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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 2018 році була спрямована на впровадження у 

освітній процес положень Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», 

виконання завдань, передбачених стратегією розвитку ВТЕК КНТЕУ на              

2014-2019 рр. шляхом реалізації заходів з підвищення якості освітнього 

процесу на основі інноваційної моделі підготовки професійно орієнтованих 

молодших спеціалістів; 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 2018 році відбулось 4 засідання зборів трудового колективу, на яких 

були прийняті важливі рішення щодо діяльності ВТЕК КНТЕУ. 

Педагогічна рада ВТЕК КНТЕУ протягом 2018 р. провела 15 засідань, 

розглянула 63 питання, по яких прийнято конкретні рішення, опрацьовано                    

8 Положень щодо організації освітньої, методичної, організаційної 

діяльності. 

Методичною радою коледжу проведено 5 засідань, на яких розглянуто            

15 питань. 

Директором коледжу проводиться постійна робота щодо загального 

управління та координації діяльності всіх служб коледжу, розвитку науково-

дослідної, 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. 

 

 

 

 



Позитивні досягнення 2018 року в науковій,  

навчальній та методичній роботі   
Пройдено акредитацію спеціальності 5.14010301 «Туристичне 

обслуговування». 

Здобуто Золоту медаль на Десятій міжнародній виставці «Інноватика в 

сучасній освіті-2018» з теми «Інтерактивні технології колективно-групового 

навчання з використанням прикладних комп’ютерних програм на заняттях 

іноземної мови за професійним спрямуванням»».    

На базі коледжу проведено: обласне методичне об’єднання головних 

бухгалтерів, обласний конкурс «Кращий за професією» (економічні 

дисципліни); майстер-класи для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

викладачів історії та права, фізики та основ інформатики НМЦ ПТО. 

Наукова робота є одним з важливих напрямів роботи коледжу. Маємо 

такі здобутки за звітний період: 10 викладачів навчаються в аспірантурі, троє 

виходять на захист дисертаційних досліджень; викладачем                        

Фальштинською Ю.В. впроваджено результати науково-дослідної роботи - 

дистанційний курс «Distance Learning for Teachers» (ВДПУ ім. Михайла 

Коцюбинського); наукові публікації: 23 всього, з них – 5 у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз даних. Видано одинадцять 

навчальних посібників.  

Узагальнено перспективний педагогічний досвід дев’яти викладачів, 

протягом 2018 року досвіди пройшли апробацію у ЗВО міста. Викладачі 

коледжу провели 33 відкритих заняття з використанням сучасних 

педагогічних технологій.  

В коледжі продовжується впровадження дистанційних форм навчання 

через навчальний портал коледжу на базі платформи GoogleSite та 

електронну бібліотеку. 

На початок навчального року оновлені НМКД за новітніми вимогами 

МОН України. Забезпеченість навчальною літературою складає 100%. Лекції 

супроводжуються мультимедійними засобами навчання, іноземні мови 

вивчаються в лінгафонно-комп’ютерному кабінеті з використанням програми 

«SmartNotebook», практичні роботи проводяться з прикладними 

комп’ютерними програмами: «Парус», «1С:Підприємство 8.2.», 

«Віртуальний банк», з онлайн-ресурсами тощо. Застосування інтерактивних 

технологій навчання стало пріоритетним в діяльності коледжу.  

Протягом 2017-2018 н.р. у відповідності до Положення коледжу 

вперше проведено конкурс «Педагогічний Оскар», переможцями в 

номінаціях за рішенням журі стали 16 педагогічних працівників. 

Коледж має суттєві здобутки у інтелектуальних, наукових, науково-

технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, змаганнях та 

олімпіадах: у Міжнародному кулінарному фестивалі «BESTCookFest 

Kemalpasa 2018» - три срібних медалі; у ІІ професійному конкурсі «Кращий 

кухар-юніор Поділля» - срібні медалі та дипломи ІІ ступеня; у ІV 

Всеукраїнській студентській науковій конференції «Готельно-ресторанний та 

туристичний бізнес: реалії та перспективи» - Диплом II ступеня; на 



Міжнародному кулінарному фестивалі «Оттоманська кухня-2018» у 

номінації «Страви з риби» - Золота медаль; у номінаціях «Десерти» та 

«Гарячі й холодні закуски» - бронзові медалі; у Гранд-фіналі 

Всеукраїнського конкурсу робіт талановитої молоді у галузі грошей, фінансів 

та банківської справи» - І та ІІІ місця; у Всеукраїнській олімпіаді зі 

спеціальності «Ресторанне обслуговування» - ІІІ місце; у Всеукраїнському 

студентському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge» - Диплом ІІ 

ступеня; у VІ Всеукраїнському студентському конкурсі торговельної реклами 

– три третіх місця; у ІІІ етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка - ІІ місце; 

у IX Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» - срібні 

сертифікати; у VIIІ Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» - 

ІІ місце та ІІІ місця; в обласному конкурсі з фахової майстерності «Кращий 

за професією»(економічні дисципліни) - І місце; в обласній олімпіаді з 

філософії - ІІ місце; в обласній олімпіаді з іноземної мови - ІІ місце; в 

обласному конкурсі професійної майстерності «Комп`ютерні технології у 

бухгалтерському обліку» - ІІІ місце. 

