
ЗВІТ  

директора Черкаського комерційного технікуму  

В’язовіка Володимира Вікторовича  

за результатами роботи у 2017 році 
  

1. Організація освітнього процесу щодо підготовки фахівців на рівні 

державних стандартів якості освіти 

 

1.1. Організаційна роботи щодо правоздатності технікуму здійснювати 

освітню діяльність   

Черкаський комерційний технікум заснований 27 липня 1963 року, 

відповідно до наказу Міністерства торгівлі Української РСР № 264, як технікум 

радянської торгівлі. У 1991 році наказом Міністерства торгівлі України № 91 

від 19.09.1991 р. технікум перейменовано у комерційний. Постановою Кабінету 

Міністрів  України  № 719  від  25.12.1992р.  технікум  підпорядковано 

Міністерству освіти і науки України. 

Черкаський комерційний технікум – вищий навчальний заклад І (першого) 

рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України.  

Форма власності  – державна. 

Місцезнаходження технікуму: 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 84,  

тел./факс (0472) 63-87-33, e-mail: ccts@ukrpost.ua  

Головними завданнями технікуму згідно з діючим статутом є: 

- здійснення освітньої діяльності з певного напрямку, яка забезпечує 

підготовку молодших спеціалістів і відповідає галузевим стандартам вищої 

освіти; 

- здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та 

оздоровчої діяльності; 

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 

молодших спеціалістів; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці й сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

- забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання 

осіб, які навчаються у технікумі, в дусі українського патріотизму й поваги до 

Конституції України; 

- підвищення культурно-освітнього рівня громадян. 

Основними установчими документами, які забезпечують правоздатність 

здійснення освітньої діяльності Черкаського комерційного технікуму є: 

1. Статут Черкаського комерційного технікуму, затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 8. 

2. Наказ Міністерства торгівлі УРСР від 27.07.1963 № 264 «Про 

організацію Горлівського, Тернопільського, Черкаського технікумів радянської 

торгівлі, Одеського та Симферопольського технікумів громадського 

харчування». 
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3. Наказ Міністерства торгівлі УРСР від 19.09.1991 №91 Про 

перейменування Черкаського технікуму радянської торгівлі у Черкаський 

комерційний технікум. 

4. Довідка про внесення Черкаського комерційного технікуму до 

Державного реєстру вищих навчальних закладів України від 11.09.2008 № 24-

Д-379.   

5. Довідка АА № 844661 з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ),  як закладу державної власності, виданої 

Головним управлінням статистики у Черкаській області 13.03.2013. 

6. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія                 

А00 № 616517 видане виконавчим комітетом Черкаської міської ради 

06.03.1992 р.                   

7. Положення про Черкаський комерційний технікум, затверджене 

директором технікуму від 11.11.2010 року. 

8. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

(ліцензія). 

9. Сертифікати про акредитацію з 5-ти спеціальностей. 

10. Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу Черкаського комерційного 

технікуму, затверджене МОН України 11.12.2015 року.   

Наявність цих документів засвідчує правові підстави підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з 5-ти спеціальностей на 

денному та заочному відділеннях: 

 

№ 

з/п 

Відповідно до діючої ліцензії 
За Переліком галузей знань та 

спеціальностей 2015 року 

Ліцензований 

обсяг 

Т
ер

м
ін

 д
ії

 

се
р

т
и

ф
ік

а
т
у

 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та 

найменування 

спеціальності 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та 

найменування 

спеціальності 

Д
ен

н
а

 

З
а

о
ч

н
а
 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0305  

Економіка та 

підприємництво 

5.03051001 

Товарознавство та 

комерційна 

діяльність 

07  

Управління та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

60 25 

0
1

.0
7
.2

0
2

7
 

2. 0305  

Економіка та 

підприємництво 

5.03050901 

Бухгалтерський 

облік 

07  

Управління та 

адміністрування 

072  

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

50 - 

0
1

.0
7
.2

0
2

7
 

3. 0517  

Харчова 

промисловість  

та переробка 

сільського сподар-

ської продукції 

 

 

5.05170101 

Виробництво 

харчової 

продукції 

18  

Виробництво та 

технології 

181  

Харчові технології 

60 15 

0
1

.0
7
.2

0
2

7
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 1301  

Соціальне 

забезпечення   

5.13010101 

Соціальна робота 

23  

Соціальна робота 

231 

 Соціальна робота 

50 25 

0
1

.0
7
.2

0
2

7
 

5. 1401  

Сфера 

обслуговування 

5.14010301  

Туристичне 

обслуговування 

24  

Сфера 

обслуговування 

242  

Туризм 

30 15 

0
1

.0
7
.2

0
1

8
 

6.  Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 

0
1

.0
7
.2

0
1

9
 

 

Ліцензований обсяг підготовки з усіх спеціальностей за денною формою 

навчання – 250 осіб, заочною формою навчання – 80 осіб. 

В звітному році проведено повторну акредитацію з 5 спеціальностей за І 

(першим рівнем), про що видані сертифікати:  

 серія НД-І № 2485448 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 

26 квітня 2017р. протокол  № 125 (наказ МОН України від 27.04.2017р. № 658) 

з напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво 5.03050901 

Бухгалтерський облік визнано акредитованим за І (першим) рівнем.  

 серія НД-І № 2485449 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 

26 квітня 2017р. протокол  № 125 (наказ МОН України від 27.04.2017р. № 658) 

з напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво 5.03051001 

Товарознавство та комерційна діяльність визнано акредитованим за І (першим) 

рівнем.  

 серія НД-І № 2485450 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 

26 квітня 2017р. протокол  № 125 (наказ МОН України від 27.04.2017р. № 658) 

з напряму (спеціальності) 0517 Харчова промисловість та переробка сільсько-

господарської продукції 5.05170101 Виробництво харчової продукції визнано 

акредитованим за І (першим) рівнем.  

 серія НД-І № 2485451 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 

26 квітня 2017р. протокол  № 125 (наказ МОН України від 27.04.2017р. № 658) 

з напряму (спеціальності) 1301 Соціальне забезпечення 5.13010101 Соціальна 

робота визнано акредитованим за І (першим) рівнем.  

 Діючий сертифікат серії НД-І № 2426045 відповідно до рішення 

Акредитаційної комісії від 27 вересня 2013 р. протокол  № 106 (наказ МОН 

України від 03.10.2013р. № 2648-л)  з напряму (спеціальності) 1401 Сфера 

обслуговування 5.14010301 Туристичне обслуговування визнано 

акредитованим за І (першим) рівнем. Замовлено виготовлення нового 

сертифікату відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 13 грудня 2017 р. 

протокол № 127 (наказ МОН України від 26.12.2017р. №1676).   
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Акредитовано всі спеціальності за І (першим) рівнем. 

Освітня діяльність технікуму ґрунтується на Конституції України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, концептуальних засадах 

національної Доктрини розвитку освіти, Законах України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», нормативно-правових актів у галузі освіти, Державних 

стандартів, інших нормативних документах Міністерства освіти і науки 

України.  

Протягом звітного періоду здійснювалася значна робота щодо своєчасності 

та якості проведення педагогічних та методичних рад, а також запровадження 

новітніх форм організації зазначених заходів. На розгляд педагогічної ради 

виносились найбільш значимі питання організації роботи закладу, практичної 

підготовки, упровадження інноваційних технологій: «Актуальні проблеми 

національно-патріотичного виховання студентів технікуму в умовах 

становлення громадянського суспільства», «Підвищення якості професійно-

практичної підготовки студентів випускних груп та організація співпраці з 

роботодавцями», «Організація ефективного навчання засобами інтеграції під 

час вивчення правових дисциплін», «Хмарні  технології в освітньому процесі», 

«Використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій під 

час пізнавальної діяльності студентів з фізики», «Інтегровані технології 

навчання у процесі викладання хімії та біології», «Підсумки прийому до 

технікуму у 2017 році та завдання педагогічному колективу щодо професійної 

орієнтації абітурієнтів для вступу до технікуму у 2018 році» та інші. 

Основними напрямками, над якими працював колектив Черкаського 

комерційного технікуму протягом звітного періоду були: 

- навчальна діяльність як основна спрямованість на організацію процесу 

навчання, формування вмінь і навичок практичної діяльності майбутнього 

фахівця;    

- підготовка фахівців за державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями для таких сфер діяльності: внутрішньої торгівлі, ресторанного 

господарства, фінансової системи, біржової, комерційної діяльності, 

діловодства та інших ланок інфраструктури; 

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів; 

- забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу і 

використання отриманих результатів в освітньому процесі; 

- визначення збалансованої структури та обсягу підготовки фахівців 

спеціальностей з урахуванням потреб особи, інтересів держави, територіальних 

громад і роботодавців; 

- формування особистості шляхом створення сприятливих умов для 

розвитку молоді та спонукання їх до самовиховання.  

- утверджувати моральні цінності, соціальну активність, громадську 

позицію та відповідальність, здоровий спосіб життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах використовуючи потенційні 

можливості навчальних дисциплін та в поза аудиторний час; 
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- збільшення ефективності освітнього процесу шляхом підвищення 

педагогічної майстерності викладачів, розроблення і втілення нових технологій 

навчання; 

- забезпечення розвитку інноваційної діяльності закладу. 

Продовжується нарощування конкурентоспроможності технікуму на ринку 

освітніх послуг у Черкаській області. Цей  процес базується на загальних 

концептуальних засадах стратегічного розвитку навчального закладу та 

проводився на підставі затверджених планів роботи на 2016-2017 та 2017-2018 

навчальних років. 

В цілому організація роботи в технікумі спрямовується на створення 

максимально оптимальних умов щодо забезпечення належної якості надання 

освітніх послуг. 

 

1.2. Виконання державного замовлення та формування контингенту 

студентів 

Велика увага у звітному періоді приділялася виконанню державного 

замовлення, формуванню та збереженню контингенту студентів. Робота по 

прийому абітурієнтів до технікуму у 2017 році проводилась  згідно Умов 

прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14.04.2017 року № 599, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 13.05.2017 року № 610/30478 та Правил прийому на навчання до 

Черкаського комерційного технікуму для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених педагогічною радою 

технікуму 30.05.2017 року протокол №7. На перші курси прийом на навчання 

здійснювався за Переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року 

відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу Черкаського комерційного 

технікуму, затвердженого МОН України 11.12.2015 року.   

 У 2017 році прийом на навчання на основі повної загальної середньої 

освіти до технікуму здійснювався за сертифікатами Українського центру 

оцінювання якості освіти виданих у 2016, 2017 роках. При прийомі документів 

вступник подавав разом із іншими документами сертифікати УЦОЯО з 

предметів, що відповідали переліку вступних випробувань, визначених 

технікумом. Достовірність сертифікатів перевірялась через мережу Інтернет на 

сайті УЦОЯО. Прийом на навчання на основі базової загальної середньої освіти 

проводився за вступними випробуваннями з двох предметів.  

При проведенні вступної компанії 2017 року у технікумі була забезпечена 

прозорість, відкритість та об’єктивність. Вжиті заходи щодо запобігання 

проявів хабарництва. Суворо притримувались строки прийому документів та 

проведення вступних випробувань, які були зазначені в Умовах прийому на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

в 2017 році та Правилах прийому на навчання до Черкаського комерційного 
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технікуму для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

в 2017 році. 

За державним замовленням прийнято осіб відповідно до наказів 

Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017р. № 1076 Про затвердження 

обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою 

для вищих навчальних закладів та робітних кадрів для професійно-технічних 

навчальних закладів у 2017 році, що знаходяться у сфері управління 

Міністерства освіти і науки. 

Скарг, зауважень щодо порушень організації прийому до технікуму не 

надходило. 

Динаміка прийому студентів 
 

Назва показника 
2016 рік 2017 рік 

К-ть % К-ть % 

Вього зараховано, осіб 193 100 160 100 

у 

т.ч. 

за держзамовленням 88 46,6 78 48,8 

за контрактом 105 54,4 82 51,2 

На денну форму навчання, осіб 174 90,2 143 89,4 

у 

т.ч. 

за держзамовленням 88 50,6 78 54,5 

за контрактом 86 49,4 65 45,5 

На заочну форму навчання, осіб 19 10,0 17 10,6 

у 

т.ч. 

за держзамовленням 0 0 0 0 

за контрактом 19 9,8 17 10,6 

 

Прийом студентів у 2017 році 

88

48,8%

82

51,2 %

бюджет контракт

 
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» і Положення про 

освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою 

Кабінет Міністрів України від 20 січня 1998  у звітному році було прийнято до 

технікуму за скороченим терміном навчання на контрактній основі 20 

випускника професійно-технічних навчальних закладів. 

Для забезпечення виконання державного замовлення та створення 

конкурсного відбору абітурієнтів був розроблений та затверджений План 
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заходів щодо організації прийому до технікуму в 2017 році, згідно якого і 

проводилась профорієнтаційна робота серед випускників 9-11 класів 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та випускників 

попередніх років. Усвідомлюючи особливості демографічної ситуації, яка 

склалася в державі, колектив технікуму дуже відповідально ставився до 

профорієнтаційної роботи: корегувалися підходи, урізноманітнювалися засоби. 

Для врахування регіональних змін на ринку праці адміністрація технікуму тісно 

і комплексно співпрацювала з центрами зайнятості та відділами освіти, 

директорами загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. 

 На підставі результатів соціологічних досліджень вступників попередніх 

років змінюються та вдосконалюються форми профорієнтаційної роботи в 

технікумі. Найпоширенішими формами профорієнтаційної роботи у звітному 

періоді були: 

- проведення профорієнтаційної роботи викладачами технікуму у 

закріплених за ними школах міста та області; 

- проведення агітаційної роботи студентами технікуму серед випускників 

шкіл області; 

- надання інформації про технікум та прийом через листування з 

випускниками шкіл області; 

-  залучення соціальних мереж для проведення профорієнтаційної роботи; 

- розміщення інформації у посібнику для вступників до навчальних 

закладів, який розповсюджувався  по області;  

-  рекламні оголошення у місцевих та обласних газетах; 

-  рекламні оголошення у міському та міжміському транспорті; 

-  проведення зустрічей з випускниками шкіл міста; 

-  проведення Дня відкритих дверей; 

- формування позитивного іміджу технікуму шляхом проведення масових 

заходів умісті та області; 

- проведення спільних спортивно-масових заходів з учнями шкіл та 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Ефективно працювали представники випускних груп, випускники 

попередніх років. Виступаючи на зборах, зустрічах випускників у школах, під 

час проведення Дня відкритих дверей у технікумі. 

В технікумі організована робота курсів по підготовці до вступу у 

навчальний заклад. Підготовчі курси передбачають як поглиблене вивчення 

предметів, що визначені для вступу до технікуму, так і адаптацію до 

особливостей майбутнього навчання та професійну орієнтацію у виборі 

майбутньої спеціальності.     

Така система профорієнтаційної роботи разом, з добре поставленою 

роботою приймальної комісії забезпечила виконання обсягу державного 

замовлення, яке було надано Міністерством освіти і науки України,  а також 

можливості прийому на навчання на денне та заочне відділення осіб за кошти 

фізичних та юридичних осіб.   
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Так, як система освіти має ще й виконувати функцію соціального захисту, 

в технікумі створювалися умови для здобуття вищої освіти за державним 

замовленням дітьми пільгових категорій. 
 

Дані про конкурсну ситуацію  

та прийом пільгових категорій студентів 

 

Назва показника 2016 2017 

Денна форма навчання 

Державне замовлення  88 78 

Подано заяв 435 409 

Конкурс на одне місце за державним замовленням 4,9 5,2 

Зараховано медалістів (свідоцтво з відзнакою) 0 0 

Зараховано дітей – сиріт  4 5 

Зараховано дітей інвалідів 3 0 

Заочна форма навчання 

Державне замовлення 0 0 

Подано заяв 26 25 

 

В середньому конкурс на одне місце за державним замовленням у 2017 

році склав 5,2 особи.   

Прийнято сільської молоді – 94 особи. 

Аналіз структури студентського колективу за місцем проживання 

підкреслює процентну стабільність прийому на навчання до технікуму 

випускників як шкіл міста так і сільських шкіл. З чого можна зробити висновок, 

що із зменшенням випуску сільських шкіл цікавість їх випускників до навчання 

у технікуму збільшується.    

Важливою є роз’яснювальна робота, яка проводилась членами приймальної 

комісії зі студентами при укладанні з ними угод на підготовку або вибір 

спеціальності, що став остаточно усвідомленим. Щороку адаптація студентів 

нового набору знаходиться в полі зору адміністрації, студентського парламенту 

та студентської ради гуртожитку. Питання вивчається на адміністративних 

радах і заслуховується з прийняттям відповідних рішень на педагогічній раді, 

разом з підведенням підсумків прийому до технікуму у поточному році. 

Для збереження контингенту студентів постійно проводилися 

організаційно-методичні заходи. Забезпечувалася читальна зала електронними 

методичними матеріалами з навчальних дисциплін, опорними конспектами та 

схемами, навчальними та контролюючими тестами. Здійснювалось 

забезпечення бібліотеки достатньою кількістю підручників, посібників. 

Надавався вільний доступ до мережі Інтернет.   
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1.3. Контингент студентів 

Контингент студентів технікуму станом на 01.10.2017 р. складав – 487 осіб,   

в тому числі: 

- на денному відділенні – 440 осіб (251 – за рахунок держбюджету);  

- на заочному відділенні – 47 осіб.   

 

Динаміка загальної чисельності студентів 
 

Назва показника 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Загальна чисельність студентів, 

осіб 
514 507 487 

у 

т.ч. 

за держзамовленням 278 261 251 

за контрактом 236 246 236 

Денна форма навчання, осіб 460 459 440 

у 

т.ч. 

за держзамовленням 278 261 251 

за контрактом 182 198 189 

Заочна форма навчання, осіб 54 48 47 

у 

т.ч. 

за держзамовленням 0 0 0 

за контрактом 54 48 47 

 

За останні три роки спостерігається незначне зменшення контингенту 

студентів як на денну так і на заочну форми навчання. І це є основною 

проблемою технікуму. Зменшення контингенту студентів денного відділення 

відбувається май же пропорційно зменшенню обсягу державного замовлення.  

 

 

Чисельність студентів за джерелами фінансування у 2017 році 

251

51,5%

236

48,5%

бюджет контракт
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Контингент студентів за спеціальностями, формами навчання  

та джерелами фінансування  

 

№ 

з/п 
Спеціальність 

Форма  

навчання 

2017 рік 

всього 
в т.ч. 

державне контракт 

1. 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Денна 23 15 8 

Заочна 0 0 0 

2. 
076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Денна 69 47 22 

Заочна 5 0 5 

3. 181 Харчові технології 
Денна 125 49 76 

Заочна 11 0 11 

4. 231 Соціальна робота 
Денна 52 36 16 

Заочна 5 0 5 

5. 242 Туризм 
Денна 36 19 17 

Заочна 2 0 2 

6. 5.03050901  

Бухгалтерський облік 

Денна 10 6 4 

Заочна 0 0 0 

7. 5.03051001 Товарознавство 

та комерційна діяльність 

Денна 18 15 3 

Заочна 0 0 0 

8. 5.05170101 Виробництво 

харчової продукції 

Денна 77 44 33 

Заочна 15 0 15 

9. 5.13010101  

Соціальна робота 

Денна 12 10 2 

Заочна 0 0 0 

10. 5.14010301 Туристичне 

обслуговування 

Денна 18 10 8 

Заочна 9 0 9 

Всього 
Денна 440 251 189 

Заочна 47 0 47 
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Контингент студентів за спеціальностями у 2017 році 

 
33; 7%

228; 47%

65; 13%
92; 19%

69; 14%

БО+Ф ТКД+ПТ ВХП+ХТ СП ТО+Т

 
Найбільшим попитом користується спеціальність «Виробництво харчової 

продукції» як на денному так і на заочному відділеннях.   

