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ВСТУП. 

0.1. Загальні відомості про заклад освіти. 

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 училище займалося підготовкою 

фахівців, в основному, для флагмана хімічної промисловості України 

Черкаського хімічного комбінату. Серед знаних випускників училища – 

працівників хімкомбінату: головний інженер Корчака М.І., начальник цеху 

КВПіА  Шолудько П.І., голова ради Черкаської обласної профспілки 

працівників хімічної і нафтохімічної галузей промисловості Шепель В.П.  

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.   

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 спеціальністю 

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

ФРН. 

Протягом 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, сімнадцять 

працівників навчального закладу було нагороджено нагрудними знаками 

«Відмінник освіти» та Почесними грамотами Міністерства освіти України .  

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 
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Міністерства освіти і науки України за погодженням Міністерства фінансів 

України та Міністерства економіки України. 

У 2001 року в Бізнес-коледжі розпочато підготовку здобувачів за 

освітнім ступенем бакалавр. 

У 2017 році навчальний заклад підтвердив статус закладу вищої освіти. 

Міністерство освіти і науки України 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. 

Черкаська обласна рада надала згоду на передачу (рішення від 27 червня 

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

доцільності передачі (рішення від 10 вересня 2021 р.     № 8-4/VІІІ) цілісного 

майнового комплексу Бізнес-коледжу з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області.  

Бізнес-коледж – це заклад вищої освіти, що провадить освітню 

діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів бакалавра, здійснює прикладні 

наукові дослідження та проводить творчу мистецьку діяльність. Бізнес-коледж 

також здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст та освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр. 

За 55 років свого існування навчальний заклад підготував 23120 

висококваліфікованих фахівців. 

Бізнес-коледж функціонує у висококонкурентному середовищі, яке 

представлено 29 закладами вищої та фахової передвищої освіти Черкащини. 

Окрім цього, освітню діяльність в області здійснюють 8 відокремлених 

структурних підрозділів закладів вищої освіти з інших регіонів України. 

Рішенням від 2 червня 2021 р. протокол № 10 Вчена рада затвердила 

Стратегію розвитку Черкаського державного бізнес-коледжу на період до 2027 

року. Стратегія розвитку визначає місце навчального закладу у суспільстві й 

економіці Черкащини через формулювання місії, візії та цінностей, основні 

стратегічні й операційні цілі та завдання щодо їх досягнення, механізм 

реалізації та моніторингу, очікувані результати та способи їх вимірювання. 

Бізнес-коледж продовжує акселерацію процесів створення нової моделі 

регіонального закладу вищої освіти та збільшує домінування в окремих 

сегментах на ринку освітніх послуг Черкаської області. Цей процес базується 

на загальних концептуальних засадах стратегічного розвитку закладу освіти 
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на 2016-2021 роки та проводився на підставі затверджених планів роботи 

Бізнес-коледжу на 2020-2021 та 2021-2022 навчальні роки. 

Станом на 01.10.2021 р. у Бізнес-коледжі навчалося 1112 здобувачів 

освіти, у т. ч. 1055 особа за денною (у 2020 р. – 971) та 57 осіб за заочною (у 

2020 р. – 79) формами навчання. При цьому, 452 особи (39,2% від контингенту 

здобувачів освіти) набуває освіту за кошти фізичних і юридичних осіб. 

На різноманітних курсах у 2021 році навчалося близько 300 слухачів, з 

них на підготовчих курсах для вступу до Бізнес-коледжу – 229 осіб. 

За звітний період освітній процес у Бізнес-коледжі забезпечували три 

випускові кафедри: «Обліку та фінансів», «Економіки, підприємництва та 

маркетингу», «Комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій» і  три 

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 “Фаховий 

молодший бакалавр” та вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст», і освітнього ступеня «Бакалавр», та ліцензійний обсяг 

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

Таблиця 1а 

Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги підготовки за освітньо-

професійним ступенем фаховий молодший бакалавр1 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальностей 

Ліцензований обсяг 

2020 р. 2021 р. 

02 Культура і 

мистецтво 

022 Дизайн 50 50 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 50 50 

07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

60 60 

075 Маркетинг 40 40 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

30 30 

071 Облік і оподаткування 55 55 

12 Інформаційні 

технології 

123 Комп’ютерна інженерія 60 60 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

60 60 

ВСЬОГО, осіб 405 405 

 
1 У 2019 році, згідно із Законом України «Про освіту» було здійснено перший набір за цим освітньо-

професійним рівнем). 
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До того ж, відповідно до діючої ліцензії Бізнес-коледж надає освітні 

послуги з підготовки до вступу у заклади вищої освіти України. 

 

Таблиця 1б  

Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги підготовки за освітньо-

професійним ступенем молодший спеціаліст2 

 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та  

найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

02  

Культура і 

мистецтво 

022 Дизайн 50 50 50 - - 

05  

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 50 50 50 - - 

07 Управління 

та 

адмініструван

ня 

076 

Підприємництв

о, 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 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

60 60 60 - - 

123 

Комп'ютерна 

інженерія 

60 60 60 - - 

ВСЬОГО, осіб 405 405 405 - - 

 

 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації від  4 липня 2016 року № 194 Бізнес-коледж визначено 

 
2
 У 2019 році, згідно із Законом України «Про освіту» було здійснено останній набір за цим освітньо-

кваліфікаційним рівнем). 
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атестованим з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти до 

2026 року.  

Державна атестація закладу вищої освіти була проведена у червні 2016 

року відповідно до порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних 

та позашкільних навчальних закладів. 

Таблиця 1в  

Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги підготовки за освітнім 

ступенем бакалавр 

 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та  

найменуван

ня 

спеціальнос

ті 

Ліцензований обсяг 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

05  

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 

Економіка 
40 40 40 40 

180 

07  

Управління та 

адмініструван

ня 

076 

Підприємниц

тво, торгівля 

та біржова 

діяльність 

40 40 40 40 

075 

Маркетинг 
40 40 40 40 

071 Облік і 

оподаткуван

ня 

80 80 80 80 

12 

Інформаційні 

технології 

123 

Комп’ютерна 

інженерія 

- - - - 

ВСЬОГО, осіб 180 180 180 180 180 

 

Акредитаційна комісія України визнала заклад освіти акредитованим зі 

спеціальностей: «Економіка», «Облік і аудит», «Маркетинг», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  за освітнім ступенем 

«Бакалавр»  до 2025 р. (наказ Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 

2015 року № 553л). 

Також Бізнес-коледж визнано акредитованим за рівнем «Молодший 

спеціаліст» зі спеціальностей: «Інженерія програмного забезпечення» - до 

2028 р., «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», 

«Економіка», «Дизайн» - до 2027 р.; «Облік і оподаткування», «Комп’ютерна 
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інженерія» - до 2026 р.; «Фінанси, банківська справа та страхування» - до 2025 

року. 

У таблиці 1г наведені дані щодо сумарного ліцензійного обсягу 

підготовки здобувачів освіти за рівнями  у відповідних роках. 

 

Таблиця 1г  

Загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців  

 

Рік 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Рівні освіти* М

С 

Б М

С 

Б  

М

С 

Б Ф

М

Б 

Б Ф

М

Б 

Б 

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

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

Б - бакалавр) 

 

Здійснюється робота щодо підготовки до акредитації освітньої програми 

“Комп’ютерна інженерія” (спеціальність 123) за освітнім рівнем бакалавр.  

Наразі відбувається процедура переоформлення сертифікатів про 

акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст для всіх 

спеціальностей на сертифікати про акредитацію за  освітньо-професійним 

рівнем “Фаховий молодший бакалавр”. 

0.2. Організація освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19 

 

Всі 365 днів у 2021 році Бізнес-коледж працював очно, не 

запроваджуючи дистанційне навчання одночасно для всіх здобувачів освіти. 

Разом з тим, пандемія COVID-19 вплинула практично на всі аспекти 

функціонування навчального закладу. Звичайно, найбільша увага, в сенсі 

протидії негативним наслідкам впливу пандемії, приділялася забезпеченню 

збереженню життя і здоров’я працівників і  здобувачів освіти та  належному 

рівню організації освітнього процесу.  

Освітня практика, протягом останніх двох років,  підтверджує перевагу 

очної форми навчання над змішаною, а змішаної над виключно дистанційною.  

Незважаючи на наростання проявів пандемії з початком нового 

2021/2022 навчального року та запровадження «червоного» рівня 

епіднебезпеки у Черкаській області, адміністрацією Бізнес-коледжу було 

прийняте рішення про максимальне забезпечення можливості студентів 

навчатися в аудиторіях. Рішення  було підтримане Вченою і Студентською 

радами закладу освіти. Завдяки виваженим діям адміністрації, навчанню 

учасників процесу особливостям життєдіяльності в умовах пандемії, 

запровадженню жорстких санітарних заходів на території Бізнес-коледжу, 
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вдалося забезпечити очну форму навчання протягом всього 2021 року, тоді як 

переважна більшість закладів вищої та фахової передвищої освіти м. Черкас і 

області неодноразово запроваджували дистанційну форму навчання. 

На виконання вимог законодавства України, розпорядчих документів 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Черкаської обласної державної адміністрації  освітній процес здійснювався у 

змішаному форматі тільки для ковід-хворих здобувачів освіти та окремих 

академічних груп, у яких вони навчаються. Контроль успішності студентів та 

викладання забезпечувалося завдяки використанню віртуального навчального 

середовища MOODLE, комунікаційних засобів Zoom, Viber, Telegram.  

Виконано наказ Міністерства охорони здоров’я України від 4 жовтня 

2021 року № 2153 щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19 працівників 

освіти. 
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1. ОСВІТНЯ ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.1. Формування контингенту здобувачів освіти 

 

Вступна кампанія у 2021 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 державної 

адміністрації, правоохоронних органів та громадських організацій. Впродовж 

року Бізнес-коледж вів активну профорієнтаційну роботу для забезпечення 

високих показників прийому абітурієнтів. 

Обсяг регіонального замовлення, як і у 2020 році, склав 213 осіб (станом 

на 1 липня 2021 р.). За аргументованим зверненням директора Бізнес-коледжу 

у грудні 2021 р. він був скорегований до 219 осіб (розпорядження Черкаської 

обласної державної адміністрації від 07.12.2021 р. № 692). Шість здобувачів 

освіти, які навчаються за освітнім рівнем бакалавр на спеціальності 

«Комп’ютерна інженерія», було переведено на місця регіонального 

замовлення. 

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

2в: 

Таблиця 2а  

Результати подання заяв (БСО - базова середня освіта; ПСО - повна середня 

освіта) 

Освітній/освітньо- 

професійний ступінь  

Всього 

заяв, 

шт. 

Подано 

електрон- 

ному 

вигляді, 

шт. 

Подано в 

паперо- 

вому 

вигляді, 

шт. 

Кількість 

вступни- 

ків, осіб 

Бакалавр (на базі 

ОКР молодший 

спеціаліст) 

123 123 - 87 

Фаховий молодший 

бакалавр (на базі 

БСО) 

276 - 276 259 

Фаховий молодший 

бакалавр (на базі 

ПСО) 

249 249 - 53 

ВСЬОГО 648 372 276 399 
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Таблиця 2б 

 Найбільш популярні спеціальності серед вступників на основі базової 

середньої освіти. 

Спеціальність Всього заяв, шт. 

121 Інженерія програмного забезпечення 99 

022 Дизайн 58 

075 Маркетинг 33 

123 Комп’ютерна інженерія 26 

 

 

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 2,5 

075 Маркетинг 2,1 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
1,5 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
1,0 

071 Облік і оподаткування 1,0 

121 Комп’ютерна інженерія 1,0 

051 Економіка 1,0 

 

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%) і Черкаської області. Разом з тим, на 

навчання до Бізнес-коледжу поступили також мешканці Київської, 

Кіровоградської, Полтавської, Вінницької та Житомирської областей. 

