Звіт
директора Вінницького торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету
про діяльність закладу у 2016 році
1. Вступ
З метою реалізації стратегії розвитку закладу на 2015-2020 роки, в
2016 році коледж працював над реалізацією методичної проблеми «Розвиток
інноваційного потенціалу коледжу з метою соціалізації особистості в умовах
сучасних суспільних трансформацій».
Основними напрямами діяльності колективу коледжу у 2016 році були:
1. Ствердження закладу як сучасного та конкурентоздатного, що
проводить на високому рівні освітню діяльність та забезпечує якісну освіту,
визначення місця коледжу в системі освіти в цілому та в освітянському
просторі Вінницької області.
2. Нарощення наукового потенціалу, що дозволить вийти на новий
якісний рівень і забезпечить право перебувати в системі вищої освіти.
3. Підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації
особистості, забезпечення потреб суспільства та ринку праці у кваліфікованих
фахівцях.
Підготовка фахівців у ВТЕК КНТЕУ здійснюється:
на денній формі навчання:
на основі базової загальної середньої освіти за спеціальностями:
– «Туризм»;
– «Готельно-ресторанна справа»;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
– «Харчові технології».
на заочній формі навчання:
на базі ОКР «Кваліфікований робітник»:
– «Харчові технології».
Контингент студентів станом на 31.12.2016 року склав:
– на денній формі навчання – 697 осіб, з них за державним замовленням
– 344 особи;
– на заочній формі навчання – 184 особи, з них за державним замовлення
– 25 осіб.
Всього – 881, з них за державним замовленням – 369 особи, що складає
41,8%.
Випуск фахівців в 2016 році склав 314 осіб, з них 214 випускників
денної форми навчання, 100 – заочної форми навчання.

2. Здобутки навчального закладу у методичній, науковій,
технічній та іншій роботі:
Досягненнями 2016 р. є:
• акредитація спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»;
• розроблені та впроваджені заходи щодо внутрішньої системи
забезпечення якості освіти;
• повністю оновлені навчально-методичні комплекси дисциплін за
новітніми вимогами МОН України (близько 400 НМКД);
• продовжено роботу з упровадження дистанційної освіти: на створеному
навчальному порталі коледжу на базі платформи GoogleSite, оновлено
матеріали сайтів викладачів, електронну бібліотеку;
• в квітні коледж представив два грантових проекти на конкурс ОДА:
«Впровадження сучасних інноваційних технологій для проведення практичної
підготовки у віртуальному банку» (керівники проекту Тімошенко Н.М. та
Тичук Т.О.), «Створення тренінг-центру готельно-ресторанного сервісу»
(керівник проекту Кублінська І.А), даний проект посів ІІІ місце;
• впроваджено «Віртуальний студентський банк»;
• оновлено сайт коледжу;
• дев’ять викладачів навчаються в аспірантурі КНТЕУ;
• реалізовано проекти: «Вінниччина туристична» та «Дорогою
звершень»;
• на базі коледжу проведено обласну науково-практичну конференцію з
теми «Формування професійно компетентного педагога в умовах оновлення
змісту освіти»;
• розвиток наступності освітніх програм в ланці «ВТЕК – ВТЕІ»
(випускники ВТЕК можуть вступати одразу на ІІІ курс інституту, що
забезпечує процес неперервної освіти та скорочує терміни здобуття вищої
освіти);
• проведено перші випуски з врученням посвідчень власного зразка
кваліфікований робітник за спеціальностями «Адміністратор» та «Офіціант»;
• суттєво оновлено бази практики, студенти проходять практику в
готельно-ресторанних комплексах Болгарії, змінено формат захисту практики
на практично-презентаційні.
3. Участь та досягнуті здобутки в інтелектуальних, наукових,
науково-технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах,
змаганнях та олімпіадах
• протягом 2016 р. студенти коледжу брали участь у Міжнародних,
Всеукраїнських та обласних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, чемпіонатах.

Посіли призові місця:
№
п/п
1

1.

2.

3.

Олімпіада (конкурс)
2

ІІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з виробництва
харчової продукції серед
навчальних закладів І-ІІ
рівня акредитації

І Міжнародний чемпіонат з
кулінарного та
кондитерського мистецтва
серед юніорів
«BESTCookFEST-2016»

Призове
місце
3

4

ІІ місце (Кубок)

Олейник Олена перемога,

Грамота «За
креативний
підхід до
приготування
авторської
страви»
ІІІ місце

ІІ Міжнародний чемпіонат
з кулінарного та
кондитерського мистецтва
серед юніорів
«BESTCookFEST-2016»

Золота та срібна
медалі

4.