 

1.4. Випуск фахівців 

Підсумковим контролем якості підготовки випускників технікуму є 

державні екзамени, які проводяться відповідно до Положення про державну 

атестацію студентів. Робота державних комісій здійснюється у терміни, 

передбачені навчальними планами спеціальностей, персональний склад членів 

державної комісії та графік роботи комісії затверджується в установленому 

порядку. Голови державних екзаменаційних комісій –  провідні спеціалісти 

відповідної галузі господарювання, науково-педагогічні кадри. Державна 

атестація випускників усіх спеціальностей проводиться за допомогою засобів 

об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-

професійної підготовки. 

Атестація здійснювалася на підставі оцінки  рівня професійних  умінь, 

знань та навичок випускників, передбачених Галузевим стандартом вищої 

освіти Міністерства освіти і науки України «Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика» молодшого спеціаліста за відповідним напрямом з 

використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: 

складання  комплексного державного екзамену  за фахом. 

Екзаменаційна документація складена і оформлена вчасно відповідно до 

вимог. 

За підсумками роботи кожної державної екзаменаційної комісії 

складається звіт, у якому відображаються результати успішності, аналізується 

рівень підготовки випускників, надаються пропозиції щодо їх покращення. 

Якісна успішність студентів на державних екзаменах у 2017 році склала 

67,6%: 

- на денній формі навчання – 68,4 %; 

- на заочній формі навчання – 66,8 %. 



 13 

 

Структура випуску фахівців 

 

№ 

з/п 
Спеціальність 

Ф
о
р

м
а

 н
а

в
ч

а
н

н
я

 2016 рік 2017 рік 

в
сь

о
го

 

в т.ч. 

в
сь

о
го

 

в т.ч. 

д
ер

ж
а

в
н

е 

к
о

н
т
р

а
к

т
 

д
ер

ж
а

в
н

е 

к
о

н
т
р

а
к

т
 

1. 

5.03050901  

Бухгалтерський 

облік 

 

Денна 18 14 4 10 7 3 

Заочна 0 0 0 0 0 0 

2. 

5.03051001 

Товарознавство  

та комерційна 

діяльність 

Денна 33 29 4 26 26 0 

Заочна 8 0 8 8 0 8 

3. 

5.05170101 

Виробництво 

харчової  

продукції 

Денна 56 35 21 53 34 19 

Заочна 13 0 13 12 0 12 

4. 

5.13010101  

Соціальна  

робота 

 

Денна 27 13 14 32 19 13 

Заочна 0 0 0 0 0 0 

5. 

5.14010301 

Туристичне 

обслуговування 

 

Денна 8 5 3 14 0 14 

Заочна 0 0 0 0 0 0 

Всього 

Денна 142 96 46 135 86 49 

Заочна 21 0 21 20 0 20 

Разом 163 96 67 155 86 69 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Випуск фахівців за спеціальностями у 2017 році 

 
18; 11%

32; 20%

14; 9%

34; 21%

65; 39%

БО ТКД ВХП СП ТО

 
 

Загальна інформація про випускників технікуму  
 

№ 

з/п 
Рік 

Вручено  

дипломів 

З 

відзнакою 

Форма 

навчання 

к-ть % денна заочна 

1. 2016 163 10 6,1 142 21 

2. 2017 155 9 5,8 135 20 
 

 

1.5. Працевлаштування випускників  

Питання працевлаштування студентів у технікумі вирішуються 

комплексно, починаючи від комплектування контингенту, моніторингу потреб 

ринку праці в регіоні, проходження виробничих практик до направлення на 

роботу.  

Щорічно на початку навчального року проходять зустрічі зі студентами-

випускниками під час яких розглядаються та конкретизуються питання їх 

подальшого працевлаштування. Ознайомлення випускників 2017 року з 

вакансіями було розпочато у жовтні-листопаді. Інформація щодо вакансій 

постійно розміщується на дошці оголошень, надається через завідуючих 

відділень, класних керівників та представників студентського парламенту.  

Члени підрозділу щодо сприяння працевлаштуванню випускників 

організовують, контролюють та ведуть облік працевлаштування випускників, 

проводять постійний аналіз попиту фахівців, підготовку яких здійснює 

технікум. Підрозділом створена електронна база даних про студентів і 

випускників, яка містить інформацію про випускника, його адресу, куди 

направлений на роботу, ким працює або у якому ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

продовжує навчання  (як на денному так і на заочному відділенні). Станом на 

01.01.2018 року база даних містить відомості про 1065 студентів-випускників. 
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Навчальні плани дозволяють випускникам технікуму продовжувати 

навчання на старших курсах ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації за умови 

відповідності напрямку підготовки молодшого спеціаліста. 

В цьому напрямку технікум плідно співпрацював з Черкаським 

національним університетом імені Богдана Хмельницького, Черкаським 

державним технологічним університетом, Черкаським інститутом банківської 

справи  Університету банківської справи національного банку України (м. 

Київ), Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини, 

Київським національним торговельно-економічним університетом, Київським 

університетом туризму, економіки і права, Полтавським університетом 

економіки і торгівлі, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним 

університетом ім. Григорія Сковороди, Східноєвропейським університетом 

економіки і менеджменту, Харківським державним університетом харчування 

та торгівлі та іншими.  

У технікумі постійно ведеться  пошук та налагодження ділових зв’язків з 

потенційними роботодавцями. З такими підприємствами, установами  та 

організаціями технікум завчасно укладає договори на проведення практики і 

обговорює питання можливого працевлаштування студентів. Серед таких: 

ресторани – «Фаро», «Коза-Ностра», «Форест» та «Адмірал»; кафе – 

«Ярославна», «Браво-піцца», «Карамель», «Тарантела», «Престо»; корчма 

«Тарас Бульба»; ПП «Туроператор НАМІ»; туристичні компанії «Мрія Тур», 

«Від краю до Краю», «Маямі-тур», «Магнолія», «Фламінго», «Манго-плюс»; 

ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», ТОВ «Фудпленет», ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», 

ТОВ «Торгоснова», ТОВ «САВ-ДИСТРИБЬЮШН», ТОВ «Сушия»,  

гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К»; Департамент соціальної політики Черкаської 

міської ради, управління Пенсійного фонду України; Черкаський обласний 

центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення 

Черкаської районної державної адміністрації; Обласне Товариство Червоного 

Хреста та інші.  

За звітний період були запроваджені нетрадиційні форми співпраці з 

підприємствами, організаціями та фірмами, що здійснюють замовлення на 

підготовку молодших спеціалістів та гарантують працевлаштування 

випускників. Серед них такі: направлення на виробничу практику, проведення 

прес-конференцій, мастер-класів, круглих столів; проведення презентацій 

підприємств (ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», ЧФ ТОВ ТА «Максимум», 

дистриб’юторська компанія «САВСЕРВІС-МОВА», ТОВ «Компанія ТЕГ 

Центр», ТОВ «Сушия»); тижневиків циклових комісій за участю представників 

підприємств, організацій та фірм; конференцій із залученням випускників 

технікуму минулих років; надання консультацій щодо працевлаштування 

студентам-випускникам адміністрацією, класними керівниками, викладачами.  

Протягом 2017 року були організовані та проведені зустрічі випускників з 

представниками Черкаського обласного центру зайнятості та молодіжного 

центру працевлаштування.  
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        З метою формування у студентів практичних навичок працевлаштування в 

умовах ринкової економіки у технікумі зі студентами-випускниками 

проводиться різноманітна робота:  

1) тренінги на теми: «Складання резюме», «Ефективна презентація себе на 

ринку праці», «Поведінка під час співбесіди з роботодавцем»;  

2) інформаційні години у випускних групах на тему «Права випускника 

при працевлаштуванні на роботу», «Техніка пошуку роботи»;  

3) в бібліотеці технікуму оформлена постійно діюча тематична полиця 

«Азбука пошуку роботи»;  

4) членами підрозділу щодо сприяння працевлаштуванню випускників 

розроблені методичні рекомендації для студентів випускних груп на тему 

«Абетка працевлаштування». 

У 2017 році  технікумом було випущено 135 студентів денного відділення, 

з них за державним замовленням – 86 осіб, за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 49. Саме завдяки цілеспрямованій, систематичній роботі підрозділу щодо 

сприяння працевлаштування випускників, роботі всього педагогічного 

колективу, технікум сприяв у працевлаштуванні – 78,5% випускників (88,4% – 

студентів, що навчалися за державним замовленням та 61,2% – за кошти 

фізичних та юридичних осіб).  

Працевлаштовано: 

– за державним замовленням – 56 осіб (з них 33особи паралельно 

продовжили навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 

(заочна форма);  20 осіб – на денній формі навчання у вищих навчальних 

закладах: Черкаський державний технологічний університет, Черкаський 

національний університет ім. Б.Хмельницького, Київський національний 

торговельно-економічний університет, Уманський державний педагогічний 

університет ім. Павла Тичини, Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Харківський державний 

університетом харчування та торгівлі, Львівський торгово-економічний 

університет, Вінницький національний аграрний університет,  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту та інші), з них 4 

особи навчається на денній формі за кордоном (Польща); 

– за кошти фізичних та юридичних осіб – 23 особи та 7 осіб – продовжили 

навчання на денній формі у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 

акредитації, 6 – на заочній формі. 

Для отримання базової та повної вищої освіти у 2017 році у ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів акредитації продовжили навчатися на денній формі навчання 27 

випускників технікуму, на заочній – 39, що складає 48,8% від загальної 

кількості випускників. 
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Працевлаштування випускників 

 

№ з/п Спеціальність Всього 

Державні Контракт 
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ен

о
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о
 

В
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о
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о
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а
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1. 5.03050901  

Бухгалтерський облік 
10 7 5 3 1 

2. 5.03051001 Товарознавство  

та комерційна діяльність 
26 26 24 0 0 

3. 5.05170101  

Виробництво харчової продукції 
53 33 31 20 15 

4. 5.13010101  

Соціальна робота 
32 20 16 12 5 

5. 5.14010301  

Туристичне обслуговування 
14 0 0 14 9 

Всього 135 86 76 49 30 

Разом 78,5% 88,4% 61,2% 

 

Стратегія єдності навчання та виховання забезпечила належний рівень 

якості підготовки молодших спеціалістів. Про що свідчить відсутність 

рекламацій, негативних відгуків підприємств, організацій та вищих навчальних 

закладів де працюють або продовжують навчання  випускники. Натомість на 

адресу технікуму надходять листи та подяки за якісну підготовку фахівців.   

 

2. Кадрове забезпечення освітнього процесу, підготовка та 

перепідготовка педагогічних працівників 

2.1. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Для забезпечення проведення освітнього процесу щодо підготовки 

фахівців на рівні державних стандартів якості освіти особлива увага 

приділяється підбору викладацького складу. Прийом викладачів на роботу, або 

їх звільнення здійснювалось з дотриманням вимог чинного законодавства. На 

вакантні місця на умовах контракту приймалися особи, які мають відповідну 

вищу освіту, досвід роботи, а також молоді спеціалісти. В даний час у технікумі 

працює стабільний висококваліфікований колектив. Поряд з досвідченими 

викладачами свою педагогічну діяльність розпочинають і молоді викладачі, 

більшість з яких в минулому випускники технікуму, які продовжили навчання і 

повернулись до технікуму вже у якості викладачів або майстрів виробничого 

навчання.  
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Підготовку молодших спеціалістів здійснювали 49 викладачів та майстрів 

виробничого навчання,  в тому числі 6 викладачів за сумісництвом. З них 2 – 

кандидати наук, 6 – викладачів-методистів, 4 – старших викладачів, 22 

викладачі має вищу категорію. 

 

Якісна характеристика складу педагогічних працівників 

 

Показники 
2017 

осіб % 

Штатна чисельність педагогічних працівників 43 100 

Вища категорія 

в т.ч.: педагогічні звання «старший викладач», 

«викладач-методист» 

22 

4 

6 

51 

8 

12 

І категорія 11 26 

ІІ категорія 6 14 

Спеціаліст 4 9 

 

Розподіл викладачів за категоріями   

11; 26%

22; 51%

4; 9%6; 14%

вища категорія І категорія

ІІ категорія спеціаліст

 
Чисельність педагогічних працівників віком до 30 років – 5 осіб. 

Пенсійного віку – 9 осіб. Середній вік педагогічних працівників складає 40 рік.  

 

Характеристика складу педагогічних працівників за стажем роботи  

 

Штатна 

чисельність 

педагогічних 

працівників 

Стаж 

до 3-років 3-10 років 10-20 років 
більше 20 

років 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

43 3 7 5 12 14 33 21 48 
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Досвід роботи викладачів   

21; 48%

3; 7%
5; 12%

14; 33%

більше 20 років 10-20 років

3-10 років до 3 років

 
У 2017 році в технікумі працювало 98 працівників. З них 77 жінки, 21 

чоловіка. За даний період звільнилось 17 працівників, з яких 4 вийшла на 

пенсію. Було прийнято на роботу 9 осіб. Вийшло з декрету 1 особа. В декретну 

відпустку пішло 2 особи. Всього знаходиться у відпустці в зв’язку з вагітністю 

та пологами, та по догляду за дитиною 6 осіб.  

За штатним розписом у технікумі 3 одиниці заступників директора. Ці 

посади обіймають: 

 Заступник директора з навчальної роботи – Козиряцька Наталія 

Анатоліївна, 08.12.1972 року народження, освіта вища – Черкаський державний 

педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, 1995 р., 

спеціальність – українська мова і література. Черкаський національний 

університет ім. Б.Хмельницького, 2014р., спеціальність – управління 

навчальним закладом. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

 Заступник директора з виховної роботи – Гущина Алла Василівна, 

20.08.1966 року народження. Освіта вища – Черкаський державний 

педагогічний інститут ім.300 – річчя возз’єднання України з Росією, 1987р., 

спеціальність – російська мова і література. Черкаський національний 

університет ім. Б.Хмельницького, 2004р., спеціальність – українська мова та 

література. Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. 

 Заступник директора з адміністративно-господарської роботи – 

Завезиступ Віктор Дмитрович, 12.09.1956 року народження. Освіта вища – 

Харківське гвардійське вище танкове командне училищ, 1980 р. 

За штатним розписом одна посада керівника фізичного виховання. Цю 

посаду обіймає: 

 Решетніков Сергій Миколайович, 27.02.1962 року народження. Освіта 

вища – Черкаський державний педагогічний інститут ім.300 – річчя 

возз’єднання України з Росією, 1983р., спеціальність – фізична культура. 

Спеціаліст вищої категорії. 

За штатним розписом в технікумі 3 одиниці завідуючих відділеннями. Ці 

посади обіймають: 
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 Хохлова Любов Михайлівна, 07.07.1972 року народження, освіта вища 

– Полтавський кооперативний інститут, 1993 р., спеціальність – товарознавство 

непродовольчих товарів. Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. 

 Півненко Наталія Павлівна, 29.10.1958 року народження, освіта вища – 

Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання 

України з Росією, 1982 р., спеціальність – біологія з додатковою спеціальністю 

– хімія, кваліфікація – вчитель біології і хімії. Спеціаліст вищої категорії. 

 Відьменко Сергій Іванович, 07.08.1975 року народження, освіта вища – 

Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, 1998 р.,   

кваліфікація – вчитель фізики та основ інформатики. Спеціаліст вищої 

категорії. 

За штатним розписом одна одиниця завідувача навчально-виробничої 

практики. Цю посаду обіймає: 

 Крикуненко Людмила Олександрівна, 02.09.1971 року народження. 

Освіта вища – Європейський університет фінансів, інформаційних систем, 

менеджменту і бізнесу, 2002 р., спеціальність – менеджмент організації. 

Харківський університет харчування та торгівлі, 2015р., спеціальність – 

товарознавство та експертиза в митній справі. Спеціаліст вищої категорії. 

 

2.2. Методична робота викладачів 

Методична робота – це система фахового зростання викладача, 

спрямованого на процес постійного примноження теоретичних знань і 

практичних навичок та вмінь з метою удосконалення рівня професійної 

майстерності.  

Плануючи методичну роботу на навчальний рік, кожен викладач ставить 

перед собою такі завдання, які будуть сприяти підвищенню його методичного і 

професійного рівня, тому всі циклові комісії для реалізації поставлених завдань 

визначали методичні теми, у яких відображається багатогранність роботи 

всього педагогічного колективу. 

У 2017 році методичною радою було затверджено педагогічну проблему 

технікуму: «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

студентів на засадах особистісно орієнтованого навчання та в умовах 

національно-патріотичного виховання», а також методичні теми циклових 

комісій: «Особистісно орієнтоване навчання з позицій національно-

патріотичного виховання, гуманізації та демократизації освітнього процесу», 

«Активізація пізнавальної діяльності студентів як шлях формування всебічно 

розвинених спеціалістів», «Вдосконалення методики викладання спеціальних 

обліково-економічних дисциплін, інформатики, математики та фізики – 

важливий чинник підготовки висококваліфікованого спеціаліста», 

«Поглиблення індивідуального підходу до формування комплексу необхідних 

знань та особистісних якостей майбутнього фахівця – запорука його 

затребуваності на ринку праці», «Контроль і стимулювання навчальної 

діяльності студентів у підвищенні рівня якості». 

На кожному етапі роботи викладачам надається практична допомога у 

підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності; вивчається та 
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аналізується стан освітнього процесу та його результативність; 

організовується участь викладачів циклових комісій у різних формах методичної 

роботи. 

В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково 

важливого значення набуває систематична робота з молодими  педагогічними 

працівниками. Основним завданням такої роботи є надання молодим 

викладачам своєчасної та необхідної методичної допомоги для забезпечення 

якісної освіти студентів, формування у них глибоких професійних знань, умінь 

і навичок. З цією метою у технікумі організовано роботу семінару молодих 

викладачів, засідання якого проводяться у формі  круглих столів, конференцій 

та майстер-класів у співпраці з досвідченими викладачами технікуму, 

викладачами кафедри педагогіки і психології Черкаського національного 

університету ім. Б.Хмельницького, Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти. Тематика таких заходів спрямована на формування та 

вдосконалення практичних, професійних навичок педагогічної діяльності. 

Найбільш актуальними питаннями були: «Хмарні технології в освітньому 

процесі», «Вимоги до сучасного заняття», «Інтерактивні методи навчання», 

«Використання мультимедійної дошки у навчальному процесі», «Сучасні 

вимоги до оцінювання знань студентів», «Формування мотивації на здоровий 

спосіб життя та культури здоров’я студентської молоді» тощо.  

Методична робота викладача є важливою складовою успішного  

освітнього процесу. Значна увага приділяється написанню  методичних 

рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін, виконання  завдань 

самостійної роботи та завдань навчальної і виробничої  практики, організації 

дослідницької та творчої-пошукової роботи для  студентів  денного і заочного  

відділень.  