31 травня 2018 р. колектив Вінницького торговельно-економічного 

коледжу брав участь у виставці технічної творчості викладачів та студентів 

коледжів та технікумів Вінницької області. Було представлено: в рубриці 

«Науково-методичне забезпечення» – 5 навчально-методичних посібників та 

29 збірників наукових конференцій, у яких брали участь викладачі коледжу; 

в рубриці «Інформаційне забезпечення» – 14 робіт; в рубриці «Технічна 

творчість» - творчу роботу «Вирощування кристалів» та три майстер-класи; в 

рубриці «Образотворче мистецтво» – 4 муляжі тортів та 33 експонати 

вишиванок, технік квілігу, плетіння, орігамі тощо. Вісім викладачів та 

студентів були нагороджені дипломами переможців у відповідних 

номінаціях. 

Коледж має іменних стипендіатів: 2 студентам призначено стипендії 

Президента України, 1 – Верховної Ради України, 2 – Вінницької обласної 

ради, 2 – Вінницької міської ради. 

Проведено десятки відкритих позанавчальних заходів - форуми, 

олімпіади, квести, круглі столи, майстер-класи та тренінги (в тому числі з 

запрошенням фахівців) тощо. Родзинкою стали конкурси «Кращий за 

спеціальністю», який організовується для студентів випускних груп з метою 

виявлення найуспішніших та найфаховіших: з фінансів, обліку й 

оподаткування, підприємництва та торгівлі, харчових технологій, туризму, 

готельно-ресторанної справи. Цикловими комісіями проводяться науково-

практичні конференції, круглі столи, на які запрошують представників 

провідних підприємств Вінниччини, студентів та викладачів інститутів, 

коледжів, ПТНЗ, ЗОНЗ. Проведено: міжвузівську студентську науково-

практичну конференцію «Сучасні технології кондитерських борошняних 

виробів», міжвузівський круглий стіл «Фінансова грамотність населення 

України та шляхи оптимізації фінансової поведінки», науково-практичну 

історико-краєзнавчу конференцію «Туристичні (історико-культурні) принади 



Вінниччини», науково-практичну конференцію «Проблема та перспективи 

розвитку підприємництва в Україні», конференцію «Сучасні апарати як 

запорука розвитку нових напрямків технології виготовлення кулінарної 

продукції». 

Зацікавленість студентів покоління Z у предметах можливе через їх 

активну участь у позанавчальних заходах, які мають сучасні форми 

організації. Прикладом таких заходів у 2018 р. стали: TED-конференція 

«Ideas Worth Spreading», круглі столи - «Знання іноземної мови як фактор 

успішного працевлаштування», «День безпечного Інтернету», «Всесвітній 

день заощаджень в Україні», «Демократія очима молоді», «Культура України 

– спадкоємиця культури Київської Русі», веб-квест «Винаходи людства», 

інтелектуальна вікторина «Мистецтво бухгалтерії», ворк-шоп «Студентство 

на сторожі якості та безпечності товарів та послуг», ворк-шоп «Принади для 

покупців», майстер-класи – «Приготування кондитерських виробів», 

«Приготування корисних напоїв», «Дешевих кредитів не буває», 

«Визначаємо підробку харчових продуктів», «Оцінка якості канцелярських 

товарів», «Визначаємо якість парфумів», «Визначаємо якість фонових 

зошитів», бліц-інфо - «Дослідження якості молочних продуктів», «Освічений 

споживач – здоровий споживач», інтелектуальний конкурс «Міс філософія»; 

захист проектів «Моя спеціальність крізь призму історії Вінниці»; дебатні 

турніри, тренінг з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за 

фахом», квест з фінансово-економічних дисциплін. 

Проведено заходи з поглибленого вивчення англійської та української 

мови: постійні зустрічі з волонтерами-студентами вишів США для 

практикування комунікативних навичок та вмінь розрізняти American and 

Britain English; англо-українські екскурсії до Художнього музею, містом; 

участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч-2018»; у                             

VII Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко»; у 

Всеукраїнському конкурсі з української мови «Патріот».  