Впродовж 2021 року з різних причин з числа здобувачів освіти Бізнес-

коледжу відраховано  72 особи (табл. 3).  
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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 

невико-

нання 

вимог 

навчальн

ого плану 

переве-

дення до 

інших 

закладів 

освіти 

за власним 

бажанням 

інші 

причини 

2017 29 16 13 17 2 10 2 

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 
 

Протягом 2017-2021 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. Показники контингенту 

здобувачів освіти показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Показники контингенту здобувачів освіти, 2017-2021, осіб 

 

За даними Головного управління статистики у Черкаській області у 2020 

році кількість учнів у школах зменшилася всього на 9 осіб, або склала 99,99% 

від показника 2010 року. За той самий період зменшення кількості здобувачів 

освіти в університетах (академіях, інститутах) складає 41,9%, у коледжах 

(технікумах, училищах) – 24,3%, у закладах професійної (професійно-
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технічної) освіти – 33,6%. Черкащина стрімко втрачає студентську молодь, що 

засвідчує сталу кризу в освітній галузі. 

Зростання конкуренції на ринку освітніх послуг, значна кількість 

абітурієнтів, яка поступає на навчання у закордонні ЗВО,  несприятлива 

економічна ситуація в державі спричиняє падіння платоспроможності 

населення та суттєво ускладнювали виконання планових показників прийому 

на навчання. Загальна кількість здобувачів вищої освіти у м. Черкаси та 

Черкаській області постійно зменшується, відповідно зменшується і кількість 

осіб, які беруть участь в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі по тексту 

- ЗНО) (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

 Кількість учасників ЗНО на регіональному, міському рівнях у порівнянні з 

кількість здобувачів освіти Бізнес-Коледжу, які брали участь у ЗНО3 

 

Назва 

предмету 

ЗНО 

Кількість 

учасникі

в на рівні 

регіону, 

осіб 

З них 

здобувачі 

вищої 

освіти 

Бізнес-

коледжу, 

% 

Кількість 

учасників, 

здобувачів 

освіти з 

технікумів 

і коледжів, 

осіб 

З них 

здобувачі 

вищої 

освіти 

Бізнес-

коледжу, 

% 

Кількість 

здобувачів 

освіти з 

Бізнес-

коледжу, 

осіб 

2019 рік 

Українська 

мова і 

література 

9017 2,4 2342 9,1 212 

Історія 5855 1,8 1565 6,7 107 

Математика 3948 2,5 604 16,4 99 

2020 рік 

Українська 

мова і 

література 

7525 2,3 1472 15,1 222 

Історія 5109 3,3 945 17,8 168 

Математика 3831 2,6 629 16,1 101 

2021 рік 

Українська 

мова і 

література 

5956 2,4 791 18,3 145 

Історія 

України 

5753 3,0 2321 7,4 172 

Математика 6712 3,0 1166 17,2 200 

 

 
3 За даними Українського центру оцінювання якості освіти  
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Як видно з даних наведених у поданій вище таблиці, абітурієнти Бізнес-

коледжу складають суттєвий відсоток осіб, які брали участь у ЗНО.  

Для більш коректного порівняння результатів ЗНО різних закладів 

освіти необхідно поряд з критерієм «рейтинговий бал» враховувати кількість 

здобувачів освіти - учасників ЗНО. 

Для об’єктивізації даних щодо результатів ЗНО здійснене порівняння 

даних щодо результатів ЗНО у 2019-2021 роках в середньому по Україні, по 

Черкаській області з даними щодо результатів ЗНО здобувачів освіти Бізнес-

коледжу (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

 Порівняння загальноукраїнських, регіональних результатів проходження 

ЗНО всіма категоріями здобувачів освіти-випускників шкіл, ПТНЗ, 

технікумів, коледжів та результатів проходження ЗНО здобувачами освіти 

Бізнес-коледжу4 

 

Назва предмету ЗНО 

Не подолали 

поріг ЗНО в 

середньому 

по Україні, 

% 

Не подолали 

поріг ЗНО в 

середньому по 

Черкаській 

області, % 

Не подолали 

поріг ЗНО 

здобувачів 

освіти, які 

навчаються в 

Бізнес-коледжі, 

% 

2019 рік 

Українська мова і 

література 
16,40 8,60 3,80 

Історія України 18,00 11,60 0,00 

Математика 22,80 12,60 1,00 

2020 рік 

Українська мова і 

література 
10,07 9,85 0,00 

Історія України 16,30 17,25 0,60 

Математика 16,03 14,47 5,60 

2021 рік 

Українська мова і 

література 
7,96 6,75 4,80 

Історія України 18,00 16,13 12,80 

Математика 31,11 31,09 19,00 

 

 
4 Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 2021 рік. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https:testportal.gov.ua.  
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У 2021 році здобувач освіти групи № 1П-19 (спеціальність «Інженерія 

програмного забезпечення») Олександр Кушнір за результатами ЗНО з 

математики отримав максимальну кількість балів – 200. Олександр  увійшов 

до сімки учнів Черкаської області (п’ять з них – учні Черкаського фізико-

математичного ліцею), які теж здобули такі результати. Також студент 

потрапив до 5% найкращих випускників шкіл України за результатами ЗНО. 

Наведені вище дані дозволяють зробити висновок про належний рівень 

підготовки здобувачів освіти із загальноосвітніх дисциплін у Бізнес-коледжі 

та про високий професійний рівень викладацького складу навчального 

закладу. 

1.2. Профорієнтаційна робота  

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 професійних 

(професійно-технічних) навчальних закладів 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. 

П'ятий рік проводяться безкоштовні курси програмування             IT KIDS 

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

9 класів. Курси  організовані Бізнес-коледжем спільно з ГО «Cherkasy ІТ 

Cluster», при партнерській підтримці всеукраїнської мережі клубів кодування 

Code Club UA.  

У 2021 році за змішаною системою програмами проекту IT KIDS було 

охоплено 93 слухача, завершення шостого сезону відбулося 23 грудня 2021 

року для 48 учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

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. 

Доброю традицією є залучення до проведення «Днів відкритих дверей» 

студентського активу. Здобувачі освіти, які мають значні навчальні здобутки 

та беруть активну участь в громадському житті є найкращою рекламою для 

навчального закладу. 

Важливою є й індивідуальна профорієнтаційна робота, яка полягає у 

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

Бізнес-коледжі, організація майстер-класів та виставок. 
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Останніми роками для професійної орієнтації все інтенсивніше 

використовуються можливості, які надає Інтернет та соціальні мережі. 

Продовжується практика поділу здобувачів освіти 1 курсу Бізнес-

коледжу на групи для проведення занять з англійської мови відповідно до 

рівня їх знань. Для цього всі здобувачі освіти І курсу, які вступають до ЗВО 

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 Посольством США в Україні. Так, у 2021 

році четверо здобувачів освіти проходили навчання англійською мовою у 

США та Республіки Латвія за грантовими програмами.  

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 6. 

Таблиця 6 

 Показники формування контингенту здобувачів освіти, осіб 

 

Показни

к 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Пода

но 

заяв 

За- 

рах

ова

-но  

Пода

но 

заяв 

За- 

рахо

ва-

но  

Пода

но 

заяв 

За- 

рах

ова

-но 

Пода

но 

заяв 

За- 

рахо

ва-

но 

Пода

но 

заяв 

За- 

рахо

ва-

но 

ОС бакалавр 

ВСЬОГО 83 70 102 80 133 71 67 65 123 87 

денна 44 32 55 39 101 44 50 48 98 72 

заочна 39 38 47 41 32 27 17 17 25 15 

ОПС фаховий молодший бакалавр 

ВСЬОГО 650 292 493 276 769 279 543 286 525 312 

денна 650 292 493 276 769 279 543 286 525 312 

 

Разом 

ВСЬОГО 733 362 595 356 902 350 610 341 648 399 

денна 694 324 548 315 870 323 593 324  623 384 

заочна 39 38 47 41 32 27 17 17 25 15 
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1.3. Забезпечення якості методичного 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 розроблялися та затверджувалися нові навчальні 

плани, робочі навчальні плани, робочі навчальні програми дисциплін. З 

початку 2021-2022 навчального  року в освітній процес впроваджено силабуси, 

як альтернатива навчальним та робочим навчальним програмам.  Силабуси з 

нормативних та вибіркових дисциплін розміщено на сайті Бізнес-коледжу та 

на платформі MOODLE. у вільному доступі для студентів. 

Оновлювалися навчально-методичні матеріали, розміщені в СДН 

MOODLE. 

Проведена перевірка навчально-методичних комплексів з усіх 

дисциплін засвідчила 100% забезпеченість усіх навчальних курсів 

осучасненими навчально-методичними забезпеченням.  

Всі викладачі Бізнес-коледжу постійно підвищують рівень навчально-

методичної роботи з дисциплін, що викладають.  У 2021 році було 

підготовлено та впроваджено в освітній процес 33 навчально-методичні 

розробки, які попередньо було розглянуто і схвалено Методичною та Вченою 

радами. Деталізовані результати роботи над навчально-методичними 

виданнями наведено в таблиці 7. 

 

Таблиця 7 

 Навчально-методичні видання 

 

Рівень підготовки 2018 2019 2020 2021 

Загальноосвітня підготовка 4 5 8 7 

ОКР фаховий молодший 

бакалавр (молодший 

спеціаліст) 

5 5 15 18 

ОС бакалавр 1 3 2 8 

Разом 10 13 25 33 
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1.4. Забезпечення практичної підготовки 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. 

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 

підготовки майбутніх фахівців проводиться активна співпраця з такими 

організаціями як: Громадська спілка “Черкаси ІТ кластер”, компанія “Аудит 

Консалтинг Центр”, ПрАТ “МХП” тощо. Так, завдяки тісній співпраці з ГС 

“Черкаси ІТ кластер” студенти, які навчаються за спеціальностями “Інженерія 

програмного забезпечення” та “Комп’ютерна інженерія” мали можливість у 

січні-лютому 2021 року під час карантинних обмежень проходити виробничу 

практику в онлайн-форматі під керівництвом фахівців з ІТ-компаній 

«СПД_Україна», «Masters Academy», «Interlink».   

У травні 2021 р. був підписаний договір про співробітництво Бізнес-

коледжу з агроіндустріальним холдингом «Миронівський хлібопродукт». 

Договір заклав стале юридичне підґрунтя для організації дуальної форми 

навчання здобувачів освіти за спеціальностями «Економіка» та «Облік і 

оподаткування» на базі найбільшого в Україні мультифункціонального 

сервісного центру МХП, який відкрито у м. Черкаси на початку 2021 року.   

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 8.  

У 2021 р. після послаблення карантинних обмежень студенти Бізнес-

коледжу знову мали змогу проходити закордонне стажування, зокрема дев’ять 

студентів пройшли   тримісячне  літнє стажування у Болгарії, три – у  Латвії, 

один – у США. Всього за  2017-2021 рр. 119 здобувачів освіти пройшли 

практику за кордоном.  

На нашу думку, 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 2021 році. 
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Таблиця 8 

 Проходження здобувачами освіти Бізнес-коледжу практики за кордоном, 

осіб5  

Рік 

проходження 

практики 

Країна проходження практики 

ВСЬОГО 
Латвія 

Бол-

гарія 
ФРН США 

Велика 

Британія 

2017 25 21 3 - - 49 

2018 11 16 - - 4 31 

2019 20 6 - - - 26 

2020 - - - - - Карантинні 

обмеження 

2021 3 9 - 1 - 13 

1.5. Оцінювання якості підготовки фахівців 

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

навчальні заклади зобов’язані мати внутрішню систему забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти.  

У звітному навчальному році в Бізнес-коледжі здійснювались такі 

заходи з оцінювання та контролю якості підготовки студентів:  

- поточні і підсумкові (семестрові) оцінювання знань здобувачів освіти 

у відповідності до навчальних планів і робочих програм;  

- контрольні роботи із контролю залишкових знань, здійснювані при 

підготовці акредитаційних справ;  

- директорські контрольні роботи з 4-х предметів у 15 групах; 

- оцінювання захисту курсових робіт та звітів з виробничої практики; 

- підсумкове оцінювання випускників на екзаменах і при захисті 

кваліфікаційних робіт.  

Крім того, вже звичним став моніторинг результатів оцінювання 

здобутків здобувачів освіти окремими викладачами. 

Результати моніторингу підтверджують задовільний рівень підготовки 

фахівців та його відповідність вимогам щодо акредитації. 