Значна робота викладачів технікуму проводиться зі створення  

презентацій, мультимедійного супроводу навчальних дисциплін та розробки 

методичних  матеріалів в електронному вигляді  для  забезпечення заочного 

навчання. 

 

2.3. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників технікуму 

здійснювалось  відповідно до затвердженого графіку. У 2017 році 3 викладача 

пройшли курси підвищення кваліфікації в Національній академії педагогічних 

наук України, 4 викладачі пройшли курси підвищення кваліфікації в КНЗ 

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської області», 1 викладач – у Міжгалузевому інституті 

підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при Полтавському 

університеті економіки торгівлі; 1 викладач – у Черкаській медичній академії; 2 

викладачі пройшли стажування в Департаменті соціального захисту населення 

Черкаської облдержадміністрації. Звіти викладачів про підвищення кваліфікації 

оформляються відповідно до вимог і заслуховуються на засіданнях педагогічної 

та методичної рад. Нові методичні і педагогічні надбання  впроваджуються в 

освітній процес. 
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Адміністрація технікуму надавала суттєвого значення атестації  

педагогічних працівників, яка проводилась відповідно до Типового  положення 

про атестацію педагогічних працівників, наказ Міністерства освіти і 

науки,молоді та спорту України» №930 від 6 жовтня 2010  року (зі змінами від 

08.08.2013 р. №1135), плану атестації  педагогічних працівників та графіку 

атестації на рік. Підготовка до атестації проходила в атмосфері гласності. 

Характеристики, атестаційні листи обговорювалися на засіданнях циклових 

комісій, методичній та педагогічній радах. Оцінка діяльності  педагогічних 

працівників  які підлягали атестації, доводилась до їх  відома, про що свідчать 

їх підписи про ознайомлення. Результати атестації  зафіксовані у протоколах  

атестаційної комісії. Підсумки роботи атестаційної комісії  знаходили 

відображення в щорічних наказах директора і доводились до відома 

працівників. Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних 

звань педагогічних працівників здійснюється відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.12.2015 № 1109. 

У 2017 році  за результатами атестації присвоєно: 

- кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 особі; 

- кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 2 особам; 

- кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 2 особам. 

Апеляцій щодо проведення атестації педагогічних працівників  не було.  

У цілому педагогічний колектив технікуму  має значний  досвід роботи, 

достатню професійну та педагогічну майстерність і здатний забезпечити 

підготовку  молодших спеціалістів на рівні  державних вимог та стандартів.  

Протягом 2017 року 24 працівника технікуму були нагороджені 

дипломами, грамотами та подяками. Робота колективу технікуму була 

відзначена управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації, підприємствами, організаціями міста.    

 

3. Організація  та  навчально-методичне  забезпечення  освітнього 

процесу 

 

3.1. Організація навчального процесу 

Реалізація змісту навчання майбутніх фахівців здійснювалась відповідно 

до вимог освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних 

характеристик спеціальностей, які передбачають формування та запровадження 

освітянських програм з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та 

техніки, соціальної сфери та ринку праці. Були розроблені навчальні плани, 

графіки, розклади навчальних занять, плани роботи підрозділів та їх керівників.  

Розроблено та затверджено навчальні плани та  навчальні програми за 

формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 29.03.2012 № 384 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 05.06.2013 № 683), і складено згідно з вимогами галузевих 

стандартів, освітньо-професійних програм підготовки фахівців. Відповідно до 

навчального процесу для кожної навчальної дисципліни викладачами технікуму 

розроблено робочі програми. 
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Засобом оптимізації освітнього процесу стало впровадження викладачами 

новітніх інформаційних технологій майже з усіх навчальних дисциплін. 

За звітний період значна увага приділялася створенню та оновленню 

змістовного навчально-методичного забезпечення, що включає: лекції, 

інструктивно-методичні карти до проведення практичних, лабораторних робіт, 

методичні вказівки до виконання самостійної роботи, плани семінарських 

занять та методичні вказівки до їх підготовки, методичні вказівки для 

виконання курсових робіт, методичні вказівки з виконання контрольних робіт 

для студентів заочної форми навчання, науково-методичні комплекси в 

електронному варіанті, навчально-методичні посібники. 

Обсяг лекційного курсу з кожної навчальної дисципліни відповідає 

навчальним планам, а його тематика – робочій програмі. Викладачі технікуму, 

які проводять лекційні заняття, мають матеріали лекцій, розглянуті на 

засіданнях відповідних циклових комісій. 

Все більший розвиток у навчальному процесі знаходила ідея 

комп’ютерного супроводу, коли під час традиційної лекції застосовуються 

мультимедійні технології, а провідна роль викладача у передачі знань 

зберігається. Викладачі майже всіх спеціальностей, використовуючи 

«електронну лекцію», прагнули реалізувати ідею індивідуалізації сприйняття і 

засвоєння лекційного матеріалу студентами. 

 Перелік тем лабораторних робіт визначався робочою програмою 

навчальної дисципліни. Кожна лабораторна робота забезпечувалась 

відповідними методичними вказівками, необхідними матеріалами та 

обладнанням. 

На практичних заняттях студенти розглядали окремі тематичні положення 

навчальної дисципліни, які вивчалися як на лекціях, так  і в процесі самостійної 

роботи. Під час проведення таких занять студенти практично застосовують 

набуті знання і вміння шляхом індивідуального виконання відповідно 

сформульованих завдань. Перелік тем і зміст практичних занять передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни. Для проведення практичних 

занять викладачами розроблено різноманітні методичні матеріали: тестові 

завдання для виявлення рівня оволодіння студентами необхідними 

теоретичними положеннями, індивідуальні завдання, практичні завдань 

(виробничі ситуації) різної складності та засоби діагностики. 

При складанні графіків проведення консультацій з навчальних дисциплін 

було передбачено надавати студентам можливість працювати в аудиторіях у 

позанавчальний час, використовуючи наявну матеріальну базу кабінетів 

технікуму під керівництвом викладачів.  

Для організації самостійної роботи студентів застосовувались інтерактивні 

підручники, методичні рекомендації, тестові завдання, навчальні матеріали, 

розміщені на сайті технікуму з навчальних дисциплін усіх спеціальностей. 

Студенти  безкоштовно користуються та отримують інформацію із мережі 

Internet. У технікумі працює внутрішня локальна комп’ютерна мережа, що дає 

можливість використовувати навчальні матеріали, розроблені викладачами. 

Особлива увага приділяється вивченню студентами прийомів використання 
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комп’ютерних технологій для прийняття управлінських рішень на 

підприємствах різних форм власності, системному підходу до виконання 

прикладних та творчих завдань. 

Для проведення як поточного, так і підсумкового контролю у навчальному 

процесі найчастіше використовувались тестові програми (Автоматизована 

система підготовки тестових завдань) Ukr COM та EasyQuizzy-2.0, які дають 

можливість контролювати рівень знань і навичок студентів з будь-якої 

дисципліни (попередньо викладачами готується тестовий матеріал). Програма  

Ukr COM застосовується також при складанні державних екзаменів.  

У технікумі склалася і неухильно втримується чітка система 

адміністрування, що передбачає планування, аналіз і контроль за виконанням. 

Позитивну динаміку організації навчального процесу задає чітко спланований 

та облікований поточний, рубіжний та семестровий контроль знань студентів. 

Результати різнопланового контролю розглядаються та обговорюються на 

засіданнях адміністративних, інформаційно-методичних, педагогічних рад, 

циклових комісій, на зборах активу навчальних груп та студентської ради. 

Відповідно до планів роботи та затверджених положень у технікумі 

регулярно працювали педагогічна і методична ради, наради голів циклових 

комісій, засідання циклових комісій. 

Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від 

рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань 

до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до 

особистості викладача. 

Кожен викладач технікуму постійно працює над самовдосконаленням, 

аналізує свою роботу за попередні роки, ставить нові завдання, виробляє 

основні напрямки діяльності і забезпечує якісну підготовку майбутніх фахівців. 

Цьому сприяє робота циклової комісії. Головна мета якої полягає у 

забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-

економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. В 

основу роботи циклової комісії покладена діяльність викладачів, спрямована на 

удосконалення змісту навчання та виховання студентів, поглиблення знань та 

прищеплення їм любові до обраного фаху. 

Методичне забезпечення освітнього процесу та виховної роботи у 

технікумі здійснювали 5циклових комісій: 

 соціально-гуманітарних дисциплін; 

 спеціальних обліково-економічних дисциплін, інформатики, математики 

та фізики; 

 спеціальних технологічних дисциплін та хімії; 

 спеціальних дисциплін комерційного спрямування та торговельного 

підприємництва; 

 спеціальних дисциплін туристичного спрямування. 

Вчити сьогодні підростаюче покоління неможливо без постійного 

оновлення і збагачення своїх наукових знань, які дають можливість 

передбачити викладачеві хід освітнього процесу, а також стають опорою для 

творчості. У сучасних умовах пріоритетом в роботі ВНЗ викладачі пам’ятають і 
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забезпечують реалізацію принципу «навчання протягом усього життя», а також 

своєю участю у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, 

підготовкою методичних матеріалів, наукових статей доводять, що 

майстерність викладача створюється не на порожньому місці, а спирається на 

науку та практичний досвід багатьох поколінь. 

У березні викладачі технікуму (В’язовік В.В., Козиряцька Н.А., Гущина 

А.В., Відьменко С.І., Крикуненко Л.О., Одорошенко О.В., Посипайко Т.В., 

Тищенко О.Л. ) взяли участь у регіональному науково-практичному семінарі 

«Інноваційні інформаційні технології в освіті та навчально-виробничому 

процесі». 

Викладач навчальних дисциплін «Фізичне виховання» та «Захист 

Вітчизни» Решетніков С.М. взяв участь в інтернет-конференції 

«Здоров’язбережувальні технології в системі оздоровчо-виховної роботи» 

(лютий, 2017, м.Черкаси), науково-практичній інтернет-конференції 

«Патріотичне виховання як основа цілісного формування особистості» 

(червень, 2017), Міжнародному вебінарі «Досвід освіти ХХІ століття» 

(листопад, 2017).  

Викладач дисциплін соціального спрямування Відьменко М.О. підготувала 

наукову статтю «Співвідношення традицій з точки зору філософії освіти» для 

участі у Міжнародній (Україна-Болгарія-Польща-Канада-Грузія-Румунія) 

науково-практичній конференції «Сучасна освіта: нові реалії та наукові 

рішення» (липень, 2017, м.Варни). 

Викладач дисциплін товарознавчого спрямування Крикуненко Л.О. 

надрукувала наукову статтю «Біологічна цінність прісноводної риби 

Кременчуцького водосховища» у журналі «Харчова наука і технологія» (№ 3, 

2017). 

У журналі «Класний керівник» надруковано методичну розробку Смаглія 

В.С. «Чорнобильська трагедія» (серпень, 2017). 

Викладач дисциплін туристичного спрямування Тищенко О.Л. взяла 

участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 

розвитку науки» з доповіддю «Організація інноваційної діяльності у процесі 

підготовки майбутніх фахівців у сфері туризму» (березень, 2017р., м. Київ), у І 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Туризм: міжнародний досвід» 

з доповіддю «Зелений туризм на Черкащині: реалії та переспективи» (Травень, 

2017р., м.Житомир). 

У жовтні викладач вищої математики Симоненко В.О. взяла участь у 

науково-практичній конференції в Черкаському обласному центрі туризму, 

краєзнавства та екскурсій «Розрахунок максимального прибутку діяльності 

туристичного підприємства». 

Викладач інформатики Самара С.К. підготував тези на тему «Системи 

захисту інформації», які надруковані у збірнику 23-ї Міжнародної інтернет-

конференції (жовтень, 2017 р.). 

У грудні 2017 року викладачі Козиряцька Н.А., Посипайко Т.В., Тищенко 

О.Л. пройшли он-лайн курси і отримали сертифікати проекту «Prometheus» за 
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сприянням викладачів КПІ, КНУ та Києво-Могилянської академії з теми 

«Критичне мислення для освітян». 

Згідно з планом роботи технікуму протягом року проводились тижневики 

циклових комісій. Завдання тижневиків – забезпечити належні умови для 

виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, сприяти 

формуванню їхнього наукового світогляду; поглибити знання з профільних 

навчальних дисциплін та підвищити інтерес до інших дисциплін, передбачених 

навчальним планом; вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень 

педагогічної майстерності викладачів. 

Під час тижневиків  було організовано і проведено: олімпіади з навчальних 

дисциплін, вікторини, «круглі столи», конкурси професійної майстерності, 

майстер-класи, флешмоби, тренінги, виставки, екскурсії, зустрічі, змагання 

тощо.  

Студенти всіх спеціальностей були залучені до участі у різноманітних 

заходах, організованих викладачами циклових комісій. 

З  6 по 10 лютого 2017 року під час тижневика циклової комісії 

«Спеціальних обліково-економічних дисциплін, інформатики, математики та 

фізики» проведено: радіогазети: «Економіка: реалії часу», «Математика у 

нашому житті», «Про бій під Крутами»; відеоролики «10 роботів та андроїдів», 

«Технології через 100 років»; конкурс плакатів «У світі сузір’я»; 

вікторини з облікових дисциплін, вищої математики, інформатики та 

економіці торгівлі; зустріч з фахівцем Державної податкової інспекції м. 

Черкаси Смірновою Оленою Іванівною; відкрите показове заняття з математики 

викладачем математики Титаренко А.В. 

З 20 по 24 лютого 2017 року проводився тижневик циклової комісії 

«Спеціальних дисциплін комерційного спрямування та торговельного 

підприємництва», під час якого було організовано і проведено такі заходи: 

вернісаж «Цитатник підприємця»; виставку-конкурс рекламної продукції 

«Імпульс»; олімпіади з навчальних дисциплін; конкурс плакатів «Живи у 

безпеці»; конкурс-вікторина «Овочевий бал»; радіогазети; відеоперерву «Наші 

у Луцьку»; відеоролики «Престиж моєї професії»; конкурс «Професійна 

мозаїка» між командами «Ботани» (група ТКД-45) та «Комерсантки» (група 

ТКД-8). Студенти змагалися у своїй професійній компетентності, кмітливості 

та дотепності, умінні переконувати, укладали договір постачання, шукаючи 

компромісні рішення для досягнення взаємовигідної домовленості, створювали  

рекламні відеоролики. Найбільш переконливими і креативними були 

«Комерсантки». 

З 18 до 21 квітня під час тижневика циклової комісії «Дисциплін 

туристичного спрямування» викладачами було проведено такі заходи: 

радіогазети туристичної тематики; віртуальні мандрівки найцікавішими 

місцями нашої планети;  олімпіади з навчальних дисциплін «Організація 

готельного обслуговування», «Технологія і організація туристичного 

обслуговування»; виставку туристичних сувенірів  «З усього світу»; конкурс 

плакатів «Мальовнича Україна – туристичний край»; вікторину «Чи знаєш ти 

Європу?»; змагання з настільного тенісу та шашок; товариську зустріч з 
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волейболу між студентками та викладачами технікуму; конкурс професійної 

майстерності «Мандруй з нами»  між командами «Туристи» група ТО-7, 

«Смайл» Т-2 і «Шукачі скарбів» група ТО-6. Усі учасники конкурсу проявили 

творчий підхід до справи і показали, що вони обрали правильний фах і в 

майбутньому будуть допомагати всім охочим в організації подорожей та 

відпочинку. Найкреативнішою виявилася команда групи ТО-6 «Шукачі 

скарбів», яка і виборола перемогу. 

19 квітня студенти спеціальності «Туризм» під час вивчення навчальної 

дисципліни «Етнографія і фольклор України» відвідали музей «Кобзаря» та 

ознайомилися з унікальною виставкою «Українська народна жіноча прикраса 

XVIII-ХХ століття». 

Студенти спеціальності «Туризм», які є учасники школи молодого лідера 

«Стимул», зустрілися із успішним тренером з ораторського мистецтва і 

розвитку голосу, психологом, відеоблогером та засновницею школи 

ораторського мистецтва у м. Києві – Наталією Махно. Під час майстер-класу 

студенти працювали над покращенням своїх ораторських здібностей. 

В рамках тижневика студенти, викладачі та працівники технікуму мали 

змогу ознайомитись зі специфікою роботи працівників туристичної сфери, 

дізнатись про сучасні види відпочинку та спорту, сформувати позитивне 

ставлення до здорового способу життя. 

З 30 жовтня до 4 листопада 2017 року цикловою комісією «Соціально-

гуманітарних дисциплін» проводився тижневик під назвою «Соціальний 

працівник – професія чи поклик долі?». 

Під час тижневика було проведено такі заходи: олімпіади  з навчальних 

дисциплін; квест-гра знавців соціальної роботи між студентами І та ІІ курсів; 

перегляд відеофільмів «Невідома Україна» (до 100-річчя Української 

революції), «В музеї мадам Тюссо», «Цікаві факти про мову», «Пісня миру та 

єдності»; екскурсії для студентів до будинку культури ім. Кулика на виставу 

«За двома зайцями», Пенсійного фонду України Черкаського району в 

Черкаській області, краєзнавчого музею м. Черкаси на виставку «Війна триває», 

до громадської організації «Українська родина»; збір речей для 

малозабезпечених сімей та безхатченків; благодійна ярмарка, організована та 

проведена з метою збору коштів для придбання обігріваючих приладів 

військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО; засідання круглого столу 

«Досягнення і перспективи співробітництва України і НАТО»; тренінг з 

надання першої долікарської допомоги за участю представників «Червоного 

хреста».  

Цикловою комісією «Спеціальних технологічних дисциплін та хімії» з 13 

по 18 листопада було організовано та проведено такі заходи: тематичну 

виставку-ярмарку «Пан бутерброд», під час якої студенти запропонували до 30 

видів різноманітних бутербродів; майстер-клас для бажаючих краще 

ознайомитися з способами приготування та оформлення бутербродів; круглий 

стіл «Ресторанна галузь-сфера перспектив і можливостей»; вікторину 

«Останній герой» з дисципліни «Хімія»; кулінарний батл з дисципліни 
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«Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів» та відео 

вікторина з дисципліни «Основи барної справи».  

Формування вихованої, інтелектуально багатої особистості майбутнього 

спеціаліста відбувалась як у навчальний, так і позанавчальний час. 

28 березня 2017 року з нагоди відзначення Міжнародного дня театру 

студенти, викладачі, працівники технікуму отримали чудову нагоду поринути в 

прекрасний світ сценічного мистецтва та переглянути виставу «Мина Мазайло» 

М. Куліша у виконанні акторів Черкаського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. 

12 квітня фахівці ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» разом із студентами 

спеціальності «Соціальна робота», які є учнями «Школи волонтерів», біля 

інформаційної інсталяції «Грані» організували просвітницько-консультативний 

пункт, де надавали перехожим інформацію про торгівлю людьми та як не стати 

жертвою злочинців.  

Відповідно до постанови КМ України від 30.11.2000 р. № 1770 «Про 

затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку 

призовників з військово-технічних спеціальностей» та на виконання 

розпорядження Черкаської державної адміністрації від 29.03.2017 р. № 143 

«Про організацію і проведення навчально-польових зборів з юнаками у 2017 

році» та згідно з програмою навчальної дисципліни «Захист Вітчизни» у 

технікумі були проведені навчально-польові збори з юнаками першого курсу 

усіх спеціальностей з 19 квітня по 21 квітня 2017 року. 

