Звіт
директора Вінницького торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету
Волинець Оксани Олександрівни за результатами діяльності
у ІІ півріччі 2019 року та виконання контрактних зобов’язань
Звіт надано за ІІ півріччя 2019 року, посаду директора обіймаю за
контрактом з 01 листопада 2019 року, з 1 липня 2019 року виконувала обов’язки
директора коледжу.
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ є престижним
освітнім закладом Поділля, який готує кваліфікованих фахівців для різних сфер
економіки, національно свідомих громадян держави, інтелектуальних і духовно
гармонійних особистостей.
Діяльність коледжу у ІІ півріччі 2019 року була спрямована на
впровадження у освітній процес положень Законів України: «Про фахову
передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про освіту», виконання завдань,
передбачених стратегією розвитку ВТЕК КНТЕУ 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.
Вищим органом громадського самоврядування коледжу – зборами
трудового колективу - постійно оцінюється діяльність керівництва у сфері
забезпечення якості освітньої, наукової, фінансово-господарської та інших видів
діяльності навчального закладу. У ІІ півріччі 2019 року відбулось 2 засідання
зборів трудового колективу, на яких прийняті важливі рішення щодо діяльності
ВТЕК КНТЕУ.
Педагогічна рада ВТЕК КНТЕУ протягом у ІІ півріччя 2019 року провела
5 засідань, розглянула 33 питання, по яких прийнято конкретні рішення, оновлено
45 Положень щодо організації освітньої, методичної, організаційної діяльності,
виховної роботи, адміністративно-господарської діяльності.
Методичною радою коледжу проведено 2 засідання, на яких розглянуто
9 питань, сучасних за тематикою та поставленою проблемою - «Впровадження
технологій діджиталізації в освітній процес».
Директором коледжу проводиться постійна робота щодо загального
управління та координації діяльності всіх служб коледжу, розвитку науководослідної, проектної, грантової діяльності, інформатизації освітнього процесу,
удосконалення програмного забезпечення викладання дисциплін, наближення
освітнього процесу до практичної діяльності, розширення співпраці з
стейкхолдерами регіону, фінансово-господарської діяльності ВТЕК КНТЕУ.
На виконання Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної
безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністра внутрішніх справ України від
03.10.2017 р. № 1417, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та
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установ системи освіти України, затверджених Наказом МОН України від
15.08.2016 № 974 та у зв’язку з пожежею в освітньому закладі м.Одеси, що сталася
04.12.2019, з метою подальшого вдосконалення діяльності посадових осіб і усіх
працівників щодо забезпечення пожежної безпеки у ВТЕКоледжі протягом грудня
2019 року проведено додаткові заходи з пожежної безпеки та БЖД: перевірка
протипожежного стану коледжу, заняття щодо вивчення первинних засобів
пожежогасіння та способів їх застосування, тренування працівників та студентів
щодо дій (евакуації з навчального корпусу та гуртожитків коледжу) у разі
виникнення пожежі.
Позитивні досягнення у ІІ півріччі 2019 року в науковій, навчальній та
методичній роботі
Важливим вектором перспективного розвитку коледжу є відкриття нових
спеціальностей, які відповідають сучасному ринку праці в Україні, запитам
суспільства і сприяють статусному росту навчального закладу. Так, протягом
вересня-грудня 2019 року проведено значну організаційну роботу, результатом якої
стали:
- отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти: підготовка здобувачів за спеціальністю 035 Філологія за початковим рівнем
(коротким циклом); підготовка здобувачів за спеціальністю 071 Облік і
оподаткування за першим (бакалаврським) рівнем;
- подання до МОН ліцензійних справ для розширення провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за спеціальностями: 051
Економіка, 035 Філологія;
- переоформлено ліцензію про
розширення провадження освітньої
діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти на безстрокову в зв’язку зі
збільшенням ліцензійних обсягів, враховуючи терміни навчання.
Наукова робота є одним з важливих напрямів роботи коледжу. Маємо такі
здобутки за звітний період:
- педагогічний склад колективу поповнився науково-педагогічними
працівниками, їх чисельність складає 8 осіб; директор коледжу Волинець О.О.
отримала наукове звання доцента; в листопаді 2019 року три викладачі отримали
дипломи кандидатів наук; один викладач захистив дисертацію в грудні 2019
року; два викладачі пройшли попередній захист на кафедрах;
- участь у наукових заходах: 15 педпрацівників брали участь в
5 конференціях (з них очно 3, заочно 2); викладачами зроблено 11 доповідей;
опубліковано 12 тез;
- видано 7 навчальних посібників.