 

1.6. Оцінювання якості викладання здобувачами освіти. 

 Щосеместру адміністрація Бізнес-коледжу проводить опитування 

здобувачів освіти всіх освітніх програм та рівнів освіти щодо забезпечення 

якості навчальних курсів та викладання. У 2021 році таке опитування 

проводилося  у травні та грудні.  

 
5
  У 2020 році у зв'язку з обмеженнями, пов'язаними з поширенням вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), студенти 

не мали змоги стажуватися за кордоном, тому практика і стажування за кордоном не проводилися. 
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Здобувачі оцінювали якість викладання, актуальність змісту 

дисципліни, організацію взаємодії зі студентами, наповненість навчальними 

матеріалами курсу, об’єктивність оцінювання. Оцінювання відбувається за 

шкалою від 1 до 5. Опитування поряд з кількісними оцінками за питаннями 

закритої форми містить  питання з відкритими відповідями, в яких 

респондентам пропонувалося висловити власні враження та пропозиції.  

Опитування проводиться у розрізі освітніх програм та рівнів освіти 

(молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, бакалавр). В залежності 

від освітньої програми та курсу навчання в опитуванні у 2021 р. взяли участь 

від 75% до 100 % здобувачів. Опитування відбувається анонімно з 

використанням Google-форм. Координують опитування завідувачі відділень, 

які виконують роль агентів з забезпечення якості освіти. За результатами 

опитування переважна більшість викладачів, майже 90%, отримали від 3,5 до 

5 балів.  

Результати опитування обговорюються на засіданнях внутрішньої 

служби з забезпечення якості освіти; засіданнях  кафедр,  циклових комісій, 

Вченої ради та оприлюднюється на веб-сайті Бізнес-коледжу.  

За результатами опитування розробляються рекомендації щодо 

покращення якості освітнього процесу, які погоджуються на поточному 

засіданні 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 2021 році, у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією в Україні, більшість заходів проводилися в 

онлайн-режимі. Дані щодо результатів такої участі у 2021 році подані в 

таблицях 9а і 9б та додатку А. 

 

Таблиця 9а 

 Порівняльні дані, щодо результатів участі здобувачів освіти Бізнес-коледжу 

в конкурсах, осіб 

 

Статус конкурсу 

Кількість учасників, що зайняли призові 

місця (І-ІІІ) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Міжнародний 7 4 1 - 40 

Всеукраїнський - - 2 9 21 

Обласний/ 

регіональний 

10 8 6 13 9 

ВСЬОГО 17 12 9 21 70 
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Таблиця 9б 

 Порівняльні дані, щодо участі здобувачів освіти Бізнес-коледжу в 

олімпіадах, осіб 

 

Статус олімпіади 

Кількість учасників, 

що зайняли призові місця (І-ІІІ) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обласна/ 

регіональна 

18 5 2 - - 

Всеукраїнська 13 15 17 - - 

Інтернет-олімпіади - 24 33 52 58 

ВСЬОГО 31 44 52 52 58 

 

Здобувачі освіти відділення дизайну активно долучаються до участі у 

виставковій діяльності та творчих конкурсах. Зокрема, у квітні 2021 року у 

Черкаському художньому музеї було організовано виставку «Вертикальний 

горизонт», присвяченої 55 річниці навчального закладу, до якої долучилися зі 

своїми роботами понад 40 студентів.  

Здобувачі освіти Бізнес-коледжу активно провадять наукову діяльність, 

мають друковані тези, сертифікати учасника конференції. У 2021 році  50 

студентів коледжу долучилися до участі у ХІІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки 

України: погляд молоді” та близько 20 взяли участь у  ХІV Всеукраїнській 

студентській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку ІТ-

технологій в Україні”, які проводяться на базі Бізнес-коледжу. А також 65 

студентів активно брали участь у Міжнародних, Всеукраїнських наукових 

конференціях за різними напрямами, які проводилися закладами вищої освіти 

України, зокрема: XIII Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах”, 

Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в науці ХХ століття”, 

“Освіта, наука і технології в умовах пандемії”, “Зимові наукові читання”, 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та учнівської 

молоді “Актуальні проблеми розвитку бізнес-технологій в сучасних умовах 

глобалізаційних процесів”, ІІ Міжнародна студентська наукова конференція 

“Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей 

наук”, ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання 

права та соціально-економічних відносин”, І Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція “Механізми розвитку науково-технічного потенціалу”, 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми безпеки 

життєдіяльності в сучасному суспільстві” тощо. 

Студентка бакалаврату Устименко Д. М. за результатами 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р. зі 
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спеціальності “Підприємництво” посіла ІІІ місце (науковий керівник – доцент 

кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Гмиря В.П.). Конкурс 

проводився на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» у лютому та квітні 2021 року. 

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 й 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 2021 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-коледжу. 

Цього року здобувачі освіти мали можливість займатися у спортивних 

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

Загальна кількість таких студентів – 133 особи. У зв’язку із введенням 

загального карантину збірні команди навчального закладу  не брали участі у 

Спортивних іграх Черкаської області серед закладів освіти типу: коледжі, 

технікуми. 

Заняття з фізичного виховання та спортивних секцій у 2021р. 

проводилися в спортивному залі та спортивному майданчику. 
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У 2021 році у Бізнес-коледжі було проведено 5 масових фізкультурно-

оздоровчих заходів, в яких взяли участь 536 здобувачів освіти: 

- спортивне свято «Козацькі розваги»; 

- однодобовий піший спортивно-оздоровчий туристичний похід до лісу 

( для студентів І-ІІ курсів); 

- першість з настільного тенісу;  

- першість з шахів; 

- першість з футболу; 

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 2021 році  чотирнадцять викладачів підвищили (отримали) педагогічні 

і кваліфікаційні звання. 

Доцент Кузнецова Н.Б. продовжує навчання в докторантурі ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,  двоє 

вступили на навчання в магістратури Черкаського національного університету 

ім. Б. Хмельницького - Косімова А.О. на спеціальність «Біологія» та 

Магльована-Конюшок Н.М. на спеціальність “Педагогіка вищої школи”.  

Професор Куклін О.В. отримав грант та пройшов стажування за 

Програмою «Еразмус+» Європейського Союзу у Вищій школі менеджменту 

інформаційних систем (м. Рига, Латвійська Республіка) у серпні 2021 року.  

Науково-педагогічним працівникам Кузнецовій Н.Б., к.е.н. (наказ 

МОНУ від 15.04.2021 р. № 420) та Хотунову В.І., к.пед.н.  було присвоєно 

вчене звання доцента, а Заболотному С.В., д.т.н. - вчене звання професора 

(наказ МОНУ від 27.09.2021 р. № 1017).  

Викладач Ткаченко О.М. успішно захистив дисертацію на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 - «Комп’ютерні науки» на 

тему «Поліноміальні методи та засоби оцінювання параметрів регресії з 

використанням моделей негаусових помилок». 

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 
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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 2021 році 79 педагогічних та науково-педагогічних працівники Бізнес-

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

- курси підвищення кваліфікації у Черкаському обласному інституті 

післядипломної освіти педагогічних працівників, навчання в докторантурі 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима 

Гетьмана», здобуття магістерського рівня вищої освіти в Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького; в Національному 

аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського «ХАІ», Академії 

цифрового розвитку; за проєктом Education USA в Україні; 

- участь у фахових конкурсах, що проводяться навчально-методичним 

центром вищої та фахової передвищої освіти АПН України,  Центром 

інноваційних технологій «PNU EcoSystem», ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника”,  НДЦ суспільних 

відносин та соціально-політичного планування, Всеукраїнською спілкою 

молодіжних громадських організацій, Спілкою молодих юристів України, ГО 

«Київський молодіжний центр розвитку та співробітництва»;  

- участь у навчальних семінарах ДУ «Навчально-методичний центр з 

питань якості освіти», онлайн-курси на освітніх платформах Національна 

онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта», платформа відкритих онлайн-

курсів «Прометеус», «ЕдЕрА», освітня онлайн-платформа Udemy, Є-мова;  

- участь у вебінарах від  ТОВ “Всеосвіта”, ТОВ «На Урок», Видавництво 

«Генеза», ТОВ «Едюкейшнал Ера», ГО «Платформа освіти»;  

-  майстер-класи запропоновані МЦФЕР-Україна та Спілкою 

автоматизаторів бізнесу;   

- участь у тренінгах ВГО УАФІТ ТОВ «Компанія Інтелектуальних 

Технологій»; Черкаського художнього музею, ГО «Холодний Яр – Україна»;  

- участь у міжнародному науковому стажуванні: Wyższa Szkoła Biznesu - 

National-Louis University (Польша), Школа державного управління імені Лі 

Куан Ю Сінгапур, Вища школа агробізнесу в Ломжі (Польща). Центр 

стратегічних інновацій та прогресивного розвитку, PAR UNIVERSITY 

(Словенія), за програмою академічної мобільності «Еразмус+» у Вищій школі 

менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвійська Республіка).   

Дані щодо підвищення кваліфікації викладачами  Бізнес-коледжу 

наведено в таблиці 10. 
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Таблиця 10 

Дані щодо підвищення кваліфікації викладачами  

Бізнес-коледжу, 2017-2021, осіб 

 

Підвищення кваліфікації 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Курси підвищення 

кваліфікації (стажування) 

17 5 62 81 79 

2. Навчання      

- в магістратурі 2 4 2 1 2 

- в аспірантурі 4 1 1 1 - 

- в докторантурі 3 1  1 1 

3. Присвоєння кваліфікації 

(педагогічні звання за 

результатом атестації) 

18 4 6 8 14 

4. Захист дисертацій з 

присудженням наукового 

ступеня 

1 - 1 2 1 

5. Стажування за кордоном 6 6 4 1 3 

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

2.1. Науково-дослідна робота  

 

 Пріоритетним напрямом науково-дослідної роботи закладу вищої освіти 

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 (НДР).  

У 2021 р. зареєстровано у Державній науковій установі «Український 

інститут науково-технічної експертизи та  інформації» чотири нові науково-

дослідні теми:  

- “Вплив та наслідки вірусної дисфункції на інституційний та соціально-

економічний розвиток регіону (номер державної реєстрації 0121U110851)”; 

-  “Організаційно-економічний механізм покращення родючості ґрунтів 

(номер державної реєстрації 0121U112514)”; 

- “Фінансово-облікове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання” (номер державної реєстрації 0121U112047)”; 

- Теоретичні та методологічні основи, інструментальні засоби створення 

та використання інформаційних технологій» (номер державної реєстрації  

0121U113384). 

В рамках, вказаних НДР у 2021 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 рамках теми «Організаційно-економічний механізм покращення 

родючості ґрунтів» кафедрою економіки, підприємництва та маркетингу був 

розроблений та реалізований бізнес-план з вирощування органічної сої на 

ланах ДНЗ «Іркліївський професійний аграрний ліцей» (Золотоніський район 

Черкаської області).  

При середній врожайності 1,6 тон/га по Черкаській області аграрний 

ліцей зібрав 20 тон сої з 13 га та отримав чистий прибуток у сумі 207434 грн., 

що приблизно у чотири рази перевищило  фінансовий показник самостійного 

господарювання навчального закладу у 2020 році.  

Впродовж звітного періоду опубліковано підручник “Економіка і бізнес” 

професора  Пустовійта Р.Ф.  у співавторстві та навчальний посібник 

“Інституціональна економіка” професорів Пустовійта Р.Ф. і Кукліна О.В.  у 

співавторстві. 

У вересні 2021 р. на базі Бізнес-коледжу було організовано та проведено 

другу Міжнародну науково-практичну конференцію «Економіка, освіта, 
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технології в контексті глобальних викликів». Учасниками конференції стали 

335 науковців з Латвії, Узбекистану, Молдови, Польщі та України.  

