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ВСТУП 

Загальні відомості про заклад освіти 

 

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

заклад вищої освіти, (далі - ЗВО) 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 за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. 

За 56 років свого існування навчальний заклад підготував 23390 

висококваліфікованих фахівців. 

Заклад освіти було відкрито у 1966 році на виробничій базі Черкаського 

хімічного комбінату відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 07 

листопада 1963 р. №1210. Перша назва - технічне училище №2 м. Черкаси (наказ 

Державного комітету Ради Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти від 04 

травня 1966 р. №57). В подальшому заклад реорганізовувався: 1984 р. - у середнє 

професійно-технічне училище №10 м. Черкаси (наказ Черкаського обласного 

управління професійно-технічної освіти від 10 серпня 1984 р. №212), 1991 р. -            

у вище професійне училище №10 м. Черкаси (наказ Міністерства народної освіти 

Української РСР від 04 квітня 1991 р. №82). 

Перші 25 років своєї діяльності в училищі готували фахівців, в основному, для 

флагмана хімічної промисловості України Черкаського хімічного комбінату               

(з 1975 р. – Черкаське виробниче об`єднання «Азот»).  

Серед знаних випускників технічного училища - працівників хімкомбінату: 

головний інженер Корчака М.І., начальник цеху контрольно-вимірювальних 

приладів і автоматики Шолудько П.І., голова ради Черкаської обласної профспілки 

працівників хімічної і нафтохімічної галузей промисловості Шепель В.І. Серед 

відомих черкащан-випускників навчального закладу: Чигиринський міський 

голова В.А. Харченко, суддя Черкаського окружного адміністративного суду 

(директор юридичного департаменту Державної податкової адміністрації України 

у 2005-2012 рр.) Л.В. Трофімова, адвокат (член Президії Черкаської обласної ради 

у 2006-2010 рр.) І.Г.Кривов’яз, депутати Черкаської міської ради (2020-2025 роки 

скликання) В.Г. Друмашко та К.О. Холупняк. 

 1990-ті роки стали найважчими в історії навчального закладу. Змінювався 

підхід до підготовки кадрів, руйнувалися усталені економічні та соціальні зв’язки 

з базовим підприємством, яке було приватизовано. 
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В період, коли вся країна переживала кризу, училище у 1994 році перемогло у 

конкурсному відборі Міністерства освіти України та було включено до складу двох 

українських закладів освіти - учасників проекту «Створення комерційних центрів 

в Україні в рамках консультативної Програми «ТРАНСФОРМ» Уряду ФРН, що 

надало змогу отримати грантове фінансування та кардинально змінити вектор 

розвитку. 

У 1995 році здійснюється перший набір 72 студентів за новою спеціальністю 

«Комерційна діяльність», перші п’ять викладачів проходять стажування у ФРН. 

Впродовж 1995-1999 років спільно з німецькими колегами була створена, 

апробована та впроваджена в освітній простір України сучасна модель закладу 

вищої освіти з підготовки фахівців для сфери підприємницької діяльності. За 

успішне виконання завдань, визначених міжнародним проєктом, двадцять чотири 

працівника навчального закладу було нагороджено нагрудними знаками 

«Відмінник освіти України» та Почесними грамотами Міністерства освіти України 

(накази Міністерства освіти України від 29 жовтня 1996 р. №622-к та від 15 жовтня 

1998 р. №771-к). 

У зв’язку з впровадженням інноваційних технологій професійно-практичного 

навчання училище було реорганізовано у Черкаський модельний центр підготовки 

та перепідготовки фахівців (наказ Міністерства освіти України від 9 січня 1997 

року № 5). 

Реорганізація у Черкаський державний бізнес-коледж (далі по тексту - Бізнес-

коледж) відбулася 29 серпня 2000 року на підставі наказу №412 Міністерства 

освіти і науки України за погодженням Міністерства фінансів України, 

Міністерства економіки України та Кабінету Міністрів України (лист КМУ від 07 

липня 2000 р. №1/10-940). 

У 2001 році в Бізнес-коледжі розпочато підготовку студентів за освітнім 

ступенем бакалавр зі спеціальностей «Облік і аудит», у 2003 – «Комерційна 

діяльність» і «Економіка підприємства», у 2007 – «Маркетинг». 

У 2017 році навчальний заклад підтвердив статус закладу вищої освіти. 

Міністерство освіти і науки України (далі - МОНУ) затвердило нову редакцію 

Статуту Бізнес- коледжу наказом № 503 від 28 березня 2017 року. 

Рішенням Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного 

управління ДФС у Черкаській області від 19 червня 2017 року № 1723014600310 

Бізнес-коледж включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

заклад освіти було передано на фінансування з обласного бюджету. 
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Черкаська  обласна  рада  надала  згоду  на  передачу (рішення від 27 червня 

2018 р. № 23-8/УП) та затвердила техніко-економічне обґрунтування доцільності 

передачі (рішення від 10 вересня 2021 р. №8-4/УШ) цілісного майнового комплексу 

Бізнес-коледжу з державної власності до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області. 

Бізнес-коледж функціонує у висококонкурентному середовищі, яке 

представлено 29 закладами вищої та фахової передвищої освіти Черкащини. Серед 

них 10 навчальних закладів функціонують як відокремлені структурні підрозділи 

закладів вищої освіти,  як Черкаської області, так і міст Києва, Білої Церкви, 

Харкова, Одеси, Полтави, Львова. У м. Черкаси, до того ж, здійснюють освітню  

діяльність 3 тимчасово переміщені фахові коледжі. 

Стратегія розвитку Черкаського державного бізнес-коледжу була затверджена 

на період до 2027 року (рішення Вченої ради від 2 червня 2021 р.) 

У 2022 році Бізнес-коледж продовжував акселерацію процесів створення 

нової моделі регіонального закладу вищої освіти та збільшував домінування в 

окремих сегментах на ринку освітніх послуг Черкаської області. Цей процес 

базується на загальних концептуальних засадах стратегічного розвитку закладу 

освіти та реалізувався на підставі затверджених планів роботи Бізнес-коледжу на  

2021-2022 та 2022-2023 навчальні роки. 

Станом на 01.11.2022 р. у Бізнес-коледжі контингент становив 1097 

здобувачів освіти, у т. ч. 1071 особа за денною (довідково: станом на 1 листопада 

2021 р. - 1055) та 26 осіб за заочною формами навчання. При цьому 413 осіб, що 

становить 38,6% від контингенту здобувачів освіти, здобувають освіту за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 

На діючих курсах у 2022 році навчалося понад 230 слухачів, з них на 

підготовчих курсах для вступу до Бізнес-коледжу - 188 осіб. 

За звітний період освітній процес у Бізнес-коледжі забезпечували випускові 

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

«Комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій», а також відділення 

«Дизайну», «Підприємництва і маркетингу», «Інженерії програмного 

забезпечення» та шість циклових комісій: «Дизайну», «Іноземних мов», 

«Програмування», «Суспільних дисциплін та фізичного виховання», 

«Природничо-математичних та гуманітарних дисциплін», «Кураторів та 

соціальних педагогів». 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової 

передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем (далі - ОПС) «Фаховий 
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молодший бакалавр» та вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР) 

«Молодший спеціаліст», «Молодший бакалавр», ОПС «Бакалавр» та ліцензійний 

обсяг за ними подано у таблицях 1а, 1б, 1в, 1г. 

Довідково: перший набір студентів за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» 

було здійснено у 2019 році, а перший набір за ОС «Молодший бакалавр» - в 2022 

році. В 2019 році, відповідно до Закону України «Про освіту», було здійснено 

останній набір за  ОКР «Молодший спеціаліст». 

 

Таблиця 1а. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги підготовки за ОПС 

«Фаховий молодший бакалавр» 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальностей 

Ліцензований обсяг 

2020 р. 2021 р. 2022 р. 

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 інженерія 60 60 60 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

60 60 60 

ВСЬОГО, осіб 405 405 405 

 

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

підготовки до вступу у заклади вищої освіти України. 

Бізнес-коледж визнано акредитованим за ОПС «Фаховий молодший 

бакалавр» зі спеціальностей: «Інженерія програмного забезпечення» - до 2028 р., 

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

«Дизайн» - до 2027 р.; «Облік і оподаткування», «Комп’ютерна інженерія» - до 2026 

р. та освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» - до 2025 

року. 

Бізнес-коледж здійснить останній  випуск фахівців  за  освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в 2023 році. 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації від 4 липня 2016 року №194 Бізнес-коледж визнано атестованим з 

надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти до 2026 року. 

Державна атестація закладу вищої освіти була проведена у червні 2016 року 
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відповідно до «Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів». 

 

Таблиця 1б. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги підготовки за 

освітнім ступенем бакалавр, 2018-2020 рр. 
 

 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та  

найменування 

спеціальності 

 

Ліцензований обсяг 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 40 40 40 

07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

40 40 40 

075 Маркетинг 40 40 40 

071 Облік і 

оподаткування 
80 80 80 

12 Інформаційні 

технології 

123 Комп’ютерна 

інженерія 
- - - 

ВСЬОГО, осіб 180 180 180 

 
У 2021 та 2022 рр. Бізнес-коледж отримав ліцензії за двома освітніми рівнями 

у сфері вищої освіти: початковим (молодший бакалавр) та першим  (бакалавр), які 

дозволяють відкривати будь-які освітні програми в рамках нерегульованих 

спеціальностей за наявності відповідного кадрового забезпечення в межах 

ліцензійного обсягу (табл.1в). 

 

Таблиця 1в. Ліцензовані рівні вищої освіти 

 

Рівень вищої освіти 
Ліцензований 

обсяг (на рік) 
Рішення про видачу ліцензії 

Початковий рівень (короткий 

цикл) 
100 Наказ МОН від 20.06.2022 № 115-л 

Перший (бакалаврський) рівень 180 Наказ МОН від 04.06.2021 № 67-л 

 

Бізнес-коледж акредитований за спеціальностями «Економіка», «Облік і 

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

освітнім ступенем «Бакалавр» до 2025 р. (наказ МОНУ від 14 квітня 2015 року        

№ 553л) (табл. 1г). 
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Таблиця 1г. Акредитовані спеціальності (освітні програми) вищої освіти 

 
 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та  

найменування 

спеціальності 

 

Назва освітньої 

програми 

Позначка про 

акредитацію (так, 

потребує 

акредитації) 

ОС «Бакалавр» 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

 

- Економіка 

- Економіка та 

управління бізнесом 

так 

07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 

- Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

так 

075 Маркетинг 

 
- Маркетинг так 

071 Облік і 

оподаткування 

 

- Облік і 

оподаткування 

- Облік і аудит 

так 

12 Інформаційні 

технології 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

 

- Комп’ютерна 

інженерія 

потребує 

акредитації 

 (1 півріччя 2023 р.) 

ОПС «Молодший бакалавр» 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

 

- Економіка та 

управління бізнесом 

потребує 

акредитації 

 (1 півріччя 2024 р.) 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 
- Облік і аудит 

потребує 

акредитації 

 (1 півріччя 2024 р.) 

12 Інформаційні 

технології 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

 

- Комп’ютерна 

інженерія 

потребує 

акредитації 

 (1 півріччя 2024 р.) 

 

Здійснюється робота щодо підготовки до акредитації освітньої програми 

“Комп’ютерна інженерія” (спеціальність 123) за освітнім ступенем бакалавра. 

 

Таблиця 1д. Загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців  
 

Роки 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

МС* Б*  МС* Б* ФМБ* Б* ФМБ* Б* ФМБ* МБ* Б* 

РАЗОМ, осіб 405 180 405 180 405 180 405 180 405 100 180 

*(МС- молодший спеціаліст; ФМБ - фаховий молодший бакалавр; 

Б - бакалавр, МБ - молодший бакалавр) 
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Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану 

Освітній процес у другому семестрі 2021/2022 навчального року в Бізнес-

коледжі  розпочався очно. На виконання вимог законодавства України, 

розпорядчих документів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Черкаської облдержадміністрації навчання здійснювалося 

у змішаному форматі тільки для хворих на  COVID-19 здобувачів освіти та окремих 

академічних груп, у яких вони навчаються. В такому режимі Бізнес-коледж 

працював з 24 січня по 23 лютого 2022 року.  

 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення російської 

федерації, станом на 8.30 год. ранку було вжито таких заходів: 

- евакуація здобувачів освіти, що проживали в гуртожитку Бізнес-коледжу; 

- переведення науково-педагогічних та педагогічних працівників на 

дистанційну роботу; 

- організація роботи адміністрації навчального закладу та служби охорони у 

цілодобовому режимі; 

- забезпечення доступу до приміщень Бізнес-коледжу працівників окремих 

військових підрозділів за рішенням Черкаської облдержадміністрації. 

З огляду на реальне існування загроз життю і здоров’ю учасників освітнього 

процесу та оголошення в Україні воєнного стану на виконання Указу Президента 

України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженим Законом України від 24.02.2022 р. № 2102-ІХ «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» з 24 лютого в 

Бізнес-коледжі було тимчасово припинено навчання та запроваджено канікули до        

19 березня 2022 року. 

Вже 28 лютого в приміщенні гуртожитку Бізнес-коледжу було створено Центр 

по збору продуктів харчування та іншої гуманітарної допомоги для захисників 

України. З перших днів березня і до кінця 2022 року в Бізнес-коледжі також 

функціонував Центр з надання гуманітарної допомоги хворим дітям.  

Інформаційна безпека України в період воєнного стану важлива як ніколи, а 

боротьба з фейками та їхнім поширенням  може допомогти у перемозі над ворогом. 

Саме тому викладачі Бізнес-коледжу та студенти старших курсів долучилися до 

роботи кібервійськ України у березні 2022 року. 

Незважаючи на складну ситуацію, 17 березня відбулося урочисте вручення 

дипломів бакалавра 20 випускникам заочної форми навчання за спеціальностями 

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

«Облік і оподаткування». 
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З 19 березня 2022 року освітній процес поновлено в  дистанційному режимі з 

застосуванням синхронної та асинхронної форм навчання з використанням системи 

дистанційного навчання (далі - СДН) Moodle Бізнес-коледжу. Також З 28 березня 

розпочалися дистанційно також заняття для слухачів підготовчих курсів з 

підготовки до складання національного мультипредметного тесту. 

З  12 травня  Бізнес-коледж перейшов на змішану форму навчання за дозволом 

начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко (лист 

від 12.05.2022 р. №01-33/1583). 

В умовах воєнного стану вдалося вчасно завершити другий семестр 2021/2022 

навчального року та  провести успішну вступну кампанію. 

Впродовж червня-липня в Бізнес-коледжі реалізовано проект по 

переобладнанню підвального приміщення навчального корпусу №2 в найпростіше 

укриття місткістю 400 осіб. Укриття обладнане згідно «Рекомендацій щодо 

організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту 

персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти» та рекомендовано до 

використання комісією Черкаської обласної військової адміністрації (акт від 

15.08.2022 р.) 

Враховуючи наявність найпростішого укриття та безпекову ситуацію в             

м. Черкаси адміністрацією було прийнято рішення розпочати перший семестр 

2022/2023 навчального року з 15 серпня 2022 року (крім студентів першого курсу, 

на базі 11 класів, які розпочали навчання з 5 вересня) в очному форматі з метою 

підвищення якості освітнього процесу. Рішення було підтримане Вченою і 

Студентською радами Бізнес-коледжу та отримано дозвіл начальника Черкаської 

обласної військової адміністрації, генерал-майора Ігоря Табурця (лист від 

11.08.2022 р. №01/01-42/7734/01/01-42).  

Завдяки виваженим діям адміністрації вдалося забезпечити очну форму 

навчання впродовж серпня-грудня, крім періоду з 10 по 22 жовтня, коли безпекова 

та гуманітарна ситуація в м. Черкаси була небезпечною. В цей період контроль 

успішності студентів та викладання забезпечувалося завдяки використанню СДН 

Moodle, комунікаційних засобів Zoom, Viber, Telegram. 

Бізнес-коледж отримав у серпні 2022 року безкоштовний та розширений 

доступ до програмного забезпечення Zoom Meetings for Education, що дозволяє 

учасникам освітнього  процесу здійснювати запис зустрічей, а також  проводити 

навчальні заняття для 1000 учасників одночасно. 

