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Діяльність Черкаського інституту в 2016/2017 н.р. здійснювалась за всіма
напрямами,

передбаченими

Концепцією

інноваційного

розвитку

ДВНЗ

«Університет банківської справи» на 2010-2020 роки та Основними завданнями на
2016/2017 н.р., реалізація яких дозволяє імплементувати головні положення
Закону України «Про вищу освіту».
До

факторів,

що

визначили

діяльність

Черкаського

інституту

в

2016/2017 н.р. можна віднести:
- державну політику в сфері освіти і науки, вимоги якої були сформульовані в
документах Міністерства освіти і науки України;
- необхідність урахування наслідків військового конфлікту на Сході України,
стан національної економіки та дисбаланси професійної освіти та ринку праці;
- розуміння колективної та персональної відповідальності за підвищення якості
підготовки фахівців, розширення
комерціалізації

наукових

тематики та підвищення ефективності,

досліджень,

забезпечення

конкурентоздатності

інституту, а також виховання студентської молоді, збереження в колективі
високої морально-етичної атмосфери;
- зміцнення позицій

інституту на

регіональному рівні

у взаємодії

та

співробітництві з органами влади, фінансово-кредитними установами та
підприємствами, іншими навчальними закладами м. Черкаси та Черкаської
області.
ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ІНСТИТУТУ В ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ

▪

Позитивна оцінка діяльності Черкаського інституту за результатами

комплексної перевірки комісії Державної інспекції навчальних закладів України,
що працювала з 31 жовтня по 9 листопада 2016 р., надала впевненості у
правильному виборі пріоритетів і визначила основні напрямки діяльності,
показала й ряд проблемних моментів, над якими колектив інституту працював у
2016/2017 н.р. та буде працювати і в подальшому.
▪

Продовжено розширення освітніх програм:

Отримано ліцензії за новими спеціальностями освітнього рівня «бакалавр»
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– 073 «Менеджмент» (наказ МОН України № 111-л від 26.05.2017 р.),
121 «Інженерія програмного забезпечення» (наказ МОН України № 113-л від
2.06.2017 р.).
Успішно пройдено чергову акредитацію спеціальностей за освітнім рівнем
«бакалавр»: 071 «Облік і оподаткування» (сертифікат НД-ІІ № 2484297 від 6
червня 2017 р.) та 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (сертифікат
НД-ІІ № 2484296 від 6 червня 2017 р.) (наказ МОН України № 658 від 27 квітня
2017 р.). Термін дії сертифікату до 1 липня 2027 р.
Розроблено 8 освітніх програм, 8 навчальних і 37 робочих навчальних
планів;
▪

Розширено

довгострокових

угод

взаємодію
про

з

роботодавцями

співпрацю

із

шляхом

підприємствами,

укладання
установами,

організаціями з метою забезпечення освітніх програм базами для проходження
практики. У 2016/2017 н.р. продовжують діяти довгострокові угоди з
банківськими

установами,

зокрема,

з

ПАТ

«ОЩАДБАНК»,

ПАТ

«ПРИВАТБАНК», ПАТ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»,
ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» та ін., укладено 14 нових
договорів з установами м. Черкаси – ПАТ «СК Арсенал страхування», ПрАТ
«Коопзовнішторг», Сервісно-виробниче підприємство «Яна», Приватне сервісне
підприємство «Ньютон», ДП «Капро-Черкаси», ТОВ «Електра», ТОВ АПК
«МАЇС», ПАТ «Страхова група «ТАС», ПАТ «Європейський страховий альянс»,
Товариство з додатковою відповідальністю «АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ
«Інтеграл-техноімпекс», Черкаський обласний центр зайнятості, Черкаське
обласне комунальне підприємство «Фармація», Головне управління Національної
поліції в Черкаській області;
▪

Інтенсифіковано навчання з урахуванням доступності інформаційних

ресурсів і послідовним стимулюванням самостійної роботи студентів з
використанням

сучасних

інформаційних

технологій,

а

саме

системи

дистанційного навчання «Прометей» і «MOODLE»;
▪
освіти

Продовжено практику проведення навчальної практики здобувачів
в

середовищі

дворівневої

банківської

системи

(НТБС

УБС)

із
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застосуванням автоматизованої банківської системи «Б2» та програмного
комплексу ВПС «Енігма»;
▪
2016/2017

Здобуто за результатами Всеукраїнських студентських олімпіад у
н.р. визнання

найкращих

студентів з одержанням дипломів:

«Банківська справа» – 2 місце, «Інвестування» – 2 місце, «Страхова справа» – 2 і 4
місця, «Фінансовий менеджмент» – 4 місце, також отримано 2 грамоти за
найкращі теоретичні знання та розв’язання практичного завдання, а також
здобуто перемогу в ЮніОлімпіаді UniCredit банк;
▪

13 здобувачів вищої освіти отримували іменні академічні стипендії

(Президента України, Кабінету міністрів України, Національного банку України),
29 – соціальні стипендії (сироти, позбавлені

батьківського піклування,

внутрішньо переміщені особи, діти учасника бойових дій, інваліди).
▪

Студентами інституту взято участь у програмах семестрового обміну

Erasmus + K1, міжнародних стажуваннях і практиках, зокрема, в ЗО «Поліський
державний університет» (м. Пінськ, Республіка Білорусь), Краківському
економічному університеті (м. Краків, Республіка Польща), фінансово-кредитних
установах країн Європейського Союзу, а також у Міжнародному проекті «Ближче
до демократії» (Республіка Польща, Фонд молодіжних ініціатив), програмі WORK
AND TRAVEL USA, Літній практиці в Німеччині;
▪

Прийнято участь в оптимізації навчальних планів курсів підвищення

кваліфікації працівників ПАТ «Ощадбанк» з метою врахування профілю
ключових компетентностей, організаційно-нормативних положень здійснення
банківської

діяльності,

вимог

міжнародних

стандартів

тощо.

Здійснено

підвищення кваліфікації працівників ПАТ «Державний ощадний банк України» 34 особи;
▪

Виконувались 6 науково-дослідних робіт: у рамках Зведеного

тематичного плану науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської
справи» (3), зокрема 1 спільне наукове дослідження з зарубіжними навчальними
закладами (Республіка Узбекистан), ініціативні (3);
▪

Підвищено якість кадрового складу, протягом минулого року

захищено одну докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси
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і

кредит»

та

отримано

науковий

ступінь

доктора

економічних

наук,

продовжується підготовка 2 докторських і 2 кандидатських дисертацій
економічного спрямування;
▪

Підвищено кваліфікацію викладачів кафедр фінансів та банківської

справи (4 особи) – за програмою вдосконалення викладання фахових дисциплін,
економіки та управління (7 осіб), кафедри права і соціально-гуманітарних
дисциплін (3 особи), а також адміністративного персоналу з питань безпеки
життєдіяльності (1 особа). Стажування на базі вітчизняних вищих навчальних
закладів здійснили 2 особи та міжнародне стажування на базі провідного
державного університету Республіки Казахстан (1 особа);
▪

Проведено

на

базі

інституту

Міжнародну

науково-практичну

конференцію «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації
фінансових ринків» (в Інтернет-форматі), Всеукраїнську науково-практичну
конференцію студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в
умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів», круглі столи на тему
«Актуальні проблеми функціонування ринку фінансових послуг України в умовах
економічної нестабільності», «Роль кредитно-інвестиційних інструментів та
механізмів у соціально-економічному розвитку України». Видано 4 збірники
матеріалів науково-практичних конференцій та круглих столів;
▪

Взято участь науково-педагогічними працівниками інституту в

109 наукових заходах, із них у 59 міжнародних;
▪

Науково-педагогічні

працівники

інституту

входять

до

складу

спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій і галузевих конкурсних комісій
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних
і гуманітарних наук за напрямами «Економіка та управління підприємствами» та
«Історичні науки»;
▪

Підготовлено та видано 2 монографії, 4 збірки матеріалів науково-

практичних конференцій та круглих столів, опубліковано 90 наукових статей, із
них 5 закордоном, 130 тез доповіді, із них 18 закордоном;
▪

Забезпечено

вихід

чергових

номерів

міжнародного

науково-

практичного журналу «Фінансовий простір», який включено до провідних
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міжнародних

наукометричних

баз

–

EBSCO

Publishing

(штаб-квартира

Масучусетс, США); Open Academic Journal Index (OAJI) (США); EBSCO
Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI), CiteFactor (США),
Universal Impact Factor (Австралія), ResearchBib (Японія);
▪

Забезпечено участь 447 студентів у 110 наукових заходах, із них у

48 міжнародних конференціях; 2 міжнародних конкурсах, результатом чого є
333 наукові праці, у тому числі 26 науково-пошукові роботи і 8 статей;
▪

Здобуто за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності
«Гроші, фінанси і кредит» диплом III ступеня. За підсумками Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка отримано дипломи II ступеня;
▪

Уперше

взято

участь

у

Національному

конкурсі

відео-робіт

«Фінансова грамотність», який проводив Центр «Розвиток КСВ» за підтримки
компанії Visa (м. Київ) та у Міжнародному студентському конкурсі «Many
Languages, One World», організованого Компанією ELS Educational Services за
ініціативи ООН і Міжнародному конкурсі «Shakespeare Competition» від
Видавництва «Макміллан».
▪

Проведено

52

інтерактивних

заняття

із

курсу

«Фінансова

грамотність» у 36 загальноосвітніх школах, технікумах і коледжах м. Черкас і
Черкаської області та 2 загальноосвітніх школах м. Кременчук, всього охоплено
946 учнів віком від 5 до 16 років і 108 студентів.
▪

Відзначено нагородами – дипломами за І місце в змаганнях з

волейболу серед жінок за програмою IV Спортивних ігор Черкаської області
серед вищих навчальних закладів у 2017 році, ІІІ місце в змаганнях на човнахдраконах серед вищих навчальних закладів м. Києва. В рамках договору про
співпрацю з Чорноморським національним університетом ім. Петра Могили
проведено «Фестиваль фінансового здоров’я» (м. Миколаїв, 10-12 листопада 2016
року), частиною якого стали спортивні змагання з волейболу та баскетболу. В
спортивних змаганнях команди інституту впевнено зайняли лідерські позиції як з
волейболу (1 місце), так і з баскетболу (1 місце);
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▪

представлено

експозицію

інституту

та

видавництва

ДВНЗ

«Університет банківської справи» на Черкаському книжковому фестивалі, який
проводився на базі Черкаської обласної філармонії.