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 навчально-допоміжного персоналу. Педагогічні працівники 

приймаються на роботу на контрактній основі відповідно Закону України 

«Про вищу освіту», 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 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 

12.11.2015 р., протокол №10. 

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%), які 

забезпечують підготовку молодших спеціалістів, пройшли підвищення 

кваліфікації за останні 5 років. 

Штатна укомплектованість підготовки молодших спеціалістів складає 

100%. Всі викладачі мають відповідну освіту. Середній вік штатних 

викладачів – 35 років, середньорічне навантаження 720 год., що в межах 

норм згідно Закону України «Про вищу освіту». 

Навчальний процес в коледжі забезпечує 61 викладач (з них 55 – в 

штаті) і 2 майстра виробничого навчання, з яких: 

- 9 викладачів мають почесне знання «Відмінник освіти України»; 

- 19 викладачів-методистів; 

- 2 кандидати наук;  

- 10 аспірантів; 

- 32 викладачі - спеціалісти вищої категорії; 

- 11 викладачів - спеціалісти І категорії; 

- 10 викладачів - спеціалісти ІІ категорії. 

За підсумками проведення атестації педагогічних працівників у 2018 р.: 



• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 2 

викладачам; 

• підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» – 1 викладачеві; 

• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 2 

викладачам;  

• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 1 

викладачеві. 

Одним із головних завдань кадрової політики є збільшення якісного 

кадрового потенціалу. В колективі постійно проводиться робота щодо вступу 

викладачів до магістратури і аспірантури; створені відповідні умови 

викладачам, які навчаються в аспірантурі.   

Всі педагогічні працівники систематично (згідно планів) підвищують 

кваліфікацію та удосконалюють педагогічну майстерність на курсах 

підвищення кваліфікації та шляхом стажування в КНТЕУ та ВТЕІ, на 

підприємствах. Викладачі коледжу беруть участь у методичних об’єднаннях 

області. Коледж є членом Українського кулінарного союзу, що допомагає 

професійно зростати викладачам спеціальних дисциплін. 
 

Формування контингенту студентів та 

зміст підготовки спеціалістів 

Формування контингенту студентів коледжу має пряму залежність від 

проведеної профорієнтаційної роботи. Для отримання позитивного 

результату була створена робоча група з профорієнтаційної роботи, яка 

постійно відшуковувала 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. У 2018 н.р. році організовано 25 груп таких гуртків з 

математики, географії та української мови, через які пройшли 242 

абітурієнти.  

У підготовці учнів до свідомого вибору професії також сприяли: 

• дні гостинності; індивідуальні дні гостинності; 

• спільні профорієнтаційні заходи із Вінницьким обласним центром 

зайнятості; 

• участь у виставці «Майбутній студент»; 

• в рамках святкування Всесвітнього дня прав споживачів студенти та 

викладачі коледжу провели просвітницькі заходи у школах м. Вінниці; 

• презентація навчальних закладів міста «Європейська освіта в Україні»;  

• представники коледжу протягом року розповсюджували інформацію про 

навчання в коледжі та умови прийому у 2018 р. серед молоді м. Вінниці та 

Вінницької обл.; 

• проведено низку спільних спортивних заходів із учнями шкіл та ПТНЗ                         

м. Вінниці;  



• на сайті коледжу постійно оновлювалась інформація для майбутніх 

вступників; 

• транслювався агітаційний ролик на ВДТ, повідомлення на обласному 

радіо, опубліковані статті на сторінках обласних, районних та міських 

видань. 

• з профорієнтаційною метою брали участь у профорієнтаційному квесті, 

організованому Всеукраїнською асоціацією «ПОТОК», с. Селище; 

• 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.  

За результатами вступних випробувань на навчання до коледжу 

зараховується найбільш підготовлена молодь. 

Збереженню контингенту студентів в навчальному закладі приділяється 

значна увага, а саме: 

- здійснюється щоденний контроль за відвідуванням та успішністю 

студентів; 

- результати успішності та облік відвідуваних занять студентами 

щотижня висвітлюються на сайті коледжу; 

- 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 освіти.  

Відповідно до діючої Системи управління якістю ВТЕК КНТЕУ, освітній 

процес в коледжі забезпечується якісними та сучасними 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). 