Колективом коледжу організовано та проведено:
- Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Сучасні
тенденції виробництва борошняних кондитерських виробів» (5.12.2019 р.);
- тижні циклових комісій соціальних дисциплін та харчових технологій;
- обласне методичне об'єднання викладачів зарубіжної літератури;
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- лекція для студентів 1 курсу на тему: «Голод 33-го – біль душі і пам’ять
серця» (провели працівники Вінницького обласного краєзнавчого музею).
Узагальнено перспективний педагогічний досвід п’яти викладачів, протягом
2019 року досвіди пройшли апробацію у ЗВО міста та на рівні ОМО.
Проводяться різнопланові заходи для підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, зокрема, Школа педагогічної майстерності, яка відбулася за
тематикою «Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку
викладача» (обмін досвідом). Викладачі самостійно опановують цифрові технології
в освіті на онлайн-платформах: Google-клас, Всеосвіта, PROMETHEUS тощо.
Результатом такої самоосвіти є створення власних цифрових контентів.
Для вдосконалення системи самостійної підготовки студентів діє
навчальний портал, електронна бібліотека, використовується онлайн-тестування на
базі платформи Google, частиною викладачів створені Google-класи тощо.
На початок навчального року розроблені робочі програми, НМКД за
новітніми вимогами МОН України, у відповідності до нових навчальних планів.
Педагогічний колектив виконує рішення методичної ради КНТЕУ і працює
над створенням силабусів навчальних дисциплін, в плані – їх впровадження
з 1 вересня 2020 р.
Коледж має суттєві здобутки у інтелектуальних, наукових, науковотехнічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, змаганнях та олімпіадах:
- Золота медаль за проект, представлений на Одинадцятій міжнародній
виставці «Інноватика в сучасній освіті» - номінація «Розробка та впровадження
інноваційних засобів навчання, проектів, програм і рішень у закладах освіти» з
теми «Модель діджиталізації сучасного закладу фахової передвищої освіти Вінницького торговельно-економічного коледжу як креативного освітнього
простору»;
- золота та три срібні медалі у VI Міжнародному кулінарному фестивалі
BestcookFest - 2019;
- два третіх місця у VII Всеукраїнському студентському конкурсі
торговельної реклами в КНТЕУ.
Коледж має іменних стипендіатів: 1 студенту призначено іменну стипендію
Верховної Ради України, 1 - академічну стипендію Президента України,
1 - стипендію Вінницької облдержадміністрації та обласної ради, 1- Вінницької
міської ради.
Зацікавленість студентів покоління Z у предметах можливе через їх активну
участь у позанавчальних заходах, які мають сучасні форми організації. Прикладом
таких заходів у І семестрі 2019-2020 н.р. стали:
- заходи до Днів європейської торгівлі в Україні: «Експорт українських
товарів до Європи», «Європейські інновації в управлінні ЗРГ», «Бізнес на
шляху до Європи», «Впровадження європейських інновацій у роздрібні
торгівлі» (відеопроект);
- І тур Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді ім. Т. Шевченка;
- I етап XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
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- захід до Всесвітнього дня філософії - захист проектів «Вибір в житті і
доля людини. Моя спеціальність – мій вибір і моя доля»;
- дебатні турніри;
- захід до Дня Європейських мов «Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти
людина!»;
- заходи до Міжнародного дня туризму: інтелектуально-розважальна гра
«Україна дивовижна»; віртуальна екскурсія «Вінниччина туристична»;
- заходи до Дня української писемності і мови;
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності;
- заходи до тижня циклової комісії харчових технологій та сфери
обслуговування: інтелектуально-розважальний захід «Інтелектуальний батл»;
інформ-дайджест «Особливості сучасного обслуговування в ресторанах»;
студентська конференція «Якби я був директором ресторану»; майстер-клас
«Правила надання першої допомоги при виробничому травматизмі»; круглий
стіл «Проектую заклад своєї мрії»; зустріч з фахівцем готельно-ресторанної
справи; захід «Кухні країн світу»; пізнавально-розважальний захід «Кулінарний
квест»;
- заходи до декади циклової комісії соціальних дисциплін та
правознавства: урок-диспут з теми «Батурин-символ боротьби за волю»; урок
живої історії: «Незламне військо Першої республіки. Армія УНР 1917-1921рр.»;
екскурсія в музей марки; історико-психологічна конференція з теми: «Сучасні
герої України»;
- заходи до Всеукраїнського тижня права: інформаційний флешмоб «Я маю
право»; Всеукраїнський урок права «Твої права. Минуле і сучасне»; захід з
теми «Немає прав без обов’язків»; круглий стіл «Демократія очима молоді» із
запрошенням студентів Вінницького транспортного коледжу.