У рамках конференції працювали 7 дискусійних платформ:  

1) «Цифровізація національної економіки: концептуальні засади, 

вектори розвитку»;  

2) «Вплив та наслідки вірусної дисфункції на інституційний та 

соціально-економічний розвиток регіону»;  

3) «Підприємництво в Україні: виклики та перспективи розвитку»;  

4) «Фінансово-облікове  забезпечення  діяльності   суб’єктів 

господарювання»;  

5) «Основні детермінанти розвитку освіти в умовах глобалізації»;  

6) «Інформаційні системи та технології в глобальному вимірі»;  

7) «Правове регулювання суспільних відносин в умовах економічного 

розвитку державності».  

За результатами конференції видано збірник матеріалів  “Економіка, 

освіта, технології в контексті глобальних викликів. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції. (23-24 вересня 2021 р. м. Черкаси). — 

Черкаси: ЧДБК, 2021. — 471 c. (ISBN 978-966-2499-53-7). Також матеріали 

конференції оприлюднено на  веб-сайті http://www.csbc.edu.ua. 

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: погляд молоді” (273 учасника,        2021 р.) 

та “Тенденції розвитку інформаційних технологій в Україні” (98 учасників, 

2021 р.) 

За даними інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика 

української науки» 23 науково-педагогічних та педагогічних працівника 

мають наукометричний показник Гірша у базі Google Scholar від 1 до 10. 

Професор Куклін О.В. входить у ТОП-5, професор Заболотній С.В. та доцент 

Азьмук Н.А. – у ТОП-7, професор          Пустовійт Р.Ф., доцент Бурмістров 

С.В., доцент Михайлюта С.Л. – у ТОП-15, а доценти Гриліцька А.В. і 

Васильчук Є.О. – у ТОП-20 найбільш цитованих вчених Черкаської області за 

галуззю науки (рубрики Google Scholar) «Економіка», «Суспільні науки», 

«Інформатика», «Фізика та математика». 

У 2021 р. у Бізнес-коледжі вперше створено Наукову раду, розроблено,  

затверджено та введено у дію  Положення про Наукову раду, затверджено її 

склад. Рада здійснює організаційну діяльність з планування та виконання 

науково-дослідних робіт, міжнародних науково-технічних проєктів, грантів 

тощо. 
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2.2. Бібліотека 

Бібліотека Бізнес-коледжу у своїй роботі керується законодавством 

України про освіту, Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, 

постановами Кабінету Міністрів України та іншими регламентуючими 

документами. У “Положенні про бібліотеку” зазначено, що свою діяльність 

бібліотека організовує 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.  

Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки навчального закладу  

протягом 2020-2021 навчального року були: 

- забезпечення безкоштовного та безперешкодного доступу НПП та 

здобувачами освіти до міжнародних наукометричних баз (Web of Science, 

ScienctDirect, Ebsco); 

- формування книжкового фонду відповідно до профілю коледжу та 

потреб здобувачів освіти, НПП, викладачів; 

- 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. 

- вивчення та впровадження в роботу книгозбірні передових форм 

бібліотечної діяльності; 

- перевірка курсових та дипломних робіт і проєктів здобувачами освіти 

на наявність плагіату (програма Unicheck); 

-  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 й 

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 - 46412 екз. 

- навчальна література – 26674 екз. 
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- художня література – 19738 екз. 

Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими підручниками, 

навчальними посібниками, художніми виданнями. Бібліотека оперативно 

виконує опрацювання документів, що надійшли, веде облік бібліотечного 

фонду. 

Бібліотека обслуговує 1085 здобувачів освіти та 143 співробітників. 

Працює в режимі читального залу та абонементу.  

Кожного навчального року з студентами 1 курсів денної та заочної форм 

навчання проводяться ознайомчі бесіди про правильне користування 

бібліотекою та читальним залом. 

В читальній залі створені всі умови для підготовки курсових та 

дипломних робіт, щоденників-звітів, 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 коледжу. Зокрема спільно розроблені та проведені виховні години, 

брейн-ринги, квести, літературно-музичні композиції, години пам’яті, урок-

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

У звітному році співробітниками бібліотеки були розроблені і проведені 

такі бібліографічні огляди: 

- «Вчимося жити за Конституцією»; 

- «Тут мій край і мій батьківський дім»; 

- «Щастя без здоров’я не буває»; 

- «Ти рідна мово, чиста, як роса»; 

- «Людина починається з добра»; 

- «Від легенд до космічних висот»; 

- «Крути – нетлінна пам’ять». 

Популярними серед користувачів в навчальному році були бесіди та 

огляди біля книжкових полиць. Цикл бесід було присвячено національно-

патріотичному, громадському та естетичному вихованню молоді: 

- «Немає переводу добрим звичаям народу»; 

- «Черкащина в роки другої світової війни»; 

- «Подорож стежками історії та культури»; 

- «Голодомор на Черкащині»; 

- «Найкращі українські книжки, або що має прочитати кожен»; 

- «Читайте книги, що стали подією»; 
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- «Довідкова література - інструмент пізнання світу». 

У стінах бібліотеки неодноразово були проведені зустрічі з видатними 

людьми  Черкащини.  

Це письменниця Катерина Вербівська, відомий поет Олексій Юрін, поет 

- сатирик Іван Дубінін, які познайомили студентів зі своїми новими 

доробками. Побували в бібліотеці черкаські письменниці Лапіна та Горбань. 

Молода черкаська поетеса Оксана Галаєва презентувала свою нову і цікаву 

поезію. 

Познайомились студенти з творчістю наукової співробітниці 

Кам’янського музею О.С. Пушкіна композиторкою і поетесою Тамілою Чупак.  

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: 

- «Наші права – щасливе майбутнє»; 

- «Єдність – сила нашої держави»; 

- «Хай щастю дитини не буде кінця»; 

- «Невиплакані сльози України»; 

- «Скарбниця педагогічної мудрості»; 

- «Заповідні скарби Черкащини»; 

- «Сім’я. Родина. Рід»; 

- «День українського козацтва»; 

- «Пелюсткова краса рідної мови». 

Ювілейним датам визначних осіб держави були присвячені персональні 

полиці, виставки – досьє, експрес – виставки. 

Зокрема: 

- «Полинова зоря Валер’яна Підмогильного» (До 120-річчя від дня 

народження українського прозаїка і перекладача); 

- «Великий каменяр українського народу» (До 165-річчя від дня 

народження І.Я Франка, українського поета); 

- «Вимір долі через літературу» (До 90-річчя від дня народження Івана 

Дзюби, вченого , академіка НАН України; 
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- «Незгасна зоря України» (До 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки); 

- «30-ті роковини Ухвалення Верховною Радою України Акту 

проголошення незалежності України» (24 серпня 1991 року). 

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. 

Не менш важливою формою роботи з читачами були літературні години. 

До Міжнародного дня рідної мови спільно з викладачами української мови та 

літератури  відбувся вечір «Мов джерельна вода, рідна мова моя» .У підготовці 

і проведенні цього заходу активну участь брали і здобувачі освіти. 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек спільно з міською бібліотекою 

для юнацтва було розроблено і презентовано відео мандрівку під назвою 

“Найбільші бібліотеки світу”. А в стінах бібліотеки була організована 

книжкова виставка “Дім, де зігріваються серця! “Цей захід в бібліотеці вже є 

традиційним і сприяє підвищенню інтересу, як до бібліотеки так і до книги. 

Свою діяльність бібліотека Бізнес-коледжу координує і направляє на 

створення більш широких умов для усвідомлення користувачів, як активної 

особистості, яка обирає мету своєї діяльності і шляхи досягнення. 
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3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАЛУЧЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ 

ПРОВІДНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ФАХІВЦІВ- 

ПРАКТИКІВ ТА НАУКОВЦІВ. 

 

Важливим напрямом діяльності Бізнес-коледжу є активна співпраця з 

іноземними партнерами.  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 «Erasmus+» (Напрям Жан Моне).  

2. Програма малих грантів громадської дипломатії – ОСВІТА уряду 

США. 

Групи науковців Бізнес-коледжу підготували проєкти та взяли участь у 

конкурсах, але гранти не отримали.  

3. Програма Європейського Союзу «Erasmus+» (Напрям КА1. 

Міжнародна кредитна мобільність). 

Всього за програмою залучено 17230 євро грантових коштів. 

Професор Куклін О.В. протягом одного тижня брав участь у програмі 

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

Латвійська Республіка) у серпні 2021 року. Грант у розмірі 1405 євро було 

надано у рамках проєкту. 

У І семестрі 2021-2022 н.р. у Вищій школі менеджменту інформаційних 

систем успішно навчаються троє здобувачів освіти Бізнес-коледжу: Дрозд 

Дарія (група № ПТ-20, спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність”), Азьмук Нікіта та Задорожній Едуард (група № 1П-18, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»). 

Гранти у розмірі 5275 євро кожному з них повністю покривають усі 

витрати на перебування в Латвії до 5 лютого 2022 року. 

4. Програма «Ініціатива місцевих коледжів» Державного департаменту 

США.  

За програмою залучено 50000 доларів США грантових коштів. 

Студентка бакалаврату Бізнес-коледжу 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 в College of  Du Page (м. Глен-Еллін, штат 

Іллінойс) з 1 серпня 2021 року. За підсумками І семестру Вероніка успішно 

опанувала та завершила всі обрані курси з оцінкою «А» («відмінно»).  
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Програма передбачає повне фінансування витрат та адмініструється 

Посольством США в Україні. 

У грудні 2021 року, за погодженням Посольства США в Україні, 

розпочато конкурсний відбір серед здобувачів освіти для участі у програмі на 

2022-2023 навчальний рік. За підсумками відбору шість здобувачів освіти 

Бізнес-коледжу допущені до наступного етапу – Всеукраїнського конкурсу.  

5. Проєкт «Рекомендації стосовно вибору професії для забезпечення 

академічної доброчесності» за Програмою малих грантів громадської 

дипломатії – ОСВІТА уряду США. 

Грант надано Посольством США в Україні.  

Проєкт, розпочатий у 2020 році, успішно завершено у січні 2021 року. 

Отримано письмове підтвердження від Посольства США в Україні.  

Керівник проєкту – професор Куклін О.В., асистент – доцент              

Проценко О.Л. 

6. Програма післядипломної економічної освіти випускників 

університетів, яка адмініструється Центром економічних досліджень і 

післядипломної освіти (The Center for Economic Research and Graduate 

Education) при Карловому університеті і Чеській академії наук (м. Прага, 

Чехія). 

Доцент кафедри обліку та фінансів Криворучко М.Ю. повторно 

включений до складу учасників Програми на 2021 рік. 

7. Програма «Коледжі Об’єднаного Світу», яка адмініструється 

національним Комітетом UWC Ukraine.  

Група здобувачів освіти підготували анкети та прийняли участь у 

відборі, але стипендії у 2021 році не отримали.  

До участі у конкурсі на 2022 рік сформована нова група студентів у 

грудні 2021 року. 

8. Програма літньої оплачуваної практики у сфері готельно-

ресторанного бізнесу у Болгарії. 

Влітку 2021 року дев’ять здобувачів освіти взяли участь у Програмі. 

9. Сертифікація, які засвідчують рівень володіння англійською мовою.  

Доцент кафедри обліку та фінансів Грілицька А.В. успішно склала тест 

на знання англійської мови за Загально-Європейськими компетенціями 

володіння іноземною мовою CERF отримала результат, що відповідає рівню 

В2. 

10. Академічний рейтинг «Webometrics Ranking of World Universities». 

Проведено аналіз ступеню представлення діяльності Бізнес-коледжу в 

Інтернет-просторі, внесено необхідні зміни у наповнення веб-сайту 

навчального закладу науковою інформацією. Створено передумови для 



34 

 

входження Бізнес-коледжу у черговий рейтинг кращих університетів світу у 

січні 2022 року.  

Участь у міжнародних проектах вимагає від викладачів та здобувачів 

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

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

оснащених сучасним мультимедійним обладнанням, необхідним для 

впровадження новітніх методик викладання іноземних мов. З метою 

підсилення мотивації створено групи Intermediate, Upper-Intermediate та 

збільшено кількість годин англійської мови до 6 годин на тиждень. Для 

впровадження найкращих методик викладання англійської мови придбано 

комплекти підручників English File видавництва Oxford за рівнями Upper-

Intermediate, Intermediate. Працюють додаткові курси з вивчення англійської 

мови для здобувачів освіти та викладачів (дві групи) з метою виходу на рівень 

В2 та отримання сертифікату. Під час навчання використовуються підручники 

провідних британських видань Oxford, Pearson, Express Publishing. 