Студенти вивчали тактичні основи загально-військового бою, дії солдатів в 

обороні та наступі в складі механізованого відділення, формували навички 

риття окопів, метання навчальних гранат на влучність. 19 квітня 2017 року  в 

кабінеті «Захисту Вітчизни» відбулася зустріч з майором служби з охорони 

правопорядку, учасником боїв за Дебальцево Байдою Олександром. 20 квітня 

2017 року у тирі Черкаської автошколи студенти вчилися стріляти з 

малокаліберної гвинтівки (ТО3-8) та склали контрольні нормативи з даного 

розділу навчальної програми. 21 квітня 2017 року юнаки відвідали навчальний 

центр служби правопорядку, де ознайомились з правилами несення вартової та 

внутрішньої служби, зразками сучасної зброї, вдосконалили уміння та навички 

у розбиранні та збиранні автомата Калашникова, пістолетів тощо. 

Впродовж вивчення курсу «Історія України» студенти технікуму окрім 

обов`язкових аудиторних занять мають нагоду відвідувати тематичні зустрічі, 

інформаційні години, круглі столи, які проходять у місті. Зокрема, 18 грудня 

2017 р. в Обласній бібліотеці для юнацтва ім. В. Симоненка студенти 

послухали лекцію черкаського дослідника, історика за фахом, Олександра 

Олексійовича Шумейка з теми «ОУН УПА – правда і міфи».  Лекція викликала 

неабиякий інтерес слухачів, адже стосувалася важливого аспекту національної 

історії, що неоднозначно трактується як науковцями, так і в суспільстві 

загалом. Запропонований матеріал висвітлював проблеми витоків створення 

Української повстанської армії, різноманітних аспектів життя і бойового шляху 

воїнів УПА та національного руху Опору кінця 1930-х – середини 1950-х років. 
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Як показує досвід, інтерес у студентів викликає творчо-пошукова та 

дослідницька робота. Однією з форм такої роботи є предметні гуртки, на 

заняттях яких студенти розширюють свої знання і набувають більше 

практичних умінь та навичок, формують досвід пізнавальної діяльності. Саме 

студенти-гуртківці мають можливість поглиблено вивчати навчальні 

дисципліни, творчо і самостійно працювати, брати участь у студентських 

конференціях, різноманітних конкурсах. До участі в роботі 22 предметних 

гуртків та клубів за інтересами, волонтерського загону активно долучилося 

майже 57 % студентів.  

Організація пошуково-дослідної роботи студентів є важливим чинником 

підвищення ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців, бо 

передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно 

орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, 

сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче 

мислення, спонукає до самостійних пошуків. Результатом творчого пошуку 

студентів під керівництвом досвідчених викладачів є студентські  науково-

практичні конференції. 

Студентки спеціальності «Бухгалтерський облік» Атаманова Діана та 

Путіліна Лідія взяли участь у конкурсі для обдарованої молоді, розробивши 

бізнес-план англійською мовою. Презентація відбулась у м.Києві у січні 2017р. 

(викладач Мойсеєва Л.Й.). 

У листопаді студентка спеціальності «Туризм» взяла участь у VIII 

Всеукраїнській краєзнавчій конференції учнівської молоді «Мій рідний край, 

моя земля: очима сучасників», підготувавши наукову роботу «Реалії розвитку 

сільського зеленого туризму на Черкащині» (викладач Тищенко О.Л.). 

За традицією у технікумі проводився щорічний конкурс студентських 

робіт, головним завданням якого було сприяти реалізації творчих здібностей 

студентів, активізувати навчально-пізнавальну діяльність, покращувати якість 

знань, професійну підготовку майбутніх спеціалістів. 

На засіданнях циклових комісій відбулося оцінювання і визначення 

кращих студентських робіт для участі в науково-практичній конференції 

«Творча праця – шлях до успіху», присвяченій Дню науки, яка проводилася 20 

травня 2017 року.  

Усі творчо-пошукові роботи мали мультимедійний супровід, створений 

вдало і якісно, який підкреслював різноплановість досліджень. 

Чому Україна прагне увійти  до ЄС? Які країни входять до ЄС та з якою 

метою був створений ЄС досліджували студентки ІІІ курсу групи Б-7 

Задорожня Каріна та Сидоренко Юлія у творчо-пошуковій роботі «Історія 

створення та розвиток Європейського Союзу» (керівник Мойсеєва Л.Й.). 

В історії української культури творчість Івана Франка складає цілу епоху. 

Про те, що творчий діапазон  Франка – безмежний досліджувала студентка І 

курсу групи ХТ-1 Кравченко Каріна у творчо- пошуковій роботі  «Іван Франко 

– унікальна особистість нового часу» (керівник Козиряцька Н.А.). 

Протягом останніх  років в Україні  активно поширюється  волонтерська 

діяльність, тому це питання вивчала студентка І курсу групи СП-7 Федоренко  
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Дарина у творчо-пошуковій роботі  «Роль волонтерства в антитерористичній 

операції на території Україні» (керівник Посипайко Т.В.). 

Найбільш популярний сільський зелений туризм, який є одним із 

найперспективніших, досліджувала  студентка І курсу групи Т-2 Бондаренко 

Оксана у творчо-пошуковій роботі «Розвиток зеленого туризму як фактор 

покращення соціальної  сфери Черкащини» (керівник Тищенко О.Л.). 

Про те, як попередити виникнення травм, надати першу необхідну 

допомогу, уникнути  небезпечної для здоров’я ситуації досліджував студент ІІІ 

курсу групи ВХП-13 Коберник Максим у творчо-пошуковій роботі  

«Попередження  травматизму, його профілактика та перша допомога на 

заняттях з фізичної культури» (керівник Мироненко Ю.Г.). 

Чому в одних магазинах ми почуваємо себе комфортніше? Що впливає  ж 

на наш вибір досліджувала студентка групи ТКД-9 Присяжненко Олена у 

творчо-пошуковій роботі «Приховані можливості підвищення рентабельності 

магазину «Єва» у спілкуванні оперативного персоналу з клієнтами» (керівник 

Одорошенко О.В.). 

Про унікальний спосіб приготування продуктів  із впровадженням новітніх 

технологій  у вітчизняних закладах ресторанного господарства досліджували 

студентки ІІІ курсу групи ВХП-13 Коваленко Анна та Федьорченко Наталія у 

творчо-пошуковій роботі «Технологія «SOUS-VIDE («СУ-ВІД») – технологія 

майбутнього» (керівник  Музика І.О.). 

З метою виконання завдань громадянсько-патріотичного виховання 

студентської молоді, утвердження статусу української мови як державної, 

піднесення її престижу, виховання поваги до мови свого народу, підвищення 

рівня мовної освіти, з метою вшанування творчої спадщини видатного сина 

українського народу Тараса Шевченка студенти технікуму щорічно беруть 

участь у проведенні Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка. У 2017 році студентка технікуму 

Дежефі Лаура посіла ІІІ місце у ІІІ (обласному) етапі VІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу серед учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

Cеред студентів технікуму є чимало тих, хто прагне розширити свій 

кругозір, поглибити рівень знань, набути більше практичних умінь і навичок не 

тільки на заняттях, а й у поза навчальний час. Саме такі  студенти у брали  

участь  у студентських конференціях, конкурсах професійної майстерності та 

олімпіадах  з різних дисциплін, які проводилися  у навчальних закладах нашого 

міста, області та України: 

23 березня на базі Смілянського коледжу харчових технологій 

Національного університету харчових технологій відбувся ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів І-ІІ курсів технікумів та 

коледжів Черкаської області. За результатами олімпіади студентки технікуму 

посіли переможне ІІ місце: Манзюк Олена серед студентів І курсу; Задорожня 

Каріна серед студентів ІІ курсу  (викладач Титаренко А.В.). 
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15 травня у технікумі відбулося засідання розмовного клубу «English 

Speaking Club», присвячене Дню Європи. На зустріч було запрошено 

представника організації «Корпус миру»,  міста Чикаго. Студенти мали 

можливість спілкуватися виключно англійською мовою, підготувавши доповіді 

про Україну та Великобританію – країну, мову якої вони вивчають. 

Також рамках відзначення Дня Європи в Україні, серед студентів 

спеціальності «Бухгалтерський облік» був проведений конкурс творчо-

пошукових робіт студентів «Сучасні тенденції розвитку експортно-імпортних 

операцій України з країнами Європи». 

Учасники конкурсу виконували творчо-пошукові роботи, які 

 супроводжувалися презентаціями,  за такими темами: «Створення та розвиток 

Європейського Союзу» (Задорожня Каріна, Сидоренко Юлія, група Б-7); 

«Сучасний стан здійснення експортних операцій України з країнами Європи» 

(Захарченко Ірина, група Б-6); «Особливості розвитку імпортної діяльності 

України з країнами Європейського Союзу» (Крижанівська Інна, група Б-6); 

 «Сучасний стан здійснення експортно-імпортних операцій України з країнами 

Європи» (Атаманова Діана, група Б-6). Оцінювало рівень творчо-пошукових 

робіт, презентацій кваліфіковане журі відповідно до розроблених критеріїв 

оцінювання робіт. 

Європейський день мов вважається традиційним святом у Європі з 2001 

року.  26 вересня у технікумі була проведена вікторина, присвячена Дню 

європейських мов  «Як добре знаєш ти Європу?», де студенти проявили 

неабиякі знання іноземних мов, культури та традицій країн Європи. 

У жовтні студенти усіх спеціальностей технікуму взяли активну участь у 

вікторині «Фінансова грамотність». Головна мета якої – підвищити фінансову 

грамотність студентів, навчити управляти коштами на даний час і в 

майбутньому та відповідати за прийняті рішення. 

15 жовтня у Черкасах відбувся напівмарафон New Run. До організації та 

проведення цього заходу долучився волонтерський загін технікуму.  

Участь студентів ЧКТ у волонтерській команді організації заходу дала 

можливість допомогти тисячам інших людей покращити якість їх життя, 

прожити яскраві емоції досягнень, перемог та драйву разом з учасниками. 

Директор Молодіжного ресурсного центру Олена Кудрявцева  вручила 

студентам-активістам технікуму Паспорти волонтера, у якому фіксується вся 

благодійна діяльність волонтера.  

20 жовтня, з нагоди  професійного свята кулінарів, у  Житомирі в 

торговому центрі «Метро»  пройшов Другий відкритий чемпіонат кулінарного 

мистецтва і сервісу «Battle Chefs 2.0», у якому взяв участь студент групи ВХП-

14 Паночишин Вячеслав і отримав дві срібні медалі у номінаціях «Паста» та 

«Страви з птиці» (майстер виробничого навчання Дорофей О.В.). 

Студенти технікуму долучилися до заходів щодо відзначення Року Японії 

в Україні. У рамках вивчення навчальної дисципліни «Географія» викладач 

Тищенко О.Л. та спеціаліст обласної бібліотеки для юнацтва ім. В.Симоненка 

Стокос Р.О. для студентів-першокурсників провели віртуальну мандрівку 

«Японія – країна, де сходить сонце». 
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8-10 листопада 2017 року в технікумі проводився тренінг 

проекту Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру «Не 

мовчи!/Speak Out!» за підтримки Корпусу Миру США в Україні. Основна мета 

проекту – підвищити свідомість молоді у ставленні до її прав та свобод, а також 

мотивувати до громадської активності й створення соціальних ініціатив. Під 

час триденного навчання учасники обговорювали права людини, активне 

громадянство, проблему ВІЛ-СНІДу в Україні та дискримінації людей, що 

живуть з ВІЛ, а також основи проектного менеджменту. 

У День української писемності та мови (9 листопада) у технікумі відбулися 

різні заходи: перший  етап  Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

Петра Яцика; акція «Одягни вишиванку»; написання Всеукраїнського 

радіодиктанту національної єдності «Наші пісні»; виставка словників, 

довідників з української мови «Не бійся заглядати у словник…»; проведення 

виховних годин «У слові рідному велика сила є…». 

Протягом року студенти та викладачі технікуму мали можливість 

переглянути вистави «Мартин Боруля», «За двома зайцями», «Кайдашева 

сім’я», «Наталка Полтавка» – найкращі українські комедії, які багато років не 

втрачають своєї популярності та сприяють національно-патріотичному 

вихованню студентської молоді. 

 

3.2. Практичне навчання 
Особлива увага в технікумі приділялась змісту і організації практичного 

навчання студентів. Практичне навчання організоване згідно «Положення про 

проведення практики студентів Черкаського комерційного технікуму», 

наскрізних програм, зміст яких передбачає і відображає цілісну систему 

практичної підготовки, що відповідає вимогам часу і регіональним 

особливостям. 

Саме практичне навчання є невід’ємною складовою частиною навчального 

процесу підготовки студентів в технікумі та має велике значення для 

підготовки конкурентоспроможних фахівців для підприємств, установ і 

організацій різних форм власності та приватного бізнесу відповідно до 

професійного призначення молодшого спеціаліста. 

Практичне навчання студентів було забезпечено розробленими робочими 

навчальними програмами з даного виду практик. Ефективно забезпечити 

проведення практики у відповідності з програмою допомагали: 

- методичне забезпечення практики; 

- відповідність об’єктів практики і достатнє їх оснащення; 

- консультації керівників практики. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mrc.ck.ua/
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Види практики, що були визначені навчальними планами 
 

Спеціальність Види практики 

5.03050901  

Бухгалтерський облік 

072 Фінанси, банківська справа та  

страхування 

 навчальна практика 

 технологічна практика  

 практика з 1С-бухгалтерія 

5.03051001  

Товарознавство та комерційна діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова  

діяльність 

 навчальна практика 

 технологічна практика 

5.05170101  

Виробництво харчової продукції  

181 Харчові технології 

 навчальна практика 

 технологічна практика 

 переддипломна практика       

5.13010101  

Соціальна робота 

231 Соціальна робота 

 навчальна практика  

 технологічна практика 

5.14010301  

Туристичне обслуговування 

242 Туризм 

 вступ до фаху 

 навчальна практика 

 туристично-краєзнавча 

 технологічна практика 

 професійна практика 

 

Кожний із запланованих видів практики передбачав досягнення 

конкретних цілей, завдань практики, формування конкретних умінь і навичок. 

Колектив технікуму прикладав багато зусиль для підготовки 

конкурентоспроможних молодших спеціалістів, які володіють 

підприємницькими навичками й уміннями працювати творчо й ініціативно. 

Після проходження практики, виробничо-творчих контактів з працюючими 

спеціалістами студенти значною мірою змінюють ставлення до рівня своєї 

професійної підготовленості: посилюється критичне ставлення до своїх знань, 

умінь і навичок, професійної майстерності, змінюється ставлення до обраної 

професії, підвищується вимогливість до особистої компетентності. 

Для проведення практики залучались провідні підприємства, організації та 

фірми:  ресторани – «Фаро», «Апельсин», «Форест», «Оскар» та «Вітряк»; кафе 

– «Ярославна», «Ваніль», «Браво-піцца», «Карамель», «Тарантела», «Флай 

Кідс»; корчма «Тарас Бульба»; ПП «Туроператор НАМІ»; туристичні компанії 

«Мандрівник», «Мрія Тур», «Від краю до Краю», «Маямі-тур», «Магнолія», 

«Фламінго», «Манго-плюс»; ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», ТОВ 

«Фудпленет», ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «Торгоснова», ТОВ «САВ-

ДИСТРИБЬЮШН», ТОВ «Сушия», ТОВ «Світ Ласощів», ДП Рітейл Вест,  

гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К»; Департамент соціальної політики Черкаської 

міської ради, управління Пенсійного фонду України; Черкаський обласний 

центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення 

Черкаської районної державної адміністрації; Обласне Товариство Червоного 
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Хреста, Черкаська благодійна організація ЛЖВ «від серця до серця», 

Черкаський благодійний фонд «Інсайт» та інші. Тривалість дії договорів 

погоджується  сторонами. Так станом на 01.01.2018 року було укладено 119 

договорів з підприємствами, установами та організаціями різних форм 

власності. З них: 10 було укладено на 5 років, інші – на конкретний період 

практики.  
 

3.3. Організація виховної роботи зі студентами 

Виховна робота в технікумі є вагомою складовою  освітнього процесу і 

спрямовувалась на формування у майбутнього фахівця як свідомого 

громадянина – патріота України, активного провідника національної ідеї, 

представника української національної еліти через набуття молодим 

поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих 

моральних якостей та духовних запитів.  

 В основу організації виховного процесу в технікумі покладена система 

наскрізного виховання студентської молоді. Це передбачає те, що виховною 

роботою займаються всі фахівці структурних підрозділів: заступник директора 

з виховної роботи, класні керівники, вихователь гуртожитку, практичний 

психолог, усі викладачі, майстри виробничого навчання, завідуючі 

навчальними кабінетами, голови циклових комісій, працівники бібліотеки. 

Робота проводилась згідно з Комплексним планом виховної роботи, який 

складався на навчальний рік відповідно до вимог Закону України «Про освіту», 

Концепції національного виховання студентської молоді,Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої Президентом України 

від 13.10.2015р. №580/2015, Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» з 2009 по 2020 роки, наказів та рекомендацій МОН про посилення 

патріотичного виховання у складних умовах сучасної ситуації в Україні та 

інших нормативних документів з проблем освіти і виховання молоді в Україні, 

кращих традицій технікуму, існуючого досвіду з врахуванням матеріально-

технічної бази. Комплексний план включає такі напрямки національного 

виховання: національно-патріотичне виховання; інтелектуально-духовне 

виховання; громадянсько-правове виховання; моральне виховання; екологічне 

виховання; естетичне виховання; трудове виховання; фізичне виховання та 

утвердження здорового способу життя.  

У технікумі працював психолого-педагогічний семінар класних керівників. 

Упродовж року на семінарах обговорювались різноманітні  питання на 

допомогу класним керівникам, такі як: «Інноваційні форми національно-

патріотичного виховання студентської молоді», «Проблеми адаптації студентів-

першокурсників», семінар-презентація «Новітні оздоровчі види спорту в 

Черкасах та залучення до них студентської молоді», «Екологічні проблеми 

України, їх вплив на здоров’я молодої людини»,«Творчі прийоми педагогічного 

впливу в індивідуальній виховній роботі з студентами групи »,   «Європейська 

освіта для українських студентів» та інші. На семінарах виступали запрошені 

спеціалісти з різних галузей превентивної,  культурно-освітньої, спортивно-
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масової роботи міста та області, ділилися педагогічним досвідом досвідчені 

педагоги.  

В актовій залі на 200 місць, що обладнана стаціонарним мультимедійним  

проектором та екраном, традиційно щочетверга проходили просвітницько-

інформаційні години, під час яких студенти зустрічалися з відомими творчими 

людьми, успішними професіоналами, ветеранами Другої світової війни та 

ветеранами технікуму, учасниками бойових дій в АТО, волонтерами, 

представниками  громадських, молодіжних  організацій, соціальних служб 

(«ЛЖВ», «Від серця до серця»), медичних закладів, працівниками обласних 

бібліотек  ім. Т.Шевченка  та  ім. В.Симоненка,  а  також  проводилися 

загальнотехнікумівські заходи згідно з планом навчально-виховної роботи, такі 

як: спортивно-розважальна програма «Козацькі забави », мистецький конкурс 

талантів «Дебют першокурсника», святкові заходи з нагоди   Дня працівників 

освіти «Вклонюся вчителю доземно» та до Міжнародного  жіночого дня 8 

Березня, урочисте вручення дипломів випускникам технікуму «Випуск ЧКТ-

2017» та інші. Під час підготовки та проведення заходів використовуються 

інновації та творчий підхід, тому святкові та розважальні заходи, інформаційні 

години «Права та обов’язки першокурсника», «Дзвони Чорнобиля», «Основні 

засади здорового способу життя», зустріч із психологом «Мотивація навчальної 

діяльності» та інші проходили змістовно, цікаво і пізнавально.  