Життя коледжу – це шлях сучасного освітнього закладу, оснащеного
новітніми навчальними технологіями, креативними педагогічними ідеями,
наповненим добрими справами, цікавими подіями, хвилюючими зустрічами,
мудрими вчинками, щирими переживаннями; це якісний навчальний процес,
науково-пошукова робота, художня самодіяльність, волонтерська робота, гуртки,
олімпіади, спортивні досягнення, зустрічі, екскурсії, майстер-класи, змагання,
конкурси і, звичайно, перемоги.
Кадрова політика
Система формування керівних, педагогічних кадрів у коледжі ґрунтується
на визначених законодавством засадах. У звітному періоді кадрова робота була
націлена на підвищення кваліфікації викладацького складу та навчальнодопоміжного персоналу. Педагогічні працівники приймаються на роботу на
контрактній основі відповідно до чинного законодавства України в галузі освітньої
діяльності, Кодексу законів «Про працю» України. До контракту на час його дії
кандидат на посаду додає перспективний план своєї педагогічної, виховної та
організаційної роботи. Звіт викладача про виконання обов’язків, які він взяв на
себе під час укладання контракту, є основою для прийняття рішення щодо
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укладання контракту на наступний термін. Також береться до уваги рейтингова
оцінка викладача, яка проводиться щорічно на основі Положення про систему
рейтингової оцінки діяльності викладачів, затвердженого педагогічною радою
ВТЕК КНТЕУ 30 вересня 2019 р. (протокол № 11), введено в дію наказом ВТЕК
КНТЕУ від 4 жовтня 2019 р. № 107/01-06.
Щорічно викладацький склад планує свою методичну, організаційну,
виховну, наукову діяльність шляхом складання індивідуального плану викладача, а
в кінці семестру та навчального року звітує за цим планом. Такий підхід до оцінки
роботи викладачів стимулює їх на плідну творчу роботу. З метою відзначення
досягнень викладачів в навчальній, методичній, організаційній, виховній та
громадській діяльності, а також для подальшої мотивації кожного члена колективу
до ефективної роботи в коледжі діє Положення про матеріальне заохочення
працівників (додаток № 8 до Колективного договору). Відповідно до даного
Положення заохочення викладацького складу здійснюється шляхом: преміювання
за результатами роботи, багаторічну роботу в коледжі, в зв’язку з ювілеями;
винесення подяки, нагородження грамотами та цінними подарунками;
встановлення надбавок за досягнення в роботі (професійну майстерність),
складність, напруженість та високу якість роботи, на період виконання особливо
важливої роботи; виплати на оздоровлення до щорічної відпустки; представлення
до нагородження урядовими та відомчими нагородами.
Відповідність педагогічної спеціальності викладача визначається його
спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим
ступенем, вченим званням та проходженням педагогічного стажування чи
підвищення кваліфікації з відповідної дисципліни.
Всі викладачі (100%) пройшли підвищення кваліфікації за останні 5 років.
Складено орієнтовний план підвищення кваліфікації на 2020 рік, його затверджено
на засіданні педагогічної ради та опубліковано на веб-сайті коледжу. У
відповідності до нових нормативних документів МОН та Кабінету Міністрів
України, які регламентують форми та результати підвищення кваліфікації,
викладачі обрали такі шляхи: самоосвіта на онлайн-платформах та ресурсах
(Всеосвіта, Цифрова освіта, Гугл-клас, Прометеус тощо); укладено угоду з
Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти про проведення на
базі коледжу модуля з підвищення кваліфікації «Цифрові освітні технології»;
стажування в КНТЕУ та ВТЕІ, на підприємствах міста.
