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Звіт про здобутки та проблеми 2021-2022 н.р. 

 

Діяльність коледжу у 2021-2022 н.р. була спрямована на впровадження 

у освітній процес положень Законів України: «Про фахову передвищу 

освіту», «Про освіту», виконання завдань, передбачених стратегією розвитку 

ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» на 2019-2025 рр. шляхом реалізації заходів з 

підвищення якості освітнього процесу на основі інноваційної моделі 

підготовки професійно орієнтованих фахівців; підвищення 

конкурентоздатності коледжу на освітянському просторі Вінниччини; 

розвитку творчого потенціалу педагогічного та студентського колективу; 

створення умов для реалізації особистості студентів та викладачів. 

Освітній заклад продовжує роботу над загальноколеджною 

методичною проблемою «Діджиталізація сучасного закладу фахової 

передвищої освіти – ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» як креативного освітнього 

простору». 

У період дії воєнного стану проведено низку заходів на виконання 

листа Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 р. «Про деякі 

питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час 

воєнного стану» та наказу Вінницької обласної військової організації «Про 

організацію освітнього процесу у закладах освіти Вінницької області» від 

11.03.2022 р. №80. 

 

1. Здобутки закладу освіти у методичній, науковій,  

технічній та іншій роботі 
 

ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» продовжує курс на вдосконалення системи 

управління якістю, чітке розмежування функцій та повноважень, мобілізацію 

колективу, розвиток колегіальних методів управління.  

За 2021-2022 навчальний рік коледж має суттєві здобутки у 

інтелектуальних, наукових, науково-технічних, мистецьких, фахових, 

творчих конкурсах, змаганнях та олімпіадах:  

Золота медаль на Тринадцятій міжнародній виставці «Інноватика в 

сучасній освіті» за проєкт на тему «Тренінговий центр self-коучингу як 
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технологія професійного розвитку педагога (на прикладі викладання 

іноземних мов)» у номінації: «Упровадження в освітню діяльність 

інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямовані 

на підвищення якості освіти»;  

І місце в ІІІ етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;  

ІІІ місце в ІІІ етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика;  

ІІІ місце в обласному творчому конкурсі з іноземних мов «Світ мов та 

мови світу»;  

I місце у турнірі з міні-футболу м.Житомирі серед структурних 

підрозділів ДТЕУ;  

I місце в обласних змаганнях з настільного тенісу серед дівчат серед 

закладів передвищої фахової освіти;  

III місце в обласних змаганнях з бадмінтону серед закладів передвищої 

фахової освіти;  

ІІ місце на Всеукраїнському студентського конкурсу у форматі 

хакатону «Сreative minds Вattle» за проєкт «Скеледром «SabarovPark»;  

III місце у Всеукраїнському студентському конкурсі «Бізнес-трамплін». 

Із загальноосвітніх предметів студенти отримали низку перемог у 

Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах на платформах «На урок» та 

«Всеосвіта». 

Змінено ліцензії та переоформлено сертифікати про акредитацію в 

сфері вищої освіти за рівнем молодшого спеціаліста та за ступенем фахового 

молодшого бакалавра у сфері фахової передвищої освіти на підставі 

реорганізації базового закладу – Київського національного торговельно-

економічного університету (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

06.10.2021 р. №1298-р. «Про реорганізацію Київського національного 

торговельно-економічного університету»; Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.11.2021 р. №43 «Про деякі питання реорганізації Київського 

національного торговельно-економічного університету»; Наказ Київського 

національного торговельно-економічного університету від 25.01.2022 р. 

№374 «Про перейменування структурних підрозділів Київського 

національного торговельно-економічного університету»). 

Здійснено заходи з організації освітнього процесу на період воєнного 

стану: в умовах воєнного стану Коледж повністю керований: збережено 

матеріально-технічну базу закладу; адміністрація залишилася на робочих 

місцях; видано необхідні накази та розпорядження з організації роботи 

колективу, організації освітнього процесу, завершення навчального року, 

формату заліково-екзаменаційної сесії; організовано дистанційне навчання на 

платформах ZOOM та Meet; всі педагогічні працівники якісно виконують 

функціональні обов’язки; проведено заліково-екзаменаційну сесію в 

дистанційному форматі та КЕ в очному форматі з частковим дозволом на 

онлайн КЕ для тимчасово переміщених здобувачів освіти. 



Усі дисципліни/предмети, які викладаються в коледжі, повністю 

забезпечені навчально-методичними матеріалами. Навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення викладання включає: наявність навчального 

порталу викладача для дисциплін ОПП, за які він відповідальний; 

структурованість матеріалів на навчальному порталі; наповнення 

навчального порталу необхідними матеріалами, наявність електронної 

бібліотеки на сайті коледжу та її наповненість необхідними електронними 

посібниками, підручниками та періодичними виданнями згідно вимог ОПП. 

Розроблено нову освітню програму для повної загальної середньої 

освіти та освітньо-професійні програми, навчальні плани з урахування 

затверджених стандартів фахової передвищої освіти та специфіки профільної 

середньої освіти за спеціальностями. 

Кадровий склад циклових комісій відповідає Ліцензійним умовам щодо 

здійснення освітньої діяльності. За 2021-2022 навчальний рік підвищили 

кваліфікацію всі педагогічні працівники коледжу: на кафедрах КНТЕУ, ВТЕІ, 

Навчально-методичному центрі вищої та фахової перед вищої освіти, ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти (модулі «Методика викладання», «Основи андрагогіки»), 

участь у вебінарах на онлайн-платформах «Всеосвіта», «Прометеус» та «На 

урок», онлайн-курси «Google-додатки в освітній діяльності» тощо. Троє 

викладачів продовжують навчання в аспірантурі, один викладач захистився.  

Адміністрацією коледжу постійно ініціюється поліпшення якісного 

складу циклових комісій. Акцентується увага на навчанні в аспірантурі 

ДТЕУ та здобутті наукового ступеня педагогічного складу коледжу.  

Щороку проводиться рейтингове оцінювання педагогічних працівників. 

У коледжі працюють 9 кандидатів наук. З 57 осіб – 38 мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», 19 - педагогічне звання «викладач-

методист». 

Організація та якість навчання в коледжі відповідають вимогам 

державних стандартів. Показники якості навчання студентів коледжу 

свідчать про достатній рівень теоретичних знань та рівень сформованості 

професійних вмінь й компетентностей.   

У закладі успішно діє впроваджена система дистанційної освіти через 

навчальний портал коледжу на базі платформи GoogleSite, функціонують 

сайти викладачів, електронна бібліотека. Створено умови для вільного 

доступу студентів до навчально-методичних матеріалів з дисциплін, 

регулювання ними часу самостійної роботи, отримання онлайн-консультацій 

та забезпечення зворотного зв’язку між суб’єктами освітнього процесу. 

У навчальних кабінетах встановлено: 88  комп’ютерів, 9 ноутбуків, 8 

інтерактивних комплексів (кожен з яких складається з мультимедійного 

проєктора, інтерактивної дошки та комп’ютера), 5 графопроєкторів, 7 

телевізорів, лінгафонну гарнітуру у комп’ютерно-лінгафонному кабінеті, 

відео- та аудіотехніку. 

Робочі місця обладнані ПК з доступом до мережі Інтернет, розміщені у 

спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних лабораторіях, лінгафонних 



кабінетах. 

Наукова робота є одним з важливих напрямів роботи коледжу. Двоє 

викладачів продовжують навчання в аспірантурі, один викладач захистився. 

Коледжем організовано та проведено:  

- Міжвузівську науково-практичну конференцію «Розвиток 

внутрішнього туризму в Україні: проблеми та перспективи» (13.10.2021 р.);  

- ІІІ Міжвузівську науково-практичну конференцію «Інноваційні 

напрями розвитку вітчизняних харчових технологій та готельно-

ресторанного бізнесу» (15.12.2021 р.);  

- V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Професійна 

компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку 

праці» (27.01.2022 р.);  

- ОМО викладачів української філології - Семінар-тренінг «Сучасні 

стратегії формування україномовної особистості» (09.11.2021 р.). 

Педпрацівники брали участь у 25 конференціях (з них - заочно 17), 

викладачами підготовлено 28 доповідей, опубліковано 35 тез. Студенти є 

активними учасниками конференцій, круглих столів, тренінгів, майстер-

класів у коледжі та за його межами. Видано навчально-методичні посібники: 

- робочий зошит з дисципліни «Контроль і ревізія»; 

- опорний конспект лекцій з предмету «Всесвітня історія»; 

- навчальний посібник «Економіка підприємства»; 

- збірник завдань для контролю знань студентів з дисципліни 

«Товарознавство продовольчих товарів»; 

- навчальний посібник з дисципліни «Основи менеджменту»; 

- навчальний посібник «Організація готельного господарства»; 

- робочий зошит з німецької мови; 

- навчальний посібник з дисципліни «Фінанси, гроші і кредит»; 

- навчальний посібник з дисципліни «основи філософських знань»; 

- навчальний посібник з дисципліни «Соціологія»; 

- робочий зошит з дисципліни «Організація обліку на підприємствах 

малого бізнесу»; 

- граматичні тестові завдання з англійської мови; 

- збірник тестових завдань з дисципліни «Товарознавство. Харчові 

продукти»; 

- тестові завдання для контролю знань з курсу «Українська 

література». 

Підготовлені методичні розробки успішно апробовані або рецензовані 

в ЗФПВО та ЗВО області: 
№ 

з/п 

Викладач Назва розробки Термін 

вивчення 

у коледжі 

Термін апробації або 

рецензування за межами 

коледжу 

1.  Комаровська 

О.О. 

Методика проведення 

розрахунків та обліку із 

заробітної плати в 

державному секторі 

економіки 

Листопад 

2021 

Лютий 2022 р. (апробація 

у Вінницькому 

торговельно-

економічному інституті 

ДТЕУ) 



2.  Трубляк Г.М. Впровадження 

діджиталізації в практичне 

навчання 

Вересень 

2021 

Лютий 2022 р. (апробація 

у Вінницькому 

торговельно-

економічному інституті 

ДТЕУ) 

3.  Бондарчук 

А.А. 

Інтерактивні технології 

колективно-групового 

навчання з використанням 

прикладних комп'ютерних 

програм на заняттях 

іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

Вересень 

2021 

Лютий 2020 р. (апробація 

у вінницький соціально-

економічний інститут 

4. Буняк Н.А. Ведення технологічного 

процесу виробництва 

продукції ресторанного 

господарства 

Вересень 

2021 

Січень 2022 р. (апробація 

у ВСП «Вінницький 

фаховий коледж НУХТ» 

5. Бабійчук І.В. Креативні форми роботи на 

заняттях української мови 

та літератури в умовах 

змішаного навчання 

Вересень 

2021 

Лютий 2022 р. (апробація 

у Вінницькому 

кооперативному 

інституті) 

6. Мельник О.А. Використання елементів 

цифрової освіти на заняттях 

української мови та 

літератури 

Вересень 

2021 

Лютий 2022 р. (апробація 

у Вінницькому 

кооперативному 

інституті) 

7. Маслоїд А.П. Методика розв'язування 

задач з аналітичної хімії 

Вересень 

2021 

Січень 2022 р. (рецензія 

ВНМУ ім.М.І.Пирогова) 

 

Золота медаль на Тринадцятій міжнародній виставці «Інноватика в 

сучасній освіті» за проєкт на тему «Тренінговий центр self-коучингу як 

технологія професійного розвитку педагога (на прикладі викладання 

іноземних мов)» у номінації: «Упровадження в освітню діяльність 

інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямовані 

на підвищення якості освіти». 

Подано проєкт на Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти - 

2022»; тема «Food Blogging - інноваційна освітня діяльність як модель 

діджиталізації професійно-спрямованої освіти», номінація: «Упровадження 

освітніх інновацій у професійну підготовку фахівців для сучасного ринку 

праці» (обласною комісією відібраний для конкурсу і високо оцінений, але 

виставка перенесена на післявоєнний час). 

 

2. Результати роботи по формуванню контингенту студентів 

Успішно пройшла вступна кампанія 2021 року. До коледжу вступило 

271 здобувач, з них: на денну форму навчання – 253 особи, у тому числі за 

спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - 73 

особи, «Фінанси, банківська справа і страхування» - 27 осіб, «Облік і 

оподаткування» - 27 осіб, «Харчові технології» - 55 особи, «Готельно-

ресторанна справа» - 30 осіб, «Туризм» - 33 особи, «Філологія» - 26 осіб, 



«Цифрова економіка» - 12 осіб; на заочну – 18 студентів спеціальності 

«Харчові технології». 

Розроблено та затверджено Правила прийому на навчання до ВСП 

«ВТЕФК ДТЕУ» у сфері фахової передвищої освіти на 2022 р. 

Для отримання позитивного результату була створена робоча група з 

профорієнтаційної роботи, яка постійно відшуковувала нові методи і підходи 

щодо формування студентського контингенту в умовах пандемії. Працюють 

гуртки поглибленого вивчення предметів вступних випробувань для 

абітурієнтів, що допомагає майбутнім вступникам підготуватись до 

екзаменів, професійно зорієнтуватися у виборі майбутнього фаху.  

Протягом квітня-травня 2022 р. організовано 11 груп гуртків з 

математики та української мови. 

У підготовці учнів до свідомого вибору розпочата та активно 

проводиться профорієнтаційна робота: 

- день Гостинності онлайн – щомісяця, офлайн – травень-червень; 

- онлайн-заходи «Знайомство зі спеціальністю» - щомісяця; 

- на сайті коледжу постійно оновлювалась інформація для майбутніх 

вступників; 

- активно використовуються соціальні мережі. 

