
1. Інформація про заклад 

1.1. Назва і адреса. 

Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

Адреса: вул. Київська, 80, м. Вінниця, 21022, 

Факс: +38(0432)-66-50-05 

Електронна пошта: vtet@mail.vinnica.ua 

 

1.2. Академічний календар. 

Початок занять – 1 вересня. Завершення занять – 30 червня. 

Навчання проводиться за семестрами. 

Сесії: друга половина грудня, травень-червень (згідно графіку 

навчального процесу). 

1.3. Адміністрація закладу. 

Волинець Оксана Олександрівна Директор коледжу, кандидат 

економічних наук, викладач-

методист, спеціаліст вищої 

категорії 

Тімошенко Наталья Миколаївна Заступник директора з навчальної 

роботи, викладач-спеціаліст першої 

категорії 

Яковлєва Лариса Миколаївна Заступник директора з виховної 

роботи, викладач-методист, 

спеціаліст вищої категорії 

Безрученко Ольга Миколаївна Завідувач навчально-виробничої 

практики, викладач-спеціаліст   
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1.4. Загальний опис закладу. 

 

Вінницький торговельно-економічний коледж, як технікум, було 

створено згідно з наказом Міністерства торгівлі Української PCP у 1967 році і 

мав назву Вінницький технікум громадського харчування . 

У 1995 році технікум був перейменований у Вінницький технолого-

економічний технікум (наказ Міністерства освіти України №342 від 12.12.95 

p.). У цьому ж році технікум внесений до державного реєстру закладів освіти з 

наданням ліцензії освітньої діяльності з І рівнем акредитації. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. №526 «Про 

вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів» Вінницький 

технолого-економічний технікум був ліквідований; цією ж Постановою був 

створений Вінницький технолого-економічний технікум Київського 

державного торговельно-економічного університету, нині - Київський 

національний торговельно-економічний університет. 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 137 від 01.03.2006 р. 

Вінницький торговельно-економічний технікум КНТЕУ перетворений у 

Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

Коледж функціонує як відокремлений підрозділ університету без права 

юридичної особи на основі ст.7 Закону України «Про підприємництво в 

Україні».  Коледж здійснює освітянську діяльність відповідно до Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

вищу освіту», інших нормативно-правових актів, Статуту КНТЕУ та 

Положення про Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ, а також 

на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України. 

За 52 роки свого існування коледж підготував понад 18 тисяч спеціалістів 

середньої ланки для різних галузей економіки України. Коледж пишається 

своїми випускниками, які працюють не тільки в Україні, а і за кордоном. 

Коледж готує фахівців на основі: 



- базової загальної середньої освіти (денна форма навчання): 

зі спеціальностей: 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

071 «Облік і оподаткування»; 

076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

181  «Харчові технології»; 

 242 «Туризм»;  

 241 «Готельно-ресторанна справа». 

- освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» 

зі спеціальності: 

181  «Харчові технології». 

В коледжі навчається 658 студентів денної та 100 студентів заочної форм 

навчання. Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за державним 

замовленням та угодами з юридичними та фізичними особами. 

Навчально-матеріальна база коледжу складається з основного 

приміщення та двох гуртожитків. Навчальні аудиторії розташовані в основному 

корпусі №1 - 3-х поверховому будинку коледжу та в корпусі № 2. В основному 

навчальному корпусі розміщено спортивну залу, актову залу на 250 місць, 

бібліотеку з читальною залою, їдальню на 120 місць, яка повністю забезпечує 

студентів гарячим харчуванням. 

Ефективність навчального процесу, його інноваційність, технічні 

можливості та імідж закладу забезпечує матеріально-технічна база. 

В спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях встановлено програмне 

забезпечення, яке сприяє виконанню навчального плану: Smartnotebook, Lingvo, 

Tellme Mo, граматичні тести, аудіо тексти; операційні системи Windows XP, 7, 

8, 10 (Proffesional) та пакет програм: Microsoft Office 2010, 2013, 2016 (Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, 

Microsoft Publisher), «Парус-Ресторан», «Парус-Готель», Total Commander; 

також первинні документи в електронному вигляді «Бланки бухгалтерського 



обліку для України» та інше; Віртуальний банк. Для контролю знань з різних 

дисциплін широко використовується програма Test-2W, Plikers, Kahoot. 

Обладнано три навчальних кабінети з комп’ютерним програмним 

забезпеченням для викладання дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки: «Парус», «J Парус», «R-Keeper»,. 1С:Бухгалтерія 8 для України, 

M.E.Doc (демоверсія), «Platevka», «1C 8.2 Підприємство», «Парус 7.4», «Парус-

підприємство 7.40». 