Крім того, іноземними партнерами Бізнес-коледжу були проведені 

заходи для студентів та викладачів: 

1. Співпраця з інформаційно-культурним центром Вікно в Америку 

Window on America при Черкаській обласній універсальній науковій бібліотеці 

імені Тараса Шевченка (участь в англомовних заходах): 

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

англійської мови «Puzzle-2021». 

3. Проведення онлайн зустрічей про концепцію освітнього партнерства 

з паном Дагом Джонсом, керівником програм технологічних квестів, 

Університет Кларка (м. Вустер, штат Массачусет, США). 

Доцент кафедри обліку та фінансів, випускник університету Вірджинії 

(США) Криворучко М.Ю. викладає англійською мовою навчальний предмет 

«Introduction to management» для здобувачів освіти бакалаврату спеціальності 

«Економіка». 

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. Тому 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 2021 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 
 

В Бізнес-коледжі на постійній основі працює 81 педагогічний та 

науково-педагогічний працівники, з яких 5 докторів наук, з них 3 професора, 

та 16 кандидатів наук, з них 10 доцентів. Встановлена кваліфікаційна категорія 

“спеціаліст вищої категорії” 45 викладачам, в тому числі мають педагогічне 

звання “викладач-методист” – 29 осіб, “старший викладач” - 8 осіб.  

Середній вік викладачів складає 45 років.  

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 

Загаль- 

ний обсяг 

годин 

Верхня межа 

навантаження 

на 1 ставку 

педагогічного/ 

науково-

педагогічного 

працівника 

Середня 

норма годин 

на 

1 викладача 

Співвідноше

ння ставок 

викладачів 

до 

контингенту 

здобувачів 

освіти 

2017 46 555 720 613 14 

2018 49 021 720/600 645 14 

2019 52 863 720/600 601 13 

2020 45 153 720/600 579 13 

2021 46 726 720/600 730 13 

 

Колектив має всі можливості для подальшого підвищення якості 

освітнього процесу, оскільки поряд з молодими педагогічними працівниками 

працюють і передають їм досвід викладачі, які мають значний практичний 

досвід педагогічної роботи. Тому педагогічний колектив Бізнес-коледжу 

здатен швидко впроваджувати освітні новації не втрачаючи багаторічного 

педагогічного досвіду. 

У 2021 році колектив авторів (Устиченко С.В., Залозна Т.Г., Волощенко 

С.В., Боровик Т.М.) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі “Педагогічний 

Оскар-2021” , який проводиться НМЦ вищої та фахової передвищої освіти 

АПНУ. Їх робота  “Мовний центр Lingua Hub” здобула Диплом ІІІ ступеня у 

номінації  «Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності 

та управління закладу фахової передвищої освіти», за впровадження 

інноваційного освітнього середовища закладу фахової передвищої освіти. 

З метою підвищення якості забезпечення освітнього процесу та 

посилення кадрового складу в штат Бізнес-коледжу були прийняті п’ять 

викладачів та один соціальний педагог, в тому числі два кандидата технічних 

наук та один кандидат економічних наук.  
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Вісім викладачів закладу освіти мають сертифікати, які підтверджують 

володіння англійською мовою на рівні В2. 

Щорічно представники колективу за досягнення в роботі отримують 

почесні відзнаки, що свідчить про високу оцінку їх діяльності вищими 

організаціями і партнерами. 

Зокрема, в звітному періоді  відзнаками МОН України нагороджено 

десять педагогічних працівників: 

1)  нагрудним знаком “За наукові досягнення” - Кукліна О.В., директора;  

2) нагрудним знаком “Василь Сухомлинський” - Григораша О.А. та 

Куксенка С.І., викладачів-методистів;  

3) Грамотами: 

- Богуна М.М., заступника директора з виховної роботи,  

- Козенкову Л.О., керівника фізичного виховання,  

- Боровик Т.М., методиста,  

- Музиченко В.М., завідуючу відділення дизайну, викладача-методиста, 

- Грек Л.К., викладача-методиста;  

4) Подяками - Устиченко С.В. - керівника Мовного центру LinguaHab” 

та Борисенко О.І., викладача-методиста.  

Дані про нагородження працівників Бізнес-коледжу за 2017-2021 роки 

подані  в таблиці 12. 
 

 

Таблиця 12 

 Нагородження працівників 2017-2021, осіб 

 
 

Нагороди/відзнаки 2017  2018 2019 2020 2021 

Державні нагороди України - - 1 - - 

Стипендії Президента України 1 1 1 2 - 

Подяки, Грамоти МОНУ  3 3 3 4 7 

Нагрудні знаки МОНУ “За наукові 

досягнення” та “Василь Сухомлинський” 
- - - - 3 

Відзнаки Черкаської обласної державної 

адміністрації та Черкаської обласної 

ради  

- 1 6 6 9 

Відзнаки Черкаської міської ради та 

Черкаського міськвиконкому 
- - 2 - 4 

Відзнаки Управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної 

адміністрації 

3 3 3 5 4 

Інші відзнаки 17 3 21 - 12 

ВСЬОГО 23 10 36 17 39 
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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 та культурно-

розважальні заходи. Це і  тематичні зустрічі, круглі столи, тренінги, відкриті 

лекції, майстер-класи, конференції, студентські розважальні акції, а також 

заходи з використанням різних форм дистанційної комунікації між 

учасниками навчально-виховного процесу. 

Разом з тим особливу увагу привертає ряд масштабних акцій та проєктів. 

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, економічний «Бізнес-

клуб» та клуби за інтересами: «Школа молодого лідера». У закладі освіти діє 

студентське радіо «Bizz». 

17 лютого  студентський актив ЗВО завершив благодійну акцію до Дня 

святого Валентина, яка проходила під гаслом «#допоможемоРАЗОМ» та була 

направлена на збір коштів для студентки, яка нещодавно втратила опікуна. 

Разом вдалося зібрати 5700 грн.   

29 березня відбулися установчі збори для формування нового складу 

громадської ради при Черкаській обласній державній адміністрації. З 58 

кандидатів, яких було допущено до зборів, шляхом таємного голосування 

обрали 35 представників. До нового складу увійшли педагогічні працівники 

Бізнес-коледжу – керівники міських та обласних громадських організацій 

Богун Максим Михайлович, заступник директора з виховної роботи та 

міжнародних зв’язків, Оліфіренко Віталій Миколайович, завідувач 

лабораторії, голова профспілки  та Шеревеня Андрій Дмитрович, викладач 

циклової комісії суспільних дисциплін та фізичного виховання.  

02 квітня у Бізнес-коледжі відбувся випуск студентів заочної форми 

навчання. Дипломи бакалавра отримали 35 випускників спеціальностей 

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

«Економіка», «Облік і оподаткування».  

05 квітня було підписано Меморандум про взаєморозуміння та 

співробітництво між Черкаським державним бізнес-коледжем та 

співорганізатором проєкту «Greening of the Planet» у Черкаській області в 

особі Щербініної Наталії, що започаткований Благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Озеленення України». Метою Меморандуму є 

налагодження та розвиток відносин щодо впровадження загальнонаціональної 
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екологічної ініціативи з посадки дерев та іншого співробітництва у сфері 

охорони довкілля. 

10 квітня  учасники «Школи молодого лідера» Бізнес-коледжу  

долучилися до глобального екологічного заходу «Озеленення планети»  та   

висадили саджанці дубів та сосен. Організатором проєкту «Greening of the 

Planet» є Благодійна організація «Благодійний фонд «Озеленення України» за 

підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України та Державного агентства лісових 

ресурсів України. Метою цієї акції є привернення уваги до питань зміни 

клімату та збільшення лісових насаджень планети. 

У цьому році Бізнес-коледж відзначив 55-ту річницю з дня створення 

закладу освіти. Святкові заходи, присвячені ювілейній даті, Бізнес-коледж 

розпочав з виставки робіт студентів відділення дизайну «Вертикальний 

горизонт – 55» у Черкаському обласному художньому музеї.  

06 травня у Черкаському обласному художньому музеї відбулося 

нагородження організаторів та учасників виставки студентських робіт 

відділення дизайну, присвяченій 55-річчю ЧДБК «Вертикальний горизонт». 

Голова правління Всеукраїнської творчої спiлки «Спiлка дизайнерів України» 

Борисов Ю.Б., заслужений діяч мистецтв України, директор Черкаського 

обласного художнього музею Гладун О.Д. та директор  Куклін О.В. відзначили 

викладачів та студентів відділення дизайну бізнес-коледжу. Подяками за 

сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку творчої молоді були 

нагороджені завідувач відділення дизайну Музиченко Валентина Миколаївна 

та викладачі відділення: Гладько Максим Володимирович, Вакуленко Ольга 

Вікторівна, Куколь Світлана Євгенівна, Бойко Ольга Ігорівна, Гребенюк 

Альона Юріївна, Сакун Інна Сергіївна та Носова-Єлісєєва Ольга 

Олександрівна. За активну участь у виставці студентську молодь відзначили 

сертифікатами. 

23 квітня, традиційно перед Великоднем, студенти відділення «Дизайн» 

взяли участь у майстер-класі з розпису пасхальних яєць – старовинного 

мистецтва наших предків.  

24 квітня учасники, здобувачі освіти  Бізнес-коледжу долучилися до 

всеобласної толоки «ЧистаЧеркащина2021»., яку  ініціював голова Черкаської 

обласної державної адміністрації Олександр Скічко. 

Із нагоди 160-ої річниці перепоховання Тараса Шевченка в Каневі 

пройшла традиційна піша хода "Останнім шляхом Кобзаря". Викладачі Бізнес-

коледжу та учасники «Школи молодого лідера» долучилися до заходу, під час 

якого небайдужі з усієї України пройшлися від Успенського собору до 

Чернечої гори. Хода завершилася урочистою церемонією покладанням квітів 

до пам’ятника Т.Г. Шевченка. 
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5 травня відбулися чергові вибори голови Студентської ради. Цього року 

голосування проходило онлайн в системі MOODLE. На посаду балотувалися 

три кандидати: Чорна Анастасія (студентка групи №1Е-18), Туманова Анна 

(студентка групи №1Ф-18) та Підгорний Віталій (студент групи №1М-19). За 

підсумками таємного голосування найбільшу кількість голосів отримала 

Чорна Анастасія, за яку проголосувало 43,7% студентської аудиторії. Друге 

місце посів Підгорний Віталій, якому 36,7% студентів віддали перевагу та 

19,6% отримала Анна Туманова. 

28 травня  проходив Студентський фаховий конкурс «Стратегії ведення 

бізнесу в соціальних мережах». На конкурс були представлені роботи 

студентами відділення «Підприємництва та маркетингу», які навчаються за 

спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 

«Маркетинг». За результатами конкурсу І місце посіла Сіденко Наталя, 

студентка групи 1Т-18, ІІ місце - Фалілеєва Вероніка, група №1М-18, ІІІ місце 

– Овчаренко Юлія, група №1Т-18. 

05 червня на Черкащині стартувала масова вакцинація освітян проти 

COVID-19. У медичному пункті Бізнес-коледжу також пройшов перший етап 

вакцинації працівників проти COVID-19 вакциною Pfizer-BioNTech.  

23 червня  Україна відзначила Олімпійський день, який святкують з 

нагоди дня заснування Міжнародного Олімпійського комітету (23 червня 1894 

року). З нагоди свята представники Школи молодого лідера Черкаського 

державного бізнес-коледжу долучилися до масштабної «Олімпійської 

зарядки» на Центральному стадіоні м. Черкаси. В заході взяли участь 

олімпійці Черкащини, відомі особистості, спортсмени та всі бажаючі. Захід 

відбувся з метою популяризації олімпійського руху, спорту та здорового 

способу життя. 

18 червня в рамках завершення роботи маркетингового клубу 

«MypCating Club» відбувся Студентський конкурс комерційної відеореклами. 

