20 

 

075 Маркетинг 20 20 20 20 20 20 
 

071 Облік і 

оподаткування 

30 30 30 30 30 30 

 

ВСЬОГО 90 90 100 80 100 80 

РАЗОМ 495 90 505 80 505 80 

 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації від 04.07.2016 р. № 194 Бізнес-коледж визначено 

атестованим з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти до 2026 

року.  

Відповідно до рішень Акредитаційної комісії України заклад освіти 

визнано акредитованим за рівнем вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей: 

«Економіка», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» до 2025 року. 

Бізнес-коледж визнано акредитованим за рівнем «Молодший спеціаліст» 

(«Молодший фаховий бакалавр») зі спеціальностей: «Інженерія програмного 

забезпечення» - до 2028 року, «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Маркетинг», «Економіка», «Дизайн» - до 2027 року; «Облік і оподаткування», 

«Комп’ютерна інженерія» -до 2026 року; «Фінанси, банківська справа та 

страхування» - до 2020 року. 

 

2. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ ТА СЛУХАЧІВ 

Необхідно зазначити, що за останні три роки загальна кількість вступників, 

зарахованих на І курс, та контингент здобувачів освіти залишаються практично 

сталими. 

Станом на 1 грудня у Бізнес-коледжі навчається 1048 здобувачів освіти, у 

т. ч. 957 осіб за денною та 91 особа за заочною формами навчання. При цьому 

399 осіб (38,1% від контингенту здобувачів освіти) набуває освіту за кошти 

фізичних і юридичних осіб. Крім того, на різноманітних курсах у 2019 році 

навчалося понад 350 слухачів, з них 201 – на підготовчих курсах до вступу в 

Бізнес-коледж.          

Продовжується співпраця з Черкаським обласним центром зайнятості по 

навчанню безробітних на курсах «Підприємництво та бізнес-планування» та 

громадською спілкою «ЧЕРКАСИ ІТ КЛАСТЕР» по навчанню учнів 6-9 класів 

на курсах програмування в Бізнес-коледжі.                                                               
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Станом на 1 вересня соціальна стипендія призначена 57 особам, у тому 

числі двом студентам, один із батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) та 9 студентам-сирота. 

За останні три роки загальний контингент студентів (Рис. 1) суттєво не 

змінився.  

 

 
Рис. 1. Контингент студентів у 2017-2019 роках 

 

Впродовж 2019 року з різних причин з числа здобувачів освіти Бізнес-

коледжу відраховано 56 осіб (табл. 2), що складає 130% від показника 2018 року, 

але дорівнює 100% від показника 2016 року.  

 

Таблиця 2.  

Дані, щодо кількості відрахованих здобувачів освіти та причини їх 

відрахування, осіб 

 

 

Рік 

відраху

вання 

Відраховано осіб 

 

Всього 

з них які навчалися Причини відрахування 
за  

бюджетні 

кошти 

за кошти 

фізичних і 

юридичних 

осіб 

невиконан-

ня вимог 

навчальног

о плану 

переведен-

ня до інших 

закладів 

освіти 

за власним 

бажанням 

інші 

причини 

2016 56 17 39 31 10 15 1 

2017 29 16 13 17 2 10 2 

2018 43 9 34 23 5 15 0 

2019 56 19 37 21 8 27 0 
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 3. НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

3.1. Формування контингенту здобувачів освіти 

 

Вступна компанія 2019 року здійснювалася на підставі Умов прийому, 

затверджених Міністерством освіти і науки України, Правил прийому до 

Черкаського державного бізнес-коледжу та інших нормативно-правових 

документів. Вступна кампанія до закладу освіти пройшла без зауважень з боку 

Міністерства освіти і науки України, Черкаської обласної держаної адміністрації, 

правоохоронних органів та громадських організацій. Впродовж року Бізнес-

коледж вів активну профорієнтаційну роботу для забезпечення високих 

показників прийому абітурієнтів. 

У 2019 році на вступ до закладу освіти подано 902 заяви, з них 870 заяв на 

денну форму навчання та 32 заяв на заочну форму навчання. 

На навчання за програмами підготовки бакалаврів подано 133 заяви, з них 

на денну форму навчання 101 заяви, на заочну – 32 заяви. 

На навчання за програмами підготовки ОКР молодший спеціаліст подано 

769 заяв на денну форму навчання. 

На навчання за програмами підготовки бакалаврів було зараховано 71 осіб 

з них на денну форму навчання 44 осіб, на заочну – 27 особу. Всі здобувачі освіти 

вступили на навчання за контрактом, його вартість дорівнює вартості навчання 

в університетах Черкащини.  

Із числа випускників Бізнес-коледжу, яким було присвоєно освітньо-

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, у Бізнес-коледжі продовжили 

навчання 70 осіб.  

На навчання за програмами підготовки молодших спеціалістів було 

зараховано 276 осіб з них на денну форму навчання за бюджетні кошти 202 

особи. 

Найвищим конкурс для здобуття ступеню бакалавра був за спеціальністю 

071 “Облік і оподаткування”, а на навчання за програмами підготовки молодших 

спеціалістів за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення”. 

Натомість найнижчим конкурс для здобуття ступеню бакалавра були за 

спеціальністю 075 “Маркетинг”, а на навчання за програмами підготовки 

молодших спеціалістів за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування”. 

Тенденції уподобань абітурієнтів при виборі майбутньої професії не 

змінилися. Разом з тим необхідно відмітити, що кількість заяв для здобуття 

ступеню бакалавра збільшилася.                                                                              

Конкурс заяв на одне місце регіонального замовлення наведено на Рис. 2 
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Рис. 2. Конкурс заяв на одне місце регіонального замовлення 

 

Як і в минулому році найбільша кількість абітурієнтів, які подали заяви на 

вступ – це мешканці м. Черкаси (55%) і Черкаської області. Разом з тим, на 

навчання до Бізнес-коледжу поступили також мешканці Київської, 

Кіровоградської, Полтавської, Херсонської, Запорізької, та Дніпропетровської 

областей. Найбільша кількість іногородніх абітурієнтів, які вступили до 

навчального закладу, є випускниками з Черкаського, Чорнобаївського, 

Золотоніського та Звенигородського районів Черкаської області. 

Прийом студентів у 2017-2019 роках, у т.ч. за регіональним (державним) 

замовленням (Рис. 3), засвідчив той факт, що Бізнес-коледж в Черкаській області 

є лідером серед коледжів (технікумів, училищ) з питань організації та 

проведення вступних компаній, популярності серед учнівської молоді регіону. 
 

 
Рис. 3. Прийом студентів у 2017-2019 роках,  

у т.ч. за регіональним (державним) замовленням 
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Зростання конкуренції на ринку освітніх послуг, значна кількість 

абітурієнтів, яка поступає на навчання у закордонні ЗВО, зміна підходів до 

формування контингенту здобувачів освіти , які навчаються за бюджетні кошти, 

несприятлива економічна ситуація в державі, яка спричиняє падіння 

платоспроможності населення та суттєво ускладнювали виконання планових 

показників прийому на навчання. Загальна кількість осіб, прийнятих на навчання 

до коледжів, технікумів та училищ у   м. Черкаси та Черкаській області постійно 

зменшується з 2010 року. 
 

3.2. Профорієнтаційна робота 

Останніми роками для професійної орієнтації все інтенсивніше 

використовуються можливості, які надає Інтернет та соціальні мережі. 

Для оперативного інформування студентів, їх батьків та всіх зацікавлених 

осіб щодо діяльності Бізнес-коледжу зокрема і відповідей на питання від 

громадськості, заклад репрезентовано офіційними сторінками у соціальних 

мережах Facebook та Instagram. Зокрема, у мережі Facebook – понад 5900 

користувачів, що є найкращим показником серед усіх ЗВО Черкащини. 

Наступним за кількістю користувачів є Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького – 2751 особа. 

Для розміщення відеоматеріалів активно використовується канал Бізнес-

коледжу на You Tube.  