Штатна укомплектованість складає 100%. Всі викладачі мають відповідну
освіту. Середній вік штатних викладачів – 34 роки, середньорічне навантаження
720 год., що в межах норм згідно Закону України «Про фахову пепредвищу
освіту». Навчальний процес в коледжі забезпечує 60 викладачів (з них 54 – в штаті)
і 2 майстра виробничого навчання, з яких:
- 6 викладачів мають почесне знання «Відмінник освіти України»;
- 17 викладачів-методистів;
- 8 кандидати наук;
- 3 аспірантів;
- 34 викладачі - спеціалісти вищої категорії;
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- 13 викладачів - спеціалісти І категорії;
- 7 викладачів - спеціалісти ІІ категорії.
З вересня 2019 року розпочато процес атестації педагогічних працівників в
2019-2020 н.р.: підготовлено відповідні накази, планову документацію, графік
роботи атестаційної комісії; проведено три засідання комісії; вивчаються
досягнення викладачів, динаміка змін у їх результатах. В список до атестації
включено 18 педагогічних та науково-педагогічних працівники. Відзначено, що
більшість педагогічних працівників мають значні позитивні зміни: брали участь у
підготовці проектів, які отримали призові місця, готували студентів-переможців
олімпіад та конкурсів, активно долучалися до науково-дослідницької роботи,
видали навчально-методичні посібники з дисциплін; проводили відкриті заняття та
позанавчальні заходи; їх заняття є сучасними за змістом, формами та методами;
рівень навченості студентів є належним.
Одним із головних завдань кадрової політики є збільшення якісного
кадрового потенціалу. В колективі постійно проводиться робота щодо вступу
викладачів до аспірантури; створені відповідні умови для їх навчання.
Викладачі коледжу беруть участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах на
рівні обласних методичних об’єднань закладів фахової передвищої освіти.
Коледж є членом Українського кулінарного союзу, що допомагає професійно
зростати викладачам спеціальних дисциплін.
Формування контингенту студентів та зміст підготовки спеціалістів
Успішно пройшла вступна кампанія 2019 року. До коледжу вступило 215
студентів, з них: на денну форму навчання – 175 осіб, в тому числі за
спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - 39 осіб,
«Фінанси, банківська справа і страхування» - 15, «Облік і оподаткування» - 27,
«Харчові технології» - 43, «Готельно-ресторанна справа» - 30, «Туризм» -21; на
заочну – 40 студентів спеціальності «Харчові технології».
Розроблено і затверджено Правила прийому на навчання до ВТЕК КНТЕУ у
сфері вищої освіти на 2020 р.
Формування контингенту студентів коледжу має пряму залежність від
проведеної профорієнтаційної роботи. Для отримання позитивного результату була
створена робоча група з профорієнтаційної роботи, яка постійно відшуковує нові
методи і підходи щодо формування студентського контингенту. Працюють гуртки
поглибленого вивчення предметів вступних випробувань для абітурієнтів, що
допомагає майбутнім вступникам підготуватись до екзаменів, професійно
зорієнтуватися у виборі майбутнього фаху.
Під час вступної кампанії в липні 2019 року залучено до гуртків з
підготовки до вступу 148 абітурієнтів, було сформовано 15 груп з математики,
української мови та географії. У листопаді 2019 р. організовано по 2 групи гуртків
з математики та української мови.
Для допомоги учням зробити свідомий вибір розпочата та активно
проводиться профорієнтаційна робота:
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- фотовиставка до Дня міста (подія висвітлювалась на 3-х місцевих
телеканалах);
- день гостинності, який відвівало більше 400 гостей;
- продовжено
практику
проведення
майстер-класів
професійного
спрямування в загальноосвітніх закладах області;
- для учнів 8-11 класів проведено віртуальний конкурс «Креативний
комерсант», івенти в межах роботи «English speaking club»;
- під час осінніх канікул в школах проведено акцію «Відчуй себе студентом
ВТЕК КНТЕУ»;
- на сайті коледжу постійно оновлювалась інформація для майбутніх
вступників;
- активно використовуються соціальні мережі.
Результати проведення профорієнтаційної роботи та заходи для своєчасного
та якісного формування контингенту студентів регулярно заслуховуються на
засіданнях педагогічних, методичних, адміністративних рад.