У конкурсі взяли участь студенти 2 та 3 курсів спеціальностей «Маркетинг» 

та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». На конкурс було подано 

21 відеоробота За результатами конкурсу І місце у номінації "Кращий 

студентський рекламний ролик - 2021" здобула відеоробота "Jo Malone", 

автори студенти гр. 1М-19 Вербовська Вероніка та Селіхова Катерина, ІІ місце 

- відеоробота "Tattoo Art Pride", автор студентка гр. 1М-19 Кривда Юля, ІІІ 

місце посіла відеоробота "Lesia", виконали студенти гр. 1М-19 Підгорний 

Віталій та гр. 3М-20 Плаксій Марія. Переможців було нагороджено 

дипломами, учасники конкурсу отримали сертифікати. 

25 червня  у Черкаській обласній філармонії відбулося урочисте 

публічне вручення державних дипломів випускникам Бізнес-коледжу. 

Завершили навчання і здобули фахову освіту двісті дев’яносто три студенти за 

денною та заочною формами навчання: сімдесят бакалаврів та двісті двадцять 
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три молодших спеціаліста. Двадцять шість випускників закінчили бізнес-

коледж з відзнакою та отримали звання кращих випускників свого курсу, 

серед них двоє, що мають тільки відмінні оцінки в додатках до диплому – 

випускниця відділення дизайну Марія Приходько та випускниця кафедри 

економіки, підприємництва та маркетингу Анна Родная. Стипендіатами 

Програми Європейського Союзу «Erasmus+» були випускники освітнього 

ступеня «Бакалавр» Анастасія Крижановська, спеціальність «Економіка 

підприємства», Наталія Ткаліч, спеціальність «Облік і оподаткування» та 

випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Денис 

Гетьман, спеціальність «Комп’ютерна інженерія» та Олександр Омельченко, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення». Випускниця відділення 

підприємництва та маркетингу Вероніка Фалілеєва отримала грант 

Державного департаменту США для річного навчання за Програмою 

«Ініціатива місцевих коледжів» у коледжі штату Іллінойс на 2021-2022 

навчальний рік. Урочиста церемонія вручення дипломів розпочалася із 

вітальної промови директора  Кукліна Олега Володимировича та народного 

депутата України, Шпак Любові Олександрівни, яка вручила дипломи 

бакалаврам. Святкову атмосферу підтримували виступи гурту «RhythmMen 

drum show», фіналістів та учасників телешоу «Україна має талант», «Танці з 

зірками», «Народний Оскар» та відомих черкаських танцювальних, музичних 

та співочих колективів. 

24 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у Черкасах 

відбулася яскрава фестивальна подія із 30-ти найвідоміших фестивалів. 

Викладачі та студенти відділення дизайну Бізнес-коледжу долучилися до 

команди волонтерів фестивалю «FAKTURA FEST».  

Також 24 серпня в межах фестивалю «ManyFest» у Черкасах відбувся 

благодійний екстремальний забіг «Х-Chаllenge». Здобувачі освіти Бізнес-

коледжу стали волонтерами цього спортивного заходу, під час якого 

проходили індивідуальні, командні та дитячі забіги із подоланням близько 25 

перешкод. Студенти допомагали в організації забігу: реєстрували учасників, 

фіксували час на старті та фініші, слідкували за самопочуттям тощо. Після 

проведення заходу волонтери були відзначені сертифікатами. Метою забігу 

«X-Challenge» був збір коштів на придбання життєво необхідного обладнання 

для новонароджених у неонатальний центр КНП «Черкаська обласна дитяча 

лікарня». Таким чином, майбутні здобувачі освіти – лідери вчергове 

продемонстрували свою готовність допомагати у реалізації суспільно 

важливих подій для нашого міста. 

Протягом вересня  було проведено одноденні туристичні походи, 

організовані цикловою комісією суспільних дисциплін та фізичного 

виховання для студентів І-ІІ курсів. Основна мета такого заходу – формування 

у студентів навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до 

активних занять фізичною культурою та спортом. Традиційно за програмою 
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туристичного походу проводилися спортивно-туристичні естафети та конкурс 

кашоварів. 

18 вересня відбувся одноденний арт-проєкт «ЧЕРКАСИ В КОЛЬОРІ», 

на якому викладачі та студенти відділення дизайну Черкаського державного 

бізнес-коледжу представили виставку робіт в різних техніках виконання. 

Проєкт був присвячений Дню міста Черкаси, яке цьогоріч відсвяткувало 735 

річницю з дня заснування. 

З метою сприяння проведенню організованої вакцинації здобувачів 

освіти, протягом  вересня у коледжі проведено цикл лекцій «Формування 

прихильності до вакцинації від COVID-19». Лектор - обласний тренер з питань 

вакцинації проти коронавірусної хвороби, завідувач відділення 

новонароджених та недоношених дітей КНП «Черкаська обласна дитяча 

лікарня Черкаської обласної ради» Русіна Наталія Миколаївна. 

5 жовтня для здобувачів освіти  ЧДБК на запрошення народного 

депутата України Шпак Л.О., за погодженням із керівництвом Апарату 

Верховної Ради України, було організовано екскурсію студентів до Верховної 

Ради України. Під час зустрічі студенти звернулися до народного депутата з 

проханням допомогти у вирішенні питання реконструкції гуртожитку ЗВО. 

Цього ж дня здобувачі освіти взяли участь в уроці від Освітнього центру 

Верховної Ради України у будівлі парламенту. Учасники заходу дізналися про 

особливості законотворчої діяльності парламентаря та роботи Верховної Ради 

України, а також дізналися про основні аспекти законотворчого процесу. 

18 жовтня учасники «Школи молодого лідера» та актив студентської 

ради  з нагоди відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 

долучилися до інформаційної акції «Walk for Freedom/Хода за свободу», яка 

спрямована на підвищення поінформованості населення щодо видів торгівлі 

людьми, актуалізації важливості надання допомоги особам які опинилися в 

подібній ситуації та привернення уваги до даних проблем.  

29 жовтня учасники здобувачі освіти та члени Асоціації випускників 

Черкаського державного бізнес-коледжу, об’єдналися навколо спільної місії - 

відновлення екосистеми нашої планети, а також привернення уваги 

громадськості до проблем екології. У рамках заходу у Дахнівському лісництві 

Черкаського держлісгоспу представники висадили сіянці дуба червоного, 

сосни звичайної, берези та вишні. У ході акції було заліснено 0,9 га. 

Протягом листопада здобувачі освіти Бізнес-коледжу допомагали на 

пунктах вакцинації. Студенти-волонтери роздавали інформаційні буклети, 

розміщували плакати з телефонами гарячої лінії та допомагали з реєстрацією.  

Всі волонтери мають два щеплення і на пунктах вакцинації допомагали у 

вільний від навчання час. 
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25 листопада. у Бізнес-коледжі проведено молодіжний проєкт до Дня 

Гідності та Cвободи. Цей захід став традиційним та проводиться у стінах 

коледжу з 2014 р. Задіяні були студенти 2 та 3 курсів, представлені доповіді та 

презентації українською і англійською мовами. Англомовні виступи були 

підготовлені за підтримки Мовного центру “Lingua Hub”. 

06 грудня учасники «Школи молодого лідера» Бізнес-коледжу були 

відзначені Подяками Управління культури та охорони культурної спадщини 

Черкаської обласної державної адміністрації. За активну громадянську 

позицію та вагомий внесок у реалізацію національного проєкту із формування 

електронного реєстру нерухомих пам‘яток культурної спадщини та з нагоди 

Міжнародного дня волонтера відзнаки отримали наступні здобувачі освіти: 

- Чорна Анастасія (гр. № ЕК-21); 

- Підгорний Віталій (гр. № 1М-19); 

- Кравцов Олексій (гр. № 1Д-18); 

- Зебзеєва Анна (гр. № 1Е-19); 

- Вівчар Рената (гр. № 1М-20); 

- Вітряк Віталій (гр. № 1К-20); 

- Черняк Вікторія (гр. № 1Д-21); 

- Щербина Вікторія (гр. № 1М-20); 

- Іванова Єва (гр. № 1Д-20); 

- Солоднікова Катерина (гр. № 2Д-21). 
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6. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ 

 

Налагоджена конструктивна співпраця Бізнес-коледжу з Черкаською 

обласною державною адміністрацією,  Черкаською обласною радою та 

управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.  

Загальна сума фінансування Бізнес-коледжу за загальним і спеціальним 

фондами державного бюджету за 2021 рік склала  38696944 грн. (табл. 13). 

Кошторис 2021 року перевищив кошторис 2020 року на 28,19%.  У 

минулому році цей показник дорівнював 17,48%.  

Показник спеціального фонду збільшився на 44,45%, у 2020 – на 1,68%. 

Значного збільшення надходжень вдалося досягти за рахунок ефективного 

прозорого ціноутворення на освітні послуги, які користуються сталим 

попитом серед черкащан. 

Таблиця 13  

Обсяги фінансування 

 

Назва  

статті 

 витрат 

Обсяг фінансування, грн. 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Загаль-

ний фонд 

Спеціаль

-ний 

фонд 

Всього 
Загаль-

ний фонд 

Спеціаль

-ний 

фонд 

Всього 
Загаль-

ний фонд 

Спеціаль

-ний 

фонд 

Всього 

Заробітна плата 

та нарахування 

на неї 

13 148 833 3 808 596 18 957 429 19 691 032 4 206 882 2 3897 914 23 491 109 6 047 818 29 531 897 

Стипендія 4 397 665  4 397 665 3 953 375  3 953 375 3 896 158  3 896 158 

Харчування 

сиріт 
143 262  143 262 177 430  177 430 166 505  166 505 

Грошова 

допомога 

сирота 

37 959  37 959 73 968  73 968 63 337  63 337 

Матеріальна 

допомога 

студентам 

   157 665  157 665 132 000  132 000 

Медикаменти 4 800  4 800 4 800  4 800 9 800  9 800 

Підвищення 

кваліфікації 
 4 000 4 000       

Відрядження 
 7 000 7 000  7 000 7 000  2 281 2 281 

Придбання 

матеріалів 
12 441 194 000 206 441  361 310 361 310 430 000 369 240 799 240 

Послуги (крім 

комунальних) 
38 000 72 226 110 226  183 415 183 415  152 000 152 000 

Придбання 

основних 

засобів 

 100 000   164 694 164 694 148 001 148 001 296 002 

Комунальні 

послуги 
889 166 930 594 1 819 760 650 702 549 999 1 200 701 973 674 812 530 1 786 204 

Податки і збори  7 000 7 000  5 500 5 500  5 822 5 822 

Інвестиції      600 000  1 86 1 167  1 861 167 

ВСЬОГО 
20 672 126 5 123 416 25 695 542 24 708 972 5 209 648 30 187 772 31 171 751 7 525 193 38 696 944 
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Вартість навчання в Бізнес-коледжі складала від 14250 грн. на рік до 

17325 грн. на рік залежно від спеціальності. Найбільша повна вартість 

навчання для здобувачів освіти, які вступили до Бізнес-коледжу у 2021 році, 

складає 75300 грн. (спеціальність «Інженерія програмного забезпечення», 

ОПС «Фаховий молодший бакалавр» на базі базової загальної середньої 

освіти, термін навчання – 4 роки). 

На VІ сесії Черкаської обласної ради 23 квітня 2021 року депутати 

ухвалили рішення № 6-34/VІІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 24.12.2020 № 4-8/VІІІ», яким було передбачено виділення додаткових 

коштів Бізнес-коледжу у розмірах: 

- 150000 грн. та 250000 грн. по КПКВК 06 1 1104 «Підготовка кадрів 

закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою 

субвенцією» на придбання обладнання для лінгафонного кабінету з 

програмним забезпеченням для вивчення іноземних мов та придбання 

навчального набору робототехніки ЛЕГО (на умовах 50% співфінансування); 

- 950000 грн. по КПКВК 06 1 1101 «Підготовка кадрів закладами 

фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 

обладнання автоматичною пожежною сигналізацією навчального корпусу; 

- 330000 грн. та 1231600 грн. по КПКВК 06 1 7321 «Будівництво 

освітніх установ та закладів» на капітальний ремонт теплової мережі (з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації) та на капітальний ремонт 

(з виготовленням проєктно-кошторисної документації) покрівлі будівлі 

навчального корпусу № 1. 