Ефективним у плануванні виховної роботи була система проведення 

заходів у визначені дні згідно з планом роботи технікуму на місяць. 

У навчальному закладі щодня в кінці першої пари, о 9
50

, через внутрішню 

радіомережу проводилась загальнотехнікумівська фізична пауза, а після другої 

пари, об 11
25

, до уваги студентів пропонувалась радіогазета, яка висвітлює 

студентське життя технікуму та різноманітні питання інформаційно-

просвітницького,  виховного характеру та корисні поради. 

Щовівторка в усіх навчальних групах проводились виховні години, 

тематику яких класні керівники планують у «Щоденниках класних керівників» 

відповідно до загальнотехнікумівського плану та особливостей кожної групи. 

Зокрема, проводились тематичні виховні години за єдиною темою, такі як: «Ми 

– нація єдина», «Революція Гідності: як це було»,«Віват, студенте! (до 

Міжнародного дня студента), «О рідна мово, хто без тебе я ?!» (до Дня 

української писемності) та ін. Останній вівторок місяця – вихід у місто, під час 

таких виховних годин студентам пропонуються екскурсії в музеї міста та 

різноманітні виставки, ознайомлення з пам’ятними місцями міста Черкаси. 

Проводились краєзнавчі виїзні екскурсії – до туристично-краєзнавчого 

комплексу Чигиринського  району (група студентського активу – 45 осіб),  до 

м. Київ  (56 осіб із числа студентів груп СП-5, СП-7, ПТ-2, ХТ-6 та ін.), до  

Закарпаття (35 осіб), до м. Одеса (54 особи студентів технікуму ), до  

краєзнавчого комплексу с.Буки (25 студентів спеціальності «Туризм»). 

Формування вихованої, інтелектуально-багатої особистості майбутнього 

спеціаліста відбувалась як у навчальний, так і позанавчальний час. У технікумі 

діяла система предметних гуртків та клубів за інтересами, волонтерський загін, 

де було охоплено 47% студентів.  
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У комплексній роботі національного-патріотичного виховання студентів 

технікуму відповідна робота відводилась культурі мовного спілкування. 

Дев’ятого листопада 2017 року до Дня української писемності було 

організовано написання Всеукраїнського радіодиктанту та флешмоб «Код 

нації», у бібліотеці технікуму проведено літературні читання «Нетлінні 

письмена…».  

У технікумі проводилась робота щодо профілактики правопорушень та 

пропаганди здорового способу життя. Працювала Координаційна рада 

профілактики правопорушень серед студентської молоді. Адміністрацією, 

практичним психологом, вихователем гуртожитку та класними керівниками 

проводилась належна індивідуальна робота з студентами, вивчення домашніх 

обставин, взаємин з батьками, систематичний контроль за рівнем і якістю 

навчання, виконання обов’язків і доручень. Ця робота доповнювалась 

зустрічами із дитячим наркологом, головним дитячим гінекологом   м. Черкаси, 

превентивними бесідами, диспутами, лекціями на правову тематику, які 

базуються на основі проведених анкет, on-lihe опитувань.  

Належна виховна робота проводилась і у студентському гуртожитку, в 

якому проживало 215 студентів. Роботі вихователя в гуртожитку допомагають 

практичний психолог, чергові по гуртожитку викладачі та Рада гуртожитку. За 

звітний рік проводились заходи, направлені на формування національної 

свідомості у студентів,  соціальних компетенцій, творчої самореалізації, участь 

у соціально-корисній діяльності та інше: конкурсно-розважальна програма 

«Марафон талантів», конкурс «Краща кімната поверху, оформлення стіннівок 

до державних свят, дискусії «Моє місце в суспільстві», «Мої моральні засади», 

анкетування «Моя домівка – студентський гуртожиток» та інші. 

У виховній роботі керівництво технікуму тісно співпрацювало із 

різноманітними міськими і обласними організаціями та установами, 

громадськими фондами, серед яких: Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту, Центр соціального захисту населення, Черкаський міський центр 

соціальних служб для молоді, міська Служба у справах дітей, Соснівське 

районне Товариство Червоного Хреста, громадські організації «Інсайт», 

«Молода Черкащина», Черкаська благодійна  організація ЛЖВ «Від серця до 

серця» та ін. 
 

3.4. Спортивно-масова робота 
 Спортивна зала площею 200м

2
, роздягальна – 20м

2
; тренажерна зала – 

110м
2
, роздягальня – 18м

2
, 2 душові кабіни забезпечують як проведення 

навчальних занять з фізичного виховання та спортивних змагань так і роботу 

спортивних секцій. Крім спортивних секцій з баскетболу (юнаки, дівчата), 

волейболу (юнаки, дівчата), футболу (юнаки) в тренажерній залі займається 

секція з атлетичної гімнастики. Викладачі фізичного виховання надавали 

індивідуальні консультації по складанню комплексу фізичних вправ. Роботою 

секцій було охоплено 18% студентів. Мешканці гуртожитку користувалися 

спортивною кімнатою у гуртожитку, яка працює у вечірній час. До плану 

фізичної підготовки входила і туристична підготовка.   
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У 2017 році в технікумі проводились  змагання з шахів, настільного тенісу 

(юнаки, дівчата), волейболу (юнаки, дівчата), армреслінгу (юнаки). Студенти 

технікуму брали участь у товариських зустрічах з іншими навчальними 

закладами з волейболу, баскетболу та футболу – в рамках підготовки до 

спартакіади. Проводились товариські зустрічі команди студентів технікуму з 

командою викладачів з баскетболу.  

У рамках проведення 1спортивних ігор Черкаської області серед ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації команди технікуму приймали участь  з усіх видів спорту . За 

результатами змагань були зайняті:  3 місце з баскетболу (дівчата), 3 місце з 

волейболу (юнаки), 2 місце з футболу, 5 настільний теніс. За результатом 

загального заліку 1 спортивних ігор Черкаської області серед ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації наш технікум посів 4 загальнокомандне місце.       

На початку вересня був проведений медичний огляд студентів І курсу, з 

метою визначення їх вихідного стану здоров’я, для подальшого розподілу в 

медичні групи під час занять фізичним вихованням. 

Протягом року була проведена значна робота щодо пропаганди здорового 

способу життя, запобігання поширенню тютюнокуріння, наркоманії та 

вживання алкогольних напоїв, профілактики захворювань  та загартування. З 

цією метою були проведені заходи: цикл радіогазет «Я обираю здоровий спосіб 

життя»; тематичні інформаційні години для студентів всіх курсів «Як почати 

вести здоровий спосіб життя»; година спілкування для студентів, які 

проживають у гуртожитку «Здоровий спосіб життя-найкраща профілактика 

захворювань»;  проведено три семінари-тренінги «Здоровий спосіб життя-

запорука професійного успіху» для студентів перших курсів спільно з 

благодійним фондом «Сила доброти»; інформаційна благодійна акція 

«Зупинимо СНІД разом!» «Своєчасні знання про СНІД-основа профілактики»; 

у навчальних групах класними керівниками проведені виховні та інформаційні 

години, серед яких: «Про шкідливий вплив куріння, наркотиків та алкоголю на 

здоров’я людини», «Я обираю здоров’я», «Здоров’я у твоїх руках», «Бути 

здоровим престижно», «Бережи здоров’я з молоду», «Геть паління – ми здорове 

покоління» «Репродуктивне здоров’я та цінність здорового способу життя» та 

ін.; проведені загальнотехнікумівські заходи (День здоров’я, спортивні 

змагання, захід до дня «Захисника Вітчизни»; акції до Міжнародного дня без 

цигарки; лекторій «Здоров’я дитини-багатство родини»; у бібліотеці технікуму 

оформлено книжкову виставку «О спорт! Ти мужність! Ти-натхнення», 

відбулись зустрічі з медичними працівниками різних спеціалізацій. 

 

3.5. Робота бібліотеки технікуму 

Значну допомогу в організації освітнього процесу та навчально-методичної 

роботи надавала бібліотека як науковий, навчальний, інформаційний та 

культурно-просвітницький структурний підрозділ технікуму. Приміщення 

бібліотеки розташоване на першому поверсі гуртожитку, має площу – 119,4 м2 і 

складається з приміщення для книгосховища, абонементу та читальної зали на 

40 місць. Обслуговувало студентів та працівників технікуму два штатних 

бібліотекарі. Книгосховище, абонемент і читальна зала об’єднані у комплекс. 
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Для зручності студентів бібліотека працює з 9-00 до 19-00. У розпорядженні 

бібліотеки та відвідувачів знаходяться сучасний комп’ютер, підключений до 

мережі Інтернет, сканер, принтер і ксерокс.  

Своїм головним завданням бібліотека ставить забезпечення проведення 

освітнього процесу усіма необхідними літературно-інформаційними ресурсами. 

Фонд бібліотеки технікуму становить 28524 примірника на загальну суму 

356469,22 грн. За 2017 рік фонд поповнився 49 примірниками літератури на 

загальну суму 4836,90 грн. В 2017 році бібліотека технікуму отримала в 

дарунок навчальну літературу від студентів випускних груп ВХП-11, ВХП-12 

та групи ТО-5  у кількості 18 примірників на суму 1990 грн.  

 У читальному залі бібліотеки створені усі необхідні умови для 

самостійного опрацювання навчальних та методичних матеріалів як на 

паперових, так і на комп’ютерних носіях. Бібліотека оперативно виконувала 

опрацювання, облік фонду, обслуговування студентів та викладачів технікуму. 

Бібліотека є активним учасником навчального та виховного процесів, 

спрямованих на формування у студентів громадянської свідомості,  

інтелектуального розвитку, прагненню до постійного самовдосконалення 

особистості. Важливе місце  в роботі бібліотеки займає організація масових 

заходів – тематичних оглядів, літературних вечорів, книжкових виставок, 

зустрічей, екскурсій. 

Національно-патріотичне виховання є складовою виховного процесу 

роботи бібліотеки, головною метою якого є набуття студентами соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування 

особистісних рис громадянина Української держави. З метою реалізації ідей 

патріотичного виховання у 2017 році були підготовлені і проведені такі заходи: 

- до Дня Героїв Небесної Сотні – «Події, що змінили долю України» 

книжкова виставка, «АТО – зона особливої уваги» газетно-журнальна 

експозиція; 

- до Дня українського добровольця – «Добровольчі батальйони» 

патріотична година; 

- до Дня Гідності й Свободи – «Україна – це територія гідності й свободи» 

патріотична година; 

- до 70 років з дня проведення депортації населення Західної України до 

Сибіру – «Тернистий шлях» історико - патріотична година;  

- до 100 річчя з початку Української революції – «Українська революція 

1917-1921рр. – крізь призму історії» виставка-досьє.  

З метою вшанування пам’яті трагічних подій минулого країни  проведені 

такі заходи: 

- до Дня пам’яті Героїв Крут – «Крути - традиція і гордість» інформ-

хвилинка; 

- до Дня Соборності – «Цілісність рідної землі і народу» тематична полиця; 

- до Дня пам’яті жертв Голодомору – «Голгофа голодної смерті» виставка-

роздум; 

- до Дня пам’яті і примирення – «Незгасаючий вогонь безсмертя» 

книжкова панорама. 
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В рамках патріотичного виховання значну увагу бібліотека технікуму 

приділяла популяризації української мови серед читачів. Було підготовлено і 

проведено вікторину до Дня української мови «Чи правильно ми говоримо?» та 

організовано книжкову виставку до Дня української писемності та мови 

«Українська мова та мовне життя світу». 

Не можна оминути і процеси, які відбуваються в країні. Потрібно 

формувати в студентів свідомого ставлення до стратегічних пріоритетів 

України, серед яких є вступ до ЄС. Бібліотека технікуму організувала і провела 

такі заходи: 

- «Відкрий Європу для себе» інформаційна година з вікториною; 

- «Україна в Європі, Європа в Україні: погляд молоді» виставка 

журнальних статей; 

- «Європейський день мов» книжкова виставка; 

- «Найцікавіші традиції народі світу» година інформації. 

Виховання патріотизму неможливе без поваги до історії і традицій рідного 

краю. Було проведено такі заходи: «Легенди Черкаського краю» тематична 

полиця; «Духовна криниця українських традицій» година українознавства; 

«Козаччина - синонім свободи» історична вікторина. 

В рамках реалізації бібліотекою інформаційно-освітньої функції значне 

місце відводиться правовій освіті. З цією метою бібліотекарями було 

підготовлено і проведено такі заходи: «Правове регулювання гендерних 

відносин в Україні» усний журнал; «Правовий оберіг держави» книжкова 

виставка; «Закон на сторожі життя» перегляд літератури.   

Бібліотека технікуму в своїй роботі не може пропустити ювілейні й 

пам’ятні дати, повинна підтримувати вогонь популяризації творів 

сподвижників української і світової літератури. Протягом року було проведено 

такі заходи: «Письменники - лауреати Нобелівської премії» книжкова виставка, 

«В гостях у поета – романтика» 205 років від дня народження Є. Гребінки 

літературний портрет, книжково-ілюстративна виставка «В байках і ліриці 

живе його душа» до 190 річчя від дня народження Л. Глібова, літературний 

вечір до Дня поезії і з нагоди 87 річчя поетеси Ліни Костенко «Є поети для 

епох», літературний портрет «Світова легенда: М. Гоголь», виставка - досьє 

«Барвисте сузір’я українських письменників» (А.Дімаров, І.Вільде та ін.), 

літературний календар «Чотири броди життєвої зірки М. Стельмаха» до 105 

річчя від дня народження українського письменника, виставка-презентація 

«Перлина української літератури» до 175 річчя від виходу в світ першого 

видання І.Котляревського «Енеїда», «Книги - ювіляри 2017 року», літературна 

полиця «Повернення із забуття» 145 років від дня народження Богдана 

Лепкого, виставка-персоналія «Поет-лірик від Бога» до 105 річчя від дня 

народження А. Малишка, українського поета, лауреата премії ім. Т.Шевченка, 

виставка-вшанування «Пізнаний і непізнаний Г. Сковорода: до 295 річчя від 

дня народження», виставка – пам’ять «Розстріляний пророк української 

драматургії: до 125 річчя з нагоди народження М. Куліша». З нагоди 

вшанування пам’яті Великого Кобзаря підготовлена книжкова виставка «І знов 

читаємо Кобзаря». 
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Традиційними формами роботи в бібліотеці залишилися міні-бесіди: 

інформація до 15 хвилин (про журнал, статтю, подію, постать). А саме: прес-

інформація «Інформаційний простір України» до Всесвітнього дня 

інформаційного суспільства, історичний екскурс «Пилип Орлик – особистість і 

доба», «Від папірусу до е-книги» до Всесвітнього дня книги, експрес-

інформація «Пензлем створена краса: до 65 річчя від дня народження О. 

Теліженко, заслуженої художниці України». 

Як важливий культурно-інформаційний підрозділ технікуму бібліотека 

значну увагу приділяла набуттю культурних, духовних, моральних цінностей. У 

цьому напрямку бібліотекарі підготували і  провели такі заходи: книжкова 

виставка «Слово до нащадків: до 80 річчя від дня народження О. Захаренка, 

академіка, народного вчителя», година спілкування «Про те, чого не вимовиш 

словами: до Дня св. Валентина», тематична полиці «Жінка – символ добра на 

землі», бесіда «Мистецтво ставати дорослими»,  година спілкування «Через 

терни до Місяця» до Дня космонавтики, книжкова виставка «Родина – мій дім, 

оберіг» до Дня матері, виставка - репортаж «Особа вчителя в українській і 

світовій літературі», година спілкування «Молодіжні субкультури», 

культурологічна подорож «Толерантність – крок назустріч», книжково-

ілюстративна виставка «Мистецтва владний ключ» до Дня художника.  

Неможливо залишити поза увагою важливість превентивного виховання. В 

читальній залі було влаштовано і постійно поповнюються розгорнуті виставки - 

застереження: «Наркоманія – хвороба чи злочин?» та «Люди і ВІЛ». 

Бібліотека технікуму продовжує співпрацювати з бібліотеками міста. 2017 

рік проголошений Роком Японії в Україні. Спільно з бібліотекою для юнацтва 

ім. В. Симоненка було проведено годину спілкування «Мости толерантності», 

туристичний калейдоскоп «Запроси у подорож до Японії», виставку – подорож 

«Туристичні родзинки України». 

Вже традиційно до Всесвітнього дня книги та авторського права спільно з 

бібліотекою ім. Т. Шевченка команда студентів Черкаського комерційного 

технікуму взяла участь у бібліоквесті «Націю формує книга», який проводився 

серед студентів навчальних закладів міста і виборола третє місце. Протягом 

року студенти мали можливість відвідати низку інформаційних заходів: 

навчальні візити, екскурсії, виставки. 

За 2017 рік бібліотекою було проведено 57 заходів. 

У 2017 році працівники технікуму, студенти мали змогу користуватись 

періодичними виданнями – журналами  «Економіка. Фінанси. Право.», 

«Маркетинг в Україні», «Отельєр-ресторатор», «Казна України», «Ресторатор», 

«Соціальний захист», «Вісник КНЕУ», «Дніпро», «Імідж сучасного педагога», 

«Добрые советы», «Український туризм», «Міжнародний туризм»; газетами: 

«Баланс-бюджет», «Освіта України», «Голос України», «Загадки історії», «Нова 

доба», «Урядовий кур’єр», «Краєзнавство. Географія. Туризм.», «Вечірні 

Черкаси», «Педагогічна майстерня», «Пенсійний кур’єр», «Технолог». Було 

передплачено 23 педагогічних і фахових видання  (11 газет, 12 журналів) на 

суму 7926, 11грн. 



 41 

Спільними зусиллями адміністрації, педагогічного колективу, органів 

студентського самоврядування  у технікумі здійснювалась належна навчально-

виховна робота, яка сприяла успішному підвищенню професійного іміджу 

навчального закладу, високому рівню зайнятості наших випускників на ринку 

праці, позитивних результатів загальнокультурного рівня студентської молоді. 
   

3.6. Волонтерський рух 
2017 рік для волонтерського загону Черкаського комерційного технікуму 

виявився плідним як і в отриманні теоретичних знань щодо основ волонтерства, 

так і в набутті практичного досвіду волонтерської діяльності.  

Так, у лютому до активних волонтерів технікумузавітали фахівці 

організації «Від серця до серця» Олексій Сорокін та Юлія Гаврись з метою 

ознайомити студентів із діяльністю Amnesty International та залучити їх до 

цього всесвітнього  руху, що об’єднує понад 7 мільйонів людей, які вважають 

боротьбу з несправедливістю своєю особистою справою. 

Також мова йшла і про кампанію Amnesty International Ukraine, що 

присвячена протидії домашньому насильству. 14 лютого в Києві, Харкові, 

Черкасах та інших містах України  відбулися акції, на яких вимагали 

ратифікації Стамбульської конвенції. Активна молодь технікуму приєдналась 

до цього заходу. 