ЯКІСТЬ КОНТИНГЕНТУ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» здійснює
освітню діяльність, керуючись Законами України “Про освіту”, “Про вищу
освіту”, відповідних Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних
документів щодо вищої освіти в Україні, а також регламентуючих нормативних
документів ДВНЗ «Університет банківської справи».
У 2016/2017 н.р. працівники Черкаського інституту прийняли участь у
розробці та введенні в дію локальних актів ДВНЗ «Університет банківської
справи».
Характеристика освітніх програм, що реалізуються в Черкаському інституті
Освітній
ступінь
Перший
(бакалавр)

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування
08 Право

Другій
(магістр)

07 Управління та
адміністрування

Назва програми
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
073 Менеджмент
081 Право
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
073 Менеджмент

У 2016/2017 н.р. до розробки освітніх програм залучено провідних фахівців
фінансово-кредитних установ, підприємств та організацій м. Черкаси.
Контингент Черкаського інституту формується за результатами вступної
кампанії. У 2016 р. Черкаському інститут було надано 125 бюджетних місць за
програмами освітніх рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр», тобто обсяги
бюджетного замовлення збільшено порівняно з 2015 р.
Аналіз регіональних особливостей вступу 2016 р. показав, що загально
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скоротилася частка вступників Центрального регіону до 14,2% проти 15% у
2015 р. Частка абітурієнтів Черкаського регіону з пріоритетом «1» становила
46,6% проти, наприклад, 79,9% та 81% – у Харківській і Львівській областях,
52,5% – м. Київ і Київська область відповідно. Частка зарахованих за 1-3
пріоритетами становила в Черкаській області 75,7% проти 56,8% та 54,7% – у
Харківській та Львівській областях, 75,2% – м. Київ і Київська область
відповідно1. Відхилення балів ЗНО абітурієнтів-бюджетників Черкаської області
від середнього рівня по країні становить (-0,53), абітурієнтів-контрактників – (0,23). Середнє значення результатів ЗНО (бал) Черкаського інституту – 152.7,
середнє значення бала документів про повну загальну середню освіту (бал) – 9.3.
Зі спеціальності «Право» загальний конкурс становив 4.38 (ліцензований обсяг 34,
обсяг державного - 10), конкурс за держзамовленням - 14.9. Частка заяв
абітурієнтів за 1 пріоритетом – 11, 1-3 пріоритетами становила 40 зі 149 заяв або
27%. Проте зарахованих абітурієнтів за цією категорією лише 5 осіб, а за
1 пріоритетом – 2 особи. Максимальний бал ЗНО до зарахування 173.125, а
мінімальний – 126.6. Зі спеціальності «Облік і оподаткування» загальний конкурс
становив 3.28 (ліцензований обсяг 32, обсяг державного - 16), конкурс за
держзамовленням - 6.56. Частка заяв абітурієнтів за 1 пріоритетом – 11, 1-3
пріоритетами становила 32 зі 105 заяв або 30.5%. Проте зарахованих абітурієнтів
за цією категорією лише 6 осіб, а за 1 пріоритетом – 5 осіб. Максимальний бал
ЗНО до зарахування 169.8, мінімальний – 118.25. Результати зарахування
абітурієнтів на перший курс бакалаврату та магістратури за спеціальностями
надано на рис. 1-2.
Право

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та
страхування
0

5

10

Державне замовлення

15

20

25

30

35

Комерційна

Рис. 1 Розподіл абітурієнтів, зарахованих на перший курс бакалаврату
1 Вибір абітурієнтів 2016 року: регіональний аналіз [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://cedos.org.ua/en/osvita/vybir-abituriientiv-2016-roku-rehionalnyi-analiz
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за спеціальностями

Фінанси, банківська справа та
страхування (спеціаліст)
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Облік і оподаткування
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Рис. 2 Кількість абітурієнтів, зарахованих на перший курс магістратури

Станом на 29.06.2016 року освітньою діяльністю в Інституті охоплено 596
осіб (286 – за кошти фізичних і юридичних осіб, 106 – за кошти НБУ, за рахунок
державного замовлення – 204), з них 532 особи – здобувачі вищої освіти денної
форми навчання, 64 – заочної (табл. 1-3).
ТАБЛИЦЯ 1
Контингент здобувачів вищої освіти
Кількість осіб
Форми навчання
станом на 01.10.2016
станом на 29.06.2017
Денна
626
532
Заочна, екстернатна
102
64
Перепідготовка
0
0
Всього
728
596
ТАБЛИЦЯ 2
Чисельність здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями
Рівень вищої освіти
Станом на 01.10.2016 Станом на 29.06.2017
денна
заочна
денна
заочна
Перший (бакалаврський)
420
7
417
7
Другий (магістерський)
198
90
107
52
Спеціаліст (перепідготовка)
8
5
8
5
Всього
626
102
532
64
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ТАБЛИЦЯ 3
Чисельність здобувачів вищої освіти за професійним спрямуванням
Кількість, осіб
Професійне спрямування
станом
станом
на 01.10.2016
на 29.06.2017
Фінанси, банківська справа
474
377
та страхування
Облік і оподаткування
160
126
Менеджмент
35
34
Право
59
59
Всього
728
596
Гендерний склад контингенту здобувачів вищої освіти протягом останніх
років залишається стабільним, тобто 39% становлять жінки.

У тому числі
жінок
39%

Усього
навчається
61%

Рис. 3 Гендерна структура здобувачів вищої освіти

ТАБЛИЦЯ 4
Кількість здобувачів вищої освіти, які отримали диплом з відзнакою
Рівень вищої
освіти
Перший
(бакалаврський)
Другий
(магістерський)

Банківська справа
денна
10
13

заочна
-

Фінанси і кредит
денна
2
4

заочна
-

Облік і аудит
денна
4
11

заочна
-

Менеджмент
денна
3

Результати захисту дипломних робіт здобувачів вищої освіти свідчать, що
в цілому показники успішності знаходились у межах нормативних (табл. 5-6).
Якість захисту дипломних робіт здобувачів освіти освітнього ступеня «магістр»
денної та заочної форми становила в середньому 96,42% і 97,43%.
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ТАБЛИЦЯ 5
Якісні показники захисту дипломних робіт здобувачами вищої освіти
другого (магістерського) освітнього рівня
Якісна успішність, %

Абсолютна успішність, %

Денна форма
Заочна форма Денна форма
Спеціальність «Банківська справа»

Заочна форма

100

92,3
100
Спеціальність «Фінанси і кредит»

100

96,5

100
100
Спеціальність «Облік і аудит»

100

95,83

100
100
Спеціальність «Менеджмент»
100

100

93,33

-

ТАБЛИЦЯ 6
Якісні показники захисту дипломних робіт освітнього рівня «спеціаліст»
спеціальність «Банківська справа»
Якісна успішність, %
денна форма
100

заочна форма
100

Абсолютна успішність, %
денна форма
100

заочна форма
100

Середній бал
денна форма
4,38

заочна форма
4,60

У рамках поточної роботи здійснюється моніторинг працевлаштування
випускників, який спрямований на вивчення каналів зайнятості, виявлення
напрямів підготовки, що найбільш затребувані на ринку праці, а також проблемні
питання, які заважають працевлаштуванню випускників.
У Черкаському інституті 26 травня 2017 р. було проведено презентаційні
заходи Центром працевлаштування та розвитку кар’єри. Модератором ярмарку
вакансій виступила директор Черкаського центру зайнятості О.М. Щербак. До
участі долучилися провідні банківські установи, підприємства та організації,
зокрема: ПАТ «Державний ощадний банк України», Черкаське регіональне
управління ПАТ «Укрсиббанк», Навчальний центр підготовки молодших
спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора
І. Момота, Головне управління Національної поліції в Черкаській області, ПАТ
«Черкаський шовковий комбінат», ТОВ «КЦУ».
Станом на 21.06.2017 р. вищу освіту здобули 139 осіб освіти, з яких
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93 працевлаштовані, що становить 67% (табл. 7). У минулому році цей показник
дорівнював 69,39%. Зниження цього показника можна пояснити ускладненням
загального економічного становища в країні.
ТАБЛИЦЯ 7
Випуск і працевлаштування випускників-магістрів 2017 р.

К-сть працевлаштованих

%
працевлаштов
аних

Випущено

К-сть працевлаштованих

%
працевлаштов
аних

Випущено

К-сть працевлаштованих

%
працевлаштов
аних

Випущено

станом на
21.06.2017

93

78

83,9

92

60

65,2

147

102

69,39

139

К-сть працевлаштованих
%
працевлаштов
аних

станом на
17.06.2016

2014 р.

Випущено

2013 р.

93

67

В Інституті загалом вибудувано цілісну, гнучку та логічно узгоджену
систему організації освітнього процесу, яка за умов дотримання її вимог
уможливлює надання якісної вищої освіти в непростих умовах сьогодення.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ДВНЗ
«Університет банківської справи», при реалізації освітніх програм здійснюється
моніторинг якості освіти шляхом поточних, проміжних і підсумкових атестацій
здобувачів освіти (табл. 8).
ТАБЛИЦЯ 8
Успішність за результатами екзаменаційних сесій 2016/2017 н.р.
Освітній ступінь
бакалаври
магістри
спеціалісти
Всього по інституту

денна форма навчання
Абсолютна
Якісний
успішність
показник
(%%)
(%%)
90,01
39,24
97,93
56,53
100
50
93,97
47,885

заочна форма навчання
Абсолютна
Якісний
успішність
показник
(%%)
(%%)
100
91,5
98,5
70,09
100
60
99,25
80,795

На засіданнях кафедр постійно обговорюються результати зимових і літніх
екзаменаційних сесій. Упродовж навчального року велика увага приділялася
підвищенню якості підготовки з підвищенням вимог до оцінки реальних знань і
навичок

студентів.