За рахунок коштів спеціального фонду придбано два бензинових генератора 

для забезпечення функціонування чергових служб  Бізнес-коледжу.
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1. ОСВІТНЯ ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.1. Формування контингенту здобувачів освіти 

З метою формування сталого контингенту здобувачів освіти в Бізнес-коледжі 

здійснюється комплекс заходів щодо профорієнтаційної роботи. Реклама Бізнес-

коледжу поширюється шляхом оприлюднення інформації про його діяльність у 

соціальних мережах Facebook і Instagram; виданням і розповсюдженням буклетів, де 

міститься інформація про освітні програми, досягнення навчального закладу, умови 

прийому; офіційного веб-сайту csbc.edu.ua, який функціонує в інтерактивному 

режимі та інших засобів.  

У місцевих засобах масової інформації, в зв’язку їх низької ефективності 

впливу на майбутніх абітурієнтів, Бізнес-коледж платну рекламу не розміщує. 

Вступна кампанія у 2022 році здійснювалась 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 військової адміністрації, 

правоохоронних органів та громадських організацій.  

Обсяг регіонального замовлення станом на 1 вересня 2022 року становив 232 

особи (довідково: станом на 1 серпня 2021 року регіональне замовлення становило 

213 осіб, станом на 30 грудня 2021 року – 219 осіб). У грудні 2022 р. регіональне 

замовлення було збільшено на 8 місць і становить 240 осіб (розпорядження 

Черкаської обласної військової адміністрації від 05.12.2022 р. № 526). 

Бізнес-коледж щорічно, в повному обсязі, виконує показники прийому 

абітурієнтів на навчання за всіма спеціальностями на базі базової і загальної 

середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста, що затверджуються 

розпорядженням голови Черкаської облдержадміністрації. 

Дані щодо результатів вступної кампанії подані нижче в таблицях 2а, 2б, 2в.  

Уподобання абітурієнтів при виборі майбутньої професії не змінилися. Як і в 

минулому році найбільша кількість абітурієнтів, які подали заяви на вступ – це 

мешканці м. Черкаси (59,6%) і Черкаської області. Разом з тим, на навчання до 

Бізнес-коледжу вступили також мешканці Київської, Кіровоградської, Полтавської, 

Харківської, Луганської, Миколаївської, Донецької, Чернігівської, Івано-

Франківської та Запорізької областей. 
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Таблиця 2а. Результати подання заяв (БСО - базова середня освіта; ПСО - повна 

середня освіта) 

Освітній/освітньо- професійний 

ступінь  

Всього 

заяв, шт. 

Подано в 

електрон- 

ному 

вигляді, шт. 

Подано в 

паперо- 

вому 

вигляді, шт. 

Кількість 

вступни- 

ків, осіб 

Бакалавр (на базі ОКР молодший 

спеціаліст) 
92 92 - 78 

Молодший бакалавр (на базі ПСО) 15 15 - 6 

Фаховий молодший бакалавр (на базі 

БСО) 
556 556 - 240 

Фаховий молодший бакалавр (на базі 

ПСО) 
117 117 - 60 

ВСЬОГО 780 780 - 384 

 

Таблиця 2б. Найбільш популярні спеціальності серед вступників на основі базової 

середньої освіти 

Спеціальність Всього заяв, шт. 

121 Інженерія програмного забезпечення 141 

022 Дизайн 62 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 58 

123 Комп’ютерна інженерія 112 

 

Таблиця 2в. Конкурс заяв на одне місце регіонального замовлення 

Код та 

найменування спеціальності 

Конкурс на місця регіонального 

замовлення, осіб на 1 місце 

123 Інженерія програмного забезпечення 4,7 

022 Дизайн 2,7 

075 Маркетинг 2,9 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
2,8 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 3,0 

071 Облік і оподаткування 2,3 

121 Комп’ютерна інженерія 3,1 

051 Економіка 3,1 
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Впродовж 2022 року з різних причин з числа здобувачів освіти Бізнес-коледжу 

відраховано  104 особи (табл. 3).  Збільшення кількості відрахувань у 2022 р. 

пов’язано з запровадженням воєнного стану в Україні та виїздом неповнолітніх 

студентів з батьками за кордон з міркувань безпеки. 

 
Таблиця 3. Дані, щодо кількості відрахованих здобувачів освіти та причини їх 

відрахування, осіб 
 

Рік 

Відраховано осіб 

Всього 

з них, які навчалися Причини відрахування 

за 

бюджетні 

кошти 

за кошти 

фізичних і 

юридич- 

них 

 осіб 

невиконан 

-ня вимог 

навчального 

плану 

переведен 

-ня до інших 

закладів 

освіти 

за власним 

бажанням 

інші 

причини 

2018 43 9 34 23 5 15 0 

2019 56 19 37 21 8 27 0 

2020 56 16 40 17 3 35 1 

2021 72 21 55 26 3 46 1 

2022 104 38 66 28 0 76 0 

 
Впродовж 2018-2022 років загальна кількість вступників, зарахованих на 

навчання, та контингент здобувачів освіти залишаються практично сталими, що 

зумовлює відповідну стратегічну поведінку для забезпечення високих конкурентних 

позицій та лідерства в регіоні. Успішна організація освітнього процесу в 2 семестрі 

2021-2022 навчального року позитивно вплинула на формування контингенту 

здобувачів освіти в звітному періоді. Показники контингенту здобувачів освіти 

показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Показники контингенту здобувачів освіти, 2017-2022 рр., осіб 
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За даними Головного управління статистики у Черкаській області станом на 

початок 2021/2022 навчального року порівняно з попереднім навчальним роком 

кількість учнів у школах зменшилася на 400 осіб та становила 99,66% (довідково: 

така ж кількість учнів, а саме 117,6 тисяч осіб налічувалася в закладах загальної 

середньої освіти на початок 2010/2011 навчального року). При цьому, впродовж 

2010-2021 рр.  контингент здобувачів освіти в ЗВО зменшився з 11,3 до 4,2 тис. осіб. 

У закладах фахової передвищої освіти за той самий період контингент зменшився з 

41,3 до 28,8 тис. осіб. Тож, Черкащина продовжує втрачати студентську молодь, що 

засвідчує сталу кризу в освітній галузі, яка набуває незворотного характеру в умовах 

воєнного стану. 

На рисунку 2 наведено дані щодо контингенту здобувачів освіти в коледжах 

Черкаської області станом на 19 грудня 2022 року.  

 

 

Рис. 2. Порівняння контингенту коледжів Черкаської області (к-ть осіб) 

Побудована за даними: https://registry.edbo.gov.ua/ 

Отже, Бізнес-коледжу, не зважаючи на складну безпекову, гуманітарну та 

фінансову ситуацію в країні, вдається втримувати контингент здобувачів освіти  на 

стабільному рівні та залишатися лідером в Черкаському регіоні. 
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1.2. Профорієнтаційна робота  

Діяльність Бізнес-коледжу в сфері профорієнтаційної роботи триває 

безперервно протягом року й має плановий характер. 

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. 

Шостий рік поспіль проводяться безкоштовні курси програмування за 

напрямом Scratch для учнів 6-7 класів, та напрямом HTML/CSS для учнів 8-9 класів. 

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

партнерській підтримці всеукраїнської мережі клубів кодування Code Club UA.  

В 2022 році взяти участь в проекті IT KIDS виявили бажання та надіслали 

заявки 145 дітей міста Черкаси віком від 11 до 14 років. За результатами тестування 

було відібрано 45 слухачів та сформовано 3 групи за віковим критерієм. До роботи 

над проектом, крім викладачів, залучаються також студенти закладу вищої освіти. 

Враховуючи надзвичайно складні виклики сьогодення безкоштовні курси 

проводилися щотижнево в навчальних лабораторіях Бізнес-коледжу з 06 жовтня по 

21 грудня 2022 року. 

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 заклад вищої освіти. 

В 2022 році дні відкритих дверей проводилися в форматі онлайн-зустрічей. 

Важливою є й індивідуальна профорієнтаційна робота, яка полягає у 

запрошенні абітурієнтів на культурно-масові, освітньо-виховні заходи у Бізнес-

коледжі, організація майстер-класів та виставок. 

Останніми роками для професійної орієнтації все інтенсивніше 

використовуються можливості, які надає Інтернет та соціальні мережі. 

В 2022 році також застосовувалася практика поділу здобувачів освіти І курсу 

навчального закладу на групи для проведення занять з англійської мови відповідно 
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до рівня їх знань. Для цього всі здобувачі освіти І курсу, які вступають до Бізнес-

коледжу маючи базову середню освіту, тестуються. За результатами тестування вони 

розподіляються на групи залежно від виявленого рівня знань англійської мови. 

Такий підхід дозволяє суттєво покращити мовну підготовку студентів.  

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+» та співпраці 

з партнерами із США.  

Доведено, що це є детермінованим фактором, який сприяє залученню 

абітурієнтів, які навчалися в загальноосвітніх школах (класах) з поглибленим 

вивченням англійської мови.  

Підсумки профорієнтаційної роботи наведені в таблиці 4. 

 

Таблиця 4.  Показники формування контингенту здобувачів освіти, осіб 
 

 

Показник 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Подано 

заяв 

За- 

рахова

но  

Подано 

заяв 

За- 

рахова

но  

Подано 

заяв 

За- 

рахова

но 

Подано 

заяв 

За- 

рахова

но 

Подано 

заяв 

За- 

рахова

но 

ОС бакалавр 

ВСЬОГО 102 80 133 71 67 65 123 87 92 78 

денна 55 39 101 44 50 48 98 72 92 78 

заочна 47 41 32 27 17 17 25 15 - - 

ОС молодший бакалавр 

ВСЬОГО - - - - - - - - 15 6 

денна - - - - - - - - 15 6 

ОПС фаховий молодший бакалавр 

ВСЬОГО 493 276 769 279 543 286 525 312 550 300 

денна 493 276 769 279 543 286 525 312 550 300 

Разом 

з них, 595 356 902 350 610 341 648 399 657 384 

денна 548 315 870 323 593 324  623 384 657 384 

заочна 47 41 32 27 17 17 25 15 - - 

 

1.3. Методичне забезпечення освітнього процесу  

У звітному періоді методичною радою Бізнес-коледжу, відділеннями, 

кафедрами, цикловими комісіями здійснювалася цілеспрямована робота, метою якої 

було забезпечення високої якості освітнього процесу. У встановленому порядку 
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розроблялися та затверджувалися нові навчальні плани, робочі навчальні плани, 

робочі навчальні програми дисциплін. Силабуси з нормативних та вибіркових 

дисциплін розміщено на офіційному веб-сайті Бізнес-коледжу та на платформі 

Moodle. Впродовж року навчально-методичні матеріали оновлювалися та  

розміщувалися в СДН Moodle. 

Проведена перевірка навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін 

засвідчила 100% забезпеченість усіх навчальних курсів осучасненим навчально-

методичними забезпеченням.  

Викладачі постійно підвищують рівень навчально-методичної роботи з 

дисциплін, що викладають. Працюють над навчально-методичними розробками, які 

мають схвальні рецензії, пройшли апробацію, розглянуто та схвалено Методичною 

і Вченою радами та рішенням Вченої ради впроваджено в освітній процес Бізнес-

коледжу. У 2022 році було підготовлено та впроваджено в освітній процес 19 

навчально-методичних розробок. Деталізовані результати роботи над навчально-

методичними виданнями наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5. Навчально-методичні видання 

Рівень підготовки 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Загальноосвітня підготовка 4 5 8 7 9 

ОКР фаховий молодший бакалавр 

(молодший спеціаліст) 

5 5 15 18 5 

ОС бакалавр, молодший бакалавр 1 3 2 8 5 

Разом 10 13 25 33 19 

 

 

1.4. Практична підготовка здобувачів освіти 

Практична підготовка здобувачів освіти Бізнес-коледжу є однією з форм 

організації освітнього процесу та обов’язковим компонентом освітніх та освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів. Від якості виконання завдань у період 

практики залежить професійне становлення майбутнього фахівця. 

Внаслідок повномасштабних воєнних дій на території Україні у 2022 році 

було прийнято рішення організувати практичне навчання для здобувачів освіти у 

формі проходження практичних курсів на освітніх онлайн-платформах. Таким 

чином, студенти успішно завершили наступні курси:  
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Таблиця 6. Курси для проходження практичного навчання 

№ 

з/п 

Спеціальність Освітня 

платформа 

Назва курсів 

1. Економіка PROMETHEUS “Підприємництво: Хто ваш клієнт?”, “Основи 

фінансів та інвестицій”, “Як будувати бізнес 

онлайн”, “Фінансовий менеджмент” 

2. Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність  

PROMETHEUS “Як будувати бізнес онлайн”, “Соціальне 

підприємництво як шлях до фінансової 

сталості організацій громадянського 

суспільства” 

3. Облік і 

оподаткування 

PROMETHEUS “Етика професійного бухгалтера” 

4. Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

PROMETHEUS “Основи фінансів та інвестицій”, “Фінансовий 

менеджмент” 

5. Маркетинг PROMETHEUS “Цифровий маркетинг”, “Маркетинг: розробка 

та продаж пропозиції цінності”, “Як будувати 

бізнес онлайн” 

6. Дизайн Дія 

Creative Practice 

 

prjctr.com 

 

PROMETHEUS 

“Інклюзивний вебдизайн”, “Графічний 

дизайн. Композиція”, “Робота з Figma”, 

“Основи дизайну”, “UI/UX Дизайн”, “Як 

працює композиція”, “Як працює колір”, 

“Історія дизайну”, “Школи світового 

дизайну”, “Основи WEB UI розробки”, 

“Машинне навчання”, “Візуалізація даних” 

7. Інженерія 

програмного 

забезпечення 

PROMETHEUS “Основи тестування програмного 

забезпечення”, “Основи інформаційної 

безпеки”, “Основи WEB UI розробки 2022”, 

“Машинне навчання”, “Аналіз даних та 

статистичне виведення на мові r”, “ІТ-продукт 

з нуля: з чого розпочати та як розвивати” 

8. Комп’ютерна 

інженерія 

PROMETHEUS 

 

 

 

 

CISCO 

CAMPSTER 

“Основи інформаційної безпеки”, “Основи 

тестування програмного забезпечення”, 

“Основи WEB UI розробки 2022”, “Основи 

програмування CS50”, “Основи управління 

командами та проектами в IT” 

“Introduction to Cybersecurity”  

“Вступ до програмування” 
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При організації виробничої та переддипломної практик здобувачів освіти 

Бізнес-коледжу враховується необхідність постійного оновлення та розширення 

переліку баз практики, оскільки відбуваються зміни в програмах підготовки фахівців 

та на регіональному ринку праці. З метою якісної практичної підготовки майбутніх 

фахівців проводиться активна співпраця з такими організаціями як: Громадська 

спілка “Черкаси ІТ кластер”, компанія “Аудит Консалтинг Центр”, ПрАТ “МХП”, 

IT-компанії “Interlink”, “Triare” «СПД Україна», «Masters Academy», міжнародна 

логістична компанія “HedgeHog” тощо. Підписано Меморандуми про співпрацю з 

Черкаською обласною радою, ІТ-компанією “EPAM”, Департаментом кіберполіції 

Національної поліції України, згідно яких здобувачі освіти можуть проходити там 

практику.  

Група здобувачів освіти за спеціальністю “Інженерія програмного 

забезпечення” брали участь у ІТ-Марафоні від компанії “EPAM”, що також було 

зараховано як практичне навчання.  

Суттєвим досягненням у сфері практичної підготовки здобувачів освіти є 

забезпечення можливості проходження ними практики за кордоном. Дані щодо 

проходження здобувачами освіти практики за кордоном, починаючи з 2017 року, 

наведені в таблиці 7. 

 

Таблиця 7. Проходження здобувачами освіти Бізнес-коледжу практики за 

кордоном, осіб 
 

Рік проходження 

практики 

Країна проходження практики 
ВСЬОГО 

Латвія Болгарія ФРН США Велика Британія 

2017 25 21 3 - - 49 

2018 11 16 - - 4 31 

2019 20 6 - - - 26 

2020 - - - - - Карантин 

2021 3 9 - 1 - 13 

2022 - 10 - - - 10 

 

У 2022 році студенти Бізнес-коледжу також мали змогу проходити закордонне 

стажування, зокрема десять студентів пройшли літнє та зимове стажування у 

Болгарії. Всього за 2017-2022 рр. 129 здобувачів освіти пройшли практику за 

кордоном. 
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Міжнародна співпраця у галузі вищої освіти не лише підвищує якість та 

ефективність регіональної освіти, а й сприяє розвитку людського капіталу в 

кількісному та якісному вимірах. Тому накопичений досвід організації міжнародної 

роботи із залученням грантових коштів у Бізнес-коледжі підтвердив його лідерство 

в цьому напрямі серед коледжів України та закладів вищої освіти Черкащини і у 2022 

році. 