На заняттях з іноземної мови використовується програма «Smart 

Notebook». Викладачі, застосовуючи ресурси програми, створюють та 

пропонують безліч завдань на закріплення лексичних одиниць. За допомогою 

комп’ютерно-лінгафонної апаратури студенти мають можливість виробляти 

навички мовленнєвої діяльності. По грантовій програмі закуплено бінокулярні 

відеоокуляри для кабінету іноземних мов. Відеоокуляри Epson Moverio BT-200 

працюють на ОС Android. Це дозволяє користувачам встановлювати стосунки з 

магазину Moverio Apps Market. Ці стосунки надають широкі можливості для 

реалізації творчих задумів. Двоядерний процесор 1.2GHz, 1 Гб оперативної 

пам’яті та звук Dolby Digital Plus дозволяють повністю зануритися в навчальне 

віртуальне середовище. Девайс має внутрішню пам’ять 8Гб та підтримку карт 

пам’яті SD. 

Для вдосконалення системи самостійної підготовки студентів діє 

навчальний портал, електронна бібліотека, використовується онлайн-

тестування на базі платформи Гуглформ тощо.  

Наукова робота є одним з важливих напрямів діяльності коледжу:  

викладачі та студенти беруть участь у галузевих виставках, фестивалях, 

мистецьких конкурсах науково-практичних конференціях, симпозіумах, 

круглих столах, форумах тощо. Викладачі публікують свої наукові та 

навчально-методичні роботи в Україні та за кордоном. Десять  працівників 

навчаються в аспірантурі.   

 



На базі коледжу проводяться міжнародні, всеукраїнські та обласні 

науково-практичні конференції, круглі столи, форуми тощо.   

Відзначені Золотими медалями проекти коледжу: на Десятій міжнародній 

виставці «Інноватика в освіті-2018» - з теми «Інтерактивні технології 

колективно-групового навчання з використанням прикладних комп’ютерних 

програм на заняттях іноземної мови за професійним спрямуванням», Десятій 

міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019» - з теми «Використання 

Internetbot-додатків в освітньому процесі коледжів та технікумів»; Одинадцятій 

міжнародній виставці «Інноватика в освіті-2019» - з теми «Модель 

діджиталізації сучасного закладу фахової передвищої освіти - Вінницького 

торговельно-економічного коледжу як креативного освітнього простору».  

В коледжі є медичний пункт обладнаний спеціальними меблями, 

медичними інструментами, ліками та іншими матеріалами. 

Гуртожиток забезпечує всіх бажаючих студентів проживати в ньому. 

Кімнати гуртожитку обладнанні відповідними меблями, необхідним 

інвентарем. Студенти мають можливість користуватися Internet.  

Загальна чисельність співробітників становить 123 особи. Загальна 

кількість викладацького складу навчального закладу, що забезпечують 

навчальний процес в коледжі,  становить  60 осіб, з них: кандидатів наук –7 

особи (11,7 %), викладачів «спеціалістів вищої категорії» –34 особи (56,7%), 

першої – 13 осіб (21,7%), другої –  7 осіб (11,6%), спеціалістів – 6 осіб (10%). 

В коледжі працює 17 викладачів-методистів (28,3 %), 7 викладачів 

(11,6%) мають звання «Відмінник освіти України»,  8 викладачів (13,3%) 

навчаються в аспірантурі. 

Організація практичної підготовки набула нового змісту: оновлено бази 

практики, змінено форми обміну практичним досвідом через систему 

спілкування з роботодавцями та проведення майстер-класів від стейкхолдерів. 

Проводяться професійні конкурси «Креативний комерсант», «Майстер-шеф», 

«Супер турагент», «Володар цифр». Традиційними і потужними є заходи в ході 

тижнів спеціальностей, різні види позанавчальної роботи. Важливим 



підґрунтям для формування професіонала-випускника є практика за кордоном, 

яку частина студентів проходить в готельно-ресторанних комплексах Болгарії. 

Продовжено плідну співпрацю між коледжем і Познанською школою 

банківської справи (Республіка Польща). 

1.5. Перелік освітніх програм, які пропонує коледж 

Галузь знань Спеціальність 

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

076  Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

18 Виробництво та технології 181  Харчові технології 

24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

 

 

1.6. Загальні вимоги до зарахування. 

Інформація про вступні випробовування та умови зарахування на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розміщена на сайті 

Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ в рубриці 

«ВСТУПНИКУ», адреса сайту: www.vtec.vn.ua 

 

1.7. Основні правила коледжу визначені Положенням про організацію 

освітнього процесу студентів (схвалено Педагогічною радою коледжу 

30.09.2019р., протокол № 11, введено в дію наказом 04.10.2019р. №107/01-06). 

 

1.7. Інформація про консультативну допомогу студентам. 

Консультативна допомога (індивідуальна/групова) проводиться згідно із графіком, 

затвердженим заступником директора з навчальної роботи; надається викладачем 

з метою пояснення студентам певних теоретичних питань, їх практичного 

застосування, покращення академічної успішності, посилення мотивації студентів 

до пізнавальної діяльності. 

 

http://www.vtec.vn.ua/