16 березня розпочала роботу «Школа волонтерів» на базі Черкаської 

благодійної організації ЛЖВ «Від серця до серця».  Студенти на чолі з 

викладачем соціальних дисциплін Відьменко М.О. стали першими її учнями. 

Для майбутніх спеціалістів у соціальній сфері – це можливість оволодіти 

основними знаннями та вміннями, які необхідні для здійснення соціальної 

роботи у межах діяльності організацій, а також розвитку соціальної активності. 

Студенти ЧКТ є активними волонтерами, а «Школа волонтерів» надала  

неоціненні знання щодо організації роботи з уразливими групами населення. 

Під час занять «Школи волонтерів» студенти отримали інформацію про 

профілактичну роботу волонтера, навчилися працювати із різними групами 

населення, контактувати із владою та молоддю. У такій волонтерській роботі 

потрібна підготовка, вивчення спеціальних тем та спілкування із тими, хто 

безпосередньо займається із представниками уразливих груп. Окрім того, 

можна буде побачити на практиці, як це все працює. Заняття у черкаській школі 

волонтерів проводились двічі на місяць. 

В червні студенти із викладачем здали іспити та отримали сертифікати, які 

підтверджують те що вони пройшли навчання в Школі волонтерів. Черкаської 

благодійної організації ЛЖВ «Від серця до серця».  

Для поліпшення стану довкілля, естетичного та санітарного стану міста КП 

«Дирекція парків» 8 квітня 2017 року в Черкаському міському парку Перемоги 

організувало захід «Весняне свято чистоти» (суботник). Мета заходу – 

залучення жителів міста до дотримання чистоти в громадських місцях, 

формування бережливого ставлення до природи і навколишнього середовища 

та виховання любові до рідного міста. 

https://www.facebook.com/aiukraine/
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З цієї нагоди волонтери ЧКТ на чолі з викладачами Відьменко М. О., 

Камінською Ю. Ю. приєднались до небайдужих містян, які хочуть бачити своє 

місто чистим та красивим. 

Студенти та викладачі посадили більше десяти дубів. Цю справу робили з 

гарним настроєм, з усвідомленням причетності до  такої хорошої справи, адже 

дерева — це наше майбутнє, це чисте повітря. 

Також в квітні в навчальному закладі відбувся благодійний ярмарок «Наші 

серця з Вами!» на підтримку воїнів АТО. Підготовкою займались волонтери 

спеціальності Соціальна робота. 

За час проведення ярмарку було зібрано 3238,00 грн. На зібрані кошти  

були закуплені продукти для приготування смаколиків воїнам АТО до Свята 

Пасхи та передані Комітету самоорганізації населення мікрорайону 

«Дніпровський». 

В квітні у Черкасах на Соборній площі діяла  інсталяція «Грані», яка 

покликана привернути увагу мешканців та гостей  міста до проблеми торгівлі 

людьми. Композиція діяла до 19 квітня 2017 року. 

12 квітня фахівці ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» разом із волонтерами 

технікуму, які були учнями «Школи волонтерів», біля інформаційної інсталяції 

«Грані» організували просвітницько-консультативний пункт, де надавали 

перехожим інформацію про торгівлю людьми та як не стати жертвою 

злочинців. Водночас волонтери звертали увагу перехожих на інсталяцію 

«Грані», на якій міститься вся необхідна інформація. 

Таким чином, майбутні соціальні працівники, учні «Школи волонтерів», 

мали змогу на практиці відпрацювати свої знання та навички. Всі успішно 

впоралися із завданням: надання інформації та консультування  щодо безпечної 

міграції, застереження від сумнівних контрактів на роботу за кордоном та у нас 

в країні та інше. 

У вересні місяці до волонтерів технікуму звернулись представники 

благодійної організації «Українська родина» щодо допомоги по збору речей для 

багатодітних сімей Черкаського району. Тому протягом вересня-жовтня 

волонтери провели акцію щодо збору речей та передали їх благодійній 

організації. 

У жовтні в ЧКТ  відбулася урочиста подія – завітала директорка 

Молодіжного ресурсного центру Олена Кудрявцева для  вручення студентам-

активістам технікуму Паспортів волонтера. Паспорт волонтера – це документ, у 

якому фіксується вся благодійна діяльність волонтера. На основі цієї 

інформації Молодіжний ресурсний центр пообіцяв  надати приємні бонуси від 

популярних розважальних  черкаських закладів. Це своєрідна  дяка за  активну 

життєву позицію студентів та внесок у суспільно-корисну, благодійну 

діяльність. 

15 жовтня у Черкасах відбувся напівмарафон NewRun. Це масове 

спортивне свято на центральних вулицях міста. Черкаське марафонське 

містечко розташувалося на Соборній площі, тут була і стартово-фінішна зона 

півмарафону. Біговою трасою став бульвар Шевченка – з вулиці В’ячеслава 
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Чорновола до парку «Сосновий Бір». Цього річ у забігах взяло участь близько 

1000 осіб, 70% учасників – гості з інших українських міст. 

До належної організації та проведення цього заходу долучився 

волонтерський загін Черкаського комерційного технікуму. 12 жовтня Дмитро 

Геращенко, один із організаторів заходу провів для волонтерів навчання, що 

включало алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях та інформацію про цінності 

здорового способу життя. Учасники навчання також отримали базові знання з 

роботи волонтерів під час марафону та розподілили обов’язки. 

Участь студентів ЧКТ у волонтерській команді організації заходу дала 

можливість допомогти тисячам інших людей покращити якість їх життя, 

прожити яскраві емоції досягнень, перемог та драйву разом з учасниками. 

З 6 по 8 листопада 2017 року в технікумі відбувся тренінг 

проекту Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру «Не 

мовчи!/SpeakOut!». Проект реалізується за підтримки Корпусу Миру США в 

Україні. Основна мета проекту – підвищити свідомість молоді у ставленні до 

їхніх прав та свобод, а також мотивувати її до громадської активності й 

створення соціальних ініціатив. 

У роботі тренінгу брали участь викладач соціальних дисциплін Відьменко 

М.О. та  25 студентів технікуму із числа активів груп, які зацікавлені у 

саморозвитку та участі у соціальних проектах. Лекторами та тренерами проекту 

виступили директор ЧОМРЦ Олена Кудрявцева, заступник 

директора Володимир Панченко та голова БО «Черкаська мережа» Тамара 

Борисова. Під час 3-денного навчання учасники обговорювали права людини, 

активне громадянство, проблему ВІЛ-СНІДу в Україні та дискримінації людей, 

що живуть з ВІЛ, а також основи проектного менеджменту. По закінченню 

тренінгу студенти отримали сертифікат учасника тренінгу. 

Також на початку листопада традиційно був проведений Благодійний 

ярмарок на підтримку воїнів АТО. Ініціаторами виступили викладач правових 

дисциплін Посипайко Т.В. та студенти спеціальності «Соціальна робота». 

Загалом було зібрано 4100 грн. за які було закуплено обігріваючі прилади 

(буржуйки) для обігріву наметів в зоні АТО. На адресу технікуму та циклової 

комісії соціально-гуманітарних дисциплін надійшли подяки від командира в/ч 

А1376 підполковника Драпатого М.В. 

Волонтери технікуму приєднались до  реалізації проекту «Арт-майстерня 

«Подаруй посмішку» (арт-терапевтичні заняття з онко хворими дітками). 

Для того щоб бути учасником творчого благодійного проекту волонтери 

відвідали безкоштовні творчі майстер-класи. Наступним кроком в в грудні були 

відвідування відділення для онко хворих дітей  і проведення майстер класів для 

дітей. 

На передодні Дня боротьби зі СНІДом студенти групи Т-3 Дубович 

Олександр та Карбан Каріна підготували та реалізували тренінг з теми «Що ти 

знаєш про ВІЛ/СНІД?». 

Учасники говорили про толерантне ставлення до людей з ВІЛ/СНІД  та їх 

дискримінацію. Розвінчували міфи про хворобу, грали у вікторину, яка 

перевірила реальні знання усіх учасників про ВІЛ/СНІД. 

http://mrc.ck.ua/
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На захід до студентів завітала волонтерка Корпусу мира Саманта 

Александер,  яка розповіла про ставлення американців до цієї проблеми та про 

важливість поширювання інформації щодо шляхів та профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щороку 1 грудня, він 

покликаний підвищити глобальну поінформованість щодо ВІЛ/СНІДу, 

продемонструвати міжнародну солідарність у зусиллях по зниженню тягаря цієї 

хвороби. 

 Саме тому волонтери ЧКТ, за підтримки Черкаської благодійної 

організації ЛЖВ «Від серця до серця», нагадали студентам технікуму, що 

потрібно піклуватись про своє здоров‘я та думати про наслідки небезпечної 

поведінки. 

В холі закладу студенти та працівники отримали від волонтерів проспекти 

з інформацією про те, що таке ВІЛ/СНІД, як від нього вберегтись та засоби 

контрацепції для безпечної сексуальної поведінки. 

 Саме такі спільні дії служать справі зміцнення організованих зусиль по 

боротьбі з ВІЛ/СНІДом. 

Волонтери ЧКТ впевнені, що тільки спільними діями і безкорисними 

намірами нам вдасться збудувати сильну громаду, яка вміє працювати не тільки 

заради власної миттєвої користі!  

 

4. Розвиток студентського самоврядування  
У технікумі активно діє структура студентського самоврядування 

(студентський Рада та Рада гуртожитку), їх робота спланована на участь 

студентської спільноти у роботі технікуму, розкриття та розвиток 

організаторських та творчих здібностей, підвищення відповідальності студентів 

та їх успішності, впровадження цікавих традицій та організацію різноманітних 

заходів. Засідання студентської Ради відбувалися відповідно до «Плану роботи 

студентської ради», затвердженого заступником директора з виховної роботи, 

систематично велися протоколи засідань.  
За звітний період студентським активом  організовано і проведено багато 

різноманітних заходів, зокрема: 22 січня на честь Дня Соборності та Свободи 
України учасники студентської ради та студенти-активісти провели акцію 
«Єднання – наша сила»; 5 лютого в офіційній групі Черкаського комерційного 
технікуму напередодні Дня закоханих відбувся онлайн-конкурс 
«Найромантичніша пара ЧКТ», переможці якого отримали солодкі подарунки 
під час святкування Дня закоханих 14 лютого представниками студентського 
Парламенту з нагоди Дня закоханих були організовані розважальні заходи для 
студентів технікуму під час перерви (конкурси, караоке), представники 
студентського Парламенту привітали жінок і дівчат    технікуму з Міжнародним 
жіночим днем; у квітні 2017 року було проведено кастинг конкурсу та конкурс  
«Містер та Міс – ЧКТ». 
 

Під час планових засідань студентської Ради членами Департаменту 
навчання та наукової діяльності обговорювалися проблеми пропусків студентів 
без поважних причин, підготовка до рубіжного контролю та наслідки сесій. 
Проведено спільні засідання студентської Ради та студентів, які мали 
заборгованості з навчальних дисциплін за наслідками рубіжного контролю. 
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За підтримки студентської Ради здійснювались переведення студентів 
технікуму на навчання за кошти державного бюджету України (за наявності 
місць). 
 

Прес – служба студентської Ради щоденно оновлювала новини технікуму 
на Офіційній сторінці Черкаського комерційного технікуму в соціальній 
мережі. На офіційному сайті Черкаського комерційного технікуму було 
створено сторінку студентської Ради. Інформувала студентів та працівників 
технікуму про різноманітні акції, флешмоби, конкурси в Офіційній групі 
Черкаського комерційного технікуму та на офіційному сайті технікуму. За 
участі представників прес – служби студентської Ради у технікумі проводились 
музичні перерви та відеоперерви, радіогазети. 
 

Студентська Рада комерційного технікуму тісно співпрацював з іншими 
навчальними закладами. Голова студентської Ради Шевченко Поліна постійно 
брала участь у засіданнях Студентської ради на базі Обласної державної 
адміністрації, була обрана заступником Голови Студентської ради міста, 
постійно відвідувала конференції, семінари, тренінги та інші заходи, на яких 
набиралась досвіду, який потім передавала іншим представникам студентської 
Ради та з гордістю представляла наш навчальний заклад. 
 

24 листопада 2017 року відбулася звітно-виборна студентська конференція, 

на якій були присутні 127 делегатів від 24 навчальних груп, директор, 

представники адміністрації та класні керівники технікуму. Робота студентської 

Ради одноголосно було визнано задовільною. На конференції переважною 

більшістю голосів головою студентської Ради було обрано Черненка Максима, 

студента групи ХТ-5. 
Пріоритетним  завданням діяльності студради залишається залучення 

активних, винахідливих та ініціативних студентів до студентського 
самоврядування, оскільки студентська Рада – це чудова перспектива розвитку 
лідерських якостей та можливість покращення не лише студентського життя 
нашого технікуму, а й позитивних змін в житті усієї країни. 
 

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Технікум розташований на одній з центральних вулиць м. Черкаси на 

земельній ділянці в 0,7370 гектарів. Освітній процес у технікумі здійснюється 

на власній матеріальній базі, яка складається з навчального корпусу, 

гуртожитку та допоміжних будівель. Територія технікуму має капітальну 

огорожу асфальтове покриття та освітлення в нічний час. 

Навчальний корпус – трьохповерхова будівля, загальною площею 6170м
2
, 

навчальною – 3330м
2
. Санітарно-технічний стан будівель відповідає державним 

стандартам. У технікумі розроблені та затверджені паспорти кабінетів, 

лабораторій, у яких відображено матеріально-технічне забезпечення відповідно 

до змісту програм навчальних дисциплін, лабораторних і практичних робіт та 

кваліфікаційними вимогами до молодшого спеціаліста. Технікум має у 

наявності технічний та санітарний паспорти, паспорт гуртожитку, акти 

готовності навчального закладу до нового навчального року. 

Згідно з навчальними планами та сучасними вимогами в технікумі 

створено і відповідно обладнано 24 навчальних кабінетів, 6 лабораторій, 
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працюють вісім мультимедійних, два комп’ютерних класів з мультимедійним 

обладнанням, також наявні два мобільних мультимедійних проектори, які 

встановлюються у будь-якій аудиторії. Комп’ютерною технікою та технічними 

засобами обладнані приміщення для лаборантів, де зосереджено навчально-

методичне забезпечення навчальних дисциплін для викладачів відповідної 

циклової комісії. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу та підключені до 

мережі Інтернет.  

Технікум має сайт  www.ccts.edu.ua та електронну пошту ccts@ukrpost.ua.  

У технікумі створена матеріально-технічна база, що відповідає вимогам 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»      

та надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, пов’язаної з підготовкою 

громадян України до вступу у ВНЗ. 

Наявні площі і внутрішнє планування дозволяє організувати навчальний 

процес в одну зміну відповідно до нормативних умов.  

Усі кабінети технікуму мають паспорти, нормативну, додаткову 

літературу, підручники, наочність, комплекси методичного забезпечення з усіх 

навчальних дисциплін, завдання для виконання практичних, самостійних робіт, 

зразки товарів. У кабінетах розміщені стенди, діючі стандарти, інформаційні 

джерела все, що необхідні при підготовці спеціалістів. Кабінети естетично 

оформлені, мають необхідну кількість робочих місць. 

Усі характеристики технікуму, наявні приміщення (навчальні, побутові, 

спортивні, допоміжні) відповідають санітарним нормам і правилам, державним 

будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних 

закладів», що затвердженні наказом Державного комітету України у справах 

містобудування і архітектури від 27.06.1996 №17, зафіксовані в санітарному 

паспорті навчального закладу. 

Водопостачання, водовідведення і опалення – централізовані. Для обліку 

енергоресурсів використовуються лічильники. 

За звітний період умисного пошкодження, знищення, крадіжок 

лабораторного та навчального обладнання не було.  

Для забезпечення студентів і працівників технікуму гарячим харчуванням 

функціонує власна їдальня на 100 місць, яка знаходиться у навчальному  

корпусі. 

 

Характеристика матеріально-технічної бази та  

соціально-побутових об’єктів 

 

№ 

з\п 
Назва показника Значення 

1.  Загальна площа, м
2
 6170 

2.  Навчальна площа, м
2
 3330 

3.  Кількість лабораторій  6 

4.  Кількість навчальних кабінетів 24 

5.  Спортивна зала, м
2
 200 

6.  Тренажерна зала, м
2
 110 

http://www.ccts.ho.ua/
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7.  Площа комп’ютерних класів, м
2
 124,6 

8.  Кількість робочих комп’ютерних місць 56 

9.  Підключення до мережі Інтернет, % 100 

10.  Актова зала, місць 200 

11.  Бібліотека, м
2
 119,4 

12.  Читальна зала, місць 40 

13.  Їдальня, м
2
 200 

14.  Гуртожиток, місць 300 

15.  Медичний пункт, м
2
 36 

 

Слід зазначити, що наявна матеріально-технічна база технікуму забезпечує 

якісну підготовку молодших спеціалістів. Навчальна площа на одного студента 

денної форми навчання складає 7,5 м
2
. Кількість робочих комп’ютерних місць 

на 100 студентів складає – 12. 

В технікумі постійно оновлюється матеріально-технічна база. Так 

протягом звітного періоду на придбання предметів, матеріалів та обладнання 

витрачено 34,8 тис. грн. 

Для зміцнення матеріально-технічної бази широко використовується 

можливості гурткової роботи, спонсорської допомоги від підприємств, 

організацій та фізичних осіб. У технікумі налагоджено чіткий облік матеріалів, 

приладів та обладнання. Щорічно проводиться інвентаризація матеріальних 

цінностей. Кожні лабораторія та навчальний кабінет паспортизовані. Все майно 

закріплено за матеріально-відповідальними особами. 

З метою забезпечення та оновлення матеріально технічної бази технікуму в 

літній період були проведені капітальні та поточні ремонти всіх навчальних 

кабінетів та лабораторій, інших приміщень навчального корпусу та гуртожитку. 

В їдальні технікуму проведений ремонт промислової електроплити. 

Витрати склали 500 грн.    

Проведений ремонт труб водопостачання у підвальному приміщенні 

навчального корпусу. 

В кімнатах гуртожитку замінено 25 вікон на металопластикові. Придбано 

20 матраців на суму 3600 грн. Проведений поточний ремонт кімнат, місць 

загального призначення. Замінені труби водовідведення від гуртожитку до 

центральної магістралі.  

Встановлено мультимедійне обладнання в навчальних кабінетах № 22 

«Товарознавства непродовольчих товарів та комерційної діяльності» на суму 

12670 грн., та № 24 «Хімії, біології та екології» на суму 12550 грн. Спонсорами 

були подаровані 3 ноутбука.    

Встановлено 47 енергозберігаючих світлодіодних лампочок в місцях 

найбільшого використання штучного освітлення на суму 1625 грн.   

Для господарських цілей  придбано необхідне устаткування, засоби гігієни 

та обслуговування на суму 3303 грн. 

Протягом року, за необхідністю, оперативно проводився ремонт водо - та 

тепло мереж. 
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Відповідно до наказу директора технікуму на початку навчального року 

проводилась перевірка готовності та прийом технікуму до роботи у новому 

2017-2018 навчальному році. 

Станом на 1 січня 2018 року фонд основних засобів складає – 14675,8 тис. 

грн. 