Збереженню контингенту студентів в навчальному закладі приділяється
значна увага, а саме:
- здійснюється щоденний контроль за відвідуванням та успішністю
студентів;
- результати успішності висвітлюються на сайті коледжу в кінці семестру,
облік відвідуваних занять студентами - щомісяця;
- проводиться індивідуальна робота зі студентами та їхніми батьками;
- створюються умови для успішного навчання (забезпечення підручниками,
іншими навчальними матеріалами, впровадження у навчальний процес новітніх
інформаційних технологій, проведення індивідуальних та групових консультацій,
вільний доступ до комп’ютерної техніки, мережі Інтернет, функціонує навчальний
портал);
- розширюються сучасні бази практики шляхом укладання договорів про
співпрацю із підприємствами та організаціями Вінниччини;
- створюються умови для комфортного проживання та відпочинку;
- ведеться робота з активом груп, Радою студентського самоврядування,
Радою профілактики правопорушень;
- на належному рівні проводиться виховна робота;
-застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення.
Освітня діяльність
Освітня діяльність у ВТЕК КНТЕУ організована як система заходів,
спрямованих на реалізацію змісту та якості освіти базується на принципах
студентоцентризму; підготовки молоді до активного життя в демократичному
суспільстві. Відповідає вимогам державних стандартів, стандартів ВТЕК КНТЕУ й
здійснюється у відповідності до нормативно-правових документів в системі вищої
та фахової передвищої освіти.
Відповідно до діючої Внутрішньої системи управління якістю ВТЕК
КНТЕУ, освітній процес в коледжі забезпечується якісними та сучасними
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навчально-методичними матеріалами на достатньому рівні відповідно до
дисциплін робочих навчальних планів, студентського контингенту, вимог ринку
праці, актуалізація яких системно здійснюється педагогічними працівниками
закладу. При розробці цих матеріалів обов’язково враховується місце навчальної
дисципліни в логічно-послідовній схемі її вивчення, що сприяє формуванню
професійних компетентностей випускників через результати їх навчання.
Для спонукання студентів до пізнавальної діяльності з формування
компетенцій у ВТЕК КНТЕУ використовуються інноваційні методи та форми
навчання:
- дистанційні технології: на створеному навчальному порталі коледжу на базі
платформи GoogleSite постійно оновлюються матеріали сайтів викладачів;
електронна бібліотека;
- інформаційні та телекомунікаційні технології;
- рольові ігри проблемного спрямування;
- використання Інтернет-ресурсів;
- методи проектів та кейсів;
- міждисциплінарне навчання;
- створення WEB-квестів та бук-трейлерів;
- робота з навчальними комп'ютерними програмами (для роботи з
інтерактивною дошкою використовується програма Smartnotebook, Віртуальний
студентський банк, система мультимедіа);
- для контролю знань використовуються програми: Test-W2, Plikers, Kahoot,
LearningApps;
- викладачі створюють численні мультимедійні продукти (презентації,
відеосюжети, тести, електронні супроводи лекцій тощо).
В інформаційному забезпеченні освітнього процесу при підготовці сучасних
висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців особливу роль відіграє
бібліотека. Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю коледжу,
комплектується новими виданнями з усіх спеціальностей. Протягом 2019 року
книжковий фонд поповнився на 920 примірників навчальної, методичної,
художньої літератури і складає 31780 примірників. Оформлено передплату
періодичних видань на суму 12206 грн. Постійно оновлюється електронна
бібліотека.
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), Total Commander, комп’ютерні програми для викладання
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: «R-Keeper», M.E.Doc
(демоверсія), «Platevka», «1C Підприємство 8.2», «Парус-підприємство 7.40»,
«Парус-Ресторан», «Парус-Готель», також первинні документи в електронному
вигляді «Бланки бухгалтерського обліку для України»; Віртуальний банк. Для
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контролю знань з різних дисциплін широко використовується програма Test-2W,
Plikers, Kahoot.
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’ютернолінгафонної 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 забезпечення об’єктивності і прозорості освітнього процесу колектив
коледжу постійно працює над удосконаленням системи контролю знань здобувачів
освіти шляхом впровадження системних підходів до оцінювання та комплексного
застосування різних видів контролю, що дозволяє досягти максимальної
об'єктивності.
Важливою складовою освітнього процесу є практика студентів. В коледжі
постійно підвищується якість практичної підготовки, що сприяє формуванню у
студентів професійних компетентностей. Практична підготовка здійснюється на
основі прямих договорів з підприємствами, установами та організаціями, у т.ч.
закордонними. Проведена випусковими цикловими комісіями індивідуалізація
завдань під час виконання програм практики дозволила наблизити процес
практичної підготовки до реальних потреб замовників-роботодавців.