Важливим напрямом роботи є реалізації елементів дуальної форми здобуття 

освіти. Впродовж року здобувачі освіти та викладачі брали участь у  спільному 

пілотному проєкті-кооперації Бізнес-коледжу та Черкаської ІТ-компанії «Triare». 

Результатом співпраці став новий програмний комплекс «ISP»  (Individual Students 

Plan/ Індивідуальний план для студентів) ІТ-продукт, що буде інтегрований у 

2023році, в освітній процес Бізнес-коледжу. 

 

1.5. Моніторинг якості освіти 

Протягом звітного періоду одним з головних завдань діяльності Бізнес-коледжу 

залишалось забезпечення якості освітніх послуг. 

Упродовж звітного періоду в Бізнес-коледжі здійснювались такі заходи з 

оцінювання та контролю якості підготовки здобувачів освіти:  

- 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 11 академічних групах; 

- оцінювання захисту курсових робіт та звітів з виробничої практики; 

- підсумкове оцінювання випускників на екзаменах і під час складання 

кваліфікаційних іспитів.  

Здійснювався регулярний контроль за організацією навчального процесу в 

умовах воєнного стану, особливо при запровадженні дистанційного навчання. 

Результати моніторингу підтверджують задовільний рівень підготовки 

фахівців та організації навчального процесу у відповідності до нормативних вимог. 

 

1.6. Оцінювання якості викладання здобувачами освіти  

Системою внутрішнього забезпечення якості освіти в Черкаському 

державному бізнес-коледжі передбачено систематичне опитування здобувачів 

освіти з метою встановлення рівня задоволеності якістю викладання окремих 

освітніх компонент. Опитування проводиться анонімно два рази на рік в кінці 

https://www.facebook.com/CHSBC2021/?__cft__%5B0%5D=AZW7RICUBxnAuBunt3iYQmcPbKNlZNVYJAAfo5XnYWM-KeUoNlwnBJexf6kDDAn2pYxHS7PKD_Umtq4_rxvOLjnAy4L-tAAf2w62wwTrnp6DFB3jMGQdRykdIiYMbEHxoAR4ybdBrrTxIcHggm-7jSX6x2sBtqVpGrn8m-o8YpKiohbuP7DGGGVEFJIrjmRQJQo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CHSBC2021/?__cft__%5B0%5D=AZW7RICUBxnAuBunt3iYQmcPbKNlZNVYJAAfo5XnYWM-KeUoNlwnBJexf6kDDAn2pYxHS7PKD_Umtq4_rxvOLjnAy4L-tAAf2w62wwTrnp6DFB3jMGQdRykdIiYMbEHxoAR4ybdBrrTxIcHggm-7jSX6x2sBtqVpGrn8m-o8YpKiohbuP7DGGGVEFJIrjmRQJQo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TriareTeam?__cft__%5B0%5D=AZW7RICUBxnAuBunt3iYQmcPbKNlZNVYJAAfo5XnYWM-KeUoNlwnBJexf6kDDAn2pYxHS7PKD_Umtq4_rxvOLjnAy4L-tAAf2w62wwTrnp6DFB3jMGQdRykdIiYMbEHxoAR4ybdBrrTxIcHggm-7jSX6x2sBtqVpGrn8m-o8YpKiohbuP7DGGGVEFJIrjmRQJQo&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/TriareTeam?__cft__%5B0%5D=AZW7RICUBxnAuBunt3iYQmcPbKNlZNVYJAAfo5XnYWM-KeUoNlwnBJexf6kDDAn2pYxHS7PKD_Umtq4_rxvOLjnAy4L-tAAf2w62wwTrnp6DFB3jMGQdRykdIiYMbEHxoAR4ybdBrrTxIcHggm-7jSX6x2sBtqVpGrn8m-o8YpKiohbuP7DGGGVEFJIrjmRQJQo&__tn__=-%5DK-R
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кожного семестру в on-line режимі з використанням Google Forms у розрізі освітніх 

програм та рівнів освіти (молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, 

молодший бакалавр, бакалавр).   

За освітньою компонентою респонденти проводили оцінку кожного критерію 

за п'ятибальною шкалою:  від «0» - не відповідає дійсності до «5» - повністю 

відповідає дійсності, відповідаючи на наступні питання: 

1. Викладач на початку навчання пояснив вимоги щодо оцінювання з 

дисципліни і вони мені зрозумілі. 

2. Викладач добре пояснює матеріал та у зрозумілій формі викладає його 

студентам. 

3. Викладач є фахівцем з дисципліни, яку викладає та вміло організовує 

навчальний процес. 

4. Викладач вміє встановити і підтримувати добрий контакт з аудиторією у 

процесі викладання. 

5. Навчальних матеріалів для самостійного вивчення дисципліни достатньо і 

вони зрозумілі. 

6. У процесі навчання викладач стимулює моє прагнення до навчання. 

7. Викладач об’єктивно оцінює студентів. 

Поряд з кількісними оцінками за питаннями закритої форми опитування 

містить відкриті  питання, в яких здобувачам пропонувалося висловити власні 

враження та пропозиції.  

У 2022 році таке опитування проводилося у травні та грудні.  В залежності від 

освітньої програми та курсу навчання в опитуванні  взяли участь від 75% до 100 % 

здобувачів. Координують опитування завідувачі відділень, які виконують роль 

агентів з забезпечення якості освіти. За результатами опитування переважна 

більшість викладачів майже 95% отримали від 3,8 до 5 балів.  

Результати опитування обговорюються на засіданнях внутрішньої служби з 

забезпечення якості освіти; засіданнях  кафедр,  циклових комісій; Вченої ради та 

оприлюднюється на сайті коледжу.  

За результатами опитування розробляються рекомендації щодо покращення 

якості освітнього процесу, які обговорюються на засіданнях Вченої ради. 

 

1.7. Участь здобувачів освіти в олімпіадах, конкурсах та виставковій діяльності 

Здобувачі освіти беруть участь у олімпіадах та конкурсах, як обласного так і 

загальноукраїнського масштабів. У 2022 році, у зв’язку з впровадженням по всій 

території України воєнного стану, більшість заходів проводилися в онлайн-режимі 
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Дані щодо результатів такої участі у 2022 році подані в таблицях 8а, 8б та в       

додатку А. 

 

Таблиця 8а. Порівняльні дані, щодо результатів участі здобувачів освіти Бізнес-

коледжу в конкурсах, осіб 
 

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

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Міжнародний 4 1 - 40 8 

Всеукраїнський - 2 9 21 1 

Обласний/ 

регіональний 

8 6 13 9 4 

ВСЬОГО 12 9 21 70 13 

 

Таблиця 8б. Порівняльні дані, щодо участі здобувачів освіти Бізнес-коледжу в 

олімпіадах, осіб 
 

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

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обласна/ регіональна 5 2 - - - 

Всеукраїнська 15 17 - - - 

Інтернет-олімпіади 24 33 52 58 74 

ВСЬОГО 44 52 52 58 74 

 

Здобувачі освіти відділення дизайну активно долучаються до участі у 

виставковій діяльності та творчих конкурсах. Зокрема, у квітні 2022 року брали 

участь у міжнародній мистецькій акції “ВОЛЬНАНОВА”. Долучалися до участі в 

заходах до Дня художника в Обласному художньому музеї, відбулися зустрічі з 

автором персональної виставки «Сьомий», випускником Бізнес-коледжу, сучасного 

художника Дмитра Кришовського. 

Студенти відділення дизайну впродовж року активно брали участь у 

благодійних акціях та волонтерських заходах. Відбулася виставка студентки  

Каптановської В. у благодійному квартирнику на підтримку ЗСУ від “Української 

Волонтерської Служби”. В центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

“Жага життя” здобувачами освіти відділення дизайну було проведено наступні 

заходи: арт-терапію для дітей з обмеженими можливостями “Я і осінь”, майстер клас 

для дітей з обмеженими можливостями “Хеллоуїн”, а Науменко А. провела майстер-

класу з виготовлення вітальних листівок до свята “День дружби”.  Для дітей ТПО 

було проведено майстер клас з “Монотипії”. Роботи студентів-першокурсників в 
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рамках виставки-конкурсу “Інтер’єрні прикраси” було передано для благодійного 

онлайн-аукціону зі збору коштів на допомогу ЗСУ.  

У червні 2022 року здобувачі освіти Тарануха А., Назарова О., Черкашина К. 

долучилися до літературного онлайн-марафону, присвяченому пам'яті Тараса 

Шевченка “Єднаймо душі словом Кобзаря” з відеороботою “Віночок Кобзарю”.  

Грабович С. (гр. № 1Д-22) визнана лауреатом І ступеня за конкурсну роботу 

“Весняні іриси” V Всеукраїнського двотурового конкурсу образотворчого, 

декоративно-ужиткового та сучасного мистецтва “Битва жанрів ART”, а також 

посіла ІІ місце у Молодіжному АРТ- фестивалі.  

Переможцями Міжрегіонального фото, кінофестивалю “Осінні барви 

Буковини” стали здобувачі освіти групи  № 1Д-22:  

Гордієнко І.  у номінації:  

- БЛІЦ-фото - диплом ІІ ступеня: 

-  “Пейзаж” за роботу “Туманність” - диплом І ступеня; 

- “ Макрозйомка” за роботу “Схід сонця” - диплом І ступеня; 

Копитець К. у номінації: 

- “Експерементальне фото” за роботу “Movement”- диплом І ступеня; 

- “Архітектурна фотографіка” за роботу “Східні мотиви мого міста” - диплом 

ІІІ ступеня.  

З вересня 2022 року почав свою діяльність гурток “Історичного краєзнавства” 

(керівник  - Назарчук Н.Я., викладач-методист), учасниками якого є здобувачі освіти 

І-ІІ курсів, які вступили на базі базової середньої освіти. Діяльність гуртка 

направлена на  вивчення історико-культурного надбання українського народу, 

навколишнього природного середовища, формування краєзнавчих та туристсько-

спортивних знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти.  

Здобувачі освіти Бізнес-коледжу активно провадять наукову діяльність, 

долучаються до участі у фахових наукових конкурсах, публікують наукові статті у 

фахових виданнях, подають матеріали до участі у науково-практичних 

конференціях, мають друковані тези, сертифікати учасника конференції тощо. У 

2022 році понад 40 студентів коледжу долучилися до участі у ХІІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки 

України: погляд молоді” та близько 25 взяли участь у ХІV Всеукраїнській 

студентській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку ІТ-технологій в 

Україні”, які проводяться на базі Бізнес-коледжу.  

У 2022 році здобувачі освіти, освітннього рівня “бакалавр” брали участь 

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт “Black Sea Science 2022” за 
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напрямом “Економіка і управління”, який проводився на базі Одеського 

національного технологічного університету у березні-квітні 2022 року під 

керівництвом науковців кафедри економіки, підприємництва та маркетингу: 

Тертишна М.Р. (керівники Боровик Т.М., ст. викладач, Іванова І.В., доцент); Бузько 

А.С. (керівники Дернова І.А., доцент, Іванова І.В., доцент); Олішевич А. (керівник 

Гмиря В.П., доцент); та Михайлюков М., Шатунова А. (керівник Гриліцька А.В., 

доцент кафедри обліку та фінансів).За резултатами конкурсу здобувачка Тертишна 

М.Р. посіла ІІІ місце у фінальному етапі. 

Студенти, під науковим керівництвом публікують статті на актуальні теми, 

зокрема у фаховому виданні - Вісник післядипломної освіти: збірник наукових 

праць. Серія: “Соціальні та поведінкові науки” (Тертишна М.Р.); у збірниках 

наукових праць:  Вісник студентського наукового товариства Приватного закладу 

вищої освіти “Харківський технологічний університет “Шаг” (Постоловка Д.І., 

Фесенко В.О.,  Родная А.Є.); International Journal of Knowledge Transfer Management 

Studies: International Scientific E-Journal (Білик В.О.); Здоров’я і суспільство в умовах 

війни (Сіденко Н.В., Бузько А.С.). 

А також 43 студенти брали участь у Міжнародних, Всеукраїнських наукових 

конференціях за різними напрямами, які проводилися закладами вищої освіти 

України, це - ХVІІІ учнівсько-студентська наукова конференція “Наш рідний край: 

історія і сьогодення”, Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-

педагогічних працівників, І Міжнародна науково-практична конференція 

“Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних 

ситуацій-2022”, VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Облік, 

аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості 

підприємств”, І Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми 

розвитку фінансових систем”, І Міжнародна науково-практична інтернет 

конференція Recent Trends in Science, VІ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених “Фінансові механізми сталого розвитку України в 

умовах сучасних викликів”, VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція “Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку”,  ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Розвиток фінансово-

кредитних систем: виклики сьогодення”, ІІІ Всеукраїнська науково-методична 

інтернет конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Розвиток 

інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання 

дисциплін природничо-математичного циклу ІТМ*21плюс-2022”, ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція “Механізми забезпечення сталого розвитку 
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економіки: проблеми, перспективи, Міжнародний досвід”, Міжнародна науково-

практична конференція “Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри 

сьогодення: молодіжний погляд”, IХ Міжнародна науково-практична конференція 

“Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри”, VIII 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Фінансові інструменти 

регіонального розвитку”, ХСІХ Міжнародна науково-практична конференція 

“Проблеми та перспективи розвитку науки”, ІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-олімпіада “Mechanisms of Scientific and Technical potential Development, The 

20 th International Scientific Conference Information Technologies And Management”, 

Isma  University, Riga, Latvia тощо. 

 

1.8. Стан та розвиток фізичної культури і спорту 

У звітному періоді тенденції розвитку фізичного виховання та фізкультурно-

оздоровчої роботи серед студентської молоді розглядалися на засіданнях циклових 

комісій суспільних дисциплін і фізичного виховання. 

Головними критеріями ефективності фізичного виховання здобувачів освіти 

Бізнес-коледжу у звітному періоді були: 

–  знання та дотримання основ здорового способу життя; 

– знання основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм 

раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй 

фізичній активності; 

– знання основ методики оздоровлення та фізичного удосконалення 

традиційними і нетрадиційними засобами та методами фізичної культури; 

– знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння 

застосовувати їх на практиці; 

– набуття стійких навичок до щоденних занять фізичними вправами у 

різноманітних раціональних формах. 

Щомісячно на засіданнях циклових комісій суспільних дисциплін і фізичного 

виховання розглядають питання фізичного виховання студентів, проведення 

спортивно-масових заходів, організації роботи спортивних секцій. До складу комісій 

входять сім викладачів. 

Заняття з фізичного виховання у 2022 році проводилися згідно з розкладом в 

усіх академічних групах обсягом 2 години на тиждень. Викладачі проводять облік 

відвідування занять як аудиторних, так і секційних. Заліки проводилися в кінці 

семестру і включали наступні вимоги: фізична підготовка (контрольні нормативи), 

теоретичні знання. Враховуючи стан здоров'я сучасної молоді, на засіданні циклової 

комісії розглянуті та затвердженні контрольні нормативи для студентів Бізнес-



26 

 

 

коледжу. 

Цього року здобувачі освіти мали можливість займатися у спортивних секціях 

із волейболу, баскетболу, настільного тенісу, міні-футболу, фітнесу. Загальна 

кількість таких студентів - 130 особи. У зв’язку із введенням військового стану, 

збірні команди навчального закладу взяли участі у Спортивних іграх Черкаської 

області серед закладів освіти типу: коледжі, технікуми, тільки з одного виду- 

волейбол(юнаки). Команда Бізнес-коледжу посіла І місце. 

Заняття з фізичного виховання та спортивних секцій у 2022р. проводилися в 

спортивному залі та спортивному майданчику. 

У 2022 році у Бізнес-коледжі було проведено 2 масових фізкультурно- 

оздоровчих заходів, в яких взяли участь 60 здобувачів освіти: 

- першість з настільного тенісу; 

- першість з шахів; 

Порушень дисципліни і серйозних травмувань під час навчального процесу з 

фізичного виховання і тренувань не було. 

Активну допомогу в організації та проведенні всіх змагань у Бізнес- коледжі 

надає ГО “Спортивний клуб “Гермес”, яка була створена викладачами фізичного 

виховання у 2006 році. 

 

1.9. Підвищення кваліфікації викладачів 

Необхідною умовою забезпечення високої якості освітнього процесу та 

формування і розвитку креативної особистості є постійне підвищення кваліфікації 

викладацького складу. 

У 2022 році п'ятнадцять викладачів підвищили (отримали) педагогічні і 

кваліфікаційні звання. 

Доцент Кузнецова Н.Б. закінчила навчання в докторантурі ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Орел А.С., викладач фізики 

вступив до аспірантури Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького за спеціальністю 104 – фізика та астрономія; Богун М.М., вступив 

до аспірантури ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. 