За звітній період умисного пошкодження, знищення, крадіжок 

лабораторного та навчального обладнання не було. Облік та збереження 

обладнання організовано відповідно до інструкції з обліку основних засобів 

бюджетних установ. Ведеться обов'язковий облік матеріальних цінностей, 

щорічно проводиться інвентаризація. Остання інвентаризація проводилася 

згідно з наказом директора технікуму № 53 від 14.08.2017 року.  

 

6. Фінансово-господарська діяльність 

Протягом 2017 року проводилась системна робота з питань ефективного 

використання фінансових ресурсів. Аналізувались фінансові надходження і 

видатки згідно кошторису та результати доводились до відома колективу.  

Фінансове забезпечення технікуму складається із надходжень коштів 

загального та спеціального фондів. Усі фінансові надходження створюють 

єдиний фонд фінансування. Фінансово-господарська діяльність технікуму 

здійснювалась в межах єдиного кошторису і штатного розпису, затверджених 

Міністерством освіти і науки України.    

 

Обсяги фінансування із загального фонду (тис. грн.) 

Період 2016 рік 2017 рік 

Всього 5440,5 6345,6 

 

У звітному періоді фінансування із загального фонду збільшилось             

на 905,1 тис. грн.   

Структура видатків загального фонду (тис. грн.) 

Назва показника 2017 рік 

Оплата праці 3861,1 

Нарахування на фонд оплати праці  840,3 

Всього 4701,4 

Виплата стипендії 1037,0 

Допомога дітям сиротам всього, в т.ч.: 218,5 

 на харчування 155,8 

 на одяг та взуття 4,0 

 на підручники 30,0 

при працевлаштуванні та продовженні навчання 28,7 

Оплата комунальних послуг всього, в т.ч. 388,7 

оплата теплопостачання 281,5 

оплата водопостачання 9,0 

оплата електроенергії 98,2 

Всього 6345,6 
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Видатки загального фонду (тис. грн.) 

4701,4

75%

388,7

6%
218,5

3%

1037,0

16%

оплата праці з нарахуванням
виплата стипендії
допомого дітям-сиротам
оплата комунальних послуг

 
До коштів спеціального фонду включаються надходження від плати за 

надання освітніх послуг, надходження від господарської діяльності, оренди, 

проживання у гуртожитку. 

 

Обсяги та структура надходжень до спеціального фонду (тис. грн.) 
 

Назва показника 2017 рік 

Плата за надання освітніх послуг  1449,3 

Надходження від господарської діяльності 104,6 

За оренду 5,4 

За проживання у гуртожитку 622,7 

Всього 2182,0 
 

Надходження до спеціального фонду (тис. грн.) 

1449,3

66,4%

5,4

0,2%

104,6

4,9%

622,7

28,5%

за надання освітніх послуг
господарська діяльність
за гуртожиток
за оренду
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Надходження до спеціального фонду збільшилось на 177,9 тис. грн. 

Усі надходження загального та спеціального фондів бюджету 

спрямовувалися за цільовим призначенням згідно з кошторисом витрат. 
 

Структура видатків спеціального фонду (тис. грн.) 
 

Назва показника 2017 рік 

Оплата праці 1590,5 

Нарахування на фонд оплати праці  313,4 

Всього 1903,9 

Придбання предметів, матеріалів та обладнання. 33,7 

Придбання медикаментів 1,0 

Видатки на відрядження 1,5 

Оплата послуг (крім комунальних) 61,4 

Оплата комунальних послуг всього, в т.ч. 248,5 

оплата теплопостачання 164,5 

оплата водопостачання 44,4 

оплата електроенергії 39,6 

Податки до бюджету 12,4 

Продукти харчування 16,1 

Підписка для бібліотеки 5,8 

Всього 2284,3 

Окрім коштів загального та спеціального фондів бюджету технікумом 

використовуються кошти від спонсорської допомоги, які зараховуються на 

окремий реєстраційний рахунок. 
 

Обсяги та структура надходжень спонсорської допомоги (тис. грн.) 
 

Назва показника 2017 рік 

Фінансові надходження  167,2 

Натуральні надходження 30,0 

Всього 197,2 

Надходження спонсорської допомоги (тис. грн.) 

167,2

85%

30,0

15%

фінансові надходження

натуральні надходження
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Усі надходження спонсорської допомоги затверджені кошторисом 

доходів і видатків та направлені на оновлення матеріально-технічної бази та 

забезпечення життєдіяльності технікуму. 

 

Структура видатків спонсорської допомоги (тис. грн.) 

 

Назва показника 2017 рік 

Придбання предметів, матеріалів та обладнання. 32,4 

Капітальні видатки (придбання літератури та основних 

засобів) 

15,6 

Оплата послуг (крім комунальних) 19,2 

Оплата комунальних послуг всього, в т.ч. 111,8 

оплата теплопостачання 39,8 

оплата водопостачання 5,5 

оплата електроенергії 66,5 

Рекламні та інформаційні послуги 5,0 

Видатки на відрядження 14,7 

Всього 198,7 

 

Студентам, які навчалися за державним замовленням, згідно Положення 

про порядок призначення і виплати стипендій, виплачувалась стипендія.  

 

Кількість студентів, які отримували стипендію 
 

№ 

з/п 
Назва показника 2017 рік 

1. Кількість студентів, які отримували академічну  

стипендію, осіб 
99 

2. Отримували підвищену стипендію, осіб 5 

3. Отримували соціальну стипендію, осіб 27 

4. Стипендія Верховної ради, Президента України 1 

 

Розрахунки з установами, організаціями, постачальниками та 

підрядниками проводились своєчасно у строки, обговорені у договорах на 

поставку продукції, робіт, послуг.  

Платежі по бюджету перераховувались в повному обсязі і в термін 

передбачений діючим законодавством. Кошторис доходів і видатків технікумом 

виконувались згідно кодів економічної класифікації видатків в повному обсязі.  

Фінансова і статистична звітність, а також всі необхідні відомості про 

майновий стан навчального закладу технікуму подавались в установлений 

термін. 

Стан фінансування в цілому забезпечує основну діяльність технікуму. Але 

фізичне зношення основних засобів, нагальна необхідність капітального та 

поточного ремонтів, необхідність оновлення комп’ютерної та офісної техніки, 

ріст комунальних послуг вимагають більших коштів.  
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Для покращення рівня господарювання знаходимо вихід в пошуку 

додаткових коштів, спонсорів, покращення догляду за основними засобами, 

переходу на режими економії. 

Щорічно в літній період приводиться до ладу матеріально-технічна база 

технікуму, виконується спланований комплекс ремонтних робіт.      

Стійкому фінансово-економічному, господарському становищу сприяли 

заходи: 

- підтримання авторитету технікуму в місті та області за рахунок випуску 

необхідних, конкурентоспроможних спеціалістів; 

- значна профорієнтаційна робота; 

- бажання молоді навчатися в технікумі за рахунок фізичних та юридичних 

осіб; 

- проведення загальнотехнікумівських виховних заходів поза межами 

технікуму; 

- участь технікуму у міських заходах; 

- використання лічильників витрат гарячої та холодної води, тепла; 

- суворий контроль за раціональним витрачанням електроенергії, води, 

тепла, використанням засобів зв’язку, засобів санітарії та гігієни, 

канцелярських товарів, будівельних та інших матеріалів; 

- науковий підхід до перспективного і поточного планування витрат на 

зміцнення матеріально-технічної бази технікуму. 

 

7. Стан роботи з охорони праці 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму студентів у побуті та під час освітнього процесу 

визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання навчальних закладів та організацій навчально-

виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують 

роботу вищих навчальних закладів з цих питань.  

На протязі 2017 року контролювалися наявність, збереження і 

використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час 

освітнього процесу відповідно до Типових переліків і норм, встановлених 

чинним законодавством. 

З урахуванням дисциплін які викладаються, «Безпека життєдіяльності», 

«Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», поповнюються і наочні 

засоби сприйняття інформації. Для формування у студентів знань з безпечної 

поведінки пішохода оновлений стенд «Дорожні знаки». 

Згідно з наказом директора технікуму від 21.08.2017 № 54 «Про перевірку 

готовності технікуму до роботи у 2017-2018 н.р.», була створена комісія яка 

провела обстеження навчальних аудиторій технікуму, кімнат гуртожитку, 

спортивної і тренажерної залів, випробування спортобладнання, стан споруд, а 

також всієї огорожі навколо території начального закладу. За результатам 

обстеження був складений Акт перевірки готовності до нового 2017-2018рр. 
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навчального року і підписаний усіма членами комісії. Окремі недоліки які були 

виявлені під час перевірки, оперативно, на протязі відповідного терміну, були 

усунуті. (В приміщення в яких перебуває технічний та обслуговуючий 

персонал, знаходилися зайві особисті прилади не задіяні у трудовому процесі і 

які можуть спричинити шкоду чи аварійну ситуацію, були вилучені). 

Значна увага приділяється охороні праці, контролю за дотриманням на 

робочих місцях вимог нормативних актів з охорони праці, забезпеченню 

здорових і безпечних умов праці працівників і студентів технікуму. 

Забезпечено структурні підрозділи нормативно – правовою документацією 

щодо запобігання, реагування та дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Під час  проведення  культурно – масових заходів суворо дотримуються 

«Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти 

України» затверджених наказом МОН України від 30.09.1998р. №348/70, на час 

святкувань, наказом директора призначаються відповідальні особи з числа 

адміністративного персоналу, черговий викладач, вихователь. Які 

проінструктовані та в обов’язки яких входить забезпечення дотримання вимог 

пожежної безпеки під час проведення культурно – масового заходу, знання 

шляхів евакуації. 

Приділяється належна увага щодо приведення в робочий стан інженерного 

обладнання систем протипожежного захисту гуртожитку, а також 

внутрішньому протипожежному водогону. Перед поселенням, серед мешканців 

гуртожитку, інженером з охорони праці проводяться інструктажі з 

протипожежної безпеки, які реєструються в спеціальному журналі. 

З метою профілактики надзвичайних ситуацій протягом поточного року за 

допомогою радіовузла ведеться пропагандистська діяльність серед студентів 

Керівником штабу ЦО технікуму розроблені заходи щодо відпрацювання 

планів евакуації учасників освітнього процесу на об’єктах цілодобового 

перебування студентів. 

Відповідальним за охорону праці та безпеку життєдіяльності розроблені 

графічні інформаційно-вказівні знаки безпеки та евакуації. 

Проблема покращення умов праці й навчання учасників освітнього   

процесу, попередження  травматизму є однією з найактуальнішою в 

навчальному закладі. 

 Важливим аспектом збереження здоров’я студентів є створення умов для 

раціонального харчування студентів протягом перебування в технікумі. 

Організація харчування студентів закладу регламентується законами України 

«Про освіту» (ст. 25), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 

1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», іншими нормативними документами. 

Протягом 2017р. створено безпечні для здоров’я умови перебування, 

виховання та навчання студентів. Розроблені заходи щодо профілактики 

гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь.  

На виконання Закону України «Про охорону праці», «Положення про 

безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд», Постанови 

КМУ від 05.051997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної 
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експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж» призначено 

відповідальних за правильну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт  

будівель, споруд, інженерних мереж. У вересні 2017 року заступником 

директора з адміністративно-господарської роботи проведено перевірку 

технічного стану будівель, споруд, інженерних мереж технікуму, результати 

перевірок оформлені відповідним актом, проведено благоустрій території 

(ремонт асфальтного покриття доріжок, огорож, розчистка зелених насаджень 

поруч із вікнами навчальних приміщень та забезпечення штучного освітлення 

території, тощо). 

           В осінній період проведено ревізію та профілактичний ремонт систем 

опалення з метою підготовки навчального закладу до опалювального сезону. 

Працівники технікуму забезпечуються засобами індивідуального захисту, 

спецодягом, спецвзуттям, миючими засобами відповідно до існуючих норм 

згідно з Колективним  договором. 

Протягом опалювального сезону проводився контроль теплового режиму в 

приміщеннях. 

В технікумі давно створений і функціонує кабінет «Охорони праці та 

безпеки життєдіяльності». Який оформлений та забезпечений відповідної 

тематикою з дисциплін «Основи охорони праці» та «Безпека життєдіяльності». 

Інженером по цивільному захисту розроблені заходи щодо відпрацювання 

планів евакуації учасників навчально-виховного процесу на об’єктах 

цілодобового перебування студентів. 

У технікумі наявна необхідна законодавча та нормативна документація про 

охорону праці: «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу» (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Правила пожежної безпеки для закладів, 

установ і організацій системи освіти України (Затверджено наказом 

Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98р. №348/70). 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОН 

України від 01.08.2001р. №563). Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки №773 від 05.07.2004р.) 

Перед початком навчального року проведено: випробовування 

спортивного інвентарю та малих архітектурних форм на міцність та надійність 

кріплення; перевірку, та складання відповідних актів - дозволів, відповідності 

нормам охорони праці, правилам техніки безпеки, санітарним нормам і 

правилам, а також віковим особливостям студентів, навчальних кабінетів, 

майстерень, спортивного залу, допоміжних приміщень до роботи в 

навчальному році. 

З метою профілактики надзвичайних ситуацій протягом поточного року за 

допомогою радіовузла велася пропагандистська діяльність серед студентів та 

працівників технікуму щодо організації безпечного освітнього  процесу, 

радіогазети, що висвітлювали різні актуальні питання сьогодення. 
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В зимову пору ведеться розчистка пішохідних  доріжок від снігу і   

ожеледиці та посипання їх піском. Впродовж звітного року за допомогою СЕС 

забезпечувався контроль іонізуючого випромінювання у всіх кабінетах 

комп’ютерної техніки.  

Планові перевірки за дотриманням вимог санітарного стану навчальних 

аудиторій та приміщень, різного призначення засвідчили, що об’єкти 

відповідають санітарним вимогам утримання навчального закладу.  

Згідно з порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.92 № 442, з 

метою створення здорових та безпечних умов праці, встановлення пільг і 

компенсацій за роботу в несприятливих умовах та пільгового пенсійного 

забезпечення, наказом директора технікуму від 24.10.17р. № 69 створена 

комісія для проведення Атестації робочих місць за умовами праці.  

Для проведення санітарних досліджень  метеорологічних факторів, 

шумового навантаження та інфразвуку, повітря робочої зони були залучені 

спеціалісти Черкаської  міської  санітарно – епідеміологічної  станції.  

Робочі місця кухаря і прибиральниць атестовані (протоколи від 

22.12.2017р.) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.92 №442, 

Списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких 

дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (остання редакція 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року 

№ 461), Списками виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими 

умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну 

додаткову відпустку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

17 листопада 1997 року № 1290, Переліком виробництв, цехів, професій і посад 

із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 

робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 

лютого 2001 року № 163. 

Відповідно  до  ст.  10  Закону  України «Про охорону праці» та ст. 163 

Кодексу Законів про працю України в технікумі дотримується суворий 

контроль щодо забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту. Нормується видача ЗІЗ згідно з «Положенням про 

порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту» затвердженого наказом Державного  

комітету України по нагляду за охороною № 170 від 29.10.1996р. 

Забезпечено проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів 

працівниками технікуму. 

Однією з важливих завдань організації первинної медико-санітарної 

допомоги є проведення періодичних профілактичних оглядів з метою раннього 

виявлення злоякісних новоутворень серед жіночої статі.  

Тому 09.11.2017 р. інженером з охорони праці та БЖД для працівниць 

технікуму і студентів організовано зустріч з обласним гінекологом дитячого та 

підліткового віку обласного центру планування сім’ї та репродукції людини, 

лікарем вищої категорії Латиш О.О. Під час змістовної лекції, лікарем, за 

допомогою мультимедійного обладнання продемонстровано матеріали які 
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допомогли краще засвоїти інформацію, ознайомилися зі статистичними 

показниками захворюваності в регіоні і в Україні.  

Заходи щодо попередження травмування людей в зимовий період 

включають в себе: забезпеченість належного стану тротуарів, пішохідних  

доріжок під час ожеледиці, ліквідацію льодових утворень на краях дахів над 

тротуарами, пішохідними доріжками на території гуртожитку і навчального 

корпусу. Забезпечено своєчасне посипання пішохідних доріжок внутрішнього 

подвір’я навчального корпусу і гуртожитку піском та запобігання утворення 

ожеледиці. 

Інструкції з охорони праці, що діють у закладі, розроблені на основі 

чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону 

праці, примірних інструкцій з урахуванням умов праці та вимог безпеки. 

Інструкції оформлені відповідно до положення про розробку інструкцій з 

охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 

року № 9, затверджені директором. Інструкції, що введені в дію, зареєстровані 

в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці. 

Класними керівниками груп забезпечено проведення інструктажів зі 

студентами, облік у журналах інструктажів на теми безпечної життєдіяльності в 

технікумі та побуті з наступних питань: 

- правила експлуатації побутових газо- та електроприладів; 

- дотримання правил поведінки у транспорті, на автошляхах і залізниці; 

- правила поведінки при користуванні предметами побутової хімії та 

піротехнічними засобами; 

- правила поведінки на воді, поблизу водоймищ; 

- порядок дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій; 

- правила поведінки під час подорожі до лісу; 

- порядок дій при виникненні пожежі у квартирі, у лісі; 

- правила поведінки при виявлені розливу ртуті; 

- правила поведінки під час збирання грибів; 

- правила поведінки під час грози, сильного вітру, шквалів, буревію. 

Під час проведення заходів акцентувалася увага на питаннях забезпечення 

належного виховання студентів, на безпеку життєдіяльності, зокрема на методи 

надання першої медичної допомоги при травмах, опіках, отруєннях, а також для 

формування в учасників навчально-виховного процесу прагнення до здорового 

та безпечного способу життя, негативного ставлення до бездумних вчинків, 

вживання алкоголю, наркотиків. 

Практичний досвід набутий працівниками і студентами під час проведення 

тематичних навчальних заходів дозволить просуванню превентивної культури 

охорони праці по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та 

професійним захворюванням в подальшому. 

За останні роки випадків виробничого травматизму в технікумі 

зафіксовано не було. 

Згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р.  № 563  із  змінами згідно 
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наказу МОН України №782 від 20.11.2006р.) всім новоприйнятим працівникам, 

інженером з охорони праці та безпеки життєдіяльності, проводиться вступний 

інструктаж з записом в журналі «Реєстрації вступного інструктажу», перед 

початком робіт керівники структурних підрозділів проводять первинний 

інструктаж з ОП.  Класні керівники груп інструктують студентів згідно з 

вищезазначеним Положенням з реєстрацією в журналі «Реєстрації інструктажів 

з ОП та БЖД для студентів». Журналами реєстрації інструктажів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності навчальний заклад забезпечений. 

На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 «Про 

День охорони праці», 28 квітня – у Всесвітній день охорони праці, з метою 

посилення контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці, 

створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та 

санітарно-побутових умов, привернення уваги студентів до питань дотримання 

безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі і побуті в технікумі 

проводився «Тиждень охорони праці». 

В рамках проведення «Тижня охорони праці – 2017», який цього року 

проходив під девізом «Удосконалення збору та використання даних про 

безпеку та гігієну праці» наказом директора технікуму призначено оргкомітет 

та затверджені заходи з організації проведення цього свята. 

Протягом тижня перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів 

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, відповідних інструкцій; 

ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності зі студентами, працівниками, проведення атестації робочих 

місць та виконання положень розділу з охорони праці, колективного договору. 

У ході перевірки виявлено: стан приміщень навчального закладу та параметри 

мікроклімату, відповідають вимогам гігієни праці, електромережа у 

навчальному закладі встановлена відповідно до вимог Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), робочі місця 

обслуговуючого персоналу забезпечені інструкціями з охорони праці та 

відповідають вимогам НПАОП. Також під час Тижня з охорони праці 

проведено рейд – перевірку з виконання мешканцями гуртожитку вимог 

безпеки життєдіяльності, електробезпеки, пожежної безпеки тощо. 

У навчальному закладі проводились конкурси на краще знання правил 

охорони праці, тематичні виставки-презентації з охорони праці та промислової 

безпеки, оформлювались відповідні куточки та стенди, демонструвались 

відеофільми про шкідливі та небезпечні фактори на виробництві. 

Класними керівниками підготовлені відкриті заняття і години спілкування 

про безпеку життєдіяльності, пожежну безпеку, охорону праці, здоров’я та 

навколишнє середовище, проведено конкурси на кращу стіннівку з даної 

тематики. До оформлення стіннівок залучилися студенти: Любенко Софія група 

Б-6-09-14, Дем’яненко Інна група СП-6-09-16, Білобородова Олена та Криворіг 

Валентина група ТО-6-09-14. 

Також на базі бібліотеки, для студентів відбувся День охорони праці за 

темою: «Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту 
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населення». У рамках якого прочитано лекцію «Безпека праці – в руках самого 

працівника». 

В системі охорони праці навчального закладу активно використовуються 

інформаційно-комунікаційні технології, залучаються до цієї роботи студенти. І 

однією з таких форм є створення студентських творчих проектів з 

попередження травматизму та професійних захворювань під час освітнього 

процесу, які вони розробили в межах вивчення навчальної дисципліни «Основи 

охорони праці». 

Для успішної організації роботи охорони праці в першу чергу  необхідно 

пройти навчання і перевірку знань всім відповідальним особам та створити 

нормативно-правову базу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

навчального закладу. 

Відповідно  Закону України «Про охорону праці» ст. 18, «Типового 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» від 26.01.2005  № 15,   «Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

навчальних закладах» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 

01.08.2001р.  № 563  із  змінами згідно Наказу МОН України №782 від 

20.11.2006р.), 02.23.2017 р. на базі Київського національного університету 

будівництва і архітектури директор технікуму, заступник директора з 

навчальної роботи, відповідальний за охорону праці та безпеку 

життєдіяльності, пройшли перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки, надання першої медичної допомоги, дій в разі виникнення НС, 

склали іспит і отримали посвідчення з охорони праці. 

Навчання посадових осіб, фахівців з охорони праці та пропаганда 

безпечної праці є ефективним елементом профілактики виробничого 

травматизму.  

 Наказом директора технікуму від 30.03.2017р.  № 25 «Про планове 

навчання і перевірку знань працівників технікуму  з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності»  та «Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці в Черкаському комерційному 

технікумі», проведено  навчання і перевірку знань з питань охорони праці серед 

працівників навчального закладу.  

Для читання лекцій з питань охорони праці були залучені представник 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних 

захворювань на виробництві, начальник цивільного захисту технікуму, 

представника поліції, представник ДСНС в Черкаській області, медичний 

працівник, інженер з охорони праці та безпеки життєдіяльності технікуму. 

По закінченню лекційних занять та консультацій усі працівники технікуму 

склали іспит у вигляді комп’ютерного тестування. 

21.04.2017 р. виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у 

Черкаській області запрошено спеціаліста з охорони праці технікуму взяти 

участь у нараді спеціалістів з охорони праці підприємств м. Черкаси. 

Інформація щодо попередження виробничого травматизму та аварійних 
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ситуацій на підприємствах, недопущення виконання робіт працівниками без 

відповідних інструктажів, нарядів-допусків, інструментів та засобів 

індивідуального захисту, тощо, була повідомлена працівникам технікуму на 

спільній педраді.  

Згідно з Законом України «Про Цивільну оборону» та керуючись 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, усі працівники проходили 

підготовку та навчання щодо дій в разі прояву військової загрози. Метою 

підготовки було вміння використовувати засоби індивідуального і 

колективного захисту, надання першої медичної допомоги і діяти в умовах НС. 

Викладачі технікуму, які входять до ланки медичної допомоги ЦЗ, за 

допомогою манекену, продемонстрували педагогічному колективу прийоми 

надання першої медичної допомоги в разі отримання постраждалим травм 

різного характеру важкості. По закінченню практичного заняття, для 

закріплення вмінь та навичок усі присутні переглянули відеофільм «Надання 

медичної допомоги». 

Наказом директора технікуму № 65 від 18.09.2017р. створено добровільну 

пожежну дружину технікуму (ДПД). З метою захисту життя і здоров'я членів 

добровільної пожежної дружини (ДПД) під час гасіння пожеж, на підставі 

Постанови КМУ від 03.04.1995 р. № 232 всі члени застраховані. 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-764 від 

01.11.2013 р. та наказу директора Черкаського комерційного технікуму № 59 

від 11.11.2013 р. в технікумі створена та діє Пожежно-технічна комісія (ПТК).  

Згідно з наказом ДСНС України від 01.04.2013 № 107 «Методичні 

рекомендації з експлуатації та ремонту пожежних рукавів» в навчальному 

закладі і гуртожитку працівниками 2-го державного пожежно-рятувального 

загону, 27.12.2017 р. здійснено перевірку внутрішнього протипожежного 

водопостачання в будівлях. Згідно з Актом пожежні крани на момент перевірки 

знаходились в справному стані, акт підписаний усіма членами пожежного 

нагляду. 

З метою недопущення виникнення пожеж та загибелі людей в навчальному 

закладі на початку навчального року були обстежені: навчальний корпус, 

виробничі приміщення, їдальня, гуртожиток. В належному стані знаходяться 

первинні засоби пожежогасіння. Навчальний заклад оснащено сучасною 

автоматичною системою пожежного захисту, протипожежним устаткуванням 

та засобами захисту. 

Відповідно до п 7.1.1. Наказу Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126 «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки в Україні» усі мешканці гуртожитку ознайомлені з основними 

вимогами пожежної безпеки під розпис. Під час поселення проводяться 

інструктажі з пожежної безпеки, про, що робиться запис в «Журналі реєстрації 

інструктажів при поселенні в гуртожиток» 

У кімнатах гуртожитку, вивішені на видних місцях: стисла Пам'ятка для 

мешканців про правила пожежної безпеки, на поверхах схематичний План 

евакуації з відповідного поверху із зазначенням даної кімнати, евакуаційних 

виходів та шляхів руху до них, місць розміщення засобів пожежогасіння та 
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сигналізації, а також необхідний пояснювальний текст і Пам'ятка про дії на 

випадок виникнення пожежі. 

Їдальня технікуму укомплектована первинними засобами пожежогасіння, 

відповідно до ПУЕ проведено «Опосвідчення електроустановок споживачів».  

З метою здійснення посиленого протипожежного контролю під час 

осінньо-зимового періоду, адміністрацією навчального закладу проводяться 

рейд – перевірки кімнат гуртожитку на предмет користування забороненими 

електричними приладами обігрівачами, прасками, плойками. 

За результатами роботи комісії зроблені висновки, що стан будівель, 

споруд, приміщень Черкаського комерційного технікуму в питання 

забезпечення протипожежного захисту знаходиться в належному стані. На 

стендах в навчальному закладі забезпечено розміщення листівок та пам'яток 

для студентів, стосовно порядку дій під час виникнення надзвичайних ситуацій 

різного характеру, зокрема пожежі. 

23 жовтня 2017 році ТОВ «ЕлектроАрсенал» проведено спецелектровиміри 

опору електромереж в навчальному закладі. За результатам висновку, всі 

технічні дані вказані в протоколах відповідають вимогам ПУЕ і ПТЕЕС. 

     Наказом директора  технікуму від 22.11.2017 р. № 79 відповідальний за 

електрогосподарство технік – електрик Понурко П.О. та особа яка буде 

заміщувати його в разі відсутності,  пройшли перевірку знань з охорони праці, 

пожежної безпеки, електробезпеки за участю представників інспекції 

держенергонагляду та держгірпромнагляду  і підтвердили IV групу допуску з 

електробезпеки, термін дії посвідчення до 15.12.2018 р. Заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи має IV групу допуску з електробезпеки, 

термін дії посвідчення до 22.11.2018 р. Всі працівники навчального закладу 

пройшли інструктаж з електробезпеки і згідно ПТЕЕС отримали I групу 

допуску.  

Під час ремонтно-відновлювальних робіт в електрогосподарстві технікуму 

замінені автоматичні вимикачі в гуртожитку у зв’язку з невідповідністю за 

технічними характеристиками (застарілі). 

Випадків отримання електричних травм працівниками технікуму, 

обслуговуючим персоналом, студентами у 2017 році не було.  

Згідно з НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 

засобів», технікум повністю укомплектований електрозахисними засобами при 

роботі в електрощитових. Електрозахисті засоби випробувані, про що зроблені 

відповідні маркування. 

Згідно з Постановою колегії Міністерства освіти і науки України, президії 

ЦК Профспілки  працівників освіти і науки України  від 27.04.2004р  №5/11-10, 

№ П-27 технікум постійно приймає участь у Всеукраїнському громадському 

огляді-конкурсі стану умов і  охорони праці в установах, закладах, 

підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України.  

Організаційна робота щодо участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі  була 

покладена на інженера з охорони праці та голову профспілкового комітету 

навчального закладу. 
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У 2017 році технікум отримав диплом і зайняв почесне II місце серед 

вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації. 

Охорона праці в технікумі є невід’ємною складовою забезпечення 

гармонійного розвитку учасників освітнього процесу, а збереження здоров’я та 

життя студентів і працівників залежить від кожного, хто бере участь у 

навчально-виховному процесі.  

 

8. Розвиток соціальної сфери 

У звітному періоді для належного функціонування технікуму важливе 

місце відводилося соціальній сфері. Виконання програми соціального розвитку 

технікуму забезпечувало необхідні умови для навчання студентів і роботи 

працівників. 

Постійно підтримуються в належному, безпечному стані приміщення,  

проводяться поточні ремонти аудиторій, лабораторій, кабінетів та допоміжних 

приміщень. Технікум має власний гуртожиток, який забезпечує усіх 

іногородніх студентів місцем проживання під час навчання. Створена і працює 

студентська Рада гуртожитку, яка разом з адміністрацією технікуму піклується 

про додержання належних умов проживання студентів, організовує заходи з 

усіх напрямків роботи. З метою поліпшення побутових умов проживання 

проводиться поточний ремонт, закуповуються меблі та обладнання.  

З метою профілактики захворювань та контролю за станом здоров'я 

студентів і працівників технікуму, працює медичний пункт, який є структурним 

підрозділом міської поліклініки. Медпункт оснащений засобами для надання 

першої медичної допомоги. Фельдшером технікуму здійснюється санітарно-

гігієнічний контроль навчальних приміщень, харчових об'єктів, санітарних 

вузлів. Щорічно організовується обов’язкове медичне обстеження студентів та 

працівників. Проводиться санітарно-освітня робота.  

Велика увага приділяється відпочинку студентів та працівників. Цими 

питаннями займається профком технікуму. Через Фонд соціального 

страхування отримуються путівки на оздоровлення в санаторії. Студентам, які 

навчаються за державним замовленням, відповідно до Правил призначення 

академічних стипендій, виплачується академічна стипендія, або певним 

категоріям - соціальна.  

Важливим аспектом збереження здоров’я працівників та студентів є 

створення умов для раціонального харчування протягом усього часу 

перебування у технікумі. Гарячим, дешевим харчуванням забезпечуються як 

студенти так і працівники у їдальні, яка знаходиться на балансі технікуму, і 

частково являється базою практики студентів спеціальності 5.09170101 

Виробництво харчової продукції та 181 Харчові технології. Перспективне меню 

узгоджується із Управлінням Держпродспоживслужби в м. Черкаси, постійно 

ведеться контроль за якістю продуктів та готових блюд. Працівники їдальні 

проходять медичні огляди два рази на рік. 

Чітка організація співпраці різних структур технікуму та постійний пошук 

шляхів вирішення проблем забезпечують можливість існування системного 

механізму соціального захисту студентської молоді, викладачів та 
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співробітників. У технікумі склалась система організаційних, технічних та 

інших заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці. На виконання 

законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення» і запобігання травматизму під час 

освітнього процесу у технікумі розроблені відповідні документи з охорони 

праці. Працівники закладу проходять навчання з питань охорони праці, 

пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності. Посадові особи проходять 

повторно перевірку знань з цих питань один раз на три роки. Щорічно 

проходять навчання в спеціалізованих навчальних закладах електрик та 

відповідальна особа за електрогосподарство. 

Відповідно  до  ст.  10  Закону  України «Про охорону праці» та ст. 163 

Кодексу Законів про працю України в технікумі дотримується суворий 

контроль щодо забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту. Нормується видача ЗІЗ згідно з «Положенням про 

порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту» затвердженого наказом Державного  

комітету України по нагляду за охороною № 170 від 29.10.1996р. У 2016 році 

для обслуговуючого персоналу було придбано спецодягу на 800 грн. 

Порушень техніки безпеки, пожежної безпеки за звітний період не було. 
Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Кодексу 

законів про працю України між адміністрацією та трудовим колективом 
укладений колективний договір. Передбачені договором соціальні гарантії 
виконуються у повному обсязі. 

 

9. Додержання умов колективного договору, статуту навчального 

закладу 

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом 

Черкаського комерційного технікуму на 2017-2021 роки було укладено згідно з 

Кодексом законів про працю України, законів України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про 

оплату праці», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК 

профспілки працівників освіти і науки України», а також Статуту Черкаського 

комерційного технікуму та інших нормативно-правових актів.  

Колективний договір був укладений для регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, узгодження та реалізації інтересів 

працівників і технікуму та включає зобов’язання сторін щодо підвищення 

ефективності діяльності технікуму та життєвого рівня працівників. Ним 

передбачається: 

- виробничі та трудові відносини; 

- нормування праці, оплата та заохочування працівників; 

- режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку; 

- соціальні гарантії, пільги та компенсації; 

- охорона праці; 

- колективна угода між адміністрацією та студентами; 
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- гарантії діяльності профспілкової організації. 

Адміністрація технікуму спільно з профспілковим комітетом та 

студентською Радою використовували усі пункти колективного договору 

відповідно до фінансових обставин для преміювання та оздоровлення 

працівників, надання матеріальної допомоги працівникам і студентам, дітям-

сиротам та малозабезпеченим студентам.  

Так з метою забезпечення соціального захисту працівників технікуму у 

2017 році педагогічним працівникам була надана матеріальна допомога на 

оздоровлення за рахунок бюджетних коштів на суму 95,7 тис. грн. та за рахунок 

коштів спеціального фонду – 49,2 тис. грн. Разом на оздоровлення педагогічних 

працівників було виплачено 144,8 тис. грн.  

На підставі «Порядку надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної 

форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000р. 

№898., ст.57 Закону «Про освіту», згідно з Положенням про порядок надання  

щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Черкаського 

комерційного технікуму, в межах коштів загального фонду, передбачених 

кошторисом була надана грошова винагорода педагогічним працівникам 

технікуму за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків на 

суму 96,6 тис. грн. 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року 

№ 1298 «Про оплату праці працівникам на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери», згідно з Положенням про 

преміювання працівників Черкаського комерційного технікуму, у зв’язку з 

значним особистим внеском членів колективу в організацію навчально-

виховного процесу, розробку, впровадження та опанування новітніми 

технологіями в роботі, творчими досягненнями окремих студентів, під 

керівництвом викладачів і наявності економії фонду оплати праці було 

проведене преміювання працівників технікуму на суму 43 тис. грн. за рахунок 

коштів загального фонду.  

Відповідно до колективного договору в 2017 році на поховання близьких 

родичів працівників технікуму було надано 6-ть матеріальних допомог на 

загальну суму 16 тис. грн.  

З метою заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній 

та науковій діяльності 42 студента були нагороджені грошовою винагородою 

на загальну суму 20 тис. грн. На охорону здоров’я студентів було придбано 

медикаментів у медпункт на суму 1000 грн. 

Статут технікуму розроблений відповідно до чинного законодавства 

України, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 11.01.2012 №8 та зареєстрований Виконавчим комітетом 

Черкаської міської ради Черкаської області 29.02.2012 року. 

Статутом передбачено: 

- права та обов’язки власника; 
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- обсяг цивільної правоздатності; 

- управління технікумом, права та обов’язки директора технікуму; 

- органи громадського самоврядування; 

- майно та кошти технікуму; 

- порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської 

діяльності; 

- концепція освітньої установи; 

- порядок внесення змін до статуту технікуму; 

- порядок реорганізації та ліквідації технікуму. 

На протязі звітного року технікум здійснював свою діяльність відповідно 

до чинного законодавства України та Статуту Черкаського комерційного 

технікуму.  

 

10. Дотримання чинного законодавства, вжиття заходів щодо 

удосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни 

Управління здійснювалось на засадах автономії та самоврядування, 

розмежування прав, повноважень адміністрації, педагогічних працівників, 

працівників структурних підрозділів, студентського самоврядування. 

Поєднання колегіальних та єдиноначальних принципів. Незалежність від 

політичних партій, громадських та релігійних організацій. 

У своїй роботі дотримувався вимог конституції України, Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти 

і науки України та інших нормативно-правових актів, які регламентують 

діяльність технікуму відповідно до Статуту. 

Значну увагу приділялось самовдосконаленню мистецтва управління, яке б 

відповідало новим соціально-економічним реаліям, для цього систематично 

вивчаю нові нормативно-правові документи, знайомлюсь з досвідом роботи 

інших навчальних закладів. 

Приймав участь в роботі Ради ректорів (директорів) навчальних закладів   

І-ІV рівнів акредитації Черкаської області. 

Кадрова політика була спрямована на створення працездатного, дійового, 

відповідального, ініціативного колективу з високим рівнем фахової підготовки. 

Кожного тижня проводились планові та позапланові адміністративні ради, 

на яких розглядались планові і поточні питання життєдіяльності технікуму.  

Підтримувалась свобода висловлювань, справедливість та взаємоповага, 

належний рівень інформованості, вимогливість до виконання своїх обов’язків. 

Приділялась значна увага розвитку студентського самоврядування. 

Працювала студентська Рада та Рада гуртожитку. 

 Важливі питання освітнього процесу технікуму вирішувались за участю 

голів циклових комісій та представників студентської Ради. В приміщеннях 

технікуму і гуртожитку розміщені «Скриньки довіри». З метою забезпечення 

належного контролю за проведенням екзаменаційних сесій, державних 

екзаменів у технікумі та оперативного реагування на можливі факти порушень і 

зловживань, а також надання інформаційної та методичної допомоги 

студентам, викладачам та іншим категоріям громадян працював 
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консультаційний телефон.  

Керуючись Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання 

запобігання та виявлення корупції», з метою підвищення ефективності 

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у технікумі діє 

Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, 

створений наказом по технікуму від 11.12.2013 №48.  

У 2017 році директор пройшов підвищення кваліфікації в ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України за 

категорією «Директори коледжів, технікумів».   

Звіт розміщено на сайті технікуму за посиланням http://ccts.edu.ua/dostup-

do-publichnoyi-informatsiyi/  

 

Директор технікуму 

 

 

В.В. В’язовік   

                                    