З метою наближення процесу навчання до практики студенти беруть участь
у професійних заходах, конкурсах, фестивалях, майстер-класах, які сприяють
відпрацюванню практичних навичок та ознайомленню з новітніми технологіями:
- міжнародний кулінарний фестиваль «Best Cook Fest» у м.Чернівці (жовтень
2019 р.);
- майстер-клас кулінарного мистецтва на фестивалі Тиманівської каші «Диво з
горнятка» (Тульчинський район, с.Тиманівка, жовтень 2019 р.);
- на 15% оновлено перелік баз практики;
- захист практики проводиться у презентаційній та проектній формах;
- тренінги та майстер-класи з провідними фахівцями галузі торгівлі та
підприємництва, фінансово-кредитних установ, ресторанного обслуговування,
готельної справи, туризму.
У листопаді 2019 р. на базі Вінницького обласного центру зайнятості для
майбутніх випускників відбувся «День кар’єри», мета якого допомогти у пошуку
місця роботи, а також накопичити та систематизувати інформацію, необхідну для
успішного професійного старту.
Щомісяця проводяться засідання з питань практики, на яких обговорюються
актуальні питання практичного навчання студентів.
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Виховна робота
В коледжі протягом І семестру 2019-2020 н.р. оновлено зміст та підходи до
роботи зі студентами щодо їх особистісного соціально зорієнтованого формування.
Так, створено креативний простір для самореалізації молоді, фотозони в дворі
коледжу, надано більше творчої свободи раді студентського самоврядування в
реалізації їх прав та обов’язків, самовираженні, ініціативі тощо.
Проведено низку заходів виховного спрямування:
- Тиждень права та Тиждень безпеки дорожнього руху;
- урочистості, присвячені Дню студента;
- конкурс «ТНЕ BEST NEW STAR 2019»;
- свято «Ой Андрію, Андрію, даруй нам надію!»;
- зустріч студентів з героями АТО, присвячена Дню Захисника України;
- захід пам'яті про кошового отамана Івана Сірка;
- заходи до 86-річниці голодомору в Україні;
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності;
- Всеукраїнський конкурс з англійської мови «ГРИНВІЧ»;
- Екскурсійні поїздки до Карпат та Європейських столиць;
- Благодійні акції «Краплинки добра» для воїнів ООС та хворих дітей тощо.
5 грудня 2019 року у стінах Київського національного торговельноекономічного університету відбувся Фестиваль VII сезону «Ліги КВН КНТЕУ за
Кубок Ректора», у якому брала участь команда ВТЕКоледжу «Три мінуті сіре Део».
В фіналі КОЛЕДЖ-ЛІГИ КВК серед коледжів та технікумів м.Вінниці
команда ВТЕКоледжу посіла І місце.
19.11.2019. студенти в рамках проекту «Студентська ліга 2019» взяли участь
в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли», посівши 4 місце.
Студенти ВТЕКоледжу долучалися до профорієнтаційної роботи, провели
майстер-класи у ЗОШ міста та області: «Експрес-метод визначення якості
шоколаду», «Lifehac з медом», «Способи догляду за шкіряним взуттям», «Чайна
церемонія», «Сервіруємо стіл правильно».
31 жовтня 2019 року відбулася зустріч з волонтерами Міжнародного
благодійного фонду «Місія в Україну», головною метою їхньої роботи є допомога
підліткам у кризових ситуаціях.
3 грудня 2019 року для студентів коледжу проведено зустріч з лікарем
Центру психологічної та медичної допомоги «Клініка, дружня до молоді»
Кашубським Вадимом Станіславовичем, який розповів про правила здорового
способу життя підлітків та вплив шкідливих звичок на загальне й репродуктивне
здоров’я підлітків.
26 грудня 2019 року радою студентського самоврядування проведено
Kidsparty – новорічне свято для дітей та онуків працівників коледжу.
Спортивно-масова робота
Цей напрям діяльності має як внутрішню спрямованість, так і зовнішню, що
позитивно впливає на результати профорієнтаційної роботи, створення
позитивного іміджу закладу.