Гетьмана” за  спеціальністю  – «Міжнародні економічні відносини». Магльована-

Конюшок Н.М., соціальний педагог, продовжує навчання в магістратурі 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за освітньою 

програмою “Педагогіка вищої школи”. Савченко Б.Ю., викладач дизайну, вступив 

до магістратури Черкаського державного технологічного університету за освітньою 

програмою “Дизайн”. 

Доцент Кузнецова Н.Б., завідувач кафедри економіки, підприємництва та 
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маркетингу пройшла стажування за Програмою «Еразмус+» Європейського Союзу 

у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвійська Республіка) 

у вересні 2022 року. 

Доцент Азьмук Н.А. взяла участь у Проєкті “SafetyNet: Боротьба з 

кібернасиллям проти жінок” (серпень-грудень 2022) та пройшла стажування у м. 

Берлін, ФРН. Проект був реалізований Global Project Partners e.V., ФРН спільно з 

НПО “Інститут Регіонального Розвитку” за фінансової підтримки Федерального 

міністерства закордонних справ Німеччини. В рамках проекту взяла участь у  

короткостроковому стажуванні у м. Берліні, ФРН. 

 З 2020 року було змінено умови підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників. У відповідності до Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (наказ МОН України 

№ 800 у редакції від 31.12.2019 року) підвищення кваліфікації здійснюється 

педагогічними працівниками щорічно, а науково-педагогічними працівниками не 

рідше 1 разу на 5 років. 

У 2022 році 83 педагогічних та науково-педагогічних працівники Бізнес- 

коледжу пройшли підвищення кваліфікації у різних суб’єктів у різних формах: 

- навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації у Черкаському 

обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників; 

- навчання в аспірантурі, докторантурі ДВНЗ “Київський національний 

економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, навчання в аспірантурі Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького, здобуття магістерського рівня 

вищої освіти в Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького та Черкаського державного технологічного університету;  

- отримання Державного сертифікату про рівень володіння державною 

мовою, Національна комісія зі стандартів державної мови; 

- підвищення наукового рівня в Центрі Українсько-європейського наукового 

співробітництва Волинський НУ ім. Л.Українки, European Academy of Science and 

Research; участь у науковому проекті Інституту економіки промисловості НАН 

України; 

- функціональне навчання у сфері цивільного захисту, ДСУНС Навчально-

методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;  

- підвищення кваліфікації шляхом участі у науково-методичних семінарах, 

що проводилися в Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. 

Жуковського “ХАІ”; семінарах практикумах, що були організовані ДНУ “Інститут 

модернізації змісту освіти” та Комітетом з фізичного виховання та спорту МОНУ; 

науково-практичному семінарі від Центральноукраїнського інституту розвитку 
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людини Університету “Україна”, онлайн-конференціях від Агентства 

результативного інтернет-маркетингу Webpromo та Академії інтернет-маркетингу 

WebPromoExpert, заходах від Аудит Консалтинг Центр;  

- онлайн-курси на освітніх платформах Національна онлайн-платформа “Дія. 

Цифрова освіта”, платформа відкритих онлайн- курсів “Prometeus”, Студія онлайн-

освіти EdEra, освітня онлайн-платформа Udemy, освітня платформа Stepik, ГО 

“Платформа освіти”;  

- онлайн-курси від ТОВ “Академія цифрового розвитку”, Мережева Академія 

Cisco, навчальний центр з підготовки ІТ спеціалістів DAN/IT Education, Google 

Analytics Academy;  

- участь у заходах ЧРВ Соціологічної асоціації України, Академії фітнесу 

Master, ГО “Київський молодіжний центр розвитку та співробітництва”, ГС 

“ВСМГО “Агентство соціальної діагностики та партнерства”, НДЦ суспільних 

відносин та соціально-політичного планування, Спілки молодих юристів України,  

Всеукраїнської спілки молодіжних громадських організацій, Інституту соціології 

НАНУ, Освітньої організації «Навчай для України»; 

- участь у майстер-класах, тренінгах від провідних фахівців у галузі дизайну, 

мистецтв; 

- участь у вебінарах фахового спрямування на онлайн-платформах 

TalkEn.Cloud, ТОВ Dinternal Education, а National Geographic Learning, в освітніх 

центр видавництва Linguist LTD, Cambridge University Press та видавництва 

“Лінгвіст”, Grade Education Centre (Cambridge Assessment English; 

- участь у програмах ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, ННІ менеджменту та освіти 

дорослих, Міжнародній школі лідерства від Української інженерно-педагогічної 

академії та ГО “Інноваційна генерація”; 

- навчальні курси, тренінги від ТОВ “Академія цифрового розвитку”, 

Мережевої Академії Cisco, навчального центру з підготовки ІТ спеціалістів DAN/IT 

Education, Google Analytics Academy;  

- майстер-класи запропоновані МЦФЕР-Україна та Спілкою 

автоматизаторів бізнесу; 

- участь у міжнародному науковому стажуванні за програмою академічної 

мобільності «Еразмус+» у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (м. 

Рига, Латвійська Республіка). 

Дані щодо підвищення кваліфікації викладачів Коледжу наведено в таблиці 9. 

 

 

https://s6834162.sendpul.se/sl/MjYxMTg2MTk1/e18349aa815e5c44454767ec2c32977fc9857s1/pl1
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Таблиця 9. Дані щодо підвищення кваліфікації викладачами  

Бізнес-коледжу, осіб 
 

Підвищення кваліфікації 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Курси підвищення кваліфікації 

(стажування) 

5 62 81 79 83 

2. Навчання      

- в магістратурі 4 2 1 2 2 

- в аспірантурі 1 1 1  1 

- в докторантурі 1  1 1 1 

3. Присвоєння кваліфікації (педагогічні 

звання за результатом атестації) 

4 6 8 14 15 

4. Захист дисертацій з присудженням 

вченого ступеня 

- 1 2 - - 

5. Стажування за кордоном 6 4 1 3 1 

6. Академічна мобільність - - 1 1 1 
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2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.1. Науково-дослідна робота  

 Пріоритетним напрямом науково-дослідної роботи Бізнес-коледжу є 

прикладні розробки на замовлення регіональних органів влади, підприємницьких 

структур області та міста Черкаси. 

Кафедрами Бізнес-коледжу здійснюються прикладні наукові розробки 

відповідно до затверджених тем науково-дослідних робіт (далі - НДР). 

У 2022 р. науково-педагогічні працівники брали активну участь в наукових 

дослідженнях за чотирма темами, що зареєстровані у Державній науковій установі 

«Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (див. табл. 10): 

 

Таблиця 10. Тематика науково-дослідних робіт кафедр 

№ 

з/п 

Назва НДР № державної 

реєстрації 

Характер НДР 

Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу 

1. Вплив та наслідки вірусної дисфункції на 

інституційний та соціально-економічний 

розвиток регіону 

 

0121U110851 

прикладна 

2. Організаційно-економічний механізм 

покращення родючості ґрунтів в умовах воєнного 

стану 

0121U112514 прикладна 

Кафедра обліку та фінансів 

3. Фінансово-облікове забезпечення діяльності 

суб’єктів господарювання 

0121U112047 прикладна 

Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій 

4.  Теоретичні та методологічні основи, 

інструментальні засоби створення та 

використання Інформаційних технологій 

0121U113384 прикладна 

 

В рамках, вказаних НДР у 2022 р., було підготовлено та опубліковано 28 статей 

у фахових наукових виданнях, 9 - у виданнях, які індексуються у наукометричних 

базах Scopus, Web of Science та 177 - в інших виданнях, у тому числі 14 розділів у 

колективних монографіях. 

У закладі вищої освіти відбувається активне залучення студентської молоді до 

НДР. Щорічно в рамках науково-дослідних тем кафедр відбуваються Студентські 

науково-практичні конференції “Проблеми і перспективи розвитку економіки: 
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погляд молоді” (90 учасників, 2022 р.) та “Тенденції розвитку інформаційних 

технологій в Україні” (22 учасника, 2022 р.) 

За даними інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української 

науки» 28 науково-педагогічних та педагогічних працівників мають 

наукометричний  показник  Гірша  у  базі  Google Scholar  від 1 до 11. Професор, 

д.е.н. Куклін О.В.  (h-індекс=11)  входить  до  ТОП-3,  а  доцент,  д.е.н. Азьмук Н.А. 

(h індекс=9) та професор, д.е.н. Пустовійт Р.Ф. (h-індекс=9) входять до ТОП-10 

найбільш цитованих вчених Черкащини за галуззю наук «Економіка», також 

професор, д.т.н  Заболотній С.В. (h-індекс=6) та к.т.н Бурмістров С.В. (h-індекс=5) - 

у ТОП-5 за галуззю наук «Інформатика» та д.пол.н. Васильчук Є.О. (h-індекс=6) - у 

ТОП-5 найбільш цитованих вчених за галуззю  наук «Суспільні науки». 

Загалом значення h-індексу на рівні 5 і більше мають 11 науково-педагогічних 

працівників Бізнес-коледжу, що становить 46% працівників, яким присуджено 

науковий ступінь доктора (кандидата) наук. 

Упродовж звітного року активно працювала Наукова рада, до складу якої 

входять науково-педагогічні працівники та студенти. Рада здійснює організаційну 

діяльність з планування та виконання прикладних науково-дослідних робіт, 

міжнародних науково-технічних проєктів, грантів тощо. 

Бізнес-коледж у січні 2022 року вперше увійшов до вебометричного рейтингу 

університетів світу «Webometrics Ranking of World Universities» та посідає 249 місце 

серед українських закладів вищої освіти, а за одним із показників рейтингу 

«відкритості/прозорості» (Excellence Rank) – 117 місце. За вищезгаданим 

показником  Бізнес-коледж посів перше місце серед університетів Черкащини. 

Також у 2022 році Бізнес-коледж був вперше  представлений у міжнародному 

рейтингу університетів за науковим індексом Альпера-Догера. Рейтинг заснований 

на індексі i10, індексі Хірша і рейтингах цитованості в Google Scholar. Бізнес-коледж 

– єдиний коледж України, що був включений до цього рейтингу і увійшов до ТОП-

150 університетів нашої країни.  

Найбільш успішним дослідником серед науково-педагогічних працівників 

коледжів України є професор Олег Куклін з показниками  h-індекс - 11, i10-індекс - 

11, загальна кількість цитувань – 444. При ранжуванні враховувалися також профілі 

в Google Scholar 17 викладачів Бізнес-коледжу. 
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2.2. Бібліотека 

Бібліотека Бізнес-коледжу у своїй діяльності за звітний період дотримувалася  

концепції Європейського Парламенту і Ради Європи  - освіта протягом усього життя. 

Бібліотека організовує свою діяльність спільно з педагогічним колективом 

відповідно до планів роботи і документації, що затверджується директором закладу 

вищої освіти. 

Головні завдання бібліотеки Бізнес-коледжу за звітний період полягали в 

забезпеченні якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування користувачів, сприянні формуванню їх світогляду, 

духовного розвитку шляхом популяризації кращих зразків літератури та мистецтва. 

Окремим напрямом діяльності працівників бібліотеки є здійснення перевірки 

наукових та методичних робіт здобувачів освіти та працівників на наявність 

запозичень з використанням сервісу «Unicheck». 

Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки навчального закладу протягом 

2022  року були: 

- забезпечення безкоштовного та безперешкодного доступу науково-

педагогічних працівників та здобувачами освіти до міжнародних наукометричних 

баз (Web of Science, Scienct Direct, Ebsco); 

- формування книжкового фонду відповідно до профілю коледжу та потреб 

здобувачів освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників; 

- поповнення електронного фонду бібліотеки працями науково- педагогічних 

та педагогічних працівників; 

- вивчення потреб та читацьких інтересів викладачів і здобувачів освіти. 

- забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного 

обслуговування, застосовуючи як традиційні, так і інноваційні форми роботи. 

- тісна співпраця з бібліотеками міста; 

- виховання гармонійної, відкритої до інтелектуального, духовного й 

творчого розвитку особистості. 

У бібліотеці сформовано універсальний книжковий фонд, який відповідає 

освітнім програмам і складається з творів світової класики та сучасної художньої 

літератури, наукових видань, навчально-методичної й педагогічної літератури, 

довідково-енциклопедичних видань та книг з інших галузей знань. Забезпечена 

бібліотека підручниками: 

- загальний фонд бібліотеки - 46477 екз. 

- навчальна література - 26703 екз. 
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- художня література - 19768 екз. 

Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими підручниками, навчальними 

посібниками, художніми виданнями. Бібліотека оперативно виконує опрацювання 

документів, що надійшли, веде облік бібліотечного фонду. 

Бібліотека обслуговує 1071 здобувачів освіти та 142 співробітники. Працює в 

режимі читального залу та абонементу. 

Кожного навчального року з студентами 1 курсу навчання проводяться 

ознайомчі бесіди про правильне користування бібліотекою та читальним залом. 

В читальній залі створені всі умови для підготовки курсових та кваліфікаційних 

робіт, щоденників та звітів з проходження здобувачами практики, а також 

самостійної підготовки до занять. 

У Законі України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» підкреслюється, що 

бібліотека - це інформаційний, культурний, освітній заклад, а бібліотечна справа - 

галузь інформаційної, культурно-просвітницької й освітньої діяльності. Виходячи з 

цього, тісно переплітаються розділи плану роботи бібліотеки та соціальних 

педагогів, кураторів, викладачів навчального закладу. Зокрема спільно розроблені та 

проведені виховні години, квести, літературно-музичні композиції, години пам’яті, 

урок-реквієм, свято української мови, День прапора та багато інших заходів. 

У звітному році співробітниками бібліотеки особлива увага приділялася 

патріотичному вихованню здобувачів освіти. З цією метою було проведено наступні 

заходи: 

1. Виставка-реквієм «А сотню вже зустріли небеса». 

2. Урок пам'яті «Пам'ятаємо про Героїв Крут». 

3. Інформаційна година «Голгофа голодної смерті». 

4. Година патріотизму на тему «Національні символи України - запорука нашої 

єдності». 

5. Краєзнавче читання «Розкажи, як вітер в полі, козаків носив на волі!». 

6. Година патріотизму до Дня Державного Прапора України «Державний символ 

України». 

7. Книжкова виставка до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди. 

Популярними серед користувачів в навчальному році були бесіди та огляди 

біля книжкових полиць. Цикл бесід було присвячено національно громадському та 

естетичному вихованню молоді: 

- «Вишиту шовком сорочку я у душі збережу»; 

- «Нова хвиля української літератури - скарб майбутніх поколінь»; 

- «Книги, що стали подією»; 



34 

 

 

- «Кращі письменники-фантасти»; 

- «Із мови починається мій рід»; 

- «У кожній думці Кобзаря живе могутня Україна». 

У стінах бібліотеки була проведена зустріч з черкаською поетесою Катериною 

Вербівською ,яка презентувала здобувачам освіти свою нову збірку віршів 

«Озолоти». 

Користувачі бібліотеки добре знайомі з фондом сучасної української 

літератури та активно відвідують бібліотеку як на протязі навчального року, так і 

беруть книги на літні канікули. 

Різноманітні книжкові виставки - це крок назустріч читачу. Тематика виставок 

була спрямована на виховання патріотизму, любові і бережливого ставлення до 

рідної мови, рідного краю, та висвітленню нових надходжень. При організації 

книжкових виставок і переглядів, перевага надавалась тим темам, що обумовлені 

освітнім процесом і що цікавлять в першу чергу користувачів бібліотеки. А саме: 

- «Я вірю в майбутнє твоє, Україно»; 

- «Черкащино моя, духовності скарбниця»; 

- «Є право - значить є надія»; 

- «Любов до мови творить націю». 

У бібліотеці оформлено постійно діючу книжкову виставку «Лідери освітніх 

ініціатив», де широко представлені роботи науковців та викладачів Бізнес-коледжу. 

Виставка постійно доповнюється матеріалами наукових конференцій, які 

проводяться як у навчальному закладі, так і за межами, та різними друкованими 

матеріалами викладачів і здобувачів освіти. 

Дієвою формою пропаганди книги за звітний період являлась співпраця з 

викладачами в проведенні Днів відділень та інших професійно-орієнтованих заходів. 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек спільно з кафедрою іноземних мов було 

проведено читацьку конференцію «Дім, де зігріваються серця!». Цей захід в 

бібліотеці є традиційним і сприяє підвищенню інтересу, як до бібліотеки так і до 

книги. 