Упродовж звітного періоду профорієнтаційна робота здійснювалася за 

різними напрямами і формами: у рамках днів відкритих дверей, заходів до 

здійснення яких залучалися учні випускних класів шкіл та груп ПТНЗ 

м. Черкаси, участі у тематичних конкурсах, майстер-класах та олімпіадах, 

тижнях відділень. Також інтенсивно здійснювалася профорієнтаційна робота 

викладачами Бізнес-коледжу, які зустрічалися безпосередньо з учнями 

випускних класів шкіл м. Черкас та області. 

Зокрема були проведені профорієнтаційні заходи в районах Черкаської 

області та м. Черкаси. 

Необхідно відмітити соціальний проект, у якому взяли участь студенти та 

викладачі Бізнес-коледжу, - фестиваль тімбілдінгу «Summer Challenge 2019», що 

об’єднав проактивну громаду, креативний бізнес та владу  заради реалізації  

соціальної мети – збір коштів для придбання обладнання для неонатального 

центру Черкаської обласної дитячої лікарні.   

Третій рік проводяться безкоштовні курси програмування IT KIDS за 

напрямом Scratch для учнів 6-7 класів, та напрямом Python для учнів 8-9 класів. 

Курси організовані Cherkasy ІТ Cluster спільно з Бізнес-коледжем, при 

партнерській підтримці всеукраїнської мережі клубів кодування Code Club UA. 

В 2019 році 92 слухача успішно завершили навчання.  

У звітному навчальному році також започатковані безплатні курси 

блогінгу  KidBLOGGER для школярів. Їх слухачами були 34 особи. 

Започаткована діяльність ще одних курсів для школярів - FINANCE 4KIDS, 

яка передбачає формування позитивних фінансових звичок та практичних 

навичок ведення сімейного бюджету. 
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У Бізнес-коледжі традиційно проводяться «Дні відкритих дверей», на яких 

проходять зустрічі з абітурієнтами та їх батьками. Під час цих зустрічей 

абітурієнти мають змогу отримати докладну інформацію та вичерпні відповіді на 

запитання, які їх цікавлять, а також різноманітні інформаційні матеріали про 

Бізнес-коледж. 

Доброю традицією є залучення до проведення «Днів відкритих дверей» 

студентського активу. Здобувачі освіти, які мають значні навчальні здобутки та 

беруть активну участь в громадському житті є найкращою рекламою для 

навчального закладу. 

Важливою є й індивідуальна профорієнтаційна робота, яка полягає у 

запрошенні абітурієнтів на культурно-масові, навчально-виховні заходи у 

Бізнес-коледжі, організація майстер-класів та виставок. 

Зміни на ринку праці вимагають впровадження у навчальний процес нових 

спеціальностей. Але ліцензування в технікумах та коледжах України ускладнено 

діючим законодавством. 

Враховуючи націленість навчального закладу на покращення якості освіти 

та підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, запроваджено 

викладання двох курсів англійською мовою в межах україномовних програм 

підготовки. 

Викладання англійською мовою є перспективним і з огляду на 

забезпечення високої репутації Бізнес-коледжу і з огляду на подальший розвиток 

міжнародного співробітництва в рамках Програми Європейського Союзу 

«Erasmus+».  

Крім того практика беззаперечно свідчить, що здатність до 

працевлаштування випускника, який мав значний обсяг фахової підготовки 

англійською мовою, значно вища, ніж у такого, що її не мав. І це зрозуміло, бо 

такий фахівець не лише володіє своєю спеціальністю, а й може здійснювати 

комунікацію із виробничих питань і з роботодавцем, і з колегами за межами 

України. 

Продовжується практика поділу студентів 1 курсу на групи для проведення 

занять з англійської мови відповідно до рівня їх знань, а не спеціальностей. Всі 

здобувачі освіти, які вступили до Бізнес-коледжу на базі базової загальної 

середньої освіти, пройшли відповідне тестування, розподілені на підгрупи та 

вивчають англійську мову за окремим навчальним розкладом. Всі інші предмети 

викладаються в межах академічних груп. Такий підхід дозволив суттєво 

покращити мовну підготовку здобувачів освіти. 

Таким чином Бізнес-коледж залучає до вступу абітурієнтів, які навчалися 

в загальноосвітніх школах (класах) з поглибленим вивченням англійської мови.  

Підсумки формування контингенту здобувачів освіти наведені в таблиці 3. 
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Таблиця 3.     

Показники формування контингенту здобувачів освіти, осіб 
 

Показник 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Подано 

заяв 

Зараховано 

на 

навчання 

Подано 

заяв 

Зараховано 

на 

навчання 

Подано 

заяв 

Зараховано 

на 

навчання 

ОС бакалавр 

Всього 83 70 102 80 133 71 

денна 44 32 55 39 101 44 

заочна 39 38 47 41 32 27 

ОКР молодший спеціаліст 

Всього 650 292 493 276 769 279 

денна 650 292 493 276 769 279 

заочна - - - - - - 

РАЗОМ 733 362 595 356 902 350 

денна 694 324 548 315 870 323 

заочна 39 38 47 41 32 27 

                                                                                                                                  

3.3. Підвищення якості методичного забезпечення навчального процесу 
 

У звітному періоді методичною радою Бізнес-коледжу, кафедрами та  

цикловими комісіями здійснювалася цілеспрямована робота, метою якої було 

забезпечення високої якості навчального процесу. У встановленому порядку 

розроблялися та затверджувалися нові навчальні плани, робочі навчальні плани, 

робочі навчальні програми дисциплін.  

Оновлювалися навчально методичні матеріали, розміщені в навчальній 

платформі MOODLE. 

Проведена перевірка навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін 

засвідчила 100% забезпеченість усіх навчальних курсів осучасненими 

навчально-методичними забезпеченням. 

3.4. Посилення практичної підготовки здобувачів освіти 

 

Практична підготовка здобувачів освіти Бізнес-коледжу є однією з форм 

організації навчального процесу та обов’язковим компонентом освітньо-

професійних програм для підготовки фахівців всіх освітніх рівнів. Від якості 

виконання завдань у період практики залежить професійне становлення 

майбутнього фахівця. 

Організація виробничої та переддипломної практики студентів Бізнес-

коледжу проводиться у напрямах розширення баз практики з урахуванням 

розвитку окремих спеціальностей та контингенту здобувачів освіти, 

налагодження нових виробничих стосунків з потенційними роботодавцями, 

удосконалення навчально-методичного забезпечення. 

Суттєвим досягненням у практичній підготовці студентів, за звітний 

період, є забезпечення можливості щодо проходження ними практики за 

кордоном. У 2019 році 26 здобувачів освіти пройшли практику у країнах 
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Європейського Союзу: Латвія - 20 осіб, Болгарія - 6 осіб. Дані щодо проходження 

здобувачами освіти практики за кордоном наведені в таблиці 4. 

 

Таблиця 4.  

Проходження здобувачами освіти практики за кордоном, осіб 

 

Рік 

проходження 

практики 

Країна проходження практики 

ВСЬОГО 
Латвія Болгарія ФРН 

Велика 

Британія 

2017 рік 25 21 3 - 49 

2018 рік 11 16 - 4 31 

2019 рік 20 6 - - 26 

 

Адміністрація Бізнес-коледжу приділяє постійну увагу питанням 

осучаснення освітнього процесу та забезпеченню спілкування здобувачів освіти 

і викладачів з провідними вітчизняними науковцями, відомими вітчизняними і 

закордонними фахівцями-практиками. 

У 2019 році було проведено 18 позааудиторних заходів з професійної 

орієнтації (табл. 5). 

 

Таблиця 5.  

Календарний план проведення позааудиторних заходів  

з профорієнтації 

 

Дата Тема Спікер 

1 2 3 

19 лютого Відкрита лекція на тему: 

«Абетка проектного 

менеджменту, або як та навіщо 

виграють гранти» 

Любов Ропало, директорка 

Агенції регіонального 

розвитку Черкаської області 

27 лютого Stud_IT_Open: Як знайти свій 

шлях в ІТ, якщо ти загубився 

Олена Окунєва - дизайнерка 

в  компанії Active Bridge, 

співзасновниця та 

співорганізатор Cherity fest 

27 березня Stud_IT_Open: Вся правда про 

продажі в ІТ 

 

Константин Червяков  - 

комерційний директор і 

керівний партнер компанії 

Ringostat - Intelligent Call 

Tracking 

03 квітня Відкрита інтерактивна 

англомовна лекція на тему: 

«HIV /AIDS in Ukraine»  

волонтер Корпусу Миру 

США JP Renaud 

15 квітня Відкрита лекція “ІТ - майбутнє 

України” 

Максим Макаров - керівник 

проекту  Code Club UA 
 
 

https://www.facebook.com/ActiveBridgeTeam/
https://www.facebook.com/ActiveBridgeTeam/
https://www.facebook.com/Cherity.fest/
https://www.facebook.com/Cherity.fest/
https://www.facebook.com/Ringostat/
https://www.facebook.com/Ringostat/
https://www.facebook.com/Ringostat/
https://www.facebook.com/Ringostat/
https://www.facebook.com/CodeClubUA/?__tn__=K-R&eid=ARDFIwJ8aINURnWvV8uwTPVQ7yRp-u2vHZlyHCvbSeFhn8k33S19Nm_6th-ETdcruTLpcQOyt-pCO13V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAElOgX7uDK6tCXxwd5wHf3f1luQlPW579QxpXQuYMjguI-m8IiI5zUiOKk8h-peyf_kCae4jWu59I08JncFt79AzGx-mwl67z3vmR-_9pepVBSaveVcaJnf5wYL7txJWIky6mpKf3TNdHNbUbEEEtRWQ9q-08Fyp_AJnJWNPQ_Efvzdhaaw875TKzubaiztztIneQakaCc43Ls
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Продовження табл. 5. 

1 2 3 

30 квітня Stud_IT_Open: QA як професія 

 

Анастасія Сергієнко - QA 

Lead в компанії SPD-

Ukraine. Також є 

викладачем напрямку 

Quality Assurance у 

GeekHub 

13 травня Інсайт-орієнтована ділова гра на 

тему: «Професійна прошивка 

економіста» 

Харченко Світлана, 

економіст, громадський 

діяч  

 

17 вересня Stud_IT_Open: Старт в IT "Від 

мрії до дії” 

 

Олег Новицкий, Head of 

Learning Center at SPD-

University. 

Продовження 

табл. 5 

 

 

 

 

 

01 жовтня 

 

02 жовтня 

 

03 жовтня 

Звітні уроки за програмою 

тренінгів «Навчи викладача» від 

експерта Фонду німецької 

економіки та міжнародного 

співробітництва SES Вольфганга 

Бернекера: 

«Філософія Стародавнього 

світу» 

«Облік основних заходів» 

«Nature» 

«Валютний ринок» 

 

 

 

 

 

Рилова О.Ю. 

Гриліцька А.В. 

Устиченко С.В. 

Криворучко М.Ю. 

22 жовтня –  

26 листопада 

Цикл тренінгів «Professional 

development» для педагогічних 

та науково-педагогічних 

працівників Бізнес-коледжу  

Доктор Джонсон волонтер 

Корпусу Миру США. 

23 жовтня Відкрита лекція на тему: «Моя 

професія маркетолог: реалії 

сьогодення» 

Родіон Гончаров, директор 

маркетингової агенції 

“RUBAR DIGITAL”  

25 жовтня –  

01  листопада 

Навчальна сесія “Studying in the 

United States: selecting schools”. 

Доктор Джонсон, волонтер 

програми Peace Corps 

Response 

25 жовтня Ворк-шоп на тему: «Розробка 

digital-стратегії для бренду» 

Ольга Євса, маркетолог, 

випускниця Бізнес-коледжу 

25 листопада Відкрита лекція “Human Rights 

in Ukraine and the Rest of the 

World”.до Дня Гідності та 

Свободи  

Доктора права, волонтер 

програми Peace Corps 

Response, професор М.Д. 

Джонсон 
 
 
 

https://www.facebook.com/ana.serg.thel
https://www.facebook.com/spd.ukraine/
https://www.facebook.com/spd.ukraine/
https://www.facebook.com/spd.ukraine/
https://www.facebook.com/geekhub.ck/
https://www.facebook.com/geekhub.ck/
https://www.facebook.com/geekhub.ck/
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Продовження табл. 5. 

26 листопада Stud_IT_Open:  

Медіаграмотність для ІТ-

спеціаліста: не право, а 

обов’язок  

 

Єлєна Щепак 

співзасновниця черкаського 

інтернет-видання 18000: 

новини Черкас та PR-

менеджер Cherkasy IT 

Cluster  

27 грудня Презентація навчальних та 

молодіжних програм від 

культурно-інформаційного 

центру Вікно в Америку 

Координатор центру WOA 

Анна Сергієнко 

Учасниця молодіжних 

програм Ксенія Решетняк 

 

3.5. Оцінювання якості підготовки фахівців 

 

Відповідно з вимогами Закону України “Про вищу освіту” всі заклади 

вищої освіти зобов’язані мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти.  

У звітному навчальному році в Бізнес-коледжі здійснювались  такі заходи 

з оцінювання та контролю якості підготовки студентів:  

поточні і підсумкові (семестрові) оцінювання знань здобувачів освіти у 

відповідності до навчальних планів і робочих програм;  

контрольні роботи із контролю залишкових знань, здійснювані при 

підготовці акредитаційних справ;  

директорські контрольні роботи з 4-х предметів у 10 групах; 

оцінювання захисту курсових робіт та звітів з виробничої практики; 

підсумкове оцінювання випускників на екзаменах і при захисті 

кваліфікаційних робіт.  

Крім того, вже звичним став моніторинг результатів оцінювання здобутків 

здобувачів освіти окремими викладачами. 

Студенти беруть участь у олімпіадах та конкурсах, як обласного так і 

загальноукраїнського масштабів, зокрема за звітний період вони були 

учасниками ряду конкурсів та олімпіад. Дані щодо результатів такої участі у 2019 

році подані в таблицях 6 і 7.  

 

Таблиця 6.  

Найкращі результати участі студентів   

у конкурсах, олімпіадах та фестивалях у 2019 році 
 

№ 

з/п 
П.І.П. Захід Етап/місце Група 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

Краснощокий Д.М. 

Бесєдовський Н.О. 

Дрозд Д.Б. 

Сакун М.А. 

Всеукраїнська 

студентська  олімпіада 

з математики  серед 

студентів ЗВО І-ІІ р.а. 

Фінальний/ІІ 

Обласний /ІІ 

Обласний/І 

Обласний/ІІІ 

1К-18 

1К-17 

1Т-17 

1Е-17 

https://www.facebook.com/events/2383104998466786/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=C-R&eid=ARAiiSzsAC2RgqURvAiUuhz-SExcCUapHTRqBunY_uR82BHcsH4uFKwiRYQwWGCqENFJphlYg6VrIibW&hc_ref=ARSPrLwDlXoewENyL8ktSsEGsFyVaNWQgpJv22Qpni_Xgh2oB6FB724rEggYomAKKE4&__xts__%5B0%5D=68.ARC9JsEnB_ZKsgjTw7hwovlK1PKz4c_X-lyF6AkFFTuiLn-l_O21p_3-afgLj5ZiHJuaAb1Gld4lkK0FdTO19__9kloctLiIebTcQC5Hk2ayAt6s3FaVpCZcj4pQbmFa9gD_cxTMly88BUAYyuQ9FT4N0e6rSBkQjs_TFn4qIxm-2sP51A89g9mMuTKZHEgNWnkXlQTzoIoqiHhY04BkzxUYaD2x5LVbKmNCqA0u3GHzjuQMH5SpNHtPQO5e7lNOVlBJRsJ0cFQ2BxOQGNPdle3YE6LFKqaEKinW
https://www.facebook.com/events/2383104998466786/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=C-R&eid=ARAiiSzsAC2RgqURvAiUuhz-SExcCUapHTRqBunY_uR82BHcsH4uFKwiRYQwWGCqENFJphlYg6VrIibW&hc_ref=ARSPrLwDlXoewENyL8ktSsEGsFyVaNWQgpJv22Qpni_Xgh2oB6FB724rEggYomAKKE4&__xts__%5B0%5D=68.ARC9JsEnB_ZKsgjTw7hwovlK1PKz4c_X-lyF6AkFFTuiLn-l_O21p_3-afgLj5ZiHJuaAb1Gld4lkK0FdTO19__9kloctLiIebTcQC5Hk2ayAt6s3FaVpCZcj4pQbmFa9gD_cxTMly88BUAYyuQ9FT4N0e6rSBkQjs_TFn4qIxm-2sP51A89g9mMuTKZHEgNWnkXlQTzoIoqiHhY04BkzxUYaD2x5LVbKmNCqA0u3GHzjuQMH5SpNHtPQO5e7lNOVlBJRsJ0cFQ2BxOQGNPdle3YE6LFKqaEKinW
https://www.facebook.com/events/2383104998466786/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=C-R&eid=ARAiiSzsAC2RgqURvAiUuhz-SExcCUapHTRqBunY_uR82BHcsH4uFKwiRYQwWGCqENFJphlYg6VrIibW&hc_ref=ARSPrLwDlXoewENyL8ktSsEGsFyVaNWQgpJv22Qpni_Xgh2oB6FB724rEggYomAKKE4&__xts__%5B0%5D=68.ARC9JsEnB_ZKsgjTw7hwovlK1PKz4c_X-lyF6AkFFTuiLn-l_O21p_3-afgLj5ZiHJuaAb1Gld4lkK0FdTO19__9kloctLiIebTcQC5Hk2ayAt6s3FaVpCZcj4pQbmFa9gD_cxTMly88BUAYyuQ9FT4N0e6rSBkQjs_TFn4qIxm-2sP51A89g9mMuTKZHEgNWnkXlQTzoIoqiHhY04BkzxUYaD2x5LVbKmNCqA0u3GHzjuQMH5SpNHtPQO5e7lNOVlBJRsJ0cFQ2BxOQGNPdle3YE6LFKqaEKinW
https://www.facebook.com/shchepak.elena
https://www.facebook.com/18000newsChe/
https://www.facebook.com/18000newsChe/
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Продовження табл. 6 

1 2 3 4 5 

5. Омельченко О.Д 

Міжнародний конкурс 

з української мови 

імені Петра Яцика 

Обласний/І 1П-17 

6. 

7. 

Оніщенко М.С. 

Савченко В.О. 

Всеукраїнська 

олімпіада з  

радіоелектроніки серед 

 студентів ЗВО І-ІІ р.а. 

Обласний/ІІІ 1К-16 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Тупота В. 

Бондар О. 

Лисенко Д. 

Снісарь A. 

Кірдяшкін Д. 

Галушка А.  

Всеукраїнська 

олімпіада з 

програмування серед 

студентів ЗВО І-ІV р.а. 

Регіональний 

/І 

Регіональний 

/ІІ 

1П-15 

1П-15 

1П-15 

1П-15 

1П-15 

1П-15 

13. Бесєдовський Н.О. 

Всеукраїнська 

студентська  олімпіада 

з інформатики та 

комп’ютерної техніки 

серед студентів ЗВО І-

ІІ р.а. 

Обласний/І 1К-17 

14. 

15. 

Омельченко О.Д. 

Філоненко Н.С. 

 

Всеукраїнська 

олімпіада 

 з української мови 

серед  

студентів ЗВО І-ІІ р.а 

Обласний/ІІ 

                   ІІ 

1П-17 

1Е-17 

16. Бесєдовський Н.О. 

Обласна олімпіада 

з фізики серед 

студентів  

ЗВО І-ІІ р.а. Черкаської 

області 

Фінальний/І 1К-17 

17. Бузько А.С. 

Обласна олімпіада  з 

хімії серед студентів 

ЗВО І-ІІ р.а. Черкаської 

області 

Фінальний/І 1М-18 

18. Приходько М. 

Обласна олімпіада  з 

англійської мови  

серед студентів ЗВО І-

ІІ р.а. Черкаської 

області 

Фінальний/І 1Д-17 
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Таблиця 7.  

Порівняльні дані, щодо участі здобувачів освіти  

в конкурсах та олімпіадах, осіб 
 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В КОНКУРСАХ 

Статус конкурсу Кількість учасників, що зайняли призові місця (І-ІІІ) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Міжнародний 7 4 1 

Всеукраїнський - - 2 

Обласний/ 

регіональний 

10 8 6 

ВСЬОГО 17 12 9 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ В ОЛІМПІАДАХ 

Статус олімпіади Кількість учасників, що зайняли призові місця (І-ІІІ) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Обласна/ 

регіональна 

18 5 2 

Всеукраїнська 13 15 17 

Інтернет-олімпіади - 24 33 

ВСЬОГО 31 44 52 
 

Значна увага приділяється фізичному вихованню здобувачів вищої освіти. 

За підсумками ІІІ-х Спортивних ігор Черкаської області Коледж зайняв друге 

місце серед коледжів та технікумів. Зокрема команди Коледжу посіли 1 місце з 

баскетболу (дівчата), з настільного тенісу, з шахів, волейболу (дівчата), ІІ місце 

з баскетболу та ІІІ місце з легкої атлетики. 

 Окремо необхідно зупинитися на якості загальноосвітньої підготовки 

здобувачів освіти, які вступили до Бізнес-коледжу маючи базову середню освіту 

та здавали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО). Згідно з офіційними даними Українського центру 

оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за результатами ЗНО у 2019 році Бізнес-

коледж посів 1 місце (показник рейтингового балу 118,4) серед включених до 

рейтингу коледжів, технікумів, училищ Черкаської області1. При цьому 

Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного 

університету садівництва зайняв 2 місце (показник – 108), а Черкаська медична 

академія зайняла 3 місце (показник – 104,8) в означеному рейтингу.  

На жаль, до загального обласного рейтингу закладів освіти Бізнес-коледж 

не було включено. Однак, враховуючи показник «рейтинговий бал» Коледж 

посів би 65 місце серед 317 шкіл, коледжів, технікумів і училищ Черкаської 

області включених до цього рейтингу2, тоді як Черкаська медична академія  

опинилася б на 161 місці, а  Тальнівський будівельно-економічний коледж 

Уманського національного університету садівництва – на 133. 

                                                                 
1 Рейтинг шкіл Черкас 2019 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://osvita.ua/school/rating/65404/  
2 Рейтинг шкіл Черкаської області 2019 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://osvita.ua/school/rating/65367/  

https://osvita.ua/school/rating/65404/
http://osvita.ua/school/rating/65367/
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 Статистичні дані наведені в звітах УЦОЯО за 2019 рік свідчать про 

належну якість підготовки здобувачів освіти у Бізнес-коледжі. (На жаль, 

неможливо побачити динаміку показників, адже ЗНО у 2019 році як обов’язкове 

з української мови і літератури та на вибір з математики або з історії, тоді як у 

2018 році здобувачі освіти повинні були проходити випробування виключно з 

української мови, тоді як випускники шкіл проходили випробування з 

української мови і літератури. В зв’язку з цим порівнювати дані про результати 

ЗНО у 2019 році з такими даними за 2018 рік некоректно).  

Для об’єктивізації даних здійснене порівняння даних щодо результатів 

ЗНО у 2019 році в середньому по Україні, по Черкаській області з даними щодо 

результатів ЗНО здобувачів освіти Бізнес-коледжу (табл. 8). 

 

Таблиця 8.  

Порівняння загальноукраїнських, регіональних результатів проходження 

ЗНО всіма категоріями здобувачів освіти-випускників шкіл, ПТНЗ, 

технікумів, коледжів та здобувачами освіти Бізнес-коледжу3 

 

Назва предмету ЗНО 

Не подолали 

поріг ЗНО в 

середньому 

по Україні, 

% 

Не подолали 

поріг ЗНО в 

середньому 

по 

Черкаській 

області, % 

Не подолали 

поріг ЗНО 

здобувачів 

освіти, які 

навчаються в 

Бізнес-

коледжі, % 

Українська мова і 

література 
16,4 8,6 3,8 

Історія 18,0 11,6 0 

Математика 22,8 12,6 1 

 

Показовими також є дані щодо кількості учасників ЗНО у 2019 році 

(табл. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
3 Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання здобутих 
на основі повної загальної середньої освіти, 2019 рік, с. 22-23. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/08/ZVIT-ZNO_2019-Tom_1.pdf  

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/ZVIT-ZNO_2019-Tom_1.pdf
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Таблиця 9.  

Кількість учасників ЗНО на регіональному, міському рівнях у порівнянні  

з кількістю здобувачів освіти Бізнес-коледжу, які брали участь у ЗНО          

у 2019 році 4 

 

Назва 

предмету 

ЗНО 

Кількість 

учасників на 

рівні регіону, 

осіб 

З них 

здобувачі 

вищої освіти 

Бізнес-

коледжу, % 

Кількість 

учасників, 

здобувачів 

освіти з 

технікумів і 

коледжів, 

осіб 

З них 

здобувачі 

вищої освіти 

Бізнес-

коледжу, % 

Кількість 

здобувачів 

освіти з 

Бізнес-

коледжу, % 

Українська 

мова і 

література 

9017 2,4 2342 9,1 212 

Історія 5855 1,8 1565 6,7 107 

Математика 3948 2,5 604 16,4 99 

 

Як видно з даних, наведених у поданій вище таблиці, здобувачі освіти 

Бізнес-коледжу склали суттєвий відсоток осіб, які брали участь у ЗНО. Це 

означає, що для коректного порівняння результатів ЗНО різних навчальних 

закладів необхідно поряд з критерієм «рейтинговий бал» враховувати кількість 

здобувачів освіти учасників ЗНО. 

Наведені вище дані дозволяють зробити висновок про належний рівень 

підготовки здобувачів освіти  із загальноосвітніх дисциплін у закладі вищої 

освіти.  

Крім цього, такі результати ЗНО об’єктивно свідчать про високий 

професійний рівень  викладацького складу Бізнес-коледжу. 

3.6. Підвищення кваліфікації викладачів 

 

У 2019 році 11 викладачів підвищили (отримали) педагогічні і 

кваліфікаційні звання, один продовжує навчання в аспірантурі Черкаського 

державного технологічного університету (Ткаченко О.М.). Три працівники 

закінчили навчання в магістратурі (Черкаського національного університету ім. 

Б. Хмельницького Ушань В.А. - спеціальність «Педагогіка вищої школи», ЧДТУ 

- Гладько М.В. - спеціальність «Дизайн»), два викладача продовжують навчання 

в магістратурі (Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Цибань А.О., Шмагайло М.Л - спеціальність «Педагогіка вищої школи», ЧДТУ – 

Гребенюк А.Ю. - спеціальність «Дизайн»). 

Викладач української мови Жуган Н.А. захистила дисертацію, їй 

присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук (наказ МОНУ від 

15.10.2019 р. № 130). 

Заступнику директора з навчально-методичної роботи Азьмук Н.А. 

присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту (наказ МОНУ від 

15.10.2019 р. № 130). 

                                                                 
4 Там же 
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На базі інших ЗВО, а також на підприємствах в установах і організаціях 

підвищили кваліфікацію 63 працівників Бізнес-коледжу.  

Чотири викладачі отримали європейські гранти та пройшли підвищення 

кваліфікації за Програмою Еразмус+ Європейського Союзу у Вищій школі 

менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія).  

Виконавчий директор мовного центру LINGUA HUB Бізнес-коледжу 

Устиченко С.В. прийняла участь у щорічній Міжнародній конференції Broward 

College, США у м. Марбела, Іспанія. Broward College є освітнім партнером 

Бізнес-коледжу з 2016 року. 

Чотири викладача успішно пройшли тестовий іспит у офіційному центрі 

«Universal Test» (м. Київ)  та отримали сертифікати, які підтверджують володіння 

англійською мовою на рівні В2. 

Необхідною умовою забезпечення високої якості освітнього процесу є 

підвищення кваліфікації викладацького складу. Підвищення кваліфікації 

здійснюється викладачами не рідше 1 разу на 5 років. Дані щодо підвищення 

кваліфікації викладачів наведені в таблиці 10. 

 

Таблиця 10.  

Дані щодо підвищення кваліфікації викладачами Бізнес-коледжу, осіб 
 

Підвищення кваліфікації 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1. Курси підвищення кваліфікації (стажування) 17 5 62 

2. Навчання: 

- в аспірантурі 

- здобуття 2-ої вищої освіти 

- здобуття вищої освіти 

 

4 

3 

2 

 

1 

1 

4 

 

1 

 

2 

3. Присвоєння кваліфікації (педагогічні звання за 

результатом атестації) 

18 4 6 

4. Захист дисертацій з присвоєнням вченого звання 1 - 1 

5. Стажування за кордоном 6 6 4 

 

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

4.1. Підготовка та атестація педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

 

У Коледжі на постійній основі працює 21 особа докторів і кандидатів наук 

та 20 викладачів-методистів. За цим показником Коледж посідає перше місце 

серед технікумів та коледжів України. З них 26 педагогічних працівників 

нагороджені Почесними відзнаками МОН України. 

Впродовж звітного періоду викладачі підготували та видали 25 навчально-

методичних видань, з дисциплін, що викладають та які впроваджено у 

навчальний процес, опубліковано три монографії, 23 статті у фахових виданнях, 

інших виданнях – 6 статей, опубліковано статей в Scopus, Web of Science – 10, 

оприлюднено 38 тез доповідей.  

За даними інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української 

науки» 18 науково-педагогічних та педагогічних працівників мають 

наукометричний показник Гірша від 1 до 9 у базі Google Scholar. Професори, 
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д.е.н. Куклін О.В. та Пустовійт Р.Ф. входять у ТОП-5, а доценти Гриліцька А.В.,              

Азьмук Н.А., Васильчук Є.О., Бурмістров С.В.  – у ТОП-15 найбільш цитуємих 

вчених Черкаської області за відповідними галузями наук (рубрики Google 

Scholar) «Економіка», «Суспільні науки» та «Інформатика».  

Започатковано проведення Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка,  освіта, технології в контексті глобальних трансформаційних 

імперативів розвитку». На веб-сайті Бізнес-коледжу опубліковані тези 

конференції, її авторами стали 107 науковців з України, Латвійської Республіки 

та Республіки Казахстан. 

4.2. Бібліотека. 

 

Бібліотека Коледжу як структурний підрозділ здійснювала формування, 

опрацювання, зберігання документів, забезпечувала використання 

інформаційних ресурсів, здійснювала просвітницьку роботу. 

З метою популяризації книги, духовного розвитку особистості, виховання 

культури читання, формування гуманітарного світогляду працівники бібліотеки 

організовували книжкові виставки та експозиції, відкриті перегляди літератури, 

тематичні полиці, виставки періодичних видань. 

Були підготовлені і проведені різноманітні масові заходи до: До Дня 

писемності, Всесвітнього дня поезії, Дня української мови та писемності, Свята 

матері, Дня волонтера, Збройних сил України тощо. 

Спільно з соціальними педагогами та кураторами груп бібліотекарі 

проводили зустрічі з ветеранами бойових дій, юристами, лікарями, акторами, 

письменниками. 

Згідно з даними обліку у бібліотеці зареєстровано 1 058 читачів. 

Виконуючи функцію інформаційного, освітнього та культурного центру 

Бізнес-коледжу бібліотека формує книжковий фонд відповідно до потреб 

навчального процесу, оскільки документальні ресурси є основою 

інформаційного та бібліотечно-бібліографічного забезпечення навчального 

процесу. Загальний фонд бібліотеки становить 45 117 примірників 

З них 25 515 примірники навчальної літератури, 19 602 примірники 

художньої літератури. 

5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАЛУЧЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ 

ПРОВІДНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ФАХІВЦІВ 

ПРАКТИКІВ ТА НАУКОВЦІВ. 
 

Бізнес-коледж залишається лідером з питань організації міжнародного 

співробітництва та залучення грантового фінансування серед коледжів 

(технікумів, училищ) України в 2019 році.  

Протягом звітного періоду Бізнес-коледж взяв участь у таких міжнародних 

програмах та проектах: 

1. Програма Європейського Союзу «Еразмус+» (Напрям КА1. Міжнародна 

кредитна мобільність): отримано 6 грантів. Працівники Бізнес-коледжу 

професор Куклін О.В., доцент Азьмук Н.А., завідувач практики           

Рилова О.Ю., викладач Видриган-Лаврук А.М.  протягом одного тижня 
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брали участь у програмі стажування, а  студенти Макушенко Дар’я та 

Стойко Діана потягом одного семестру навчалися у Вищій школі 

менеджменту інформаційних систем ISMA, м. Рига, Латвійська 

Республіка.  

2. Проект Державного департаменту США «Community College Administrator 

Program Alumni Symposium», Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. 

Department of State. На Міжнародному Симпозіумі у Вашингтоні професор 

Куклін О.В. представив результати застосування знань, отриманих під час 

навчання у американському університеті, у освітню систему України. 

Грант було надано Державним департаментом США. 

3. Програма Європейського Союзу «Еразмус+» (Напрям Жана Моне). Група 

викладачів Бізнес-коледжу підготувала проект та взяла участь у конкурсі, 

але не отримала грант. 

4. Короткострокові (10 днів) стажування здобувачів освіти Бізнес-коледжу у 

Латвії та Швеції. У жовтні дев’ять студентів отримали сертифікати про 

проходження стажування у Європі. Проект частково фінансується вищою 

школою менеджменту інформаційних систем ISMA, м. Рига, Латвійська 

Республіка.  

5. Програма літньої оплачуваної практики у сфері готельно-ресторанного 

бізнесу у Болгарії. Влітку 2019 року шість студентів взяли участь у 

Програмі. 

6. Проект «Навчи викладача» від Фонду німецької економіки з міжнародної 

співпраці «Служба Старших Експертів» (Senior Experten Service). З 16 

вересня по 4 жовтня у Бізнес-коледжі проведено серію тренінгів для 

керівників структурних підрозділів, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників. Курс було підготовано та проведено експертом Фонду                      

п. Вольфгангом Бернекером. Грант надано вищеназваним Фондом із ФРН. 

7. Сертифікація, яка засвідчує рівень володіння англійською мовою. 

Заступник директора з навчально-методичної роботи Азьмук Н.А., 

завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу                   

Кузнецова Н.Б.,  завідувач відділення інформаційних технологій               

Хотунов В.І. та директор Куклін О.В. успішно склали тест на знання 

англійської мови та за Загально-Європейськими компетенціями володіння 

іноземною мовою CERF отримали результати, що відповідають рівню В2. 

8. Проект Technology Nation від ІТ-фонду Brain Basket для проходження 

дистанційного англомовного курсу Гарвардського університету CS50 

«Introduction to Computer Science». 74 здобувачі освіти та викладачі Бізнес-

коледжу отримали оригінальні сертифікати Harvard University USA.  

9. Проект «Рекомендації стосовно вибору професії для забезпечення 

академічної доброчесності» за Програмою малих грантів громадської 

дипломатії уряду США – «Освіта».  У липні отримано грант від Посольства 

США в Україні на 2019-2020 роки, проектним менеджером призначено 

професора Кукліна О.В. 

10. Проект «Впровадження вимог щодо академічної доброчесності у 

навчальний процес коледжів і технікумів» за Програмою малих грантів 

громадської дипломатії уряду США – «Освіта».  У січні успішно 
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завершено грантовий проект Посольства США в Україні. Керівник проекту 

– професор Куклін О.В., асистент – доцент Проценко О.Л.  

11. Робочий візит делегації адміністрації Злінського краю (Чеська Республіка) 

з метою встановлення професійних контактів із закладами вищої освіти 

Чехії.  

12. Програма «Graduate Teacher Fellow Program» Центру економічних 

досліджень та післядипломної освіти  Економічного інституту (Карлів 

університет, Чеська республіка). Доцент Криворучко М.Ю. отримав грант 

на 2019-2020 навчальний рік.  

13. Проект «Міжнародна конференція  «Broward College Word Conference 

2019» у м. Марбела, Іспанія. Представник Бізнес-коледжу Устиченко С.В. 

отримала грант від американського коледжу та приймала участь 17-19 

липня у конференції.  

14. Проект Державного департаменту США «Симпозіум українських 

випускників програми CCAP with Ukraine» у м. Київ. Двоє працівників 

Бізнес-коледжу отримали гранти та приймали участь 1-5 липня у 

симпозіумі.  
 
 

Крім того іноземними партнерами Бізнес-коледжу були проведені заходи 

для студентів та викладачів. 

1. Презентація навчальних та молодіжних програм від культурно-

інформаційного центру «Вікно в Америку», 27 грудня 2019 (Координатор 

центру WOA Анна Сергієнко, учасниця молодіжних програм Ксенія 

Решетняк) 

2. Відкрита лекція “Human Rights in Ukraine and the Rest of the World”до Дня 

Гідності та Свободи, 25 листопада 2019 (Доктор права, волонтер Програми 

Peace Corps Response,  М.Д. Джонсон) 

3. Навчальна сесія “Studying in the United States: selecting schools”, 25 жовтня 

– 01 листопада (Доктор Джонсон, волонтер програми Peace Corps 

Response). 

4. Цикл тренінгів «Professional development» для педагогічних та науково-

педагогічних працівників Бізнес-коледжу (Доктор Джонсон, волонтер 

програми Peace Corps Response),  22 жовтня – 26 листопада. 

5. Англомовний курс для здобувачів освіти “Legal Literacy” (Доктор 

Джонсон, волонтер програми Peace Corps Response) 22  жовтня – 26 

листопада.  

6. Відвідування Бізнес-коледжу представниками Державного департаменту 

США п. Джеффрі Мілліганом та п. Вілмою Елізою Фуентес 27-29 червня.   

7. Відкрита інтерактивна англомовна лекція на тему: «HIV /AIDS in Ukraine» 

від волонтера Корпусу Миру США JP Renaud. 

8. Відкрита лекція Presentation of the Global Undergraduate Exchange  

program, 10 грудня - спікер  фахівець з питань освіти Посольства 

Сполучених Штатів Америки пані Віра Терновська. 

9. Проведення 10-денного англомовного табору Winter Camp 2019 у 

співпраці з волонтерами Корпусу Миру США. 
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10. Участь здобувачів освіти Бізнес-коледжу у ІХ Всеукраїнській грі з 

англійської мови «Puzzle-2019». 

11. Співпраця з інформаційно-культурним центром Вікно в Америку (участь в 

англомовних заходах протягом року). 

Участь у міжнародних проектах вимагає від викладачів та здобувачів 

освіти володіння англійською мовою, тому у Бізнес-коледжі створюються всі 

належні умови для її опанування. Функіонують 3 мовні лабораторії, оснащені 

сучасним мультимедійним обладнанням, необхідним для впровадження новітніх 

методик викладання іноземних мов. З метою підсилення мотивації створено 

групи Intermediate, Upper-Intermediate та вдвічі збільшено кількість годин 

англійської мови до 6 годин на тиждень. Для впровадження найкращих методик 

викладання англійської мови придбано комплекти підручників English File 

видавництва Oxford за рівнями Upper-Intermediate, Intermediate. Працюють 

додаткові курси з вивчення англійської мови для здобувачів освіти та викладачів 

(2 групи) з метою підготовки до здачі тестів рівня В2 та отримання міжнародного 

сертифікату.                                                                                                                                                                                                                       

6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

В Бізнес-коледжі на постійній основі працює 87 педагогічних та науково-

педагогічних працівників, з яких 3 доктори наук та 18 кандидатів наук (або 24%).  

Встановлена кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” 46 

викладачам (або 53%), в тому числі мають педагогічне звання “викладач-

методист” – 20 осіб, “старший викладач” - 9 осіб (або 33%). Середній вік 

викладачів складає 44 роки. Це найкращі показники в Україні серед коледжів 

(технікумів, училищ). 

Дані щодо виконання викладачами  норм навчального навантаження та 

співвідношення між кількістю викладачів і здобувачів освіти подані в таблиці 11. 

 

Таблиця 11.  

Нормування робочого часу викладачів 

 

Навчальний 

рік 

Загальний 

обсяг годин 

Верхня межа 

навантаження 

на 1 ставку 

Середня 

норма годин 

на 

1 викладача 

Співвідношення 

ставок 

викладачів до 

контингенту 

здобувачів 

освіти 

2017 46 555 720 613 14 

2018 49 021 720/600 645 14 

2019 52 863 720/600 601 13 

 

Працівники Бізнес-коледжу продовжують очолювати обласні методичні 

об’єднання:  Фай В.С. – голова обласного методичного об’єднання викладачів 

математики ВНЗ І-ІІ р.а.  Черкаської області та Ковальська Н.В. – голова 
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обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної 

техніки ВНЗ І-ІІ р.а.  Черкаської області. 

Колектив має всі можливості до подальшого підвищення якості освітнього 

процесу, оскільки поряд з молодими педагогічними працівниками працюють і 

передають їм досвід викладачі, які мають значний практичний досвід 

педагогічної роботи. Тому педагогічний та науково-педагогічний колектив 

Бізнес-коледжу здатен швидко впроваджувати освітні новації не втрачаючи 

багаторічного педагогічного досвіду. 

З метою підвищення якості умов здійснення освітнього процесу в штат 

Бізнес-коледжу у 2019 році були прийняті п’ять викладачів, в тому числі три 

доценти.  

Збільшення кількості викладачів з науковими ступенями та вченими 

званнями дозволило сформувати дві випускаючі кафедри та ввести в штатний 

розпис посади завідувачів кафедр, професорів та доцентів з 1 жовтня 2019 року. 

Щорічно представники колективу за досягнення в роботі отримують 

нагороди/відзнаки, що свідчить про високу оцінку їх професійної діяльності  

(табл. 12). 

Таблиця 12.  

Нагородження працівників, осіб 

 

Нагороди/відзнаки 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Державні нагороди України - - 1 

Премія Верховної Ради України - - 1 

Нагороди і відзнаки МОН України 3 3 2 

Відзнаки Черкаської обласної державної 

адміністрації, Черкаської обласної ради  
- 1 

 

6 

Відзнаки Черкаської міської ради та Черкаського 

міськвиконкому 
- - 

 

2 

Відзнаки Управління освіти і науки Черкаської 

обласної державної адміністрації 
3 3 

 

3 

Інші відзнаки 17 3 21 

ВСЬОГО 23 10 37 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 550-к від 03 

грудня 2019 року викладача математики Фай В.С. та завідувача кафедри 

економіки, підприємництва та маркетингу Кузнецову Н.Б. нагороджено 

Подяками. 

Почесними Грамотами Черкаської обласної ради та Черкаської обласної 

державної адміністрації у 2019 році нагороджено: Дернову І.А.,                           

Прокопенко Н.Д., Ковальську Н.В., Коритіна І.В., Парщика Г.Г., Хотунова В.І.  
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 Відповідно до Указу Президента України № 188/2019 від 04 травня 2019 

року «Про відзначення державними нагородами України» викладачу Гладьку 

Максиму Володимировичу присвоєно почесне звання «Заслужений художник 

України» за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм.                 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2670-VІІІ від 15 січня 

2019 р. «Про присудження Премії Верховної  Ради України найталановитішим 

молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок за 2018 рік» та подання Комітету Верховної Ради з питань 

науки і освіти викладачу, доктору політичних наук Васильчуку Євгену 

Олеговичу було присуджено премію за роботу «Екстремістські та терористичні 

загрози національній безпеці України на сучасному етапі державотворення».  

7. ВИХОВНА РОБОТА 
 

Концепція національно-патріотичного виховання студентів, як комплексна 

система і цілеспрямована діяльність навчального закладу, є основою виховної 

роботи. 

За минулий рік у Бізнес-коледжі проведено понад 50 виховних та 

культурно-розважальних заходів. Це і екскурсійні поїздки, тематичні зустрічі, 

круглі столи, тренінги, відкриті лекції, майстер-класи, конференції, студентські 

розважальні акції. 

Разом з тим особливу увагу привертає ряд масштабних акцій. 

ЕКО-акція «Зробимо Україну чистою разом!» у рамках якої здобувачі 

освіти приєдналися до наймасштабнішої Всеукраїнської екологічної акції, 

доєдналися до Всесвітнього екологічного флешмобу #Trashtag Challenge. 

Черкаський державний бізнес-коледж виступив співорганізатором фестивалю 

тімбілдінгу «Summer Challenge 2019», що об’єднав проактивну громаду та 

прогресивний бізнес заради реалізації реальних цілей. Студенти-активісти 

допомагали на різних локаціях: спортивних, пізнавальних, розважальних і, 

звичайно ж, дитячих, організували велопробіг, а викладачі-практики долучилися 

до проведення майстер-класів.  

Проведено благодійний ярмарок «Збережи життя Поліні Чубенко», 

спрямований на збір коштів для лікування доньки випускниці Бізнес-коледжу. 

Здобувачі освіти підготували для продажу велику кількість хенд-мейд виробів  

та різноманітні смаколики. Кожен міг залишити для Поліни свої побажання на 

символічному «Дереві бажань».  

 Студенти молодіжного проекту Бізнес-коледжу «Молодь для молоді» 

організували благодійний ярмарок «Поділись добром», спрямований на збір 

коштів для будинку «Малятко», дитячого будинку, будинку літніх людей та 

товариства захисту тварин «Друг». Ця ініціатива здобувачів освіти ЗВО 

допомогла привернути ще більшу увагу всіх небайдужих до тих, хто потребує 

допомоги! У жовтні 2019 року представники студентської ради долучилися до 

організації третього Черкаського книжкового фестивалю «Перехрестя культур». 



25 
Участь активістів Студентської ради у щорічному міському фестивалі творчості 

«Студентський калейдоскоп 2019». Студенти відділення «Дизайн» взяли участь 

у  щорічному Черкаському спортивно-благодійному фестивалі «Cherity fest 

2019» , а також взяли участь у благодійній виставці «Хвіст Арт», метою якої було 

допомогти безпритульним тваринам  знайти домівку та люблячу родину. 

 У актовій залі Черкаського обласного будинку вчителя відбувся щорічний 

концерт «Міс ЧДБК-2019», «Дебют першокурсника-2019», а також до 

Міжнародного дня студентів актив Бізнес-коледжу організував студентську 

вечірку «Молодь за здоровий спосіб життя» у клубі «Сosmos bowling». Для усіх 

поціновувачів активного відпочинку та здорового способу життя був 

організований турнір із гри у боулінг, в якому взяли участь 10 команд від 

студентів ЗВО. Представники студентської ради розробили концертну програму, 

що включала танцювальні, вокальні та гумористичні виступи.  

Одинадцять студентів Бізнес-коледжу здобули перемогу у конкурсі 

студентських есе в межах регіонального проекту соціальних ініціатив «Що я 

можу зробити для України». Мета якого є отримання молоддю нових знань про 

сучасний процес державотворення, усвідомлення проблем оптимізації 

державного устрою в Україні та участь у їх вирішенні, мотивація молоді до 

громадсько-політичної активності.  

За рахунок коштів спеціального фонду проводились додаткові заняття для 

здобувачів освіти у гуртках, спортивних секціях, факультативах та клубах. 

Функціонують факультативи з англійської мови та шість спортивних секцій. 

Працюють клуби професійного спрямування: студентський маркетинговий клуб, 

студентський фінансово-бухгалтерський клуб, економічний «Бізнес-клуб» та 

клуби за інтересами: «Молодіжний проект «Молодь для молоді».  Волонтером 

Корпусу Миру США проведено навчальний курс для студентів «LEGAL 

LITERACY» та тренінги для викладачів PROFESSIONAL DEVELOPMENT. 
У закладі освіти працює гурток естрадної пісні. Діє студентське радіо 

«Bizz». 

Значна увага приділяється фізичному вихованню здобувачів освіти. 

Спортивні команди Бізнес-коледжу беруть активну участь у IІІ Спортивних іграх 

Черкаської області, за її підсумками заклад освіти зайняв друге місце серед 

технікумів та коледжів області.  

8. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗАПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ 

                                                                                                                                          

Загальна сума фінансування Коледжу за загальним і спеціальним фондами 

державного бюджету за 2019 рік склала 25 864 427 грн.  

Необхідно відзначити, що за останні три роки фінансування Бізнес-

коледжу збільшилося на 32,1%, у тому числі по загальному фонду – на 36,4% та 

по спеціальному – на 15,4%   (Рис. 4). У 2019 році, як і у 2018 році навчальний 

заклад фінансувався із обласного бюджету.  
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Рис. 4. Надходження до загального та спеціального фондів  

Бізнес-коледжу в 2017-2019 роках 

 

У 2019 році забезпечено стійкий і високоефективний фінансово-

економічний та господарський стан навчального закладу. Бюджетні асигнування 

в загальній сумі 20563359 грн. витрачено за призначенням згідно із 

затвердженим планом використання бюджетних коштів на 2019 рік 

Департаментом освіти і науки Черкаської облдержадміністрації. Спеціальний 

фонд доведено до кінця 2019 року до 5301068 грн., що складає 107,01% 

показників 2018 року. Загальний кошторис за 2019 рік виконано в сумі 25864427 

грн., що складає 116,6% від показників 2018 року.  

Середньомісячна заробітна плата працівників Бізнес-коледжу збільшилася 

у порівнянні з 2018 роком на 19,4%, а з 2017 – на 48,6% (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Середньомісячна заробітна плата у 2017-2019 роках 
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 Заробітна плата працівників Бізнес-коледжу збільшена у зв’язку із 

безумовним виконанням ст. 8 Закону України «Про державний бюджет України 

на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2696-VІІІ (збільшення з 01.01.2019 р. мінімальної 

заробітної плати до 4172 грн.), відповідних постанов Кабінету Міністрів України 

про підвищення оплати праці та змінами в якісному складі педагогічного та 

науково-педагогічного персоналу. 

 Середньомісячна заробітна плата працівників у Черкаській області за 2019 

рік склала 8838 грн., у Бізнес-коледжі – 9555 грн. або 108% у порівнянні з 

обласним показником. 

На виконання плану роботи Бізнес-коледжу в навчальному закладі 

проведені поточні ремонти, що дало змогу підготувати навчальний заклад до 

організованого початку нового 2019-2020 навчального року.  

Розпочата співпраця з міжнародною ІТ-компанією «Kreative» з метою 

оновлення комп’ютерної техніки лабораторії комп’ютерних систем і мереж 

Бізнес-коледжу. 

Відповідно до рішення Черкаської обласної ради № 32-36/VІІ від 25 жовтня 

Бізнес-коледжу було додатково виділено 60000 грн. для виготовлення проектно-

кошторисної документації для проведення ремонту покрівлі навчального 

корпусу № 1.  

За погодженням з Департаментом освіти та науки Черкаської 

облдержадміністрації та відповідними постійними комісіями Черкаської 

обласної ради направлено пропозиції до внесення змін до обласної програми 

підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки з метою 

виділення додаткових коштів у розмірі 2038600 грн. для проведення капітальних 

ремонтів у 2020 році, у тому числі 600000 грн. для проведення ремонту покрівлі.  

Протягом 2019 року було забезпечено своєчасне і повне внесення платежів 

до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, недопущення 

заборгованості заробітної плати, оплати податків, зборів та обов’язкових 

платежів. Заборгованостей із заробітної плати, стипендії та орендних платежів 

не було. Розрахунки в іноземній валюті не проводились.  

Встановлена статистична звітність та інші необхідні відомості про роботу 

Черкаського державного бізнес-коледжу подавалися своєчасно в різні державні 

органи управління. Дотримано виконання Державних освітянських програм та 

наказів Міністерства освіти і науки України та розпоряджень Черкаської 

обласної державної адміністрації.  

Соціальний  захист працівників та студентів здійснювався відповідно до 

умов Колективного договору на 2018-2019 роки.  На загальних зборах трудового 

колективу в грудні заслухано та затверджено звіт директора  про виконання умов 

чинного договору та ухвалено новий Колективний договір на 2020-2021 роки.   
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9.  ГРОМАДСЬКА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА 

 

 У 2019 році на громадських засадах працював заступником голови 

Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців (входить до складу 

Федерації роботодавців України), членом наглядової ради Агенції регіонального 

розвитку Черкаської області (обраний до складу ради від ЗВО) та координатором 

Клубу українських випускників програм Державного департаменту США у 

Черкаській області. 

 Продовжував виконувати обов’язки члена спеціалізованої вченої ради               

Д 26.102.05 (із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 

«Економіка та управління національним господарством» і «Економіка та 

управління підприємствами») Київського національного університету 

технологій та дизайну та члена редколегій наукових журналів «Вісник 

Київського національного університету технологій та дизайну». Серія 

«Економічні науки», «Фінансовий простір» (ДВНЗ «Університет банківської 

справи») та «Economics & Education»  (Вища школа менеджменту інформаційних 

систем ISMA, м. Рига, Латвійська Республіка). 

 У звітному періоді підготував та опублікував три наукових статті у 

зарубіжних виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази даних 

Web of Science Core Collection та один розділ у колективній монографії, виданій 

Вищою школою фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Республіка 

Болгарія). 

Прийняв участь у роботі спеціалізованих вчених рад, як офіційний 

опонент, при розгляді дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук: 

-  Холявко Наталією Іванівною на тему «Стратегія забезпечення 

адаптивності системи вищої освіти до умов інформаційної економіки» у 

Чернігівському національному технологічному університету (31 жовтня); 

-  Цимбал Людмилою Іванівною на тему «Імперативи інтелектуального 

лідерства в глобальному економічному середовищі» у Київському 

національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (17 грудня). 

 Підготував проекти для участі в конкурсах та отримав три гранти: 

- від Державного департаменту США для участі у Симпозіумі 

випускників у м. Вашингтон, США (17-23 травня); 

- від Посольства США в Україні за програмою малих грантів громадської 

дипломатії для здійснення проекту «Рекомендації стосовно вибору професії для 

забезпечення академічної доброчесності» (липень 2019 – травень 2020 років); 

- від Програми Європейського союзу «Еразмус+» для проходження 

стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем, м. Рига, 

Латвійська Республіка (22-28 липня). 

У січня 2019 року, як проектний менеджер, успішно завершив грантовий 

проект Посольства США в Україні «Впровадження  вимог щодо академічної 

доброчесності у навчальний процес коледжів та технікумів». 