На VІІІ сесії Черкаської обласної ради 10 вересня 2021 року депутати 

ухвалили рішення № 8-29/VІІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 24.12.2020 № 4-8/VІІІ», яким було передбачено виділення додаткових 

коштів навчальному закладу у розмірі 350000 грн. по КПКВК 06 1 1101 

«Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів 

місцевого бюджету» на придбання комп’ютерного обладнання, машин для 

обробки даних (багатофункціональні пристрої) та фотографічного 

(мультимедійні проектори)  обладнання.  

На Х сесії Черкаської обласної ради 21 грудня 2021 року депутати 

ухвалили рішення № 10-11/VІІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 24.12.2020 № 4-8/VІІІ», яким було передбачено виділення додаткових 

коштів Бізнес-коледжу у розмірі 257000 грн. по КПКВК 06 1 1101 «Підготовка 

кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету» на заробітну плату та нарахування на неї. 

За звітний період рішеннями Черкаської обласної ради Бізнес-коледжу 

були виділені кошти для проєктів розвитку на загальну суму 2507169 грн. 

 Необхідно відмітити, що за рахунок інвестиційної складової обласного 

бюджету: 
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- була розроблена проєктно-кошторисна документація (ПКД) та 

здійснений капітальний ремонт ділянки теплотраси на суму 329149,06 грн;  

- розроблений проєкт, ПКД та розпочато встановлення пожежної 

сигналізації в навчальних корпусах на суму 533115 грн. (тендер було 

проведено, підписано договір з переможцем та розпочато роботи, але в зв’язку 

з невиконанням робіт до завершення 2021 року договір було розірвано);  

- розроблена ПКД та відремонтована друга черга покрівлі навчального 

корпусу на суму 993105 грн. 

Загальна площа капітально відремонтованої покрівлі навчального 

корпусу № 1 складає 1558 кв. метрів, її ремонт, розпочатий у 2020 році, 

успішно завершено. 

Динаміка змін фінансування наведена на рис. 2. 

Рис. 2 Динаміка змін фінансування, 2018-2022, млн. грн.6 

В поточному році за рахунок власних коштів Бізнес-коледжу (187657 

грн.) та бюджету розвитку обласного бюджету (499250 грн.) була придбана 

нова комп’ютерна та офісна техніка. Додатково отримано від ГО «Рада батьків 

Черкащини» обладнання, меблів та послуг на загальну суму 150212,25 грн. 

Залучення коштів з різних джерел дало змогу провести ремонти та створити 

нову лабораторію інформаційних технологій (на 17 робочих місць) та кабінет 

англійської мови. У двох лабораторіях: мультимедійного дизайну та інтернет-

центру оновлено персональні комп’ютери (31 одиниця). 

 
6 Згідно з планом роботи Черкаської обласної ради розподіл додаткових коштів (капітальні ремонти та 

придбання обладнання) на виконання обласних програм відбудеться у лютому-березні 2022 року. 
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Крім того, на виконання плану роботи Черкаського державного бізнес-

коледжу в закладі освіти проведені поточні ремонти, що дало змогу 

підготувати будівлі та аудиторії Бізнес-коледжу до організованого початку 

нового 2021-2022 навчального року без залучення додаткових коштів з 

обласного бюджету.  

На дату цього звіту уповноваженою особою спільно із службами Бізнес-

коледжу проведено 149 закупівель, очікуваною вартістю 6.984.182,63 грн., за 

якими укладено договорів на суму 5.275.514,26 грн. Середній відсоток 

економії 8,51%, або 434316,39 грн.  

Середньомісячна заробітна плата працівників Бізнес-коледжу 

збільшилася у порівнянні з 2020 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, 2017-2021, грн. 

7 

Протягом 2021 року було забезпечено своєчасне і повне внесення 

платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, недопущення 

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

платежів. Заборгованостей із заробітної плати, стипендії та орендних платежів 

не було. Розрахунки в іноземній валюті не проводились. 

Встановлена статистична звітність та інші необхідні відомості про 

роботу Бізнес-коледжу подавалися своєчасно в різні державні органи 

управління. 

 
7 Прогнозований показник за даними веб-сайту WORK.UA  
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7. ГРОМАДСЬКА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА                    

ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА 

Після обрання депутатом Черкаської обласної ради у 2020 році 

продовжував у звітному періоді виконувати обов’язки члена Президії 

Черкаської обласної ради та голови постійної комісії з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини. 

У 2021 році повторно обраний членом правління Федерації роботодавців 

Черкащини (Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців) та 

вперше дійсним членом (академіком) ГО «Академія економічних наук 

України». 

Також 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 державній адміністрації; 

- ради Кластеру легкої промисловості, м. Київ (Угода про співпрацю 

між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією), Київським національним університетом 

технологій та дизайну, Черкаським державним бізнес-коледжем та 

підприємствами легкої промисловості від 22 грудня 2015 р.). 

 

Відповідно до рішень Черкаської обласної ради та Черкаської обласної 

державної адміністрації обраний (включений) до складу обласних комісій: 

- 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. 

Продовжував виконувати обов’язки члена спеціалізованої вченої ради            

Д 26.102.05 (із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі 

спеціальностей «Економіка та управління національним господарством» і 

«Економіка та управління підприємствами») Київського національного 

університету технологій та дизайну, 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 освіті» у студентів 4 курсу бакалаврату, був 
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керівником дипломних бакалаврських робіт. Включений до складу виконавців 

науково-дослідної теми «Організаційно-економічний механізм покращення 

родючості ґрунтів» (номер державної реєстрації 0121U12514). 

З 1 січня по 31 червня 2021 року працював за сумісництвом професором 

(0,5 ставки) кафедри бізнес-економіки Київського національного університету 

технологій та дизайну у Черкаському навчально-консультаційному центрі. 

У звітному періоді підготував та опублікував у співавторстві:  

- дві наукових статті у журналі «Науковий вісник Національного 

гірничого університету», який індексується в найбільшій міжнародній 

наукометричній базі періодики Scopus та включений до Переліку наукових 

фахових видань України (категорія «А»);  

- одну статтю у журналі «Вісник економічної науки України», який 

включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»);  

- навчальний посібник «Вступ до інституціональної економіки»                      

(ум.друк.арк. 12,79). 

Був співголовою оргкомітету 2-ї міжнародної науково-практичної 

конференції «Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів, 

яка була проведена 23-24 вересня 2021 року в Бізнес-коледжі. 

У січні 2021 року, як проєктний менеджер, подав фінансовий звіт і звіт 

про результати грантового проєкту Посольства США в Україні «Рекомендації 

стосовно вибору професії для забезпечення академічної доброчесності»           

(№  SUP30019GR0219-M002) та отримав офіційне підтвердження про успішне 

дотримання всіх вимог (лист Посольства США в Україні від 10 лютого                

2021 р.). Кінцева фаза проєкту була проведена у грудні 2020 року. 

У серпні 2021 року здобув грант Програми Європейського Союзу 

«Еразмус+» у розмірі 1405 євро та пройшов тижневе підвищення кваліфікації 

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

Республіка).  

У вересні 2021 року прийняв участь у роботі спеціалізованої вченої ради 

Д 26.006.02 у Київському національному економічному університеті імені 

Вадима Гетьмана, як офіційний опонент, при розгляді дисертаційної роботи на 

здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук Дворник Іриною 

Вікторівною на тему «Імперативи глобальної трансформації університетської 

освіти». 

У складі творчих груп науковців Бізнес-коледжу взяв участь у підготовці 

двох міжнародних проєктів: 

- Програма ЄС «Еразмус+» (Напрям Жан-Моне); 

- Посольство США в Україні (Програма малих грантів громадської 

дипломатії - ОСВІТА). 

Проєкти прийняли участь у конкурсах, але гранти не отримано. 

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 десяти показників: 
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Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Результати участі здобувачів освіти  

Бізнес-коледжу у конкурсах, олімпіадах та фестивалях у 2021 році 

 
№ 

з/п 
П.І.П. Захід Етап/місце Група 

1 2 3 4 5 

1.  Панченко О. 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

“На урок” 

(українська мова) 

Диплом І ст. 1П-20 

2.  Нестеренко І. Диплом ІІ ст. 1П-20 

3.  Воробйова В. Диплом ІІІ ст. 1П-20 

4.  Тертичний Є. Диплом ІІІ ст. 1П-20 

5.  Бондар М. Диплом І ст. 1П-20 

6.  Онищенко Д. Диплом ІІІ ст. 1П-20 

7.  Анголюк С Диплом І ст. 1П-20 

8.  Колісник М.М. Диплом ІІІ ст. 1П-20 

9.  Пивовар Е.  Диплом І ст. 1П-20 

10.  Куман А. 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

“На урок” 

(українська мова) 

Диплом ІІІ ст. 1П-20 

11.  Михальченко І. Диплом І ст. 1П-20 

12.  Миколаєнко Я. Диплом ІІ ст. 1П-20 

13.  Палій Б. Диплом І ст. 1П-20 

14.  Мінайлова І. Диплом ІІ ст. 1П-20 

15.  Гончаренко Д. Диплом ІІ ст. 2П-19 

16.  Коломієць Б. Диплом ІІ ст. 2П-19 

17.  Лукяненко Д. Диплом ІІ ст. 2П-19 

18.  Сокол К. Диплом ІІ ст. 1К-19 

19.  Копилець І. Диплом І ст. 1Е-19 

20.  Постоловка Д. Диплом ІІ ст. 1Е-19 

21.  Фесенко В. Диплом І ст. 1Е-19 

22.  Єрьоміна Д. Диплом І ст. 1Е-19 

23.  Степанюк Д. Диплом ІІ ст. 1Е-19 

24.  Рибак Є. Диплом І ст. 1Е-19 

25.  Поляниця Д. Диплом ІІ ст. 1Д-20 

26.  Шевченко М. Диплом ІІ ст. 1Д-20 

27.  Козикін І. Диплом ІІ ст. 1Д-20 

28.  Ганноцька Д. Диплом ІІ ст. 1Д-20 

29.  Вівчар Р. Диплом І ст. 1Д-20 

30.  Дядій А. Диплом ІІ ст. 1Д-20 

31.  Огієнко О. Диплом ІІІ ст. 1Д-20 

32.  Корнієнко А. Диплом ІІІ ст. 1Ф-20 

33.  Погоріла А. Диплом ІІ ст. 1Ф-20 

34.  Моляка М. Диплом ІІ ст. 1Ф-20 

35.  Радзівило А. Диплом ІІ ст. 1Ф-20 

36.  Івченко Т. Диплом ІІІ ст. 1Ф-20 

37.  Ілляшенко С. Диплом І ст. 1Ф-20 

38.  Поліщук Я. Диплом І ст. 1Ф-20 

39.  Котун А. Диплом І ст. 1Ф-20 

40.  Руденко Т. Диплом ІІІ ст. 1Ф-20 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 

41.  Даценко І. 

 

Диплом ІІІ ст. 1Ф-20 

42.  Ломака А. Диплом І ст. 1Ф-20 

43.  Гончарова А. Диплом ІІ ст. 2П-20 

44.  Березенко М. Диплом І ст. 2П-20 

45.  Ігнатенко В. Диплом ІІІ ст. 2П-20 

46.  Настенко В. Диплом І ст. 2П-20 

47.  Кучерук Є. Диплом І ст. 2П-20 

48.  Дворяківська Є. Диплом І ст. 2П-20 

49.  Чухало І. Диплом ІІІ ст. 2П-20 

50.  Бардадим К. Диплом ІІІ ст. 1Е-19 

51.  Жигало А. 

Всеукраїнські конкурси: 

1. “#ТГШ207: Таємниця 

генія Шевченка” 

2. “150 імен Лесі 

Українки” 

3. “Лайфхаки з 

української мови” 

 

 

Диплом І ст. 

 

Диплом І ст. 

 

Диплом І ст. 

1О-20 

52.  Головченко В. 

Перегони мобільних 

роботів на основі 

комплектуючих LEGO 

І місце 1П-19 

53.  Ніжевська П. 