Оновлюється і модернізується культурно-просвітницька робота бібліотеки 

Бізнес-коледжу, упроваджуються нові форми роботи, які раніше навіть не вважалися 

бібліотечними. Активну позицію бібліотека підтверджує й у різноманітних 

просвітницьких та волонтерських проєктах, поширених на формування української 

національної свідомості студентів. З початку повномасштабної збройної агресії росії 

працівники бібліотеки долучилися до роботи Центру збору гуманітарної допомоги 

для військових та надання гуманітарної допомоги хворим дітям, які були створені на 
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базі Бізнес-коледжу. 

Наприкінці 2022 року працівники бібліотеки започаткували акцію «Здай 

макулатуру - підтримай ЗСУ». Зібрані кошти направлені на допомогу батькам 

студентів, які служать у Збройних Силах України.  
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3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАЛУЧЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ 

ПРОВІДНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ФАХІВЦІВ ПРАКТИКІВ 

ТА НАУКОВЦІВ 

 

Освітня політика Бізнес-коледжу спрямована на співробітництво з 

міжнародними освітніми інституціями і інтеграцію з закладами – партнерами в США 

та країнах Європейського Союзу й отримання таким чином додаткових можливостей 

інтенсивного розвитку та конкурентних переваг. Заклад вищої освіти залишається 

лідером з питань організації міжнародного співробітництва та залучення грантового 

фінансування серед академій, інститутів та коледжів України. 

Протягом звітного періоду Бізнес-коледж взяв участь у таких міжнародних 

програмах та проєктах: 

1. Програма Європейського Союзу «Eразмус+» (Напрям КА1: Навчальна 

мобільність). 

Маємо суттєві результати: від початку реалізації першої програми у 2017 році 

вже вдалося залучити 89811 євро грантових коштів. 

Завідувачка кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, доцент Наталія 

Кузнецова протягом одного тижня брала участь у програмі стажування у Вищій 

школі менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвійська Республіка) у 

вересні 2022 року. Грант у розмірі 1405 євро було надано у рамках діючої Програми. 

Бізнес-коледж здобув фінансування на 2023 - 2025 роки в обсязі 92 тисячі євро. 

Згідно з новим грантовим договором студенти знову зможуть навчатися у Вищій 

школі менеджменту інформаційних систем ISMA протягом семестру, а викладачі та 

адміністративний персонал проходити стажування протягом тижня за рахунок 

коштів фонду Європейського Союзу. Навчальний заклад співпрацює з Вищою 

школою ISMA з 2016 року.  

2. Проєкт «SafetyNet: Боротьба з кібернасиллям проти жінок». Реалізовується 

некомерційною асоціацією «Global Project Partners e.V» м. Берлін спільно з 

Інститутом регіонального розвитку  за фінансової підтримки Федерального 

міністерства закордонних справ Німеччини. 

З 28 листопада по 02 грудня заступник директора з навчально-методичної 

роботи, доцент, д.е.н. Надія Азьмук отримала грант та взяла участь у тижневому  

стажуванні в м. Берлін. 

В рамках проведених заходів відбувся обмін досвідом з німецькими колегами з 

проєктних організацій та учасниками з Молдови та Грузії щодо успішних практик 

попередження, виявлення, протидії та захисту від кібернасилля. 

https://www.facebook.com/hashtag/safetynet?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV7xt4lEQnNnpOP_hqC4-ZF03CA-ARf7ES9mH39CPq_G9r6E4dt6M4JexgGCfo7HvT16cRRn0FYuXvLt4Hf5tkmlwb5wxVxugxkX9aE-Gu7Ufosp-KQrlr6cU5_O7Ugg2tUq8Njl-cgIPjXZ-dfRm7swDVr1kKesLg-yepZbW_W4S6TZRQ7YCgz_alkhjuCqP9qKdSpojpLV1X0w7MUJXd8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/safetynet?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV7xt4lEQnNnpOP_hqC4-ZF03CA-ARf7ES9mH39CPq_G9r6E4dt6M4JexgGCfo7HvT16cRRn0FYuXvLt4Hf5tkmlwb5wxVxugxkX9aE-Gu7Ufosp-KQrlr6cU5_O7Ugg2tUq8Njl-cgIPjXZ-dfRm7swDVr1kKesLg-yepZbW_W4S6TZRQ7YCgz_alkhjuCqP9qKdSpojpLV1X0w7MUJXd8&__tn__=*NK-R
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3. Програма Державного департаменту США «Ініціатива місцевих коледжів», 

яка адмініструється Посольством США в Україні. За програмою залучено 50000 

доларів США грантових коштів. 

Студентка бакалаврату Фалілеєва Вероніка (група № МА-21, спеціальність 

«Маркетинг») здобула грант від Державного департаменту США на участь у 

програмі, що була вперше запроваджена в України у 2021 році для п’ятьох студентів. 

Грант надав можливість однорічного академічного навчання у Коледж ду Пейдж (м. 

Глен-Еллін, штат Іллінойс) з серпня 2021 року по травень 2022 року. За підсумками 

навчання студентка отримала відповідні сертифікати. Програма у повному обсязі 

покрила фінансові витрати.  

У грудні 2022 року, за погодженням Посольства США в Україні, розпочато 

конкурсний відбір серед здобувачів освіти для участі у програмі на 2023-2024 

навчальний рік. 

4. Програма післядипломної економічної освіти випускників університетів, яка 

адмініструється Центром економічних досліджень і післядипломної освіти при 

Карловому університеті і Чеській академії наук, м. Прага, Чехія. 

Доцент кафедри обліку та фінансів Михайло Криворучко  був повторно 

включений до складу учасників Програми на 2022 рік. 

5. Програма «Коледжі Об’єднаного Світу» Національного комітету освітньої 

програми «United World Colleges», (м. Маастрихт, Королівство Нідерландів). 

Студент 2 курсу, Денис Кладко (група № 2П-21 за спеціальністю «Інженерія 

програмного забезпечення») отримав грант на навчання протягом двох років з 8 

вересня 2022 р. у міжнародному коледжі м. Маастрихт. Розмір гранту склав                  

59 000 євро. 

6. Програма «Ігрове мистецтво та дизайн» у Ванкуверському інституті медіа-

мистецтв, (м. Ванкувер, Канада). 

Студенти 3 курсу, Пшегорський Станіслав і Масол Іван (група № 1П-19 за 

спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення») отримали грант на річне 

навчання в Ванкуверському інституті медіа-мистецтв, м. Ванкувер, Канада. 

Загальний розмір грантів слав 76 000 доларів США. 

7. Програма навчання в Оксфордському університеті Брукса, курс «Мистецтво, 

гуманітарні науки та право».  

Студент 4 курсу Кривошия Ярослав (спеціальність «Інженерія програмного 

забезпечення») вступив та розпочав навчання в Оксфордському університеті Брукса 

на курсі «Мистецтво, гуманітарні науки та право». Термін навчання – 4 роки з 

можливістю отримати кредиту на навчання та стипендію. 
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8. Програма літнього та зимового оплачуваного стажування у сфері готельно-

ресторанного бізнесу, Болгарія. 

Влітку 2022 року п’ятеро здобувачів освіти взяли участь у програмі стажування 

на підприємствах курортного комплексу «Албена» та п’ятеро здобувачів освіти 

взимку на підприємствах готельно-ресторанного комплексу у м. Банско. Загалом – 

десять учасників. 

9. Вебометричний рейтинг «Webometrics Ranking of World Universities». 

Бізнес-коледж за результатами 2022 року серед 312 закладів вищої освіти 

України представлений в найбільшому академічному рейтингу університетів 

«Webometrics Ranking of World Universities». За загальним показником Бізнес-

коледж посів 249 місце серед національних ЗВО та 3 місце серед коледжів країни. За 

показником «Відкритість/Прозорість» цього рейтингу Бізнес-коледж зайняв 117 

позицію та став першим серед університетів Черкащини.  

10. Рейтинг університетів за науковим індексом Альпера-Догера. 

Бізнес-коледж – єдиний коледж України, що увійшов до цього міжнародного 

рейтингу. Рейтингування навчальних закладів базувалося на значеннях індексу 

Гірша, i10- індексу та загальної кількості цитувань науковців ЗВО, профіль яких є в 

Google Scholar.  

11. Сертифікований англомовний курс «Основи ефективної комунікації» від 

Бровард Коледжу, США. 

З метою підвищення якості освітнього процесу та інтернаціоналізації освіти 

завдяки зростанню потенціалу закладу вищої освіти щодо залучення американських 

викладачів вперше було запроваджено викладання навчальної дисципліни коледжів 

США.  

З 09 вересня по 11 листопада для 16 студентів молодших бакалаврів та 

бакалаврів  проходив безкоштовний сертифікований англомовний курс «Основи 

ефективної комунікації» від Бровард Коледжу, США. Курс викладала доктор Андреа 

Апа за сприяння департаменту міжнародної освіти під керівництвом доктора Девіда 

Мура. Орієнтовна вартість курсу 1600 доларів.. 

12. Проєкт Польсько-американського фонду свободи «Навчальні візити до 

Польщі». 

Студентка бакалаврату Сіденко Наталія, група №ПТ-21, спеціальність 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» виграла грант та взяла участь у 

навчальному візиті за програмою Польсько-американського фонду свободи 

«Навчальні візити до Польщі». Наталія взяла участь у Літній академії, під час якої 

учасники відвідали міста Польщі та Словаччини, пізнавали культуру, політику, 

https://www.facebook.com/hashtag/study_tours_to_poland?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbSdvG-9Kv6WnHDAj-xH7LD6xRSdSU_ENeAPrr5dw4ATMtfdQJwUBXs4IeMnxjAnp7hqp8Ep7tKwlgiEDNoCJydFNGFD_mR7tqN7AhuLcvBOFOpnJg4p2snmwAxI2XXNbvmK1sxNuNejrTPmx64yImQk-7sbCvSM-8qQ88Zh9lZV1yj57UcqKe4ZmMO2O9tTgpnsGUUNak_7K5in9wGoc6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/study_tours_to_poland?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbSdvG-9Kv6WnHDAj-xH7LD6xRSdSU_ENeAPrr5dw4ATMtfdQJwUBXs4IeMnxjAnp7hqp8Ep7tKwlgiEDNoCJydFNGFD_mR7tqN7AhuLcvBOFOpnJg4p2snmwAxI2XXNbvmK1sxNuNejrTPmx64yImQk-7sbCvSM-8qQ88Zh9lZV1yj57UcqKe4ZmMO2O9tTgpnsGUUNak_7K5in9wGoc6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/study_tours_to_poland?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbSdvG-9Kv6WnHDAj-xH7LD6xRSdSU_ENeAPrr5dw4ATMtfdQJwUBXs4IeMnxjAnp7hqp8Ep7tKwlgiEDNoCJydFNGFD_mR7tqN7AhuLcvBOFOpnJg4p2snmwAxI2XXNbvmK1sxNuNejrTPmx64yImQk-7sbCvSM-8qQ88Zh9lZV1yj57UcqKe4ZmMO2O9tTgpnsGUUNak_7K5in9wGoc6&__tn__=*NK-R
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релігію, історію, національні переконання і принципи країн на їх шляху до вступу в 

Європейський Союз та переймали досвід становлення європейської держави для 

реалізації власних ініціатив уже в Україні. 

Участь у міжнародних проєктах вимагає від викладачів та здобувачів освіти 

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

умови для її опанування. Функціонують п’ять мовних лабораторій, оснащених 

сучасним мультимедійним обладнанням, необхідним для впровадження новітніх 

методик викладання іноземних мов. З метою поглибленого вивчення мови створено 

групи Intermediate, Upper-Intermediate. Продовжено викладання вибіркової 

дисципліни «Communicative English» та введено вибіркову дисципліну «English for 

Career Development» для студентів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 

«Комп’ютерна інженерія». Придбано комплекти підручників English File 

видавництва Oxford за рівнями Pre Intermediate, Intermediate. Працюють додаткові 

курси з вивчення англійської мови для здобувачів освіти та викладачів (три групи) з 

метою досягнення рівня «В2» та отримання сертифікату. Під час навчання 

використовуються підручники провідних британських видань Oxford, Pearson, 

Express Publishing. 

Крім того, було організовано такі напрями роботи: 

     1. Культурно-просвітницькі заходи з інформаційно-культурним центром «Вікно 

в Америку» при Черкаській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тараса 

Шевченка (участь в англомовних заходах). 

     2. Участь здобувачів освіти Бізнес-коледжу у ХІІ Всеукраїнській грі з англійської 

мови «Пазл 2022», пройдено І тур. 

     3. Проведення онлайн зустрічей в рамках освітнього партнерства з паном Дагом 

Джонсом, керівником програм технологічних квестів, директоркою Міжнародного 

центру Сарою Лополіто, директоркою офісу по роботі з міжнародними студентами 

та викладачами Сюзанною Маркучі, заступником директора інституту 

американської мови та культури Ерканом Балчі з Університету Кларка (м. Вустер, 

штат Массачусет, США). 

     4. Проведено цикл відкритих лекцій: 

- «Світ ресурсів та послуг» від партнерів Бізнес-коледжу у США – Санта-Фе 

Коледжу. Захід відкрила помічник віце-президента з навчальної роботи Санта-Фе 

Коледжу Вілма Фуентес, про ресурси та послуги для студентів під час своєї 

презентації розповіла директорка бібліотеки коледжу Ненсі Лемпінен-Ліді та 

співробітник бібліотеки Мішель Фазано; 

- «Вища освіта та американська мрія», спікером якої виступив декан 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbSdvG-9Kv6WnHDAj-xH7LD6xRSdSU_ENeAPrr5dw4ATMtfdQJwUBXs4IeMnxjAnp7hqp8Ep7tKwlgiEDNoCJydFNGFD_mR7tqN7AhuLcvBOFOpnJg4p2snmwAxI2XXNbvmK1sxNuNejrTPmx64yImQk-7sbCvSM-8qQ88Zh9lZV1yj57UcqKe4ZmMO2O9tTgpnsGUUNak_7K5in9wGoc6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbSdvG-9Kv6WnHDAj-xH7LD6xRSdSU_ENeAPrr5dw4ATMtfdQJwUBXs4IeMnxjAnp7hqp8Ep7tKwlgiEDNoCJydFNGFD_mR7tqN7AhuLcvBOFOpnJg4p2snmwAxI2XXNbvmK1sxNuNejrTPmx64yImQk-7sbCvSM-8qQ88Zh9lZV1yj57UcqKe4ZmMO2O9tTgpnsGUUNak_7K5in9wGoc6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWbSdvG-9Kv6WnHDAj-xH7LD6xRSdSU_ENeAPrr5dw4ATMtfdQJwUBXs4IeMnxjAnp7hqp8Ep7tKwlgiEDNoCJydFNGFD_mR7tqN7AhuLcvBOFOpnJg4p2snmwAxI2XXNbvmK1sxNuNejrTPmx64yImQk-7sbCvSM-8qQ88Zh9lZV1yj57UcqKe4ZmMO2O9tTgpnsGUUNak_7K5in9wGoc6&__tn__=*NK-R
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департаменту міжнародної освіти, доктор Девід Мур, Бровард Коледж, США. 

     5. Цикл інтерактивних онлайн занять з англійської мови за участю волонтера 

Метью Вебстера, який отримав ступінь бакалавра в Університеті Південної 

Кароліни, США та магістра наук в Науково-технічному інституті Гванджу, Південна 

Корея за фахом «Електротехніка та інформатика». 

     6. Англомовний круглий стіл до Всесвітнього дня культурного розмаїття заради 

діалогу та розвитку із запрошеним спікером зі США доктором Дужон Джонсоном.  

     7. Англомовний воркшоп «Секрети успішного інтерв’ю», спікером якого 

виступив доктор Дужон Джонсон. 

У сучасному світі становлення суспільства, що ґрунтується на знаннях, 

супроводжується зростанням значення людських ресурсів, безпрецедентним 

розширенням інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя, 

зокрема в освіті.  

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 2022 році було проведено ряд позааудиторних заходів з професійної 

орієнтації (додаток Б). До заходів були залучені як українські, так і іноземні фахівці.  
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Питання кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, насамперед,  

формування та постійне удосконалення якісного потенціалу науково-педагогічних 

та педагогічних кадрів в умовах воєнного стану постійно залишається у центрі уваги 

директорату Бізнес-коледжу. 

В Бізнес-коледжі на постійній основі працює 88 педагогічних та науково-

педагогічних працівників, з яких 5 докторів наук (з них 3 професора) та                           

19 кандидатів наук (з них 10 доценти). Встановлена кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої категорії» 41 викладачу, у тому числі мають педагогічне звання 

«викладач-методист» – 24 особи, «старший викладач» - 7 осіб. Середній вік 

викладачів складає 45 років. 

З метою посилення кадрового складу та підвищення якості забезпечення 

освітнього процесу в штат Бізнес-коледжу були прийняті дванадцять  викладачів та 

два вихователя гуртожитку, в тому числі три викладачі мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», один - педагогічне звання «викладач-

методист», один – доцент, кандидат філологічних наук та один – доцент, кандидат 

економічних наук. П’ять педагогічних працівників Бізнес-коледжу отримали 

тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу, переїхали жити за кордон та 

були звільнені за власним бажанням у 2022 році. 

Вісім викладачів закладу освіти мають сертифікати, які підтверджують 

володіння англійською мовою на рівні В2. Один викладач є випускником 

магістратури університету штату Вірджинія, США. 

В останні п’ять років зберігається стійка тенденція до збільшення загальної 

кількості чисельності науково-педагогічних (педагогічних) працівників з науковими 

ступенями, що пояснюється постійним розвитком викладацького складу Бізнес-

коледжу. В загальній структурі штатних викладачів їх частка становила 27%.  

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 педагогічного/ 

науково-педагогічного працівника 

Середня норма 

годин на 

1 викладача 

Співвідношення ставок 

викладачів до контингенту 

здобувачів освіти 

2018 49 021 720/600 645 14 

2019 52 863 720/600 601 13 

2020 45 153 720/600 579 13 

2021 46 726 720/600 730 13 

2022 54532 720/600 682 12 
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Бізнес-коледж має всі можливості для подальшого підвищення якості 

освітнього процесу, оскільки поряд з молодими педагогічними працівниками 

працюють і передають їм досвід викладачі, які мають значний досвід наукової і 

практичної роботи.  Тому викладацький склад Бізнес-коледжу здатен швидко 

впроваджувати освітні новації, не втрачаючи багаторічного педагогічного досвіду. 

Щорічно представники трудового колективу Бізнес-коледжу за досягнення в 

професійній та громадській діяльності отримують почесні відзнаки, що свідчить про 

високу оцінку їх діяльності органами державної влади. Зокрема, Кукліну О.В., т.в.о. 

директора, Указом Президента України № 676/2022 від 30 вересня 2022 року 

присвоєно почесне звання України – «Заслужений працівник освіти України».  

Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом»  

нагороджено Кукліна О.В., т.в.о. директора, Бондаренка В.М., заступника директора 

з адміністративно-господарської діяльності та Гнідаша І.А., інженера з ремонту. 

Відзнаками Міністерства освіти і науки України нагороджено: 

- Грамотами - Бондаренка В.М., заступника директора з АГР та Фай В.С., 

викладача математики; 

- Подяками - Дернову І.А., заступника директора з навчальної роботи та 

перспективного розвитку і Ситник І.П., соціального педагога. 

Дані про нагородження працівників Бізнес-коледжу за 2018-2022 роки подані в 

таблиці 12. 

 

Таблиця 12. Нагородження працівників, осіб 

 
Нагороди/відзнаки 2018 2019 2020 2021 2022 

Державні нагороди України - 1 - - 1 

Стипендії Президента України 1 1 2 - - 

Грамоти Верховної ради України - - - - 3 

Подяки, Грамоти МОН України 3 3 4 7 4 

Нагрудні знаки МОНУ “За наукові досягнення” та 

“Василь Сухомлинський” 
- - - 3 - 

Відзнаки Черкаської обласної державної(військової)  

адміністрації та Черкаської обласної ради  
1 6 6 9 6 

Відзнаки Черкаської міської ради та Черкаського 

міськвиконкому 
- 2 - 4 2 

Відзнаки Управління освіти і науки Черкаської 

обласної державної адміністрації 
3 3 5 4 5 

Інші відзнаки 3 21 - 12 7 

ВСЬОГО 11 37 17 39 27 
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5. ВИХОВНА РОБОТА 
  

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, як 

комплексна система і цілеспрямована діяльність закладу освіти, є основою виховної 

роботи. 

За минулий рік у Бізнес-коледжі проведено виховні, благодійні та культурно-

просвітницькі заходи. Це і тематичні зустрічі, круглі столи, тренінги, відкриті лекції, 

майстер-класи, конференції, студентські екологічні акції, а також заходи з 

використанням різних форм дистанційної комунікації між учасниками навчально-

виховного процесу. 

За рахунок коштів спеціального фонду проводилися 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 та економічний «Бізнес-клуб». З 

метою розвитку лідерських якостей здобувачів освіти діє «Школа молодого лідера».  

Разом з тим особливу увагу привертає ряд масштабних благодійних акцій та 

проєктів. 

З перших днів війни у гуртожитку Бізнес-коледжу активісти  організували 

Центр по збору продуктів харчування для захисників України, куди всі бажаючі 

приносили овочі, крупи, м’ясні вироби, а також одяг та засоби гігієни, які передавали 

бійцям з територіальної оборони або відправляли на фронт. 

Створено Центр збору гуманітарної допомоги хворим дітям, що функціонує на 

базі Бізнес-коледжу. Мета такого центру – підтримка як черкаських родин, так і 

сімей, які тимчасово переїхали на проживання у Черкаську область внаслідок 

воєнних дій. Волонтери центру успішно реалізували благодійні проєкти:  

1. Адресна доставка гуманітарної допомоги дітям хворим на туберкульоз. З 

кінця березня, протягом двох тижнів, команда волонтерів залучила фінансові 

ресурси, придбала та закінчила комплектування гуманітарних пакунків 42 дітям, 

хворим на туберкульоз, а 12-13 квітня здійснила їх оперативне адресне доставлення 

в межах Черкаської області. Всі родини черкащан, включаючи сім'ї, що рятуються 

від війни, батьки з немовлятами та діти, які лікуються у відділенні дитячого 

туберкульозу КНП «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер ЧОР» 

(село Геронимівка) отримали продовольчі набори, медикаменти, солодощі та засоби 

гігієни для дітей. Аптечка першої допомоги була погоджена із головним лікарем 

диспансеру Мироном  Олійником та завідуючою відділенням дитячого туберкульозу 
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Світланою Євтєєвою. Вона включала в себе: протизапальні, аналгетичні і 

жарознижуючі препарати; антибіотики; протикашльові засоби; протимікробні 

засоби; протидіарейні засоби; краплі назальні; розчини для зовнішнього 

застосування (перекис водню, брильянтовий зелений, хлоргексидин); бинт; вату; 

стерильні серветки; пластирі бактерицидні. Продовольчі набори складалися з 

наступних позицій: олія соняшникова, макаронні вироби, крупа вівсяна, крупа 

манна, крупа гречана, рис, сіль, борошно, цукор, фрукти, молоко згущене, фрукти 

консервовані, горошок консервований, кукурудза консервована, цукерки, печиво. 

Ініціатором соціального проєкту виступив депутат Черкаської обласної ради, 

професор Олег Куклін, координатором – член Громадської ради при Черкаській 

облдержадміністрації Максим Богун. 

2. Допомога немовлятам, що лікуються у протитуберкульозному диспансері. 

Було організовано адресну допомогу немовлятам, які знаходяться на  стаціонарному 

лікуванні у КНП «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер ЧОР», 

зокрема  для  немовлят придбали та привезли першочергові необхідні речі: 

комплекти постільної білизни, подушки, ковдри дитячі, дитяче харчування, вітамін 

D, необхідні медикаменти, засіб для прання дитячої білизни. Усі немовлята були 

забезпечені дитячим харчуванням, одягом, постільною білизною та всім необхідним. 

3.  Разом з благодійною організацією «100% ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ» фінансово 

допомагали  родинам із дітьми, де є хворі на СНІД.  

4.  Грошова матеріальна допомога. Дана допомога була надана  дорослим, 

хворим на СНІД, які звернулися  до депутата Черкаської обласної ради  Олега 

Кукліна. 

5. Гуманітарна допомога найменшим дітям родин-переселенців із м. 

Сєвєродонецьк, які наразі проживають у санаторії Мошногір'я. Сім’ї отримали речі 

та продукти першої необхідності, що завжди потрібні в побуті: засоби гігієни; дитячі 

косметичні засоби; підгузки; вологі серветки; дитячий одяг; рушники; дитяче 

харчування, соки та пюре. 

Соціально-культурний проєкт до Міжнародного дня захисту дітей організували 

активісти Бізнес-коледжу разом з партнерами. 1 червня провели культурний захід 

для 49 евакуйованих дітей з м. Сєвєродонецьк, які разом з родинами  перебувають у 

санаторії Мошногір'я. Волонтери підготували 10 локацій, на яких відбулися цікаві 

та різноманітні конкурси, розваги та майстер-класи для дітей. Старші діти із 

захопленням взяли участь у квесті «Україна єдина!», завданням якого було 

об’єднати міста нашої держави, для молодших був проведений танцювальний 

флешмоб з виконання танцю «Ми з України». Представники кафедри дизайну 
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запрошували всіх бажаючих на патріотичний аквагрим, а викладачі кафедри 

фізичного виховання провели спортивні змагання, марафон єднання і танцювальний 

челендж. Також розважали дітей аніматори у костюмах героїв популярних 

мультфільмів. На локації з мольбертами діти малювали Україну, якою вони її 

уявляють та майбутню перемогу у теперішній війні. Надалі ці малюнки організатори 

передадуть захисникам нашої країни на передову. Усі діти отримали подарунки та 

морозиво від партнерів заходу. Організаторами заходу до Міжнародного дня захисту 

дітей виступили: Олег Куклін, депутат Черкаської обласної ради; ГО «Черкаська 

молодіжна громадська організація «Молодь для молоді»; Студентська рада 

Черкаського державного бізнес-коледжу; роздрібна мережа «Файно Маркет». 

Волонтерська діяльність асоціації випускників за кордоном. 

Бізнес-коледж приділяє значну увагу формуванню проактивної позиції 

студентів, тому маємо багато випускників, що організували досить масштабну 

волонтерську підтримку за кордоном. Наші найбільш вражаючі волонтерські 

ініціативи: 

1) Іспанія / «ЙДУ 1000 КМ ЩОБ ЗІБРАТИ 1 МЛН ГРН» Ольга Євса 

Випускниця  2016 року Ольга Євса вирішила оригінальним способом 

долучитися до збору допомоги для добровольців на фронті. Вона поставила за мету 

пройти пішки 1000 км з Франції до Іспанії, щоб зібрати 1 мільйон гривень на потреби 

військових: зимову форму, шоломи, активні навушники тощо.  

2) Чехія / Роксолана Тертишник 

На початку повномасштабної війни випускниця 2009 року Тертишник 

Роксолана організувала збір коштів для закупівлі та доставки медичної допомоги 

рідному місту Черкаси з міста Брно у Чехії, де вона наразі проживає. Завдяки 

підтримці небайдужих чехів та української діаспори вдалося зібрати 106 тис. крон – 

це 140 тис. грн, на які закупили медикаменти. Також люди приносили медичні 

препарати, захисні засоби, допомагали в організації доставки вантажу до Черкас. 

Роксолана періодично організовує збір вантажу в Україну і зараз. 

3) Туреччина /  Катерина Нетеса 

Випускниця  2003 року Катерина Нетеса проживає зараз у Туреччині і також на 

початку вторгнення організувала Волонтерський хаб, що займався збором 

гуманітарної допомоги українцям. Жителі Туреччини приносили до хабу одяг, 

текстиль, медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування, дитячі речі, іграшки 

тощо. Волонтери також організували підтримку для українців, які залишились без 

житла. 

Бізнес-коледж продовжує тримати міцний тил та допомагає бійцям ЗСУ 



46 

 

 

здобути перемогу над ворогом. Наразі ГО «Черкаська молодіжна громадська 

організація «Молодь для молоді», членами якої є студенти, випускники та молоді 

викладачі, за підтримки NOVUS Черкаси (бульвар Шевченка 399/2) збирають та 

організовують передачу допомоги нашим захисникам в райони бойових дій. Завдяки 

допомозі волонтерів  та небайдужих черкасців в рамках проєкту «Допоможемо 

разом нашим бійцям на передовій!» вантажі провізії доставлені військовим, що 

боронять територіальну цілісність України на сході та півночі. 

08 листопада у навчальному закладі дружно й смачно пройшов Благодійний 

ярмарок на підтримку Збройних Сил України, метою якого був збір коштів для 48-

ми батьків  студентів бізнес-коледжу, що знаходяться у зоні бойових дій та 

захищають нашу Батьківщину. Домашню випічку, солодощі, напої, хенд-мейд та 

українські сувеніри продавали студенти на благодійному ярмарку. Працювала 

локація аквагриму для охочих. Кожна академічна група, яка брала участь у ярмарку, 

намагалася не лише вразити оригінальністю та творчим підходом, але й зібрати 

якомога більше коштів для підтримки воїнів на фронті. Під час акції всього лише за 

годину було зібрано 30 520 грн. та придбано термобілизну нашим захисникам. 

11 жовтня було організовано збір коштів для допомоги студентці Бізнес-

коледжу Бузько Альоні, чия оселя постраждала внаслідок вибухової хвилі після 

ракетного обстрілу. Так після падіння уламків ракети та вибухової хвилі суттєво 

постраждав будинок Альони – вибиті всі вікна, зруйнована покрівля, яку потрібно 

повністю демонтувати та встановлювати нову. Альона проживає у будинку разом з 

мамою та бабусею, яка прикута через хворобу до ліжка. За допомогою вдало 

організованої інформаційної кампанії вдалося зібрати більше 120 тис грн. 

З 28 листопада по 04 грудня у  проводився благодійний онлайн-аукціон зі збору 

коштів на допомогу Збройним Силам України. На аукціон були представлені роботи 

студентів 1 курсу відділення дизайну – новорічні інтер'єрні прикраси. Фото 

новорічних прикрас розміщено у фотоальбомі на офіційній сторінці Бізнес-коледжу 

у Фейсбук із вказанням авторства, опису та стартової ціни. Всі зібрані кошти були 

спрямовані на потреби батьків наших студентів, які захищають країну на фронті.  

Викладач відділення дизайну, заслужений художник України Максим Гладько 

створив кумедну, епатажну та патріотичну серію із п’яти малюнків про зірку 

соціальних мереж і телебачення – чернігівського пса Патрона, який допомагає 

знаходити вибухонебезпечні предмети. Ідея отримала сотні коментарів на соціальній 

сторінці автора та швидко стала популярною. Як зазначає художник, саме творчість 

допомагає впоратися з негативними емоціями від новин про війну в Україні. 

Запроваджено пілотний проєкт з добровільного медичного страхування для 
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студентської молоді. 30 листопада  відбулася відкрита зустріч студентів і викладачів 

з представниками страхової компанії «Varto».  

07 грудня слухачі Школи молодого лідера долучилися до відзначення Дня 

місцевого самоврядування України у Черкаська обласна рада на запрошення її 

голови Анатолія ПІДГОРНОГО. Вперше представників студентства Черкащини 

запросили на тренінг-зустріч в Черкаська обласна рада! Студентів ознайомили зі 

структурою і порядком роботи обласної ради, діяльністю депутатського корпусу та 

їхніми повноваженнями, розповіли як формується і приймається місцевий бюджет 

та як проходять голосування. Слухачі Школи змогли спробувати себе в ролі 

депутатів: працівниками Секретаріату була організована повноцінна імітація 

сесійної діяльності безпосередньо в залі засідань обласної ради. Після 

імпровізованої депутатської сесії студенти взяли участь у тренінгах з прийому 

іноземної делегації та підготовки самопрезентації від представника міжнародного 

благодійного фонду «Академія української преси». 

Почесною грамотою Черкаської обласної військової адміністрації «За вагомий 

особистий внесок у волонтерський рух, зміцнення обороноздатності та безпеки 

Української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність в умовах 

воєнного стану» нагороджено заступника директора з виховної роботи та 

міжнародних зв’язків Максима БОГУНА. 

18 грудня волонтерами навчального закладу були організовані заходи до Дня 

святого Миколая. Діти з родин-переселенців із м. Сєвєродонецьк, які наразі 

проживають у санаторії Мошногір'я, отримали солодкі подарунки.   

21 грудня проведено урочистий випуск слухачів проєкту IT KIDS – 

волонтерської ініціативи Бізнес-коледжу, яка відчиняє дітям 11-14 років  світ нових 

можливостей у сфері комп’ютерних технологій, а також сприяє зниженню 

психологічного навантаження в умовах війни. 
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6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В умовах воєнного стану першочергово й оперативно вирішувалися  питання, 

спрямовані на забезпечення освітньої діяльності та фінансової  стійкості Бізнес- 

коледжу, а також створення безпечних умов навчання та праці для усіх учасників 

освітнього процесу. 

Конструктивна співпраця Бізнес-коледжу з Черкаською обласною військовою 

адміністрацією, Черкаською обласною радою та управлінням освіти і науки 

Черкаської облдержадміністрації на 100% забезпечила потреби навчального закладу 

в фінансових ресурсах для здійснення поточної діяльності. 

Загальна сума фінансування Бізнес-коледжу за загальним і спеціальним 

фондами обласного бюджету за 2022 рік склала 39 156 317 грн (табл. 13). 

Кошторис 2022 року перевищив кошторис 2021 року на 3,47%. У минулому 

році цей показник дорівнював 28,19%, в основному за рахунок додаткових коштів 

загального фонду обласного бюджету для проєктів розвитку Бізнес-коледжу на 

загальну суму 2 500 000 грн. 

Слід зазначити, що в першому півріччі 2022 року Бізнес-коледжу вдалося 

зекономити близько 500 000 грн. коштів обласного бюджету, які були використані 

керівництвом військової адміністрації для потреб Збройних Сил України. 

Показник спеціального фонду збільшився на 4,57%, у 2021 - на 44,45%. 

Втримати рівень надходжень під час воєнного стану вдалося за рахунок ефективного 

прозорого ціноутворення на освітні послуги, які користуються сталим попитом 

серед черкащан. 

Вартість навчання в Бізнес-коледжі складала від 15000 грн до 20325 грн на рік 

залежно від спеціальності. Найбільша повна вартість навчання для здобувачів 

освіти, які вступили до Бізнес-коледжу у 2022 році, складає 93300 грн (спеціальність 

«Інженерія програмного забезпечення», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» на базі 

базової загальної середньої освіти, термін навчання - 4 роки). 

На VIII сесії Черкаської обласної ради 9 вересня 2022 року депутати ухвалили 

рішення №14-16/VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2022 

№10-12/VIII», яким було передбачено виділення додаткових коштів навчальному 

закладу у розмірі 200 000 грн по КПКВК 06 1 1104 «Підготовка кадрів закладами 

фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією 

(крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до 

рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді) на 

поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту Бізнес-коледжу. 
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Таблиця 13. Обсяги фінансування 

 
 

Назва  

статті 

витрат 

Обсяг фінансування, грн 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Загаль-

ний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 
Всього 

Загаль-

ний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

Всього 

Загаль- 

ний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

Всього 

Заробітна 

плата та 

нарахування 

на неї 

19 691 032 4 206 882 2 3897 914 23 491 109 5 120 237 28 611 346 24 652 947 5 595 466 30 248 413 

Стипендія 
3 953 375  3 953 375 3 896 158  3 896 158 5 873 580  5 873 580 

Харчування 

сиріт 
177 430  177 430 166 505  166 505 123 887  123 887 

Грошова 

допомога 

сирота 

73 968  73 968 63 337  63 337 575  575 

Матеріальна 

допомога 

студентам 

157 665  157 665 132 000  132 000 12 050  12 050 

Медикаменти 4 800  4 800 9 800  9 800 5 000  5 000 

Підвищення 

кваліфікації 
       2 843 2 843 

Відрядження 
 7 000 7 000  7 000 7 000  5 500 5 500 

Придбання 

матеріалів 
 361 310 361 310 430 000 347 700 777 700 34 213 158 907 193 120 

Послуги (крім 

комунальних) 
 183 415 183 415  152 000 152 000 188 083 122 000 310 083 

Придбання 

основних 

засобів 

 164 694 164 694 150 000 150 000 300 000  48 000 48 000 

Комунальні 

послуги 
650 702 549 999 1 200 701 973 674 884 195 1 857 869 1 291 728 1 031 288 2 323 016 

Податки і 

збори 
 5 500 5 500  8 000 8 000  10 250 10 250 

Інвестиції 
 600 000  1 861 167   1 861 167 

 
  

ВСЬОГО 
24 708 972 5 209 648 30 187 772 31 173 750 6 669 132 37 842 882 32 182 063 6 705314 39 156 317 

 
Прогнозний   обсяг   фінансування   Бізнес-коледжу  на  2023  рік   становить  

40 416 914  грн,  в   тому   числі   28 967 748   грн  -  кошти    обласного     бюджету,  

7 810 000 грн – спеціальний фонд, 3 639 166 грн - освітня субвенція з державного 

бюджету. 

Упродовж звітного періоду педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам були виплачені матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі 

посадового окладу (ставки заробітної плати) та щорічна грошова нагорода теж у 

розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати). 
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Динаміка обсягів фінансування наведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Динаміка обсягів фінансування за 2018-2022 рр. 
*- прогнозне значення на 2023 р. 

 

Середньомісячна заробітна плата працівників Бізнес-коледжу збільшилася у 

порівнянні з 2021 роком на 17,08%. Із 2019 року вона стабільно перевищує 

відповідний показник по м. Черкаси. 

Динаміка змін заробітної плати наведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Середньомісячна заробітна плата, 2017-2022, грн 
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За рішенням Черкаської обласної військової адміністрації у листопаді 2022 

року Бізнес-коледжу надано в користування навчальний корпус ДНЗ «Черкаське 

вище професійне училище» (розташованого за адресою вул. В’ячеслава Чорновола, 

буд. 241/2, м. Черкаси) загальною площею більше 2000 кв.м. В корпусі проведені 

аварійні ремонтні роботи та відновлено тепло і водопостачання інженерною 

службою Бізнес-коледжу. Кошторис видатків Бізнес-коледжу на оплату 

комунальних послуг нового приміщення збільшено до рівня необхідних фінансових 

потреб за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету. 

Протягом 2022 року було забезпечено своєчасне і повне внесення платежів до 

бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, недопущення заборгованості, 

сплати податків, зборів та обов’язкових платежів. Упродовж звітного року 

заборгованостей із заробітної плати, стипендій, плати за комунальні послуги, 

енергоносії та орендних платежів не було.  

Розрахунки в іноземній валюті не проводились. 

Встановлена статистична звітність та інші необхідні відомості про роботу 

Бізнес-коледжу подавалися своєчасно в різні державні органи управління. 
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7. ГРОМАДСЬКА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ          

Т.В.О. ДИРЕКТОРА 

 

   З 24 лютого 2022 року Бізнес-коледж працював в умовах повної 

невизначеності та постійних викликів, пов’язаних з проблемами в організації 

освітнього процесу, безпекою здобувачів освіти та працівників внаслідок агресії 

росії проти України.  

З 25 лютого приступив до виконання окремих доручень голови Черкаської 

облдержадміністрації, згодом – начальника Черкаської обласної військової 

адміністрації. 

   У зв’язку із закінченням строку дії контракту від 07.03.2017 р. № IV - 161 з 

Міністерством освіти і науки України був звільнений з посади директора Бізнес-

коледжу 6 березня 2022 року. Призначений на посаду тимчасово виконуючого 

обов’язки директора Бізнес-коледжу з 7 березня 2022 року (Розпорядження 

начальника Черкаської обласної військової адміністрації від 04.03.2022р №98). 

Після обрання депутатом Черкаської обласної ради у 2020 році (від політичної партії 

«Слуга Народу») продовжував у звітному періоді виконувати обов’язки члена 

Президії та голови постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людини. 

У 2022 році продовжував виконувати обов'язки члена правління Черкаського 

обласного об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців 

Черкащини».  

Упродовж звітного року працював на громадських засадах членом: 

- наглядової ради Агенції регіонального розвитку Черкаської області (обраний 

у 2015 році від ЗВО Черкащини); 

- регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти при Черкаській 

обласній військовій адміністрації; 

- ГО «Академія економічних наук України». 

Відповідно до рішень Черкаської обласної ради та Черкаської обласної 

військової адміністрації брав участь в роботі комісій (робочих груп): 

- з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Черкащини» (секретар 

комісії); 

- з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради; 

- з присудження обласної премії молодим науковцям Черкащини; 

- з питань призначення стипендії голови Черкаської обласної ради обдарованим 

дітям області; 
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- з розробки ескізу нагрудного знаку Черкаської обласної ради «Доблесть 

Черкащини» та описом до нього. 

На виконання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» склав іспит на визначення рівня володіння 

державною мовою та отримав  державний сертифікат про рівень володіння 

державною мовою УМД № 00120533 (рівень вільного володіння другого ступеня) 

відповідно до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 

18.03.2022 р. № 89. 

У 2022 році увійшов до складу наглядової ради комунального навчального 

закладу фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж 

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» (рішення Черкаської обласної ради від 

17.06.2022р. №13-11/VIII). 

Під час 14-ї сесії Черкаської обласної ради рейтинговим голосуванням був 

обраний одним з двох  представників від громадськості Черкащини до складу 

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській 

області (рішення Черкаської обласної ради від 09.09.2022 р. №14-17/VIII). 

Кандидатуру підтримали 46 депутатів із 47 присутніх. 

Продовжував виконувати обов’язки голови Вченої ради Бізнес-коледжу та 

члена редколегій наукових журналів «Журнал стратегічних економічних 

досліджень» (Категорія Б. Економічні науки), «Economics & Education» (Вища 

школа менеджменту інформаційних систем ISMA, м. Рига, Латвійська Республіка). 

За зовнішнім сумісництвом виконував обов’язки професора (0,5 ставки) 

кафедри економіки, маркетингу та підприємництва Бізнес-коледжу. Викладав 

навчальний предмет «Лідерство в бізнесі» у студентів 4 курсу бакалаврату, був 

керівником кваліфікаційних робіт. Включений до складу виконавців науково-

дослідних тем «Організаційно-економічний механізм покращення родючості 

ґрунтів» та «Вплив та наслідки вірусної дисфункції на інституційний та соціально-

економічний розвиток регіону». 

У звітному періоді підготував та опублікував у співавторстві: 

- дві наукових статті у журналі «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики», який індексується в міжнародній наукометричній базі періодики  

Web of Science та включений до Переліку наукових фахових видань України 

(категорія «А»); 

- одну статтю у журналі «Економіка та суспільство», який включений до 

Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»). 

За показниками рейтингу інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика 

http://csbc.edu.ua/documents/news/1604.pdf
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2306-4994&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
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української науки» увійшов до ТОП-3 найбільш цитованих науковців-економістів 

Черкаської області, як і у 2021 році. 

У складі міжнародної групи Вищої школи менеджменту інформаційних систем 

ISMA (м. Рига, Латвійська Республіка) взяв участь у підготовці проєктної заявки за 

напрямком КА1 «Навчальна мобільність» Програми Європейського Союзу 

«Еразмус+». Проєкт прийняв участь у конкурсі та отримав грантове фінансування  

на 2023-2025 роки в розмірі більше 100 000 євро. Це вже третій грант Програми, який 

буде реалізовуватися для здобувачів освіти та працівників Бізнес- коледжу (перший 

отримано у 2017 році). Бізнес-коледж залишається беззаперечним лідером серед 

закладів вищої освіти Черкащини за цим показником. 

Під час робочого візиту до навчального закладу  голови Черкаської обласної 

ради Анатолія Підгорного, 5 жовтня 2022 року, підписано Меморандум про 

співпрацю Бізнес-коледжу та Черкаської обласної ради. В рамках співпраці для 

здобувачів освіти - слухачів Школи молодого лідера, з нагоди Дня місцевого 

самоврядування у грудні 2022 року, проведено тренінг-зустріч в Черкаській обласній 

раді. Бізнес-коледж став першим закладом освіти Черкащини з яким Черкаська 

обласна рада підписала офіційний документ за роки Незалежності України. 

Відповідно до Примірного переліку цільових показників, що наводяться у 

контракті з керівником державного закладу вищої освіти (наказ МОН України №299 

від 05.03.2021 р.) було досягнуто виконання п’яти показників: 

1) збільшення кількості годин навчальних занять для здобувачів вищої освіти 

Бізнес-коледжу, які проведені англійською мовою (крім мовних дисциплін); 

2) забезпечення «нульової толерантності» до фактів порушення академічної 

доброчесності; 

3) збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним 

обладнанням; 

4) збільшення кількості публікацій у фахових наукових виданнях України 

категорій «А» і «Б», виконаних науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, які працюють за основним місцем роботи у Бізнес-коледжі; 

5) збільшення кількості науково-педагогічних працівників Бізнес- коледжу, які 

не менше шести місяців працюють за основним місцем роботи у закладі вищої освіти 

і мають не менше п’яти наукових публікацій у фахових наукових виданнях України 

категорії «А». 

З організацією освітнього процесу в умовах воєнного стану, безпосередньо в 

Бізнес-коледжі, були ознайомлені:  

- заступниця Міністра освіти і науки України Віра Рогова та начальник 
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управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації Валерій 

Данилевський – серпень 2022 року; 

- голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний – жовтень 2022 року; 

- начальник Черкаської обласної військової адміністрації, генерал-майор Ігор 

Табурець – листопад 2022 року. 

З лютого по травень 2022 року, за дорученням начальника Черкаської обласної 

військової адміністрації, був керівником групи волонтерів, яка сприяла діяльності 

окремих військових підрозділів на Черкащині. 

Позитивний досвід роботи колективу Бізнес-коледжу в умовах воєнного стану 

було висвітлено в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур’єр» ( стаття 

«Запалити в очах вогник пізнання», 4 жовтня 2022 р.) 

Указом Президента України №676/2022 від 30 вересня 2022 року «За значний 

особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих 

фахівців, мужність і самовідданість, виявленні у захисті суверенітету та 

територіальної цілісності України, багаторічну педагогічну діяльність та високий 

професіоналізм» присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти 

України». 

У грудні 2022 року «За відданість українській державності, високий 

професіоналізм та з нагоди Дня місцевого самоврядування» нагороджений 

Почесною грамотою Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад». 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України №1533-к від 25 грудня 2022 

року «За заслуги перед Українським народом» нагороджений Грамотою Верховної 

Ради України. 

З метою інформування про свою діяльність на посаді т.в.о. директора, 

безпосереднього спілкування та відповідей на питання учасників освітнього процесу 

та інших зацікавлених осіб особисто веду сторінки у соціальних мережах Facebook, 

Twitter, Instagram.  

Офіційна сторінка Черкаського державного бізнес-коледжу у мережі Facebook 

функціонує з 2013 року, та нараховує 6939 підписників, що майже вдвічі перевищує 

показник наступного закладу вищої освіти Черкащини. 
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Додаток А 

 

Результати участі здобувачів освіти Бізнес-коледжу у конкурсах, олімпіадах та 

фестивалях у 2022 році 

№ 

з/п 
Група ПІБ студента Захід  Етап/місце 

1 

2 

1Д-20 

1П-22 

Черніченко С. 

Кітораги В. 

Міжнародний конкурс з 

української мови імені 

Т.Шевченка 

ІІ місце/фінал 

І місце/обл. 

етап 

3 1О-20 Жигало А. 

Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра 

Яцика 

І місце/обл. 

етап 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1П-22 

1П-22 

2П-22 

2П-22 

2П-22 

2П-22 

1Ф-22 

1Ф-22 

1Ф-21 

1Ф-21 

2П-21 

2П-21 

2П-21 

1О-21 

1О-21 

1О-21 

1М-21 

1М-21 

1М-21 

1М-21 

1Е-21 

1Е-21 

1Е-21 

1Е-21 

1Е-21 

1Е-21 

2Д-21 

1М-21 

Коломієць А. 

Семенов М. 

Скубій Є. 

Антоненко А. 

Новіков О. 

Печерський Є. 

Бердак В. 

Мельниченко Є. 

Гальченко Є. 

Задворний Д. 

Ткаченко Д. 

Кладко Д. 

Ткаченко І. 

Кудолей А. 

Плаченко М. 

Ніколенко С. 

Загородня Д. 

Саєнко І. 

Синільник В. 

Онищенко А. 

Онищенко А. 

Давиденко С. 

Василевська А. 

Мірошниченко П. 

Дічева Н. 

Новохацька Д. 

Довгаленко Д. 

Кінаш О. 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

"На Урок" (українська мова та 

література) 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

38 

40 

41 

42 

43 

2К-22 

1Е-22 

2П-22 

1О-22 

2К-22 

2К-22 

2К-22 

2К-22 

1Д-22 

1Д-22 

1Ф-21 

1Ф-21 

Євтушенко Д. 

Хіщін В. 

Поліщук О. 

Ковба В. 

Кріт В. 

Бровко Д. 

Драч І. 

Шиян Д. 

Довгаленко Д. 

Антонова М. 

Лабунько К. 

Меркотан Б 

 

 

 

 

 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

"На Урок" (англійська мова) 

 

 

 

 

 

  Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 
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№ 

з/п 
Група ПІБ студента Захід Етап/місце 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

1Ф-21 

1Ф-21 

1Ф-21 

2К-22 

2П-21 

2П-21 

2К-22 

Журавель К. 