Освітній процес в навчальному закладі забезпечений на достатньому рівні 

підручниками та навчальними посібниками. В умовах зростання наукової 

складової у підготовці сучасних висококваліфікованих та 

конкурентоспроможних фахівців особливу роль відіграє бібліотека. Протягом 

2018 р. фонд бібліотеки поповнився 65 примірниками навчальної літератури і 

нині налічує 30850 екземплярів. Постійно оновлюється фонд електронної 

бібліотеки за всіма спеціальностями і наразі він налічує 340 видань.   

В навчальних кабінетах встановлено: 95 комп’ютерів, 9 ноутбуків, 6 

інтерактивних комплексів, кожен з яких складається з мультимедійного 

проектора, інтерактивної дошки та комп’ютера або телевізора, лінгафонна 

гарнітура у комп’ютерно-лінгафонному кабінеті, відео та аудіотехніка. 

Комп’ютери підключені до мережі Інтернет, створено зону Wi-Fi. У коледжі 

функціонує загальна оптоволоконна мережа Інтернет зі швидкістю 100Mb, 

що об’єднує служби коледжу. Апаратне забезпечення та навчальний портал, 

електронна бібліотека постійно оновлюється.  

Перелік програмного забезпечення в спеціалізованих комп’ютерних 

лабораторіях, які забезпечують виконання навчального плану: Smartnotebook, 

Lingvo, Tellme Mo, граматичні тести, аудіо тексти; операційні системи XP 

(Home, Proffesional); операційні системи 7 (Proffesional) та пакет програм: 

Microsoft Office 2010, 2013, 2016 (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 



Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher), «Parus-

Туризм», «Парус-підприємство 7.40», «Парус-Ресторан», «Парус-Готель»; 

Оверія-Туризм CRM система для туризму, «Platevka», «1С: Підприємство 

8.2.», «Парус 7.4»; також первинні документи в електронному вигляді - 

«Бланки бухгалтерського обліку для України» та інше; Віртуальний банк.   

Відповідно до нових вимог МОН України переформатовано структуру 

сайту коледжу. Через збільшення розмірів файлів сайту коледжу здійснено 

перехід на інший тарифний план хостингу від 10 Гігабайт файлового 

простору. 

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 макси-

мальної об'єктивності оцінювання.  

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.  

Керівниками груп та завідувачами відділеннями щоденно здійснювався 

контроль за успішністю та відвідуванням занять студентами коледжу. 

Результатом праці педагогічного колективу є якісна успішність випускників на 

кваліфікаційних екзаменах. 
Результати складання кваліфікаційного екзамену 2018 рік 

Спеціальність 
Кількість 

студентів 

Якісна успішність, 

% 
З відзнакою 

Товарознавство та комерційна 

діяльність 
56 62,5 12 / 21,4% 

Фінанси і кредит 20 65,0 2 / 10,0% 

Бухгалтерський облік 30 66,6 3 / 10,0% 

Виробництво харчової продукції 44 68,2 2 / 4,5% 

Ресторанне обслуговування 20 85,0 13 / 15,0% 

Туристичне обслуговування 22 63,6 4 / 18,2% 

У відповідності до наказу МОН України «Про затвердження 

Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним 

завершенням здобуття повної загальної середньої освіти», атестація 

проводилася з двох предметів у письмовій формі та у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови.  

 

Результати складання ЗНО з української мови у 2018 році: 
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216 17 84 106 9 46,7 26 83 105 1 50,4 25 68 116 - 43 

За результатами ЗНО з української мови серед коледжів області ВТЕК 

КНТЕУ посів ІІІ місце. Переважна більшість студентів склали ДПА. Сім 

студентів переведені на ІІІ курс за умови повторного складання ДПА у формі 

ЗНО навесні 2019 року. 

Виховна робота 

В коледжі протягом року проводилися цикли заходів на виконання 

Національної програми патріотичного виховання молоді. Волонтерська 

діяльність спрямовувалася на допомогу учасникам АТО, дитячим будинкам.   

Радою студентського самоврядування організовано благодійні акції та 

заходи: відвідування центру соціально-психологічної реабілітації «Добро»            

м.Вінниці з метою реалізації проектів: «Поділись любов'ю», «Добро 

починається з тебе», «Не будь байдужим», «Об'єднані любов'ю», «Let's help» 

та обласного пансіонату для людей похилого віку та осіб з інвалідністю 

м.Вінниці, м. Браїлів, до Дня Св.Миколая для дітей з неблагополучних сімей, 

тричі відвідано дитячий будинок «Гніздечко», благодійний ярмарок для збору 

коштів важкохворим студентам коледжу.   