5.

Обласна олімпіада
з української мови серед
студентів технікумів і
коледжів Вінницької
області
Обласна олімпіада з фізики
серед студентів технікумів і
коледжів Вінницької
області

Студенти
(ПІБ, група)

ІІ місце

ІІ місце

Смотрицька
Ольга - нагорода,
група ВП-135

Викладачі, які
готували
5

Буняк Н.А.
Демчук К.І.
Бевза С.С.
Кавун Ж.А.
Апаріна Л.Ю.

Буран Карина
(ВП-135),
Вітт Христина
(ВП-135)
Швець Дмитро
(ВП-137)
Вітт Христина
отримала срібну
медаль, посівши ІІ
місце у номінації
«Індивідуальний
майстер-клас:
Ресторанний
десерт» за
приготовлений
«Шоколадний
кошик з сирним
суфле»
Любчик І.,
Шаддад А.К.,
Ільящук А
отримали
бронзову медаль.
у номінації «Артклас: Святковий
торт»,
презентувавши
торт «I love
Vinnytsia»
Терещенко
Людмила,
група ВП-137

Буняк Н.А.
Кублінська І.А.
Буга В.В.

Старосуд Оксана,
група ТК-78

Гуменчук М.П.

керівник
Буняк Н.А.

керівник
Кублінська І.А

Бойко Т.М.
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3
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6.

Обласна олімпіада
з інформатики серед
студентів технікумів і
коледжів Вінницької
області
Обласний конкурс
«Комп’ютерні технології в
бухгалтерському обліку»
серед студентів технікумів і
коледжів Вінницької
області
Обласна олімпіада
з іноземної мови серед
студентів технікумів і
коледжів Вінницької
області
Конкурс «Кращий за
професією» (економічні
дисципліни) серед
студентів технікумів і
коледжів Вінницької
області
ІІІ етап VII Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу учнівської та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка

ІІІ місце

Соць Сергій,
група ТК-73

Вітюк А.М.
Савенко М.А.
Шилов А.В.

ІІІ місце

Войтенко
Валентина,
група БО-91

Бабій Л.С.

ІІІ місце

Волощук Тетяна
(група БО-94),
Ільящук Альона
(група ВП-137)

7.

8.

9.

10.

ІІІ місце

І місце

5

Радудік О.Є.
Побірська І.В.

Коловсік Віталіна, Віниковецька
група Ф-6
Ж.С.

Колосівська
Світлана
група Ф-8

Бойко Т.М.

 взяли участь: у 16 галузевих виставках, фестивалях, мистецьких
конкурсах; у 36 науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих
столах, форумах тощо;
 проведено 17 лекцій, майстер-класів, тренінгів за участю провідних
вчених, науковців, фахівців-практиків;
 виконано план підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук – 9 осіб;
 52 наукові та навчально-методичні роботи опубліковані в Україні;
2 публікації у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського
Союзу;
 проведено «День кар’єри», мета якого допомогти у пошуку місця
роботи, а також накопичити та систематизувати необхідну інформацію для
успішного професійного старту;
 згідно Положення та програми спартакіади, календарного плану
спортивно-масових заходів на 2016 р. ВТЕК КНТЕУ проведено
внутрішньоколеджні змагання з наступних видів спорту:
 міні футбол (юнаки);
 волейбол (юнаки);
 настільний теніс (юнаки);