Всеукраїнська 

онлайн-гра з 

англійської мови 

“Puzzle-2021 рік 

І місце 2Д-20 

54.  Шепецька К. ІІ місце 1Д-20 

55.  Вишневецька А. ІІ місце 1Д-20 

56.  Палій Б. ІІ місце 1П-20 

57.  Моляка М. ІІ місце 1Ф-20 

58.  Карасевич І. ІІ місце 1Т-20 

59.  Панченко О. ІІ місце 1П-20 

60.  Єременко С. ІІ місце 1П-20 

61.  Назарова О. ІІ місце 2Д-20 

62.  Сакевич А. ІІІ місце 1Т-20 

63.  Петренко А. ІІІ місце 2К-20 

64.  Легкодух В. ІІІ місце 1Т-20 

65.  Теліженко С. ІІІ місце 2Д-20 

66.  Черкашина К. ІІІ місце 2Д-20 

67.  Пшегорський С. ІІІ місце 1П-19 

68.  Сіренок Р. ІІІ місце 1П-20 

69.  Чаплоуцький Н. 
Міжвузівський 

фестиваль 

перекладознавства 

І місце 1М-18 

70.  Кохась С. ІІ місце 1Т-18 

71.  Калашник І. ІІІ місце 2Д-18 

72.  Зубрицька А. 

VІІІ Всеукраїнський 

бізнес-турнір “Стратегія 

фірми-2021” 

напівфінал/І 

місце 
ЕК-20 

73.  Броварчук В. 

Міжнародний 

конкурс “Кенгуру” 

ІІ місце 2Д-20 

74.  Ніжевська П. 
ІІ місце 

ІІ місце 

2Д-20 

2Д-20 

75.  Бабенко М.   

76.  Гилюк І. ІІ місце 2Д-20 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 

77.  Шпак К. 

 

ІІ місце 2Д-20 

78.  Черкашина К. ІІ місце 2Д-20 

79.  Лукянець О. ІІ місце 2Д-20 

80.  Рогова С. ІІ місце 2Д-20 

81.  Чухало І. ІІ місце 2П-20 

82.  Ганжуга А. ІІ місце 2П-20 

83.  Івченко В. ІІ місце 2К-20 

84.  Ткаченко В. ІІ місце 2К-20 

85.  Батаргін Я. ІІ місце 2К-20 

86.  Петренко А. 

Міжнародний 

конкурс “Кенгуру” 

І місце 1П-20 

87.  Пивовар Е. І місце 1П-20 

88.  Панченко О.   

89.  Анголюк С. І місце 1П-20 

90.  Назаренко Я. ІІ місце 1П-20 

91.  Палій Б. І місце 1П-20 

92.  Миколаєнко Я. І місце 1П-20 

93.  Козинкін І. І місце 1М-20 

94.  Дядій А. ІІ місце 1М-20 

95.  Щербина В. ІІ місце 1М-20 

96.  Вівчар Р. ІІ місце 1М-20 

97.  Власенко Д. ІІ місце 1О-20 

98.  Жигало А. ІІ місце 1О-20 

99.  Корнієнко Р. ІІ місце 1О-20 

100.  Пилипенко Б. ІІ місце 1О-20 

101.  Вітряк В. ІІ місце 1К-20 

102.  Собко Є.   

103.  Родзівило А. ІІ місце 1Ф-20 

104.  Моляка М. ІІ місце 1Ф-20 

105.  Ілляшенко С. ІІ місце 1Ф-20 

106.  Поліщук Я. ІІ місце 1Ф-20 

107.  Огієнко О. ІІ місце 1Ф-20 

108.  Коколот І. ІІ місце  

109.  Кордонська А. ІІ місце 1П-19 

110.  Головченко В. ІІ місце 1П-19 

111.  Лукяненко Д. ІІ місце 2П-19 

112.  Хохлов К. 
ХІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

“На урок” з 

предмету 

“Інформатика” 

Диплом І ст. 1П-21 

113.  Цьома В. Диплом ІІ ст. 1П-21 

114.  Пальонний М. Диплом ІІ ст. 1П-21 

115.  Ткач А. Диплом І ст. 1П-21 

116.  Шепіль А Диплом ІІІ ст. 1П-21 

117.  Гурєєв О. Диплом ІІІ ст. 1П-21 

118.  Петренко А. Відкритий 

регіональний 

турнір з фінансової 

грамотності 

фінал/ІІІ місце 

2К-20 

119.  Нечаєнко В. 2К-20 

120.  Ткаченко В. 2К-20 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 

121.  Устименко Д.В. 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових 

робіт у 2020-2021 н.р. зі 

спеціальності 

“Підприємництво” 

фінал/ІІІ ЕК-19 

122.  Гончаренко Д.О. 
Всеукраїнський тиждень 

грошей - 2021 
фінал/І 2П-19 

123.  
Гилюк І. 

 
Мистецький пленер 

«Тараса 

пензлі оживають» 

Гран-Прі 

Диплом І ст. 

2Д-20 

1Д-19 

124.  Скорина С.   

125.  Жигало А. 

Міжнародний конкурс з 

української мови імені 

Петра Яцика 

регіон/І місце 1О-20 

126.  Черніченко С. 

XII Miжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді імені Тapaca 

Шевченка 

Регіон/І місце 2Д-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

 

Звіт про проведення позааудиторних заходів з профорієнтації 

 

Дата Тема Спікер/спікери 

1 2 3 

08.02-11.12.2021 Організація роботи 

«Школа молодого 

лідера» 

 

 

 

 

 

 

 

Куклін Олег Володимирович - 

депутат Черкаської обласної 

ради, директор; 

Холупняк Катерина 

Олександрівна - депутат 

Черкаської міської ради; 

Fabenson M.Frish - training and 

program coordinator No means No 

worldwide 

03.02.2021 Круглий стіл African 

American history 

month 

Доктор Джона Джонсон 

волонтер Корпусу Миру США 

(місія у Коледжі - вересень-

грудень 2019)  

Лютий - грудень 

2021 

Цикл інтерактивних 

онлайн занять для 

студентів з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови  

Доктор Джон Джонсон 

волонтер Корпусу Миру США 

(місія у Коледжі - вересень-

грудень 2019)  

6.03.2021 
Презентація 

програми «Ініціатива 

місцевих коледжів 

(CCIP)», що реалізує 

Бюро у справах 

освіти та культури 

Державного 

департаменту США 

Онлайн зустріч студентів-

кандидатів на участь у програмі 

ССІ з фахівцем з питань освіти 

Посольства США в Україні 

Вірою Терновською 

 17.03.2021 

 

Організація 

науково-дослідної 

роботи студентів 

Гмиря Вікторія Петрівна - доцент 

кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу, 

канд. екон. наук 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

19.03.2021 Воркшоп із 

написання 

мотиваційного есе 

Устиченко Світлана 

Володимирівна - директор 

мовного центру “Lingua Hub” 

22.03.2021 Новації ПДВ Адаменко Світлана Петрівна - 

головний бухгалтер компанії 

ТОВ "НОВА БУС" 

23.03.2021 Візуальна стратегія 

в соціальних 

мережах як основа 

побудови 

особистого бренду 

Смаглюк Альона - маркетолог, 

дизайнер сайтів; Селезньова 

Світлана - контент-фотограф 

25.03.2021 

30.09.2021 

Stud_IT_Open: 

Огляд ІТ галузі - 

Україна VS Черкаси 

Анастасія Негода - керівник 

Cherkasy IT Cluster  

12.04.2021 Онлайн-зустріч, 

присвячена 

творчості Георгія та 

Данила Нарбутів 

Циклова комісія дизайну бізнес-

коледжу, відділ мистецтв ОУНБ 

імені Тараса Шевченка 

14.04.2021 Воркшоп 

“Successful 

interview” для 

кандидатів на 

участь у програмі 

CCIP.  

Доктор Джонсон волонтер 

Корпусу Миру США (місія у 

Коледжі - вересень-грудень 2019) 

14.04. 2021 Семінар “Tips for 

effective cross-

cultural 

communication” 

Dug Jones, Program Director, 

Clark University, USA 

19.04.2021 Вебінар з 

академічного 

письма 

Кріс Кербі - представник 

Міжнародного освітньо-

методичного центру Dinternal 

Education 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

12.05.2021 Effective Writing Tips Dug Jones - Program Director,  

Clark University (USA) 

 

15.05.2021 Конкурс “I love you, 

English” 

Конкурс творчих робіт студентів 

до Дня англійської мови в ООН. 

Lingua Hub 

17.05.2021 День Європи у WOA Інформаційний центр Window on 

America  

20.05.2021 Особливості 

функціонування 

ПрАТ МХП як 

одного із світових 

лідерів ринку 

аграрного 

виробництва 

Марія Островська - менеджер по 

роботі з молодими спеціалістами 

ПрАТ “МХП”; 

Чепурна Лілія - HR-менеджер 

структурного підрозділу ПрАТ 

«МХП» МХП-Сервісний центр 

«Фінанси» ВП ПрАТ «МХП» 

19.05.2021 Фінансова гра-

тренінг “Життєвий 

капітал” 

Тренери громадської організації 

«Діловий Клуб «Партнер» 

31.05-04.06.2021 Від століття до 

століття: 

літературна 

Черкащина 

Катерина Вербівська, Тетяна 

Брукс - члени обласної 

організації Національної спілки 

письменників України  

31.05.2021 День Києва у WOA Інформаційно-культурний центр 

Window on America, 

Lingua Hub 
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1 2 3 

15.06.2021 Екскурсія до ГУ 

Державної 

податкової служби 

України у 

Черкаській області 

Коваленко Олександр 

Анатолійович - начальник 

Державної податкової інспекції у 

м.Черкаси; Жаврід Володимир 

Юрійович - начальник 

управління податкового 

адміністрування фізичних осіб 

ГУ Державної фіскальної 

служби; 

Несіна Тетяна Костянтинівна - 

головний державний ревізор-

інспектор; 

Манузіна Олена Володимирівна - 

завідувач сектору інформаційної 

взаємодії 

09.09.2021 Особливості та 

новинки IOS та 

Android 

Представники компанії Triare 

27.09.2021 Вікторина до 

Європейського дня 

мов 

Мовний центр Lingua Hub, 

Відділ літератури іноземними 

мовами, Інформаційно-

культурний центр Window on 

America  

29.09.2021 Інтерактивний 

онлайн-тренінг з 

перекладознавства 

до Міжнародного 

дня перекладача. 

Мовний центр Lingua Hub,  

Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж 

(філологічний факультет) 

05.10.2021 Екскурсія до 

Верховної Ради 

України  

Шпак Любов Олександрівна - 

народний депутат України 

21.10.21 Фінансова 

грамотність 

Ільєнко Лариса Дмитрівна - 

керуюча відділенням №2 ПУМБ 

в м. Черкаси; 

Недзельський Артем Григорович 

- заступник керуючого 

відділенням регіонального 

центру банку ПУМБ в м. Київ  
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27.10.21 
Конкурс перекладу 

до Міжнародного 

дня перекладача 

 Мовний центр «Lingua Hub»  

 

04.11.2021 Організація та 

порядок діяльності 

прокуратури 

Чустрак Дмитро В’ячеславович - 

заступник керівника Черкаської 

обласної прокуратури 

10.11.2021 Презентація 

діяльності 

структурного 

підрозділу ПрАТ 

«МХП» МХП-

Сервісний центр 

«Фінанси» ВП 

ПрАТ «МХП» 

Чепурна Лілія - HR-менеджер 

структурного підрозділу 

«Сервісний центр «Фінанси»  

ПрАТ «МХП» 

16.11.2021 
Being an 

international student 

 

Мовний центр Lingua Hub. 

Онлайн зустріч з учасницею 

американської програми ССІР 

Фалілеєвою Веронікою 

25.11.21 

 

Бюджетування у 

сфері АПК 

Юлія Король - менеджер із 

фінансового контролінгу ТОВ 

«Євраліс Семенс Україна» 

6.12.21 Презентація 

студентських 

англомовних 

проектів на тему 

«Молодіжна 

волонтерська 

діяльність» 

Проектні роботи до 

міжнародного дня волонтера.   

Мовний центр «Lingua Hub», 

Доктор Джон Джонсон. 

 
 