Клименко К. 

Задворний Д. 

Павленко А. 

Бровко Д. 

Коломієць Діана 

Ткаченко Ілля 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

"На Урок" (англійська мова) 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

548 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

2К-22 

2К-22 

2К-22 

2П-21 

2П-21 

1Ф-21 

1Ф-21 

1Д-21 

1Д-21 

1К-22 

1К-22 

1К-22 

1К-22 

1К-22 

1К-22 

Кріт Віталій 

Драч Іван 

Шиян Денис 

Євтушенко Дмитро 

Вигінний Н. 

Вилямовський Д 

Буряк Б. 

Шевченко Ю. 

Нікітченко В. 

Нешпіль М. 

Безчасний М. 

Кондратенко Є. 

Муха В. 

Олійник М. 

Поштовий Д. 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

"На Урок" (англійська мова) 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

2П-22 

2П-22 

1Ф-22 

1О-22 

1П-22 

1Е-22 

2Д-22 

1К-22 

1К-22 

1К-22 

2Д-22 

1Т-22 

1К-22 

Скубій Є. 

Поліщук О. 

Деревцов О 

Байдак М. 

Коломієць А. 

Пономарьова М. 

Воленшчак М. 

Кондратенко Є. 

Олійник М. 

Ільєнко О. 

Глінська В. 

Бандилко С. 

Булавінцев Д 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

"На Урок" (хімія) 

Диплом І ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

79 1О-22 Рахліна А. 
Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

"На Урок" (математика) 
Диплом ІІІ ст. 

80 1Д-22 Грабович С. 

V Всеукраїнський двотуровий 

конкурс образотворчого, 

декоративно-ужиткового та 

сучасного мистецтва "Битва 

жанрів ART" 

Лауреат І ст. 

81 
1Д-22 

1Д-22 

Копитець К. 

Гордієнко І. 

Міжрегіональний фото, 

кінофестиваль "Осінні барви 

Буковина" 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

82 
ОО-21 

ОО-21 

Коваленко Т. 

Шевченко А. 

Міський міжвузівський конкурс 

«Перспективи нового покоління», 

від аудиторської компанії «Аудит 

колсантинг центр» 

І/півфінал 

І/півфінал 

83 1Д-22 Грабович С. Молодіжний АРТ фестиваль ІІ місце 
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Додаток Б 

Звіт про проведення позааудиторних заходів з профорієнтації 

 

Дата Тема Спікер/Спікери 

06.10.22 

-20.12.22 

Проєкт IT-KIDS для учнів 6-9 

класів 

Викладачі та студенти старших курсів 

кафедри комп’ютерної інженерії та 

інформаційних технологій 

07.12.22 День місцевого самоврядування 

та школа молодого лідера ЧДБК 

Працівники Черкаської обласної ради, 

експертка з Академії української преси 

Юлія Кулик 

05.12.22 Екскурсія студентів кафедри 

обліку та фінансів до Головного 

управління ДПС у Черкаській 

області 

Начальник управління персоналу Інна 

Позднякова, начальник ДПІ у 

м.Черкасах Олександр Коваленко, 

головний державний інспектор сектору 

інформаційної взаємодії Тетяна Несіна 

29.11.22 Завершення курсу “Основи 

кібербезпеки” студентами 

кафедри комп’ютерної інженерії 

та інформаційних технологій в 

рамках співпраці з мережевою 

академією Cisco  

Викладачі курсу 

22.11.22 Круглий стіл з кібербезпеки Дмитро Вакуленко, Master of Code 

Global 

21.11.22 Відкрита лекція «A World of 

Resources and Services» від 

партнерів бізнес-коледжу у США 

– Санта-Фе Коледжу (Гейнсвіл) 

Помічник віце-президента з навчальної 

роботи Санта-Фе Коледжу Вілма 

Фуентес, директорка бібліотеки 

американського коледжу The L. W. 

Tyree Library  Ненсі Лемпінен-Ліді,  

співробітник бібліотеки  Мішель Фазано 

14.11.22 Інтелектуальна гра «Абетка 

грошей» до відзначення 

Міжнародного дня бухгалтера 

Викладачі кафедри обліку та фінансів 

14.11.22 Зустріч зі стейкхолдером - 

міжнародною логістичною 

компанією “HedgeHog” в рамках 

маркетингового клубу 

HR-компанії “HedgeHog” Анна Бєлугіна 

 

11.11.22 Фінансово-бухгалтерський квест 

в рамках святкування 

Міжнародного дня бухгалтера 

Викладачі кафедри обліку та фінансів 

10.11.22 Онлайн-конференція «Маркетинг 

з вірою в Україну» на базі 

Академії Інтернет-Маркетингу 

WebPromoExperts 

Спікери заходу 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXVccmSU7SDOl3bI4rPx4Uw4kSTPsm9Pddc8bJvZTHkP246Al1qnCyu9WWah6i-Rqh2KRIWRoV9pACs1Zhc-Kso3_eZee_IxM5mcYwTkbnsMylhEEQ4rZ5w2lKPuuVECxHc9whIr6VmhV39hiWaxn4IxqMTVbx7R0KAmcC5VeCEHPc5mMuH7s6UsEVNevHyI7EJ_T-CJrzbhIwyEZc0puOaeSIo-efjL4D7T8xYyz8CvKZkjb0zWW8d22A8JFkxXNQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXVccmSU7SDOl3bI4rPx4Uw4kSTPsm9Pddc8bJvZTHkP246Al1qnCyu9WWah6i-Rqh2KRIWRoV9pACs1Zhc-Kso3_eZee_IxM5mcYwTkbnsMylhEEQ4rZ5w2lKPuuVECxHc9whIr6VmhV39hiWaxn4IxqMTVbx7R0KAmcC5VeCEHPc5mMuH7s6UsEVNevHyI7EJ_T-CJrzbhIwyEZc0puOaeSIo-efjL4D7T8xYyz8CvKZkjb0zWW8d22A8JFkxXNQ&__tn__=*NK-R
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Дата Тема Спікер/Спікери 

10.11.22 Круглий стіл на тему «Зміна 

поведінки споживачів в умовах 

воєнного стану» для студентів 

бакалаврату кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу 

Доцента кафедри, канд. екон. наук 

Полях С.С. та доцент, канд. екон. наук 

Гмиря В.П. 

10.11.22 Відкрита лекція «Розвиток 

людського капіталу регіону через 

цифрові навички» 

Керівник Cherkasy IT Cluster Анастасія 

Негода 

10.11.12 Зустріч з партнерами, 

представниками ПрАт «МХП» 

Представники сервісного центру 

“Фінанси” ПрАт “МХП”  

02.11.22 Бізнес-гра «Філософія успіху» 

для учасників студентського 

науково-практичного фінансово-

бухгалтерського клубу 

Представники компанії “Аудит 

Консалтинг Центр” 

29.10.22 Майстер-клас на тему «Розробка 

фірмового стилю та логотипу 

бренду» 

Викладачі кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу ЧДБК 

28.10.22 Завершення сертифікованого 

англомовного курсу «Основи 

ефективної комунікації» від 

Broward College  

Доктор Девід Мур, 

Доктор Андреа Апа 

28.10.22 Інтелектуальна гра 

«Найрозумніший економіст-

першокурсник» 

Викладачі кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу ЧДБК 

27.10.22 Інтелектуальна вікторина 

«Територія успіху» для студентів 

2 курсу кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу 

Викладачі кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу ЧДБК 

27.10.22 Початок інтерактивних онлайн-

занять з англійської мови з 

носієм мови 

Волонтер зі США  Метью Вебстера, 

магістра наук у сфері ІТ технологій 

26.10.22 Інтелектуальна вікторина «Я і 

маркетинг» в рамках святкування 

Дня маркетолога 

Викладачі відділення підприємництва та 

маркетингу 

21.10.22 Пізнавальна лекція на тему: 

«Лауреати Нобелівської премії в 

галузі економіки» 

Викладачі кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу ЧДБК 

27.09-

08.11.22 

Спринт «Кузня українського 

ютубу» 

Ютуб продюсер, контент кріейтор 

Віктор Волинець 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%85%D0%BF?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV9jUx1ECRMKhwq3knfFutmKhYLaEnzFyZcdtLEfON4J6jKBAsRqj0Mdp0Ga-DoIVb7g9CmHyLafiggUiVh4EGAtPNRkIoF2DDdI4ypBSkluf3qRQ9dvbhdangKP_ZZeVCcsWY2sZPPXNt-JpbniNhNHqw1jXbZwcAU9uR8T4nBdn9RqCEULrmKTDdjKejfns0m6HU5YDDEMHx-qorI7_0yDnbw33DIap0y6C7hkavd90y21kc5xqYLbcgoJf0uBis&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%85%D0%BF?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV9jUx1ECRMKhwq3knfFutmKhYLaEnzFyZcdtLEfON4J6jKBAsRqj0Mdp0Ga-DoIVb7g9CmHyLafiggUiVh4EGAtPNRkIoF2DDdI4ypBSkluf3qRQ9dvbhdangKP_ZZeVCcsWY2sZPPXNt-JpbniNhNHqw1jXbZwcAU9uR8T4nBdn9RqCEULrmKTDdjKejfns0m6HU5YDDEMHx-qorI7_0yDnbw33DIap0y6C7hkavd90y21kc5xqYLbcgoJf0uBis&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/auditkonsaltingcentr?__cft__%5B0%5D=AZUGIkS9kn3rhJ5YyC0y-56IQLjABGHvmfG80lUUVtWrxNah5-aWiaQOY-g0cjNUL_qCVeRY-aqkE-pfr_UTu_NjmgQ5wIxoetrxF1Xvh57u1fMnzzQXmAvDfgRwRYuAMYz-eQXVwthlkV4kRNJ9dnziHZ66XMutpLqv8-3U0MZgpQheFw-dpQ_0OPc3gEx5zwq4QO2gVeLjDrtNjlA9cpD2FkUaFhzFOxr6EbVOL_ZmU-ixGY7u78WbjGr4JYhI0Dw&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/auditkonsaltingcentr?__cft__%5B0%5D=AZUGIkS9kn3rhJ5YyC0y-56IQLjABGHvmfG80lUUVtWrxNah5-aWiaQOY-g0cjNUL_qCVeRY-aqkE-pfr_UTu_NjmgQ5wIxoetrxF1Xvh57u1fMnzzQXmAvDfgRwRYuAMYz-eQXVwthlkV4kRNJ9dnziHZ66XMutpLqv8-3U0MZgpQheFw-dpQ_0OPc3gEx5zwq4QO2gVeLjDrtNjlA9cpD2FkUaFhzFOxr6EbVOL_ZmU-ixGY7u78WbjGr4JYhI0Dw&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/BrowardCollege?__cft__%5B0%5D=AZVhHBBCSpx4gTcTnXomP12XXPfhUUV0IxgmBpujb5OqhXWyCK1Sh9cCCEBBAR-0kEOHg-I6UqoSriMEkaIJeC2B0dmkzbE-WjxTck1V0dK51Xa9XQzWdGVFv_0RSYwVjVVgC0SEYIYLnWvKZ_eBblnBdl30jZ1j1F09VaUTF5q-AXEkcV_FAgKk6CGyJLfj22ZRBl7swTh1WjIM9IHbEWBLR-5alfbIxhV1dnH8fzTVew&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/BrowardCollege?__cft__%5B0%5D=AZVhHBBCSpx4gTcTnXomP12XXPfhUUV0IxgmBpujb5OqhXWyCK1Sh9cCCEBBAR-0kEOHg-I6UqoSriMEkaIJeC2B0dmkzbE-WjxTck1V0dK51Xa9XQzWdGVFv_0RSYwVjVVgC0SEYIYLnWvKZ_eBblnBdl30jZ1j1F09VaUTF5q-AXEkcV_FAgKk6CGyJLfj22ZRBl7swTh1WjIM9IHbEWBLR-5alfbIxhV1dnH8fzTVew&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/BrowardCollege?__cft__%5B0%5D=AZVhHBBCSpx4gTcTnXomP12XXPfhUUV0IxgmBpujb5OqhXWyCK1Sh9cCCEBBAR-0kEOHg-I6UqoSriMEkaIJeC2B0dmkzbE-WjxTck1V0dK51Xa9XQzWdGVFv_0RSYwVjVVgC0SEYIYLnWvKZ_eBblnBdl30jZ1j1F09VaUTF5q-AXEkcV_FAgKk6CGyJLfj22ZRBl7swTh1WjIM9IHbEWBLR-5alfbIxhV1dnH8fzTVew&__tn__=-%5DK-R
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Дата Тема Спікер/Спікери 

06.10.22 Знайомство студентів 

бакалавріату з діяльністю  

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Біржа 

агропромислового комплексу 

центральних областей України» 

Директор Булах Р. А. 

05.10.22 Школа молодого лідера Голова Черкаської обласної ради 

Анатолій Підгорний 

05.10.22 Вікрита лекція в рамках проєкту 

STUD IT OPEN на тему «Як 

змінюється українська ІТ-галузь 

під час війни» 

Керівник Cherkasy IT Cluster Анастасія 

Негода 

03.10.22 Зустріч студентів відділення 

дизайну із випускником ЧДБК, 

сучасним художником Дмитром 

Кришовським під час його 

персональної виставки «Сьомий» 

Сучасний художник Дмитро 

Кришовський  

28.09.22 Презентація платформи для 

протидії російської пропаганди 

StopRussia | MRIYA 

Представники відділу протидії 

кіберзлочинам Департаменту 

кіберполіції ГУ Нацполіції України  в 

Черкаській області 

27.09.22 Зустріч з представником компанії 

«Компетенції сучасного фахівця 

фінансово-бухгалтерського 

сектору» 

фінансова директорка ТОВ «Борисфен 

Трейд» 

Машкаренко Людмила Миколаївна 

21.09.22 Інсайт-орієнтований захід 

«Майстерня креативного 

стратегування» 

Викладачі кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу ЧДБК 

08.09.22 Конкурс студентського резюме 

«CV AWARDS» та майстер клас 

«Секрети написання успішного 

резюме»  

Викладачі відділення підприємництва та 

маркетингу 

07.09.22 Інтелектуальна вікторина: «Я – 

підприємець» до Дня підприємця 

Викладачі відділення підприємництва та 

маркетингу 

24.05.22 Майстер-клас «Заповнення 

фінансової звітності» 
Викладачі кафедри обліку та фінансів 

20.05.22 Онлайн-зустріч з керівником 

відділення А525 комерційного 

банку «А-банк» 

Керівник відділення  

Овчаренко Ю.О. 

https://www.facebook.com/hashtag/stoprussia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUvjoeXR8Z0xoWsmmxKgYElwIHYQEVNfkcbFMbPCNW13IjUcO4mV_m-NfQPKPlexIDDEjxW6sSchobM3XROnOSheTbASjAiZDTfpwL8Inoi0lzJdba02Wshr5AkRQiWpOLjhymra6r1pv31-6_WlUxfpEPNWi8u6XnFVEaiKYXsVAuV0ii3_AtsMnUX3K6BmWAPwIsdkE_KNtNfKClbvcRp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWYHKsMIkCSo7XYjvBWkZWWoc5LZ-hXKU80zK8WnkL8gDb3EooQ5yxkx-yDpoafiKYRAmpBswzUqa8D0rtV23dzBJcOScyvuf_10LVFQw4MGea1ri0a37NR4CC4r_KhirfWOSl-RPvWotNLCgbdx0ouRJEdKWUvMlnKPEM_qlwOYHHnj2tYcDcH8V9jWt_c7F2M0GPh9jptGMs4EJjAb-xI&__tn__=*NK-R
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Дата Тема Спікер/Спікери 

17.05.22 Тренінг з фахової майстерності 

«Ефективна комунікація з 

клієнтами»  в рамках роботи 

маркетингового клубу 

Викладачі відділення підприємництва та 

маркетингу 

05.05.22 Мистецька онлайн-зустріч 

викладачів та студентів 

відділення дизайну «Навчаємося! 

Творимо! Віримо у Перемогу!» 

Викладачі відділення дизайну 

02.05.22 Фаховий конкурс «Соціальні 

мережі для бізнесу» 

Викладачі відділення підприємництва та 

маркетингу 

квітень 

2022 

Створення інфоресурсу «Черкаси 

Українське Місто» в рамках 

глобального проєкту «Ukrainian 

City» 

власником харківської ІТ-компанії 

Павлом Макаренком 

Студенти  кафедри комп’ютерної 

інженерії та інформаційних технологій 

11.02.22 Майстер-клас до Дня закоханих 

для студентів відділення дизайну 

- виготовлення валентинок в 

стилі оригамі 

Викладачі відділення дизайну 

 