 волейбол (дівчата);
 шахи;
 шашки;
 стрільба;
 настільний теніс (дівчата);
 легкоатлетичний крос;
 Веселі старти;
 Козацькі забави;
 оздоровчі заходи «День здоров’я»,«Фіто-день».
 проведено товариські зустрічі з учнями шкіл № 2, № 6; ВПТУ № 7,
№ 4, № 19 та ВТЕІ КНТЕУ, кооперативним інститутом.
 взяли участь у міських спортивних акціях, флешмобах:
 День фізкультури та спорту;
 День туризму;
 Всесвітній день здоров’я;
 «Вінниця біжить»;
 «Студентська ліга».
 студенти коледжу за підсумками обласної спартакіади у 2015-2016
н.р. посіли І загальнокомандне місце. Кращі види змагань: баскетбол (дівчата),
баскетбол (юнаки), волейбол (дівчата), футбол (дівчата), боротьба грекоримська (юнаки).
 02 червня 2016 р. колектив Вінницький торговельно-економічного
коледжу брав участь у виставці технічної творчості викладачів та студентів
коледжів та технікумів Вінницької області. Викладачами та студентами
коледжу було представлено: 26 посібників в рубриці «Науково-методичне
забезпечення», 5 робіт в рубриці «Інформаційне забезпечення, 56 експонатів в
рубриці «Образотворче мистецтво», які високо оцінили представники
Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації,
відвідувачі заходу, члени журі.
 студенти I-II курсів та викладачі іноземних мов брали участь у
Всеукраїнських конкурсах «My Motherland» від видавництва Macmillan та
«Гринвіч».
Важливим результатом роботи колективу є ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
INTERNATIONAL RATING OF PRODUCTS AND SERVICES від 26 жовтня
2016 року згідно з критеріями Національного рейтингу якості товарів і послуг
про визнання Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
«КРАЩИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 2016 року» та нагородження «ЗІРКОЮ
ЯКОСТІ». Успіхи директора коледжу Балицької Валентини Євгеніївни
відзначені орденом «Лідер країни» за абсолютне лідерство (Національний
рейтинг якості товарів і послуг, 27.10.2016 року). Згідно з даними критеріями
нагороджені НАЦІОНАЛЬНИМИ СЕРТИФІКАТАМИ «ЗІРКА ЯКОСТІ»
Савлук Людмила Іванівна - завідувач навчально-методичного кабінету та
Віниковецька Жанна Семенівна - викладач фінансово-економічних дисциплін.

4. Позитивами виховної роботи є:
• проведено традиційні заходи:
 День студента,
 Дебют першокурсника,
 Уроки мужності,
 Тижні правових знань,
 Тижні європейської демократії тощо;
 конкурси – «Студент року», «Краща група року»;
• коледж бере активну участь у волонтерській діяльності на допомогу
учасникам АТО; дитячим будинкам; на лікування хворих дітей:
 в січні 2016 р. зібрано 2500 грн. Вороновицькій школі-інтернат
«Родинний дім» на ремонт даху, також зібрані дитячі іграшки і одяг;
 в лютому 2016 р. – 3800 грн. Самгородській школі-інтернат
(Козятинський р-н) для дітей з вадами зору;
 в березні 2016 р. – 2000 грн. Сутиській школі-інтернат (Тиврівський
р-н) на ремонт, згідно звернення благодійного фонду «Союз волонтерів
України» (м. Київ), який займається допомогою дітям з важкими діагнозами в
червні було організовано збір коштів і перераховано на рахунок (310 грн.);
 в жовтні 2016 р. студенти завітали з подарунками до вихованців
дитячого будинку «Гніздечко» у м. Вінниця;
 в жовтні 2016 року студенти коледжу підтримали ініціативу
Вінницької молодіжної Ради у продовженні благодійної акції «Молодь,
допоможи героям АТО!»; на зібрані кошти закуплено та передано теплі речі
для військових;
 в листопаді 2016 року - участь у волонтерській акції «Допоможи
учасникам АТО»: викладачі, працівники та студенти коледжу відгукнулись на
звернення Вінницької громадської організації «За твоє життя» та
Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА; зібрано і відправлено для бійціввінничан в/ч 3008 полку Національної гвардії, який знаходиться на сході
України в Луганській області, гарні яскраві новорічні листи-привітання, листипідтримки, власноруч виготовлені обереги, а також інструменти та різні
знаряддя, завдяки яким бійці могли б покращувати свій побут у військовопольових умовах, а саме: сокири, пилки, ущільнена плівка, електрокабель,
мотузка; продукти харчування та лікувальні засоби.
 в грудні 2016 року - участь у благодійній акції для підтримки бійців
Вінницького гарнізону в АТО, ініційована Вінницькою громадською організацією
«За твоє життя» та Департаментом освіти і науки Вінницької ОДА:
студенти коледжу зібрали продукти харчування, теплі речі, кошти для купівлі
столярних інструментів, які потрібні солдатам; майбутніми технологами
наліплено понад 50 кг вареників.
• команда «Їдальня Верховної Ради» посіла призове місце в Коледж Лізі
КВК-2016;
• студенти спеціальності «Туризм» співпрацюють з відділом у справах
молоді та туризму Вінницької міської ради в якості екскурсоводів-стюардес;