 

3. Організація дистанційного навчання під час карантину та 

воєнного стану 

 

У ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» навчальний процес під час карантину та 

воєнного стану організовано із використанням технологій дистанційного 

навчання:  

- усі заняття проводяться на платформі Google Classroom згідно з 

дистанційним розкладом занять, що розміщений на сайті коледжу із 

зазначенням кодів доступу до кожного предмета/дисципліни; 

- сто відсотків студентів коледжу залучено до дистанційної роботи з 

дисциплін, проходження практики, захисту курсових робіт, проведення 

заходів тощо; 

- викладачі проводять відеолекції та консультації для студентів у 

програмі онлайн відеоконференцій GoogleМeet, Zoom та створюють власні 

відеолекції;  

- в Гугл документі (з загальним доступом) розроблено графік 

відвідування онлайн занять членами адміністрації, що сприяло якісному 

проведенню пар; 

- щотижня проводиться адміністративна нарада, де обговорюються 

ефективність дистанційного навчання, успіхи студентів, проблемні ситуації 

та варіанти їх вирішення. 

- налагоджено зворотній зв’язок з учасниками освітнього процесу:  

щотижнево ведеться моніторинг успішності студентів та відвідування 

онлайн-занять здобувачами; викладачі щотижня надсилають відомості 

відпрацювань студентами в гугл класах (формуються автоматично) 



завідувачам відділень, що сприяє оперативному реагуванню на проблемну 

ситуацію; керівники груп та викладачі-предметники мають вайбер - або 

телеграм – групи для спілкування зі студентами та батьками; цей зворотній 

зв’язок є постійним; 

-  у взаємодії з Радою студентського самоврядування коледжу створено 

Google Form та проведено опитування студентів щодо дистанційного 

навчання у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ»;  

- результатом моніторингу та обговорень стали висновки викладачів 

про чітку організацію онлайн-навчання за дистанційними технологіями у 

коледжі, налагодженість зв’язку студент – викладач – керівник групи – 

батьки та готовність закладу для подальшого впровадження цієї форми 

навчання в освітній процес ВСП «ВТЕФК ДТЕУ»; 

-  у квітні 2022 року проведено онлайн батьківські збори в кожній 

навчальній групі із залученням керівників груп, викладачів та членів 

адміністрації. 

У зв’язку з воєнним станом внесено зміни до робочих програм та 

змісту методичного матеріалу для чіткого розуміння впливу війни на всі 

сфери життя в Україні. Подається чітка та актуальна інформація про стан 

економіки країни та можливості відбудови України після перемоги. 

 

4. Організація практичної підготовки 
 

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.  

Із введенням нових спеціальностей «Філологія» і «Економіка» та 

освітніх програм «Германські мови та літератури (переклад включно), перша 

– англійська, «Цифрова економіка», «Технології в ресторанному 

господарстві» розроблені робочі навчальні програми з практики.  

Практична підготовка здійснюється на основі прямих договорів з 

підприємствами, установами та організаціями, у т.ч. закордонними. 

Важливим підґрунтям для формування професіонала-випускника є практика 

за кордоном, яку частина студентів проходить у готельно-ресторанних 

комплексах Болгарії, Німеччині і Туреччині. 

У зв’язку з воєнним станом в країні та з метою збереження здоров’я 

учасників освітнього процесу більшість заходів і практичної підготовки 

проводилось дистанційно під контролем керівників практики. 

 

5. Міжнародні зв’язки 
 

У 2021-2022 р. студенти 2-3 курсів коледжу проходять практику на 

підприємствах готельно-ресторанних комплексів Болгарії. Продовжено 

плідну співпрацю з Познанською школою банківської справи (Республіка 

Польща). Коледжем було організовано міжнародний онлайн-брифінг на тему 



«Виробнича практика за кордоном». В ході зустрічі відбулася презентація баз 

практики стейкхолдерами з Болгарії (Ілін Павлинов Димитров м. Варна, 

регіональний представник в Україні Сергій Кривенький), Німеччини 

(Аlexander Lippert Баварія, регіональний представник - Marina Bekhalova), 

Туреччини (Ендер Мустафа Атбаш м. Анкара, регіональний представник - 

Оксана Вурдум). 

 

6. Організаційно-виховна робота 

 

Виховна робота здійснювалась згідно планів виховної роботи коледжу, 

відділень, циклових комісій та керівників груп.  

Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями 

національно-патріотичного виховання, морально-правового, художньо-

естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалась 

за такими аспектами:  

 організаційно-методичне забезпечення; 

 культурно-просвітницька робота та організація студентського 

дозвілля; 

 національне виховання; 

 соціально-виховна робота; 

 волонтерська діяльність; 

 робота органів студентського самоврядування. 

Після початку повномасштабного вторгнення військ російської 

федерації на територію України значно активізувалась волонтерська 

діяльність, як студентів та їхніх батьків, так і викладачів та працівників 

коледжу.  

Зокрема, студенти долучаються до таких видів волонтерства: 

 організовують збори гуманітарної допомоги та коштів;  

 беруть участь у плетінні маскувальних сіток; 

 возять медичні препарати у пункти надання першої допомоги;  

 ведуть «інформаційну війну» у соціальних мережах; 

 виготовляють консерви: з риби та м’яса, каші, випічку, 

напівфабрикати тощо; 

 здають кров для поранених; 

 юнаки – виготовляють протитанкові їжаки та «коктейлі Молотова»,  

заготовлюють мішки з піском та вступають до територіальної оборони;  

 приймають переселенців; 

 студенти коледжу, які перебувають за кордоном:  беруть участь в 

«суботниках», виходять на мітинги проти війни в Україні, знаходять для ТРО 

Вінниці скляні пляшки для «коктейлів Молотова» та метал для 

протитанкових їжаків, займаються пошуком бронепластин.  

 

 

 



7. Спортивно-масова робота 

 

Спортивно-масова робота спрямовувалась на реалізацію завдань: 

збереження та зміцнення здоров’я студентів, сприяння правильному 

формуванню і всебічному розвитку та загартованості, підвищення спортивної 

майстерності, фізичної підготовки студентів до високопродуктивної праці, 

захисту суверенітету і територіальної цілісності України, виховання у 

студентів постійного інтересу: звички до систематичних занять фізичною 

культурою та спортом, прищеплення навиків здорового способу життя, 

патріотизму та національної свідомості, підвищення рівня зацікавленості до 

служби у Збройних Силах України, готовності до захисту України. 

Проведено спортивно-масові заходи відповідно до календаря СМЗ та 

положень про змагання: 

- Заходи до Дня фізичної культури та спорту; 

- фотовиставку на тему: «Спортивне життя коледжу»; 

- «Фестиваль ранкової зарядки»; 

- Спартакіаду серед навчальних груп з таких видів спорту: 

легкоатлетичний крос, настільний теніс, шахи, шашки. 

До участі в обласній Спартакіаді серед закладів фахової перед вищої 

освіти викладачами було підготовлено збірні команди коледжу з настільного 

тенісу (І місце-дівчата, IV місце - юнаки), шахи (IV місце), шашки (ІІІ місце), 

бадмінтон (ІІІ місце), легкоатлетичний крос (VIII місце), греко-римська 

боротьба (VII місце). 

 

8. Розвиток і модернізація матеріально-технічної бази коледжу 

 

Протягом 2021-2022 н.р. продовжено комплексні заходи щодо 

подальшого розвитку, зміцнення, створення сучасних умов для організації 

освітнього процесу:  

- закуплені у гуртожитки нові матраци; 

- замінене металопластикове вікно у серверній коледжу,  

- закуплено 3 електроплити та 1 холодильник в лабораторію 

коледжу; 

- оновлення комп’ютерної та оргтехніки (3 принтери, 3 системний 

блоки, 1 монітор та 1 кольоровий принтер); 

- оновлене антивірусне програмне забезпечення на сервері та по 

всіх об’єктах в мережі коледжу.  

-  

9. Оздоровлення студентів: 

 

 у коледжі працює фельдшерський пункт, що здійснює профілактичні 

заходи з оздоровлення студентів, недопущення захворюваності, епідемій в 

коледжі, проводить бесіди, надає консультації тощо; 



 за результатами медичних оглядів для занять фізичною культурою в 

коледжі створено спеціальні медичні групи, для яких розроблено особливу 

методику роботи; 

 у коледжі обладнано тренажерну залу, де студенти під керівництвом 

викладачів фізичного виховання займаються фітнесом; 

 у гуртожитках коледжу для мешканців обладнано кімнати для занять 

фізичною культурою; 

 проводяться дні здоров’я, фіто дні, акції «Поміняй цигарку на 

цукерку», «Ми є те, що ми їмо» тощо; 

 організовано співпрацю з центром медичної допомоги підліткам та 

молоді «Клініка, дружня до молоді» (проведено лекції та консультації з 

медичних та психологічних  проблем). 

 

 

Т.в.о. директора       Людмила САВЛУК 
 

 