Підвищенню

якості

навчання

сприяє

активізація

індивідуальної роботи зі студентами із застосуванням сучасних педагогічних
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методик для зниження рівня академічної заборгованості та підвищення рівня
якості навчання студентів. Продовжує розвиватись єдине інформаційно-освітнє
середовище Черкаського інституту. Постійно оновлюється інформаційна база
навчальних ресурсів усіх спеціальностей, доступ до яких здійснюється через
систему дистанційного навчання «Прометей». Взаємодія між здобувачами та
науково-педагогічними працівниками послідовно збільшується за рахунок
активізації використання Інтернету і освітньої платформи MOODLE. Проте
подальшої уваги потребує розширення форм комунікаційної взаємодії, зокрема, за
рахунок блогів, чатів, опитувань, а також розробка електронних курсів освітніх
програм з послідовним збільшенням в їх структурі активних елементів – HTMLсторінок, гіперпосилань, презентацій SCROM, відеоконференцій BigBlueButton.
Підготовка навчально-методичного забезпечення мала системний характер і
була спрямована, перш за все, на оновлення навчально-методичних комплексів
навчальних

дисциплін.

спеціальностей

Так,

удосконалено

«Фінанси, банківська

методичне

забезпечення

справа та страхування», «Облік

і

оподаткування» освітнього рівня «бакалавр», які в 2016/2017 н.р. пройшли
чергову акредитацію, розроблено методичне забезпечення зі спеціальностей
121 «Інженерія програмного забезпечення» та 073 «Менеджмент» освітнього
рівня «бакалавр», які пройшли первинне ліцензування.
Запроваджено

нові

форми

самостійної

роботи:

навчальний

квест,

віртуальний вебінар, презентація робіт студентів (індивідуально, командно),
форуми для обговорення, опрацювання різноманітної економічної інформації з
різних джерел, у тому числі міжнародних інформаційних порталів.
Крім того, в рамках співпраці 10-12 листопада 2016 р. студенти Черкаського
інституту відвідали Чорноморський національний університет ім. Петра Могили.
В рамках візиту була проведена екскурсія на одне з провідних підприємств
Миколаївщини з іноземними інвестиціями Миколаївське відділення ПАТ «САН
ІнБев Україна», що входить до міжнародної корпорації Anheuser-Busch InBev, під
час якої були розглянуті проблемні питання фінансового оздоровлення та
розвитку вітчизняних підприємств.
Поглибленню практично-орієнтованого навчання сприяє також проведення
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таких заходів:
У вересні 2016 р. здобувачі освіти прослухали цикл гостьових лекцій на
тему «Публічні закупівлі в Україні» Стародубцева О.Є., директора департаменту
держзакупівель Міністерства економіки та розвитку України.
Гостьова лекція Вишневського І.І., начальника відділу захисту прав
вкладників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на тему «Захист прав
вкладників банків і фінансові злочини» (9 листопада 2016 р.).
Жвавий інтерес викликала презентація-тренінг засновника організації
Bitcoin Foundation Ukraine і агентства KUNA Михайла Чобанян на тему:
«Blockchain і Bitcoin. Твій шанс в технології, що змінюють світ» у режимі відео
конференцзв’язку. Учасники заходу обговорили питання історії блокчейна та
біткоіна, сфери перспективи розвитку блокчейна в Україні (2 березня 2017 р.).
У рамках проведення тижня з фінансової грамотності Global Money Week
студенти Університету банківської справи зустрілися з Віктором Ющенком –
Президентом України (2005-2010 рр.), екс-головою Національного банку України
(1993-2000 рр.) у режимі відеоконференцзв’язку. Питанням зустрічі було
обговорення економічної ситуації в країні (29 березня 2017 р.).
Видатні особистості, з якими відбулися зустрічі здобувачів освіти в 2016/2017 р.н.
Віктор Ющенко –
Президент
України
(20052010 рр.),
ексголова
Національного
банку
України
(1993-2000 рр.)

Вагомою

складовою

підвищення

Степан Павлюк,
академік
Національної
академії наук
України, директор
Інституту
народознавства НАН
України, професор

якості

підготовки

спеціалістів

є

організація навчального процесу, враховуючи вимоги роботодавців щодо рівня
професійних та особистісних якостей випускників. Важливу роль у практичній
підготовці студентів інституту відіграє навчально-тренувальний банк (далі НТБ)
«Славутич». Студенти, які працюють в поза навчальний час отримують практичні
навички роботи в банківській установі та досвід роботи в колективі, що є
важливим фактором при працевлаштуванні випускників.
14

НТБ

«Славутич»

продовжує

співпрацю

з

питань

удосконалення

професійних навичок студентів з Всеукраїнською Асоціацією УНЦ НТФ
«Централь», та утримує позиції єдиного навчального банку України, що
забезпечує обслуговування клієнтів-юридичних осіб, якими є навчальнотренувальні фірми навчальних закладів України та працює в Автоматизованій
банківській системі «Б2».
Протягом 2016/2017 н.р. у НТБ «Славутич» функціонувало 11 підрозділів і
2 комітети; пройшли практичну підготовку більше 60-ти студентів, якими
відпрацьовано 2184 годин. За звітний рік, було проведено 4264 банківських
документів за різними напрямками роботи; відкрито 15 банківських днів, за
якими складено баланси та сформовано банківські документи.
Також, у звітному році реалізовано два проекти з проходження 2-рівневого
навчально-тренувального банківського Квесту, як інноваційного банківського
практикуму; розпочав роботу юридичний відділ; розроблено та впроваджено
проект привілейованих платіжних карток «GOLD»; проведено 18 майстер-класів,
5 конкурсів і тренінгів тощо з питань практичної роботи в АБС «Б2», здійснення
операцій з корпоративними клієнтами, організації та ведення документообігу
банківської установи тощо.
Кращим студентом Університету 2016/2017 н.р. з практичної підготовки
визнано директора НТБ «Славутич» Михайлову Л., яка виборола 1-ше місце в
конкурсі та отримала диплом Університету.
За підсумками навчального року було видано 7 Сертифікатів працівникам
НТБ - випускникам інституту про те, що вони отримали досвід практичної роботи
в період навчання в інституті, що буде сприяти їх працевлаштуванню. Загальні
підходи до організації навчального процесу в поєднанні з практичною
підготовкою студентів є пріоритетним завданням нашого інституту.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 09 грудня
2016 року № 1495 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у
2016/2017 навчальному році» та згідно Графіка проведення 1 і 2 турів І етапу
Всеукраїнської

студентської

олімпіади

у

2016/2017

ДВНЗ

«Університет

банківської справи»:
15

- проведено

індивідуальну

роботу

зі

студентами

щодо

виявлення

обдарованої молоді для участі в заходах у формі індивідуальних консультацій з
навчальних

дисциплін,

включених

до

переліку

дисциплін/спеціальностей

Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017;
- організовано участь 221 студента в І турі Всеукраїнської студентської

олімпіади 2016/2017 н.р. Варто зазначити зростання активності студентської
молоді (табл. 9) та вагомі здобутки участі:
1. Диплом ІІ ступеня – Соколенко Віталіна Олександрівна (Банківська справа);
2. Диплом ІІ ступеня – Песоцька Ксенія Валеріївна (Інвестування);
3. Диплом ІІІ ступеня – Соколенко Віталіна Олександрівна (Страхова справа);
4. Диплом VІ ступеня – Литвиненко Олеся Володимирівна (Фінансовий

менеджмент)
5. Диплом VІ ступеня – Литвиненко Олеся Володимирівна (Страхова справа).

ТАБЛИЦЯ 9
Аналітична інформація про участь у Всеукраїнських студентських
олімпіадах
Кількість учасників
Тур/етап

2015-2016
н.р.

2016-2017
н.р.

І тур
І етапу (ЧННІ)

163 / 43

221 / 45

ІІ тур
І етапу (ДВНЗ
«УБС»)

15

14

ІІ етап

8

7

Нагороди
2015-2016 н.р.
13 – І місць;
17 – ІІ місць;
13 – ІІІ місць.
6 – І місць;
3 – ІІ місць;
6 – ІІІ місць.
1 – І місце;
1 – ІІІ місце;
1 – IV місце;
5 грамот.

2016-2017 н.р.
15 – І місць;
15 – ІІ місць;
15 – ІІІ місць.
6 – І місць;
4 – ІІ місць;
4 – ІІІ місць.
2 – ІІ місце;
1 – ІІІ місце;
2 – IV місце;
2 грамоти

Коефіцієнт
активності
студентів
у 2016-2017 н.р.

37,08 %

У подальшому плануємо продовжити розширення напрямів участі у
Всеукраїнській студентській олімпіаді, пошуку та впровадження нових підходів
індивідуальної роботи зі студентами для зміцнення набутих та одержання нових
лідерських позицій.
Успішні студенти поряд з академічними та соціальними стипендіями мають
можливість брати участь у конкурсі стипендіальних програм різного рівня, мета
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яких – підтримка талановитої студентської молоді (табл. 10).
ТАБЛИЦЯ 10
Види стипендіальних програм в Черкаському інституті
для здобувачів вищої освіти
Вид стипендіальної програми
Академічна стипендія Кабінету міністрів України
Академічна стипендія Президента України
Іменні стипендії Національного банку України

Кількість стипендій
2
1
10

У звітному періоді Інститут надавав освітні послуги з підвищення
кваліфікації. За програмою підвищення кваліфікації в 2016/2017 н.р. навчалися 34
слухача – працівники ПАТ «Державний ощадний банк України». Зокрема, у
вересні 2016 року 15 осіб проходили курси підвищення кваліфікації працівників
підрозділів ревізій і контролю, у жовтні 2016 року – 19 осіб завідувачів ТВБВ,
начальників операційних відділі. До проведення навчальних занять зі слухачами
курсів кваліфікації залучалися висококваліфіковані фахівці банківської сфери. Усі
слухачі успішно завершили навчання на згаданих вище курсах та отримали
свідоцтво про підвищення кваліфікації.
Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» у
квітні 2017 року було проведено роботу щодо оптимізації навчальних планів
курсів підвищення кваліфікації працівників АТ «Ощадбанк», що здійснювалося в
контексті визначення потреби та потенціалу програми, переоцінки профілю
ключових компетентностей, які отримує слухач у результаті підвищення
кваліфікації. В оновлених планах враховано вплив змін організаційнонормативних положень здійснення банківської діяльності, а також актуалізації
вимог міжнародних стандартів, що обумовлюють рівень компетентностей та
результатів навчання за кожним модулем навчання.
Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту
на 2017/2018 н.р. з організаційної та навчально-методичної роботи вважати:
1. успішне проходження акредитації спеціальності 081 «Право» освітнього
ступеня «бакалавр»;
2. розширити спектр програм підвищення професійної кваліфікації;
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3. продовжити
середовища,

вдосконалення

електронного

організаційно-методичного

інформаційно-освітнього

забезпечення

дистанційної

форми

навчання за рахунок активних форм – блогів, чатів, опитувань, а також розробку
електронних курсів освітніх програм з послідовним збільшенням в їх структурі
активних елементів – HTML-сторінок, гіперпосилань, презентацій SCROM,
відеоконференцій BigBlueButton;
4. поширити залучення до освітнього процесу, зокрема розробки освітніх програм
і навчальних планів, програм підвищення кваліфікації, читання гостьових
дискусійних лекцій, проведення вебінарів, тренінгів, спільних наукових заходів
тощо, керівного складу та провідних фахівців органів місцевого самоврядування,
фінансово-кредитних установ, підприємств, організацій, фірм тощо;
5. продовжити практику проведення лекцій для здобувачів вищої освіти
гостьовими лекторами з числа вітчизняних і зарубіжних науковців, фахівців з
економіки в режимі відеоконференцзв’язку;
6. продовжити

проведення

навчальної

практики

студентів

у

середовищі

дворівневої навчально-тренувальної банківської системи;
7. запровадити викладання викладачами інституту окремих навчальних дисциплін
на іноземній мові;
8. поширити практику захисту магістерських дипломних робіт іноземною мовою,
а також на підприємствах і фінансово-кредитних установах у рамках угод про
співпрацю;
9. продовжити роботу з моніторингу та формування бази даних випускників з
кластерізацією за каналами зайнятості, більш активно використовувати
інформаційні ресурси для інформування випускників про стан ринку праці,
посилити консультаційну роботу з питань їх самопрезентації, розширити перелік і
наповнити новим змістом організаційні заходи сприяння працевлаштуванню за
участю Черкаського обласного центру зайнятості та роботодавців;
10. розвивати багатоканальне інформаційне супроводження абітурієнтів на
регіональному рівні з питань вступу до Черкаського інституту, нові напрями в
роботі зі школами та форми довузівської роботи – залучення учнівської молоді як
волонтерів та/або учасників до заходів ДВНЗ «Університет банківської справи»,
проведення олімпіад, командних змагань, турнірів, фестивалів, наукових
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досліджень для виявлення та підтримки талановитих школярів.

ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
Станом на 01.06.2017 р. освітній процес забезпечували 72 науковопедагогічних працівника (60 – штатних, 12 – сумісників). Частка науковопедагогічних працівників, які мають науковий ступінь кандидата та доктора наук,
становить 82,2%, зокрема: кандидати наук – 68,5%, доктори наук – 13,7%
(табл. 11, рис. 4).
ТАБЛИЦЯ 11
Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників Інституту, осіб
(станом на 01.06.2017)
Чисельність штатних
науково-педагогічних
працівників
60

докторів
наук,
професорів
7

У тому числі
кандидатів
навчаються в
наук,
аспірантурі
доцентів
42
1

навчаються в
докторантурі
-

-

З метою обміну досвідом і впровадження сучасних педагогічних технологій,
результатів наукових досліджень в освітній процес на кафедрах інституту
викладачами проведено 41 науково-методичний семінар.
Протягом 2016/2017 н.р. з метою підвищення педагогічної майстерності на
кафедрах проведено 9 методичних семінарів. Широка тематика семінарів
охоплювала: «Предметно-мовне інтегроване навчання», «Використання дискусії
як методу навчання», «Дидактичний аспект навчально-пізнавальної діяльності у
вищій школі», «Використання ТЗН у викладанні БЖД», «Проектний метод у
навчанні англійської мови для професійних цілей», «Особливості викладання
правових дисциплін в малих групах», «Деякі аспекти ступеневої підготовки
фахівців у вищих економічних навчальних закладах», «Критерії оцінки творчої
активності та професійної компетентності педагога» тощо.
Крім того, взято участь у 131 Міжнародній науково-практичній конференції
«Проблема гармонійного розвитку людини в контексті специфіки сучасної освіти
і процесів соціалізації» (жовтень 2016 р.), 138 Міжнародній науково-практичній
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конференції «Проблеми виховання і навчання в контексті сучасних умов
об'єктивного ускладнення процесів соціальної адаптації особистості» (лютий 2017
р.), 145 Міжнародній науково-практичній конференції «Питання формування
адекватних критеріїв оцінки знань і поведінки особистості на різних етапах її
життєдіяльності» (червень 2017 р.), які проводились Міжнародною Академією
Наук і Вищої Освіти (Великобританія, м. Лондон). За результатами участі в цих
конференціях доцент Мукомел С.А. здобула срібний диплом, срібний знак,
бронзовий диплом і грошові премії.

48 48
42

35
24
18
9 10

4

13

11

10

7

докторів наук

кандидатів наук

2009/2010

2014/2015

11 12
7

без наукового зовнішні сумісники
ступеня, вченого
звання
2015/2016

2016/2017

Рис. 4 Динаміка підвищення якості кадрового складу (станом на 01.06.2017 р.)

Підвищення якості кадрового складу забезпечується шляхом захисту
дисертаційних робіт і отримання вчених звань. Так, у 2016/2017 н.р. захищено
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі
спеціальності «Гроші, фінанси і кредит». Науково-педагогічними працівниками
інституту здійснюється підготовка трьох дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук та двох дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук.
Науково-педагогічні

працівники

Інституту

входять

до

складу

спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня:
за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» К 38.134.01 Миколаївського
державного університету імені В.О. Сухомлинського (Гордуновський О.М., д.і.н.,
20

доцент); за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» К
26.820.04

Київського

транспорту (Засядько А.А.,

університету
д.т.н.,

економіки

професор);

за

і

технологій

спеціальністю

08.00.01

«Економічна теорія та історія економічної думки» К 26.055.05 Київського
національного торговельно-економічного університету (Пустовійт Р.Ф., д.е.н.,
професор);

за

спеціальністю

21.04.02

«Економічна

безпека

суб’єктів

господарської діяльності» К 73.053.05 у Черкаському національному університеті
ім. Богдана Хмельницького (Богуславська С.І., к.е.н., доцент); за спеціальністю
13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» Д 73.053.04 Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького (Артюшенко А.О.,
д.пед.н., професор).
Основними завданнями на 2017/2018 н.р. з підвищення рівня та якості
кадрового потенціалу:
1. активізувати процес стажування НПП у фінансових структурних підрозділах
суб’єктів господарювання, фінансово-кредитних установах, органах державної
влади, вищих навчальних закладах;
2. забезпечення збереження та розвиток кадрового потенціалу за рахунок
впровадження

системи

мотивації

професійного

зростання,

підвищення

академічної мобільності викладачів, підтримки наукових колективів тощо;

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукова робота Інституту виконувалася відповідно до основних засад
Концепцій інноваційного розвитку на 2010-2020 роки, розвитку наукової школи
Університету банківської справи і здійснювалася відповідно до Законів України
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», загального плану роботи
Університету та Інституту на навчальний рік.
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Головними напрямами наукової роботи в Інституті є:
♦ виконання науково-дослідних робіт у рамках розвитку наукових шкіл ДВНЗ
«Університет банківської справи»;
♦ подання заявок на участь у конкурсі науково-дослідних робіт, що
виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету;
♦ підготовка та друк монографій, підручників і навчальних посібників,
наукових статей, у т.ч. науковометричних базах Scopus і Web of Science, тез
доповідей;
♦ подальше формування наукового потенціалу Інституту шляхом підготовки
та захисту дисертаційних робіт;
♦ організація та проведення наукових заходів на базі Інституту;
♦ участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях,
семінарах тощо.
♦ залучення та стимулювання студентів до науково-дослідної роботи,
підтримку їх ініціатив;
У 2016/2017 н.р. науково-педагогічні працівники Інституту взяли участь у
виконанні науково-дослідних робіт, у тому числі:
- у фундаментальному дослідженні, що виконується за рахунок видатків
загального фонду державного бюджету:
♦ «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі
країни»;
- згідно Зведеного тематичного плану науково-дослідної роботи ДВНЗ
«Університет банківської справи»:
♦ «Теорія та методологія оцінки якості облікової інформації» (№ ДР
0115U002681);
♦ «Соціально-економічні проблеми в освіті та науці» (№ ДР 0115U002683);
♦ «Реформування фінансово-кредитної системи: методологія та практика»
(№ ДР 0115U005652) (за участю науково-педагогічних працівників кафедри
«Фінансових і страхових послуг» Самаркандського інституту економіки та
сервісу, Республіка Узбекистан).
- ініціативні внутрішньоінститутські та кафедральні науково-дослідні роботи:
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♦ «Сучасний стан та вектори реформування ринку кредитно-рейтингових
послуг України»;
♦ «Використання математичних методів, моделей та інформаційних
технологій у дослідженні фінансово-економічних систем»;
♦

«Підвищення

надійності

інтернет-платіжних

систем

на

основі

комбінаційного хешування».
Провідними науковцями Інституту здійснено опонування 7 дисертацій,
підготовлено 2 рецензії на дисертації, 7 відгуків на автореферати; надано рецензій
на 1 монографію, 1 навчальний посібник, 3 навчальних програми, в тому числі
2 дипломні роботи. Підготовлено 2 колективні монографії, продовжується робота
над підготовкою 3 навчальних посібників.
Забезпечено участь науково-педагогічних працівників у 108 наукових
заходах із них у 59 міжнародних. Результатом є публікація 93 наукових статей, із
них 3 у Scopus і Web of Science та 5 закордоном, 130 тез доповіді, в тому числі 18
закордоном.
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Кількість монографій, опублікованих штатними науково-педагогічними і науковими працівниками ВНЗ
Кількість наукових праць, опублікованих у престижних і визнаних зарубіжних виданнях штатними науковопедагогічними і науковими працівниками, аспірантами і докторантами ВНЗ
Кількість наукових праць, опублікованих у наукових фахових виданнях України штатними науково-педагогічними і
науковими працівниками, аспірантами і докторантами ВНЗ
Кількість публікацій студентів

Рис. 5 Динаміка показників наукової діяльності у відповідних навчальних періодах

За результатами самоаналізу бібліометричних профілів НПП у системі
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Google Scholar відсоток сформованих профілів від загальної кількості НПП
становить 85 %, а середній h-індекс – 2,04. h-індекс до 5 мають 86,3% та до 10 13,7 % НПП.
Продовжується робота по формування репозитарію Черкаського інституту,
який на сьогодні налічує 236 публікацій, викладачів 44.
У 2016/2017 н.р. студентами інституту взято участь у 110 наукових заходах,
із них у 48 міжнародних конференціях; 2 міжнародних конкурсах, кількість
учасників склала 447 осіб. Підготовлено і опубліковано 333 наукові праці, у тому
числі 26 науково-пошукові роботи і 8 наукових статей.
За результатами II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. зі
спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» отримано 1 диплом III ступеня
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
За підсумками Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка отримано диплом II ступеня (наказ
МОН України від 04.04.2017 р. № 429).
Уперше студенти інституту взяли участь у Національному конкурсі відеоробіт «Фінансова грамотність», який проводив Центр «Розвиток КСВ» за
підтримки компанії Visa (м. Київ), Університетському конкурсі наукових робіт
студентів аспірантів, докторантів та молодих вчених «Інноваційні технології
зміцнення

грошово-кредитної

системи»

(ДВНЗ

“Університет

банківської

справи”), Вікторині (конкурс рефератів) з історії, географії, культури та економіки
Республіки Індонезія (м. Кременчук).
У цьому навчальному році за підсумками Всеукраїнського конкурсу
дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і
оподаткування» (освітній рівень - магістр) отримано диплом II ступеня
(Житомирський державний технологічний університет, 29.11.2016 р.).
Уперше взято участь у Міжнародному студентському конкурсі «Many
Languages, One World», організованого Компанією ELS Educational Services за
ініціативи ООН і Міжнародному конкурсі «Shakespeare Competition» від
Видавництва «Макміллан».
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Традицією залишається участь студентів інституту в Міжнародному
конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія,
сучасність та перспективи розвитку» та Конкурсі в рамках Стипендіальної
програми «Завтра. UA».
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Рис. 6 Динаміка публікацій статей і тез у вітчизняних та міжнародних виданнях у
розрахунку на 1 НПП Інституту у відповідних навчальних періодах

03 листопада 2016 р. студенти Черкаського інституту зустрілися з
представниками Міжнародного фонду Івана Франка та нащадком поета –
Роландом

Франко

(у

режимі

відеоконференцзв’язку).

На

зустрічі

було

презентовано монографію архієпископа-емерита, екс-глави УГКЦ Любомира
Гузара «Андрій Шептицький митрополит Галицький (1901-1944) просвітник
екуменізму». Монографія Блаженнійшого Любомира Гузара була визнана
найкращою у номінації «За визначний особистий внесок у розвиток суспільногуманітарних наук», отримала найвищі оцінки журі, і він став лауреатом
Міжнародної премії ім. Івана Франка 2016 року – почесним визнанням наукових
відкриттів, вагомих здобутків і значних заслуг науковців у галузі суспільних наук
та україністики. Модератором заходу виступив Степан Павлюк, академік
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Національної академії наук України, директор Інституту народознавства НАН
України, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту
прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету
«Львівська політехніка».
ТАБЛИЦЯ 12
Організація основних науково-практичних заходів
для науково-педагогічних працівників і студентів у 2016/2017 н.р.
Місце і дата
Назва заходу
проведення
Відбірковий етап Стипендіальної програми фонду ЧННІ УБС
В. Пінчука «Завтра UA»
жовтень 2016 р.
X
Міжнародна
науково-практична
конференція ЧННІ УБС
«Розвиток банківських систем світу в умовах 24-25 листопада 2016
глобалізації фінансових ринків»
р.
І етап VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу ЧННІ УБС
ім. Т.Г. Шевченка
листопад 2016 р.
І етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. ЧННІ УБС
П.Яцика
листопад 2016 р.
Інститутський
тур
Всеукраїнського
конкурсу ЧННІ УБС
студентських наукових робіт з природничих, технічних листопад-грудень 2016
та гуманітарних наук
р.
Круглий стіл на тему «Актуальні проблеми ЧННІ УБС
функціонування ринку фінансових послуг України в 8 грудня 2016 р.
умовах економічної нестабільності» за ініціативи
студентського наукового товариства Університету
Круглий стіл на тему «Роль кредитно-інвестиційних ЧННІ УБС
інструментів та механізмів у соціально-економічному 17 травня 2017 р.
розвитку України»
XVI Всеукраїнська науково-практична конференція ЧННІ УБС
студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система 20-21 квітня 2017 р.
України в умовах інтеграційних і глобалізаційних
процесів»
Міжнародний форум INFOS-2017
ЧННІ УБС
ЧНУ
25-26 травня 2017 р.
Студенти інституту прийняли участь у вікторині (конкурс рефератів) з
історії, географії, культури та економіки Республіки Індонезія, яка проводилась
Асоціацією сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (АСМБР), КП
«Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста
«Кременчук Інвест» за підтримки Посольства Республіки Індонезія в Україні
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(25.04 – 10.07.2017, м. Кременчук). Підсумки з нагородження переможців
конкурсу відбудуться в липні-серпні 2017 р.
Упродовж року в Інституті організовано та проведено: X Міжнародна
науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах
глобалізації фінансових ринків», у роботі якої взяли участь 61 представник із ряду
вітчизняних і

зарубіжних навчальних

закладів та банківських

установ;

ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів
«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних
процесів» – взяли участь 175 студентів та аспірантів з 9 вищих навчальних
закладів України.
Крім того, в рамках співпраці 10-12 листопада 2016 р. студенти Черкаського
інституту відвідали Чорноморський національний університет ім. Петра Могили.
В рамках візиту в університеті відбувся фестиваль фінансового здоров’я. Першого
дня відбулася наукова дискусія на тему «Оздоровлення та зміцнення національної
грошової одиниці».
Інститут є відповідальним за видання електронного міжнародного науковопрактичного

журналу

«Фінансовий

простір»

(Режим

доступу:

http://fp.cibs.ubs.edu.ua/). Наказом Міністерства освіти і науки України від
10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань
України (економічні науки). Видання включено до провідних міжнародних
наукометричних баз: EBSCO Publishing (США); Open Academic Journal Index
(OAJI); CiteFactor (США); Universal Impact Factor (Австралія); ResearchBib
(Японія). Протягом 2012-2015 рр. спостерігалась позитивна динаміка зростання
кількості статей, опублікованих у науковому журналі «Фінансовий простір». Але
зміна цінової політики негативно вплинула на кількість публікацій у 2016 р.
(47 статей). У 2017 р. цінова політика стала більш ліберальною. В 2016/2017 н.р. у
журналі опубліковано майже 50 статей, 30% яких становлять публікації
працівників Черкаського інституту. Вважаємо, що редакції варто проводити
агресивну інформаційну політику щодо популяризації наукового журналу.
Протягом 2017-2018 рр. вивчити можливість і зробити дієві кроки для включення
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міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір» до науковометричної бази Web of Science.
Протягом 2016/2017 н.р. підготовлено:
- Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору:
колективна монографія / за ред. Чепелюк Г.М., Пантєлєєвої Н.М. – Черкаси, 2016.
– 414 с.
- Соціально-філософські проблеми в економіці та освіті : колективна монографія
/ за ред. Пантєлєєвої Н.М., Руденка І.І. - Черкаси, 2017. - 446 с.
- 4 номери фахового електронного періодичного видання – міжнародний
науково-практичний журнал «Фінансовий простір»;
- Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків :
Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 24-25
листопада 2016 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016.
–

193

с.

(Режим

доступу:

http://cibs.ubs.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/12/zbirnyk_25112016.pdf);
- Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних
процес :

Матеріали

ХVI

Всеукраїнської

науково-практичної

конференції

студентів та аспірантів. 20-21 квітня 2017 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет
банківської справи», 2017. – 549 c. (Режим доступу : http://cibs.ubs.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/04/zbirka_tez_20042017.pdf).
- Актуальні проблеми функціонування ринку фінансових послуг України в
умовах економічної нестабільності : матеріали круглого столу (8 грудня 2016 р.).
– Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 98 с. (Режим
доступу

:

http://cibs.ubs.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/12/Kruhlyi_stil_08122016.pdf).
- Роль

кредитно-інвестиційних

інструментів

та

механізмів

у соціально-

економічному розвитку України : матеріали круглого столу (17 травня 2017 р.). –
Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 58 с.
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Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту
на 2017/2018 н.р. з наукової роботи вважати:
1. активізувати роботу наукових колективів кафедр за напрямами наукових шкіл
ДВНЗ «Університет банківської справи»;
2. завершити виконання науково-дослідних тем і забезпечити впровадження
результатів досліджень в освітній процес;
3. активізувати та підвищити показники підготовки наукових видань (одноосібних
і колективних) і публікацій НПП і студентів, у тому числі у провідних зарубіжних
і вітчизняних наукових виданнях іноземною мовою та таких, що входять до
наукометричної бази WOS і SCOPUS;
4. забезпечити апробацію результатів наукових досліджень на міжнародних і
всеукраїнських науково-практичних конференціях і публікацію в міжнародних
фахових виданнях з можливістю подальшого цитування в наукометричних базах;
5. провести на високому науковому рівні науково-практичні конференції та інші
наукові заходи на базі Черкаського інституту;
6. продовжити залучення та стимулювання творчої студентської молоді до
наукової роботи;
7. розширити

тематику, підвищити активність і результативність участі

здобувачів вищої освіти у всеукраїнських і міжнародних конкурсах наукових
робіт. Сприяти інформаційної відкритості наукових робіт, які отримали за
результатами конкурсів дипломи, з метою підвищення якості консультаційної
роботи наукових керівників;
8. забезпечити діяльність електронного міжнародного науково-практичного
журналу «Фінансовий простір» та міжнародного науково-практичного журналу
«Гуманітарний вісник Університету банківської справи».

ВИХОВНА РОБОТА

Основними напрямами організації навчально-виховної роботи є навчальна
робота,

стипендіальне

забезпечення,

академічна

мобільність,

соціальна

і
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культурно-масова

робота,

спортивне

виховання,

розвиток

інформаційного

простору, безпека на території інституту та низка інших. Упродовж 2016/2017 н.р.
виховна робота проводилася згідно з планами виховної роботи Інституту.
Своєчасно проводилися засідання рад кураторів академічних груп, старостати,
виховні години, тематика яких розробляється на основі рекомендацій МОН
України, професійної специфіки Інституту, визначних дат історії держави, області,
міста й узгоджується із відповідальним з навчально-виховної роботи.
Студентське самоврядування забезпечувало участь здобувачів вищої освіти в
управлінні навчальним закладом, представництво і захист їх прав та інтересів,
сприяло

набуттю

управлінського

досвіду

та

розуміння

відповідальності.

Представники студентського самоврядування Інституту брали участь у проведенні
заходів, ініційованих МОН України, Всеукраїнськими органами студентського
самоврядування, громадськими організаціями, нашими партнерами (табл. 13).
Успішно проводились загальноуніверситетські заходи, зокрема (табл. 14):
 святкування Дня знань, урочиста посвята у студенти;
 ХІ «Аукціон надій»;
 Університетські читання (Франківські, Шевченківські, Сковородинівські
та Нарбутівські);
 Конкурс на кращого студента;
 святкування Дня захисника України; Дня вишиванки; Дня банківського
працівника; Міжнародного Дня студента; Всесвітнього тижня заощаджень;
Global Money Week.
 урочисті вручення дипломів випускникам.
За напрямом організаційної роботи проведено:
 майстер-класи із банкірами, економістами, бізнесменами, політиками,
митцями, письменниками, релігійними діячами та працівниками культури і шоубізнесу;
 екскурсії до Національної академії прокуратури; Чорнобаївського
модульного районного суду, Миколаївських виробничих потужностей заводу
«Янтар»;
 участь у виставці “Черкаський книжковий фестиваль - 2017”;
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 загальноміський квест з фінансової грамотності у Львові;
 Міжнародний студентський фестиваль «Діалог культур».
ТАБЛИЦЯ 13
Показники результативності виховної роботи
1.
2.
3.

4.

Назва показника
Кількість клубів і гуртків за інтересами:
 у них студентів
Кількість спортивних секцій:
 у них студентів
Кількість студентів, які отримали нагороди та дипломи на
спортивних змаганнях:
 обласних
 галузевих
 державних
 міжнародних
Кількість студентів, які отримали нагороди та дипломи на
оглядах і конкурсах:
 обласних
 галузевих
 державних
 міжнародних

Кількість
7
165
5
130
51
12
7
–
1
–
–
–
1

ТАБЛИЦЯ 14
Результати культурно-мистецької та спортивно-масової діяльності
Кількість проведених культурно-мистецьких заходів / задіяно
в них студентів, у тому числі:
 інститутських
 університетських
 міських
 обласних
 всеукраїнських
 міжнародних
Кількість проведених спортивно-масових заходів / задіяно в
них студентів, у тому числі:
 інститутських
 університетських
 міських
 обласних
 всеукраїнських
 міжнародних

20/172
15 / 50
4 / 32
1 / 90
7/112
2 / 50
2 / 34
2 / 16
1 / 12
–

За напрямом інтелектуально-духовного та національно-патріотичного
виховання проведено:
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 тематичні виставки у читальних залах бібліотеки із відзначення
історичних та пам’ятних дат, свят, подій;
 благодійні акції в допомогу воїнам АТО;
 у рамках Шевченківських читань: проведено круглий стіл «Єднайтеся ж,
брати

мої...».

Захід

представляли

студенти

Черкаського,

Львівського,

Харківського та Київського інститутів ДВНЗ «Університет банківської справи»,
Черкаська ЗОШ №2, а також студенти із Королівства Марокко, що навчаються в
УБС. Відвідання виставки «Стародавні жіночі прикраси» у музеї Кобзаря,
ознайомлення з експозицією в Черкаському обласному краєзнавчому музеї;
читання на тему: «Шевченко крізь роки»; відвідання національного заповідника
«Батьківщина Тараса Шевченка»;
 прийнято участь у зустрічі з письменником В. Шкляром та відвідано
майстер-класи з каліграфії, підпису книг, об’ємної графіки під час Черкаського
книжкового фестивалю, який проводився у Черкаській обласній філармонії;
 прийнято участь у фотопроекті «Натхненні епохою УНР», до 100-річчя
створення УНР;
 волонтерські заходи в організації фестивалю «Vira Fest» в м. Чигирин,
2017 р.
За напрямом спортивно-оздоровча робота
У рамках Універсіади ДВНЗ «Університет банківської справи» відбулися
змагання:
 Весняний кубок з волейболу – 2017 (ХННІ);
 До дня спорту – 20 вересня 2016 року (ЧННІ).
У рамках договору про співпрацю з Чорноморським національним
університетом ім. Петра Могили проведено «Фестиваль фінансового здоров’я»
(м. Миколаїв, 10-12 листопада 2016 року), частиною якого стали спортивні
змагання з волейболу та баскетболу. В спортивних змаганнях команди інституту
впевнено зайняли лідерські позиції як з волейболу (1 місце), так і з баскетболу
(1 місце).
У 2016/2017 н. р. студенти брали участь у змаганнях та Спартакіадах серед
вищих навчальних закладів, чемпіонатах України, а також займалися у спортивних
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секціях та оздоровчих гуртках із футболу, настільного тенісу, танцювальної
аеробіки, волейболу, баскетболу, гандболу, атлетичної гімнастики, фітнесу,
силової підготовки.
До спортивних здобутків студентства додалися:
 І місце в змаганнях з волейболу серед жінок за програмою IV Спортивних
ігор Черкаської області серед вищих навчальних закладів у 2017 році;
 ІІІ місце у змаганнях на човнах-драконах серед вищих навчальних
закладів м. Києва.
Проводилися заходи соціального спрямування: робота з соціальнонезахищеними

верствами

населення

(дітьми-сиротами,

інвалідами,

малозабезпеченими сім’ями), системна робота з сиротинцями та школамиінтернатами, учасниками бойових дій.
Реалізовано просвітницькі, благодійні студентські проекти: придбано
медикаменти для дитячого відділення гематології та онкології Черкаського
обласного онкодиспансеру.
Основними завданнями на 2017/2018 н.р. з виховної роботи вважати:
1. продовження впровадження нових форм і методів виховання, цікавих для
студентської молоді, за умови органічного поєднання фахової та гуманітарної
освіти, національних традицій і культурно-історичного надбання українського
народу, корпоративної культури та корпоративного духу;
2. сприяння подальшому розвитку студентського самоврядування, їх участі в
управлінні навчальним закладом, реалізації студентською громадою своїх прав,
обов’язків та ініціатив, протидії негативним соціальним процесам у молодіжному
середовищі, витіснення проявів асоціальної поведінки студентів;
3. надання консультативної та організаційної допомоги щодо розширення форм
(конкурси, фестивалі, турніри, школи, марафони тощо) та оновлення змісту
заходів, популяризації інтелектуального дозвілля, розвитку патріотизму та
громадянської позиції в рамках реалізації програми діяльності студентського
самоврядування;
4. сприяння формуванню усвідомленого ставлення до здорового способу життя,
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екологічної культури і культури сімейних відносин;
5. проведення кураторами академічних груп лекції-бесіди на морально-етичні
теми, про норми поведінки, самодисципліни, самовдосконалення, оволодіння
знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування,
розвитку естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності
тощо.

МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ
Відповідно до Концепції про міжнародну діяльність ДВНЗ «Університет
банківської справи» Черкаський інститут продовжив активне співробітництво із
зарубіжними

вищими

навчальними

закладами,

фінансово-кредитними

і

науковими установами різних країн з проведення та участі в міжнародних
наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах, стажуваннях і
практиках.
ТАБЛИЦЯ 15
Участь здобувачів вищої освіти у практичному навчанні за кордоном, осіб
Міжнародні заходи

Назва заходу
за
рахунок
НБУ
/
(за
рахунок
приймаючої
сторони)
за
власний
рахунок
дистанційна
участь
Програма
подвійного
диплому
Семестрові навчання
Літня школа
Стажування
Нагороди
(дипломи,
грамоти, сертифікати)

2012/2013
10

2013/2014
11

2014/2015
2

2015/2016

2016/2017
–

–

–

3

4

–

26

26

1

3

–

–

3

3

–

–

–

–
1
–
25

–
14
–
8

4
–
4
–

3
–
6
–

–
19

Упродовж 2016/2017 н.р. Черкаський інститут підтримував відносини з
Вищою школою – Університетом прикладних наук Федерального банку
34

Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Краківським економічним університетом
(Республіка Польща), Економічним університетом м. Вроцлав (Республіка
Польща), ЗО «Поліський державний університет» (м. Пінськ, Республіка
Білорусь) та іншими навчальними закладами за кордоном, а також з банківськими
установами – Національним банком Польщі (м. Варшава, Республіка Польща),
Регіональним відділенням банку РКО ВР у містах Люблін і Познань (Республіка
Польща).
Протягом 2016/2017 н.р. 3 студенти пройшли семестрове навчання в
навчальних закладах Польщі та Республіки Білорусь, 6 студентів стажувалися у
фінансово-кредитних установах країн Європейського Союзу. За підсумками
участі в міжнародних заходах студенти отримали сертифікати та відзнаки.
1. Семестрове навчання за Міжнародною програмою обміну студентами
«Erasmus+» у ІI півріччі 2016 року в Республіка Польща:
- у Краківському економічному університеті (IІ півріччя 2016 року,
м. Краків, Республіка Польща): Криворучко В.
- у ЗО «Поліський державний університет» (м. Пінськ, Республіка
Білорусь): Ткаченко К., Сула О.
2. Стажування

в

PKO

Вank

Polski:

Бабіченко

В.,

Данченко

В.,

Майстренко О.
За програмами WORK AND TRAVEL USA, практика в Німеччині та
стажування в Болгарії бере участь 6 студентів Інституту.
У 2016/2017 навчальному році 18 науково-педагогічних працівників
Інституту брали участь у міжнародних конференціях за кордоном.
У 2017 р. на економічному факультеті було створено Центр підготовки
іноземних громадян та осіб без громадянства, який здійснює організацію
підготовки іноземних студентів до вступу до вищих навчальних закладів України
за медико-біологічним, інженерно-технічним та економічним напрямками. Серед
слухачів Центру переважають громадяни Королівства Марокко та Єгипту.
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ТАБЛИЦЯ 16
Участь науково-педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації
за кордоном, осіб
Назва заходу
2012/2013
Читання
За рахунок
–
лекцій
та НБУ /
стажування (за рахунок
приймаючої
сторони)
За власний
–
рахунок
дистанційна
участь
Участь
у за рахунок
8
конференці НБУ / (за
ях,
рахунок
семінарах,
приймаючої
круглих
сторони)
столах
за власний
–
тощо
рахунок
дистанційна
22
участь
Публікації Scopus
–
Публікації за кордоном
Нагороди
3

2013/2014
1

2014/2015
–

–

–

2015/2016
2

7

2016/2017
-

1
1

4

–

1

–

–

2

13

12

10

18

–
26
2

1
11
–

3
18
1

3
20
–

Основними завданнями на 2017/2018 н.р. з міжнародної діяльності вважати:
1. зосередження зусиль на встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні
існуючих

договорів

про

співпрацю,

організації

академічної

мобільності

викладачів і студентів, участі в міжнародній програмі Erasmus+ за фінансової
підтримки ЄС;
2. організації міжнародних візитів і зустрічей;
3. залучення іноземних фахівців до читання лекцій.

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ
Університет банківської справи є ініціатором і вже декілька років поспіль
активно реалізовує проект «Фінансова грамотність», в якому безпосередньо бере
участь і Черкаський інститут.

36

Для реалізації заходів з фінансової грамотності постійно здійснюється
підготовка

студентів-волонтерів

для

проведення

презентацій,

тренінгів,

інтерактивних навчальних занять серед учнівської молоді.
Протягом 2016/2017 н.р. студенти-волонтери та викладачі інституту
провели 52 інтерактивних заняття із курсу «Фінансова грамотність» у 36
загальноосвітніх школах, технікумах і коледжах м. Черкас і Черкаської області та
2 загальноосвітніх школах м. Кременчук, всього охоплено 946 учнів віком від 5 до
16 років та 108 студентів.
ТАБЛИЦЯ 17
Заходи з підвищення фінансової грамотності
Кількість проведених занять
Кількість учнів, осіб
Кількість закладів

2015/2014
50
995
31

2016/2015
75
1152
36

2017/2016
52
1054
38

У рамках плану заходів протягом 2016/2017 н.р. проведено:
- лекцію для студентів 3 курсу спеціальностей «Економіка підприємства»,

«Оціночна діяльність» Черкаського Політехнічного технікуму на тему «Ухиляння
від сплати податків» (15 студентів);
- інтелектуальну гру брейн-ринг між студентами Черкаського інституту та

Чорноморського національного університету імені Петра Могили темою якої була
«Ощадність – економічна могутність і процвітання народу та країни»;
-

конкурс есе «Ощадливість у моєму житті» серед учнів шкіл Черкаського

району (в рамках заходу «Університетські осінні канікули», на конкурс було
подано 15 робіт);
- фінансовий квест для учнів 8-10 класів Білозірської загальноосвітньої школи 1-

3 рівнів і Білозірської загальноосвітньої школи 1-2 рівнів №2;
- заняття за темами: «Податки та податкова культура», «Фінансово-кредитні

установи», «Страхування і фінансовий захист» (у рамках підвищення кваліфікації
вчителів на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників, 80 осіб);
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- тренінг з фінансової грамотності «Як керувати власними фінансами та

примножувати їх» з відвідувачами «НеКафе» (м. Черкаси), де в невимушеній
атмосфері

обговорили

закони

грошей

та

необхідність

заощадження

(12 відвідувачів).
Продовжила свою роботу, відкрита минулого року весняна школа
«Підвищення рівня фінансової грамотності», в заходах прийняло участь більше
сотні учнів 9-11 класів з 6-ти ЗОШ м. Черкаси. Весняна школа гармонійно
поєднала навчання та професійно-орієнтовну та виховну діяльності. Під час
проведення учні мали змогу ознайомитись з роботою діючого Навчальнотренувального банку. За підсумками Весняної школи було проведено опитування
учнів, 90% яких вважають, що набуті знання будуть корисними у майбутньому
житті.
12 травня 2017 р. на базі Кременчуцького колегіуму №25 проведено
тренінг-семінар «Упровадження курсу «Фінансова грамотність» у навчальновиховний процес сучасної школи» для вчителів Кременчуцького району, заняття з
фінансової грамотності для учнів 8-11 класів колегіуму №25 та загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3 м. Кременчук.
З метою підготовки викладачів для викладання фінансової грамотності в
освітніх закладах регіону 8 та 9 травня 2017 р. у Полтавському обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського проведено
тренінг-семінар «Упровадження курсу «Фінансова грамотність» у навчальновиховний процес сучасної школи».
У червні 2017 року, в рамках проведення заходів з питань підвищення
фінансової грамотності, за сприяння Білозірської сільської ради, проведено
зустріч з учнями Білозірської загальноосвітньої школи 1-3 рівнів та Білозірської
загальноосвітньої школи 1-2 рівнів №2 для яких проведено фінансовий квест, а
для учнів 5-10 класів Ірдинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –
ознайомчу лекцію та конкурси з фінансової грамотності.
Традиційними вже стали зустрічі з учнями Смілянського природничоматематичного ліцею, так і цього разу, в рамках Літньої наукової школи
проведено цікаву економічну гру для учнів 9-10 класів.
38

У березні 2017 р. інститут вкотре приєднався до міжнародної ініціативи
Global Money Week, у рамках якої в різних країнах світу відбувалися заходи для
дітей і молоді, що мають на меті підвищити рівень фінансової освіти і фінансової
інтеграції, проведенням таких заходів:
- тренінгові заняття на тему «Роль податків у суспільстві», що проводилися для

учнів шкіл та студентів коледжів (162 учні 9-11 класів 5 ЗОШ, 53 студенти
коледжів м. Черкаси та Черкаського району);
- практикум

«Фінансова

грамотність

клієнта

–

запорука

успішної

та

довгострокової співпраці» (65 учнів 9-11 класів 2 ЗОШ м. Черкаси);
- конкурс

малюнків серед учнів молодших класів «Гроші: від країни

можливостей – до країни мрій», та презентовано для учнів казки на економічну
тематику «Короткі історії про місто Ринок» (на базі загальноосвітньої школи №2
м. Черкаси, 84 учні).
- тренінгове

заняття

«Вивчення

ділової

іноземної

мови

майбутніми

економістами» (25 учнів).
У рамках святкування Дня банківських працівників у травні 2017 р.
проведено інтелект-гру «Аукціон знань» серед студентів інституту та студентів
Тальнівського будівельно-економічного коледжу (25 студентів).

Основними завданнями на 2017/2018 н.р. з підвищення рівня фінансової
грамотності вважати:
1. здійснення супроводу розділу «Фінансова грамотність» на Офіційному
інтернет-сайті інституту;
2. проведення конкурсів серед студентів із метою визначення кращих викладачів,
студентів, що сприяють підвищенню рівня фінансової грамотності населення;
3. проведення тематичних зустрічей із питань підвищення фінансової грамотності
з працівниками підприємств, установ, організацій;
4. проведення занять із фінансової грамотності з вихованцями дитячих будинків і
шкіл-інтернатів для дітей з обмеженими можливостями;
5. ініціювання проведення турніру юних знавців з фінансової грамотності.
39

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

Освітній процес відбувається в сучасно обладнаному навчальному корпусі
з прибудовою загальною навчальною площею 8530,1 м2, в якому розміщено 36
аудиторій та кабінетів, зокрема: 9 комп’ютерних лабораторій, 24 лекційних та
аудиторних приміщень та навчальна лабораторія, в який здійснює свою діяльність
навчально-тренувальний банк (3 аудиторії), спортивно-оздоровчий комплекс,
який складається із спортивного залу площею 288,5 м2, закритої споруди площею
148,9 м2, відкритих спортивних майданчиків, які займають площу 7707 м2,
зокрема футбольного поля, тенісного корту, баскетбольного, волейбольного і
бадмінтонного майданчиків. Аудиторний фонд Інституту розраховано на 1420
посадкових місць.
Аудиторії, кабінети, лабораторії, актовий, спортивний і читальний зали,
упоряджені з урахуванням чинних санітарно-гігієнічних вимог та норм охорони
праці.
Для інституту особливе значення має збереження матеріально-технічного
забезпечення, а саме обладнання, інвентарю, меблів, приладів навчального
корпусу та приміщень гуртожитків. Забезпечено постійний контроль за
дотриманням

режиму

економного

використання

витратних

матеріалів,

дотримання вимог нормативно-правових актів України при здійсненні процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також здійснюється
контроль щодо укладення договорів.
Забезпечення засобами комп’ютерної техніки. Загальна кількість
сучасних персональних комп’ютерів по Інституту становить 465 одиниць та 28
ноутбуків, з яких в освітньому процесі задіяні 160 і 26 одиниць технічних засобів
відповідно. Для автоматизації діяльності навчального закладу та забезпечення
освітнього процесу використовується 9 серверів. Усі комп’ютери кожної з
аудиторій з’єднані в локальні комп’ютерні мережі, підключені до навчальної
комп’ютерної мережі Інституту і глобальної мережі Інтернет.
Усі навчальні аудиторії обладнано персональними комп’ютерами та
мультимедійною технікою (43 мультимедійних проектора).
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Упроваджене програмне забезпечення. Підтримуються й оновлюються
системні та прикладні програмні засоби: Система управління підприємством «ІСПРО»,

автоматизована

бібліотечна

система

«ІРБІС-64»,

ПК

«Деканат+Університет», САБО «Б2», ВПС «ЕНІГМА», система обслуговування
клієнтів банку «IFOBS», система дистанційного навчання «Прометей», система
дистанційного навчання «Moodle», «Project Expert», спеціалізована інформаційнопошукова система «ЛІГА:ЗАКОН».
В освітній процес упроваджено навчально-тренувальна банківська система
(НТБС), яка є однією з форм адаптації студентів до умов та характеру їх
майбутньої

роботи

забезпечується

в

роботою

банківських

установах.

автоматизованої

Функціонування

банківської

системи

НТБС
«Б2»,

внутрішньобанківською платіжною системою «ЕНІГМА».
Для підвищення ефективності здійснено автоматизацію фінансовогосподарської діяльності з використанням програмно-технічного забезпечення
ІСПРО.
Інформаційне забезпечення. Наукова бібліотека Черкаського інституту є
однією із найповніше укомплектованих для потреб навчання серед бібліотек
Черкаської

області.

Здобувачі

освіти

мають

можливість

користуватися

бібліотечними фондами зокрема: загальні фонди – 70216 примірників, книжковий
фонд – 57146 од., навчальних і наукових книг  47829 од., періодичних видань –
4920 од. До розгалуженої структури обслуговування якої входять: абонемент;
головний читальний зал та читальний зал періодики. Загальна площа бібліотеки
складає 350 м. кв., площа читальних залів  157 м. кв., загальна кількість
посадкових місць у читальних залах - 101 місце.
Діяльність бібліотеки спрямована на реалізацію завдань: перейти на якісно
новий рівень обслуговування користувачів, забезпечити їм широкий доступ до
інформаційних ресурсів, сприяти підготовці конкурентно-спроможних фахівців.
Вирішенню цих завдань значно сприяє достатня матеріально-технічна база
навчального закладу.
У бібліотеці створено локальну комп’ютерну мережу, що налічує 20 ПК,
підключених до загальноінститутської мережі із виходом в Інтернет та зоною Wi41

Fi. Бібліотека має копіювальну техніку, 3 принтери, сканер. У бібліотеці діє
інформаційно-бібліотечна програма – «Ірбіс64», яка надає можливість організації
доступу користувачів засобами мережі Інтернет до електронних каталогів та
інших інформаційних ресурсів. Електронний каталог бібліотеки викладено на
сайт Інституту.
Бібліотекою проводиться великий обсяг заходів. Це віртуальні виставки
«Знак біди: слідами Чорнобильської трагедії», «Український маг і романтик:
Микола Гоголь», «На вічнім шляху до Шевченка», а також літературні тематичні
висновки, присвячені життю та творчості письменників, художників, видатних
осіб, історичним подіям тощо.
Лабораторією

ІТ,

експлуатаційно-технічним

відділом

і

відділом

бухгалтерського обліку та економічної роботи за звітній період проведені заходи
щодо зменшення видатків інституту, а саме: зменшення кількості радіоточок
(економія - 900,00 грн. у місяць); налаштування внутрішнього телефонного
зв’язку між інститутами та університетом; відмова від послуг охороннотривожної сигналізації (відключено 6 об’єктів); зменшена кількість споживання
інститутом теплоенергії (опалення та гаряче водопостачання).
ТАБЛИЦЯ 18
Соціальна підтримка працівників і студентів шляхом надання матеріальної
допомоги та соціальних виплат у 2016/2017 н.р.
Вид допомоги
Допомога на оздоровлення
Для вирішення соціально-побутових питань
На оздоровлення дітей
При народженні дитини
На поховання членів сім’ї та близьких родичів
На лікування
Преміювання працівників у зв’язку з ювілейними датами та
разові премії
Відшкодування витрат на поховання

Сума (грн.)
277171,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33281,00
0,00
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Основними завданнями на 2017/2018 н.р. з розвитку матеріально-технічної та
інформаційної бази вважати:
1. підтримання матеріально-технічних засобів навчання в робочому стані;
2. суворий контроль за використанням витратних матеріалів;
3. своєчасна підтримка й оновлення системних і прикладних програмних засобів;
4. забезпечення збереження матеріально-технічної бази, а саме обладнання,
інвентарю, меблів, приладів навчального корпусу та приміщень гуртожитків.
постійний контроль за дотриманням режиму економного використання витратних
матеріалів, дотримання вимог нормативно-правових актів України при здійсненні
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також контролю
щодо укладення договорів.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
ДЕТАЛІЗОВАНА
інформація про результати наукової діяльності
Черкаського навчально-наукового інституту
ДВНЗ «Університет банківської справи»
у 2016/2017 навчальному році
Таблиця 3
Публікація монографій, підручників, навчальних посібників
Кількість НПП

ЧННІ УБС
60

На 1 НПП

2/0

0,03/0

Підручники

0

0

Навчальні посібники

0

0

Навчальні практикуми, препринти

0

0

Словники

0

0

ВСЬОГО

2

0,03

Монографії в т.ч. / в електронному варіанті

Таблиця 4
Публікація наукових статей *, препринтів, тез доповідей
Кількість НПП

ЧННІ УБС
60

Загальна кількість публікацій наукових
статей / у т. ч. у закордонних виданнях
Загальна кількість препринтів /
у т. ч. у закордонних виданнях
Загальна кількість тез доповідей /
у т. ч. у закордонних виданнях
Кількість публікацій у Scopus

90 (у т.ч. 13 подано
до друку)/5

На 1 НПП
1,5/0,08

0/0

0/0

130/18

2,17/0,30

3 (у т.ч. 1 подано
до друку)

0,05

Кількість цитувань у Scopus

0

0

Індекс Гірша (h-індекс) у Scopus

0

0
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Таблиця 5
Рецензування та опонування наукових робіт
Кількість НПП

ЧННІ УБС
60

На 1 НПП

Опонування дисертацій

7

0,12

Відгуки на автореферати

7

0,12

Рецензування монографій

1

0,02

Рецензування підручників

0

0

Рецензування навчальних посібників

1

0,02

Рецензування наукових статей

0

0

Рецензування програм та навчально-методичні матеріали

3 (у т.ч. 2
дипломні
роботи)

0,05

Рецензування дисертацій

2

0,03

ВСЬОГО

21

0,35

Таблиця 6
Участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах
Кількість НПП

ЧННІ УБС
60

На 1 НПП

Міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні
конференції та форуми / к-ть учасників

59/99

0,98/1,65

Всеукраїнські науково-практичні та науковотеоретичні конференції / к-ть учасників

25/27

0,42/0,45

Семінари, круглі столи / к-ть учасників

25/45

0,42/0,75

109/171

1,82/2,85

ВСЬОГО заходів / Всього учасників
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Науково-дослідна робота студентів
Таблиця 7
а) Участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах,
конкурсах науково-пошукових робіт
Кількість студентів

ЧННІ УБС
598

На 1 студ.

Міжнародні науково-практичні та науково-теоретичні
конференції та форуми / к-ть учасників

48/99

0,08/0,17

Всеукраїнські науково-практичні та науковотеоретичні конференції форуми та ярмарки / к-ть
учасників

28/235

0,05/0,39

Конкурси / к-ть учасників

20/40

0,03/0,07

Олімпіади / к-ть учасників

13/62

0,02/0,10

Семінари, круглі столи / к-ть учасників

1/11

0,00/0,02

110/447

0,18/0,75

ВСЬОГО заходів / Всього учасників

Таблиця 8
б) Виконання науково-пошукових робіт, публікація наукових статей
та тез доповідей
Кількість студентів

ЧННІ УБС
598

На 1 студ.

Науково-пошукова робота

26

0,04

Наукові статті

8

0,013

Тези доповідей

299

0,5

ВСЬОГО

333

0,56
Таблиця 9

Підготовка та захист дисертацій
Показник

ЧННІ УБС
Захищено

Триває підготовка

Кількість штатних НПП

60

На 1 НПП

60

На 1 НПП

Докторські

1

0,02

2

0,05

Кандидатські

0

0,00

2

0,03

ВСЬОГО

1

0,02

4

0,067
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