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Черкаський комерцiйний технiкум,  

заснований у 1963 роцi, має свою iсторiю i добрi 
освiтянськi традицiї. За 55 років тут 

пiдготовлено більше 20 тисяч фахiвцiв. Багато з 
них стали керiвниками пiдприємств та 

органiзацiй. 

Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 



 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 

Сьогоднi технiкум готує спецiалiстiв за п’ятьма 

спеціальностями для сфери торгівлі, ресторанного 

господарства та надання соціальних і туристичних 

послуг. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Директор технікуму Крикуненко Л.О.  

Навчально-виховний процес у технікумі здійснюють 
48 висококваліфікованих викладачів та майстрів 
виробничого навчання. З них 2 – кандидати наук,        

6 – викладачів-методистів, 5 – старших викладачів,          
23 –викладача має вищу категорію. 

 

Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 



Технікум є учасником презентаційного 

альманаху “Діловий імідж України. 

Економічний та інтелектуальний 

потенціал держави”.  

У 2005 році технікум нагороджений 

срібним знаком за досягнення високих 

успіхів у професійній діяльності, 

створення гідного міжнародного іміджу 

України та сприяння її інтеграції в 

європейський і світовий економічний 

простір. 

Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 



 

У 2009 році технікум нагороджений дипломом 

“За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і 

науки України”. 

Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 



Черкаський комерцiйний технiкум –  

це сучасний, з високим рiвнем органiзацiї 

навчально-виховного процесу державний 

навчальний заклад, який готує фахiвцiв, 

орiєнтованих на ринкову економiку України. 

Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 



 

Наш навчальний заклад запрошує на 

навчання за спеціальностями: 

«Туризм»; 

«Соціальна робота»; 

«Харчові технології»; 

«Фінанси, банківська справа та страхування»; 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 



Черкаський комерційний технікум 

Соціальна робота 

Якщо ви хочете працювати в: 

 — центрах зайнятості; 

— громадських організаціях; 

— управліннях Пенсійного фонду; 

— обласних військових комісаріатах; 

— центрах соціальних служб для  

     сім’ї, дітей та молоді; 

— відділеннях фонду соціального  

     страхування від нещасних           

     випадків та професійних  

     захворювань; 

— територіальних центрах з  

     обслуговування пенсіонерів,   

     одиноких  непрацездатних  

     громадян і інвалідів. 



Якщо вам властиві:  

делікатність і такт, товариськість і 

стресостійкість, якщо ви маєте організаторські 

здібності, а також педагогічно і психологічно 

грамотні,  

Черкаський комерційний технікум 

Соціальна робота 



обирайте спеціальність  

«Соціальна робота»! 

Термін навчання: на основі 11 класів - 2 роки;  

на основі 9 класів - 3 роки. 

Черкаський комерційний технікум 

Соціальна робота 



Умови вступу: 
на основі 9 класів – вступні екзамени:  

українська мова (диктант), історія України (тестування), 

на основі 11 класів – сертифікати ЗНО: 

українська мова та література, 

 історія України або математика або біологія 

Черкаський комерційний технікум 

Соціальна робота 



Черкаський комерційний технікум 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Якщо ви хочете працювати: 

— бухгалтером; 

— обліковцем з реєстрації  

     бухгалтерських даних. 

А в перспективі: 

— старшим бухгалтером; 

— головним бухгалтером; 

— ревізором; 

— аудитором; 

— економістом; 

— фінансовим директором, 

і навіть Міністром фінансів 

України. 



Черкаський комерційний технікум 

Фінанси, банківська справа та страхування 

обирайте спеціальність  

«Фінанси, банківська справа  

та страхування»! 

Термін навчання: на основі 11 класів - 2 роки;  

на основі 9 класів - 3 роки. 



Черкаський комерційний технікум 

Умови вступу: 
на основі 9 класів – вступні екзамени:  

українська мова (диктант), математика (тестування), 

на основі 11 класів – сертифікати ЗНО: 

українська мова та література,  

математика або історія України або англійська мова 

Фінанси, банківська справа та страхування 



Черкаський комерційний технікум 

Туризм 

Якщо ви хочете працювати: 

— менеджером туристичних агентств  
      та бюро подорожей; 
— помічником менеджера з  
      внутрішнього туризму, з  
      міжнародного туризму; 
— агентом з організації туризму,  
      дозвілля; 
— організатором та консультант   
      подорожей (екскурсій); 
— адміністратором туристичного  
      комплексу; 
— керуючим пансіонатом; 
— гідом-перекладачем,  
      екскурсоводом. 