• студенти є активними учасниками:
 флешмобів: «Ми – за мир!», «Вінниця – це я!»;
 дебатних турнірів, інтелектуальних ігор;
• підтримується тісна співпраця з МПМ «Зоря», Вінницьким міським
Центром художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок»,
Вінницьким літературно-меморіальним музеєм ім. М.М. Коцюбинського, де
постійними учасниками заходів є студенти коледжу;
• інтелектуальний клуб коледжу «Що? Де? Коли?» отримав перемогу у
турнірі, який проводився у ВТЕІ;
• введено систему рейтингового оцінювання діяльності груп та окремих
студентів.
• 16.11.16 року Вінницькою міською радою та її виконавчим комітетом
вручено подяку колективу коледжу за ініціативу й наполегливість та активну
участь у проведенні загальноміського молодіжного проекту «Студентська Ліга
2016» за підписом міського голови С. Моргунова.
5. Міжнародна співпраця
Продовжено творчу співпрацю, стажування викладачів та підготовку
кадрів з Познанською Вищою Банківською Школою (Республіка Польща) та
розпочато наукове співробітництво. Протягом року здійснено дві групових
поїздки до Польщі викладачів та студентів коледжу, в програмі яких було
передбачено: відвідування лекцій, семінарів, практикумів у професорів
Познанської Вищої Банківської Школи, ознайомлення з роботою банківських
установ Польщі, торговельних підприємств, туристичних організацій та
закладів ресторанної справи.
У 2016 році студенти проходили практику в ресторанно-готельних
комплексах Болгарії.
6. Участь в методичних об’єднаннях (далі - ОМО) коледжів та
технікумів Вінницької області
На базі Вінницького торговельно економічного коледжу КНТЕУ у 2016 р.
відбулися такі обласні заходи:
 ОМО методистів технікумів та коледжів Вінницької області;
 ОМО викладачів фізики;
 обласні олімпіади з інформатики та іноземної мови.
Викладачі виступили на таких ОМО:
 методичному об’єднанні заступників директорів з виробничого
навчання з теми: «Застосування комп’ютерних програм під час проходження
навчальних практик» (Кислинська І.І.);
 методичному об’єднанні завідувачів відділеннями з теми:
«Презентація досвіду роботи завідувача відділення з організації тижнів
відділень та циклових комісій» (Губрій Н.М.);

 методичному об’єднанні завідувачів бібліотеками і бібліотекарів з
теми: «Досвід роботи бібліотеки Вінницького торговельно-економічного
коледжу КНТЕУ» (Боса І.Ю.);
 методичному об’єднанні викладачів та керівників фізичного виховання
«Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання» (Кривенко
О.Л.);
 методичному об’єднанні викладачів креслення, основ стандартизації,
управління якістю продукції
та метрології з теми: «Впровадження
інтерактивних методів проведення занять при вивченні дисциплін «Інженерна
графіка» та «Основи стандартизації»» (Кублінська І.А.).
ОМО узагальнено досвіди:
 роботи завідувача навчально-методичного кабінету Вінницького
торговельно-економічного коледжу КНТЕУ Савлук Людмили Іванівни;
 роботи викладача світової літератури Вінницького торговельноекономічного коледжу КНТЕУ Яковлєвої Лариси Миколаївни з теми:
«Використання технології розвитку критичного мислення студентів на
заняттях світової літератури».
7. Забезпечення стабільного фінансового стану та
соціального захисту працівників
В 2016 році незмінним пріоритетом була своєчасна і, в повному обсязі,
виплата заробітної плати та стипендій. Зокрема, у загальних видатках (11,4 млн.
грн) видатки на оплату праці з нарахуваннями становила 7,2 млн. грн, що
склало 63,1% від загальних витрат коледжу.
Упродовж року було заохочено 67% співробітників, які працюють на
постійних засадах, зокрема активних учасників наукових, громадських та інших
заходів. Витрати на заохочення працівників коледжу у 2016 році, в порівнянні з
витратами 2015 року, зросли на 12%. Співробітникам, які опинилися у
скрутному життєвому становищі було надано необхідну матеріальну допомогу
в обсязі 2,7 тис. грн.
В повному обсязі забезпечено виплату стипендії студентам коледжу, на
що із загального фонду державного бюджету спрямовано 2,3 млн. грн. Крім
того, 35 студентів за здобутки у науковій, громадській та спортивній діяльності
отримали грошову винагороду у сумі 12,7 тис. грн та 262 кращих студентів
нагороджено почесними грамотами.
Комунальні витрати склали 1,03 млн. грн, що становить 9,04% в загальній
сумі витрат коледжу та на 43% більше, ніж у 2015 році.
8.

Розвиток і модернізація матеріально-технічної бази

Відповідно до перспективного та річного планування проводилася
систематична робота по зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази