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Протягом І семестру 2019-2020 н.р.:
- проведено заходи до Дня фізичної культури та спорту: «День здоров’я»,
«Козацькі розваги», підтягування на перекладині (юнаки), присідання (дівчата);
- проведено внутрішню спартакіаду серед навчальних груп: легкоатлетичний
крос, міні-футбол (юнаки), шахи та шашки, стрільба з пневматичної гвинтівки;
- взяли участь у турнірі з міні-футболу серед дівчат – студентів структурних
підрозділів КНТЕУ на честь студента ЖТЕК Черниша Олега, який загинув в
АТО, посіли ІІІ місце;
- взяли участь в обласній спартакіаді серед закладів фахової передвищої
освіти: настільний теніс – дівчата (ІІІ місце), настільний теніс – юнаки,
легкоатлетичний крос, греко-римська боротьба, шахи.
Міжнародна співпраця
Протягом 2019 р. студенти 2-3 курсів коледжу проходили практику на
підприємствах готельного господарства Болгарії.
5 листопада 2019 р. відбулась зустріч з Гешо Любеновим, генеральним
директором «THotels», Болгарія, щодо можливостей проходження практики
студентами ВТЕК КНТЕУ. Вже декілька років поспіль відбувається така співпраця
з метою обміну практичним досвідом, підвищенням кваліфікації викладачів.
Фінансове забезпечення
В 2019 році незмінним пріоритетом була своєчасна і в повному обсязі
виплата заробітної плати, академічної та соціальної стипендій. Зокрема, у
загальних видатках (18,3 млн. грн.) видатки на оплату праці з нарахуваннями
становила 13,5 млн. грн., що склало 74% від загальних витрат коледжу. Упродовж
року було заохочено 58% співробітників, які працюють на постійних засадах,
зокрема, активних учасників наукових, громадських та інших заходів, за
підготовку призерів Всеукраїнських олімпіад, організацію та проведення
акредитації у розмірі 57,1 тис. грн. Протягом року було виплачено матеріальну
допомогу на оздоровлення працівникам коледжу у сумі 254,6 тис. грн. та щорічну
винагороду педагогічним працівникам у розмірі 160,6 тис. грн. Співробітникам, які
опинилися у скрутному життєвому становищі, було надано матеріальну допомогу в
розмірі 4,2 тис. грн. В повному обсязі забезпечено виплату академічної стипендії,
на яку з державного бюджету було спрямовано 1,7 млн. грн. Комунальні витрати
склали 1,2 млн. грн., що становить 7,5% від загальної суми витрат коледжу.
Розвиток і модернізація матеріально-технічної бази коледжу
Протягом 2019 р. продовжено комплексні заходи щодо подальшого
розвитку, зміцнення, створення сучасних умов для організації освітнього процесу:
- оновлено парти в аудиторії № 4;
- підготовлено заклад до початку 2019-2020 н.р. та осінньо-зимового
опалювального сезону;
- вжито заходів по підвищенню енергоефективності та тепло збереження;
очищено дах коледжу від сміття та каналізаційну трубу їдальні - 33 м;
11

- облаштовано нові навчальні аудиторії № 13 та № 50;
- переобладнано барну стійку у їдальні;
- оновлено вивіску на фасаді коледжу та зроблено її підсвітку;
- в дворі коледжу створено квіткові фотозони та зону відпочинку «Patio»;
- поточні ремонти всіх приміщень навчального корпусу;
- пофарбовано огорожу навколо коледжу;
- виконано поточний ремонт житлових кімнат в гуртожитку;
- обладнано нові душові кабіни в гуртожитку № 2;
- відремонтовано та пофарбовано службовий автомобіль;
- оновлено програмне забезпечення (антивірус);
- здійснено списання застарілої та непрацюючої техніки.
Придбано: плитку, труби для водопостачання і каналізації в нові душові
гуртожитку №2; канцелярські товари до нового навчального року; 2 пластикових
балконних дверей у гуртожиток № 2; 3 кондиціонери у їдальню та бібліотеку
коледжу; господарські товари для поточних ремонтів; матеріали для ремонту
приміщення креативного простору; 2 мультимедійних проектора та принтер,
кавоварка, навчальні меблі; книги; мікроскоп та прилади для фізичного
вимірювання; металопластикові конструкції в гуртожиток №2; послуги з обробки
дерев’яних конструкцій даху адміністративного приміщення та вогнегасники;
інструменти та матеріали для ремонтно-будівельних робіт, електричні лампочки та
вимикачі; сантехніка в гуртожиток та їдальню, рекламна продукція.
Директор ВТЕК КНТЕУ

О.О.Волинець
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