Черкаський комерційний технікум 

Туризм 

обирайте спеціальність  

«Туризм»! 

Термін навчання: на основі 11 класів – 2,5 роки;  

на основі 9 класів – 3,5 роки. 



Черкаський комерційний технікум 

Туризм 

Умови вступу: 
на основі 9 класів – вступні екзамени:  

українська мова (диктант), історія України (тестування), 

на основі 11 класів – сертифікати ЗНО: 

українська мова та література,  

історія України або географія або англійська мова 



Черкаський комерційний технікум 

Харчові технології 

Якщо ви хочете працювати: 

— шеф-кухарем; 

— техніком-технологом; 

— керівником ресторану, кафе,  

     бару, їдальні; 

— майстром виробництва  

     кондитерських виробiв; 

— державним інспектором з якості  

     товару; 

— барменом, метрдотелем,  

     офiцiантом, кондитером; 

— завідувачем виробництва у  

      підприємствах ресторанного  

     господарства різних типів і форм   

     власності. 



Черкаський комерційний технікум 

обирайте спеціальність  

«Харчові технології»! 

Термін навчання: на основі 11 класів – 2,5 роки;  

на основі 9 класів – 3,5 роки. 

Харчові технології 



Черкаський комерційний технікум 

Умови вступу: 
на основі 9 класів – вступні екзамени:  

українська мова (диктант), математика (тестування), 

на основі 11 класів – сертифікати ЗНО: 

українська мова та література,  

математика або хімія або біологія 

Харчові технології 



Черкаський комерційний технікум 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Якщо ви хочете працювати: 

— керуючим магазину; 

— завідувачем складу; 

— рекламним агентом; 

— комерційним агентом; 

— завідувачем відділу, секції; 

— торговельним представником; 

— товарознавцем на підприємстві; 

— торговельним брокером  

      (маклером); 

— інспектором з контролю якості  

     продукції. 



Черкаський комерційний технікум 

обирайте спеціальність  

«Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність»! 

Термін навчання: на основі 11 класів – 2 роки;  

на основі 9 класів – 3 роки. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 



Черкаський комерційний технікум 

Умови вступу: 
на основі 9 класів – вступні екзамени:  

українська мова (диктант), математика (тестування), 

на основі 11 класів – сертифікати ЗНО: 

українська мова та література,  

математика або історія України або англійська мова 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 



Черкаський комерційний технікум 

Матеріально-технічна база 

Спеціалізовані  

комп’ютерні  

аудиторії 



Черкаський комерційний технікум 

Матеріально-технічна база 

Спеціалізовані 

аудиторії 



Черкаський комерційний технікум 

Матеріально-технічна база 

Спеціалізовані 

аудиторії 



Черкаський комерційний технікум 

Матеріально-технічна база 

Спеціалізовані 

аудиторії 



Черкаський комерційний технікум 

Матеріально-технічна база 

Спеціалізовані 

лабораторії 

Тренажерна   

зала 



Черкаський комерційний технікум 

Матеріально-технічна база 

Бібліотека та 

читальна зала 

Актова зала 



Черкаський комерційний технікум 

Матеріально-технічна база 

Гуртожиток 

Гуртожиток 



Черкаський комерційний технікум 

Матеріально-технічна база 

Їдальня 

Музей 



Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 

Запрошуємо на навчання  

до Черкаського комерційного технікуму  

енергійних, комунікабельних, працьовитих  випускників 
шкіл та інших навчальних закладів. 



Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 

Ми будемо раді бачити Вас серед студентів 

технікуму і можемо запевнити - Ви про це не 

пожалкуєте! 



Міністерство освіти і науки України 

Черкаський комерційний технікум 

Наша адреса:  

18008, м. Черкаси, вул. Смiлянська, 84 

 

Тел. 63-88-00, 63-89-25 

Факс (0472) 63-87-33 

 

Пiдготовчi курси: Тел. 63-88-00  

 

E-mail: ccts@ukrpost.ua 

Сайт: www.ccts.edu.ua 