Студенти взяли активну участь у міських заходах «Зроби місто чистим», 

«Дитинство – країна мрій», форумі Вінниччина «Молодіжна – ініціюй та дій» 

та у форумі студентського самоврядування Вінниччини, у гала-концерті під 

час святкування Дня Європи у Вінниці; участь у конкурсі-фестивалі «З 

любов'ю до батьківської землі», VІ Фестивалі КВН за кубок ректора, іграх 

КВН, на Кубок міського голови, де здобули Гран-прі. 

В стінах коледжу також проводилася активна роботи у різних напрямах 

виховання та спілкування: заходи до Дня рідної мови, квест до Дня студента, 

флешмоб до Дня Соборності «Ланцюг єднання», тренінг «Криголам» для 

налагодження дружніх стосунків між студентами нового прийому, флешмоб 

до Всесвітнього дня доброти, фотовиставка «Студенти ВТЕК за здоровий 

спосіб життя», акція «Обміняй цигарку на цукерку». 

З метою реалізації творчих здібностей, художньо-естетичного та 

патріотичного виховання в коледжі проведено заходи: Міс First 2018, The best 

new star - 2018, урочистості до Міжнародного дня жінок, виставка 

студентських творчих робіт, виставка творчих робіт «Святий Великдень», 

урочистості до Дня студента та Дня працівників освіти, флешмоб до 

Всесвітнього дня вишиванки, урочистості до Дня пам'яті та примирення.  

Підтримується тісна співпраця з Вінницьким торговельно-економічним 

інститутом, 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, Вінницьким державним академічним музично-

драматичним театром ім. М. Садовського. 

Здійснені екскурсійні поїздки до Львова, Карпат, ландшафтного парку 

Буки, європейських столиць. 

 

Спортивно-масова робота 

Цей напрям діяльності має як внутрішню направленість, так і зовнішню, 

що позитивно впливає на результати профорієнтаційної роботи, створення 

позитивного іміджу закладу. Проведено товариські зустрічі з учнями шкіл, 

ПТНЗ та ВТЕІ КНТЕУ, Вінницьким кооперативним інститутом. 

Проведено внутрішньоколеджні змагання, оздоровчі заходи: «День 

здоров’я», «Веселі старти», фіто-день, які дозволяють розвивати фізичні 

якості студентів, підтримують командний та груповий дух, створюють 

позитивну атмосферу в коледжі. Працює три спортивних секції. 

Жодний міський спортивний захід, акції, флешмоби не пройшли без 

участі студентів коледжу: День фізкультури та спорту; День туризму; 

Всесвітній день здоров’я; «Вінниця біжить»; «Студентська ліга». 

В обласній спартакіаді серед коледжів та технікумів команди коледжу 

посіли загальнокомандне 1-е місце в другій групі. Кращих результатів 

домоглися команди з настільного тенісу – І-е місце, волейбол (дівчата) – ІІІ-е 

місце та баскетбол (дівчата) – ІІ-е місце. У всеукраїнському забігу «ЗЕЛЕНА 

МИЛЯ – 2018» серед молоді посіли 2-3 місця. У Студентському туристичному 

фестивалі – 2018» посіли 2 місце. У змаганнях з настільного тенісу за 

програмою Спортивних ігор України серед студентів коледжів команда ВТЕК 

КНТЕУ здобула загальнокомандне 2 місце. Проводяться спортивні змагання з 

навчальними закладами міста. Традиційним став оздоровчо-туристичний захід 

«День здоров’я». 
 

Міжнародна співпраця 
Протягом 2018 р. студенти 2-3 курсів коледжу проходять практику на 

підприємствах готельного господарства Болгарії. Продовжено плідну 

співпрацю з Познанською школою банківської справи (Республіка Польща). 
 

Фінансове забезпечення 
В 2018 році незмінним пріоритетом була своєчасна і, в повному обсязі, 

виплата заробітної плати, академічної та соціальної стипендій. Зокрема, у 

загальних видатках (16,2 млн. грн.) видатки на оплату праці з нарахуваннями 

становила 11,9 млн. грн., що склало 73,5% від загальних витрат коледжу. 

Упродовж року було заохочено 38% 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 47,8 тис. грн. Протягом року було 

виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення працівникам коледжу у 

сумі 251,6 тис. грн. та щорічну винагороду педагогічним працівникам  у 



розмірі 148,6 тис. грн. Співробітникам, які опинилися у скрутному 

життєвому становищі було надано матеріальну допомогу в розмірі 2,5 тис. 

грн. 

В повному обсязі забезпечено виплату академічної стипендії, на яку з  

державного бюджету було спрямовано 1,7 млн. грн.  

Комунальні витрати склали 1,5 млн. грн., що становить 9,3% від 

загальної суми витрат коледжу. 

 

Розвиток і модернізація  

матеріально-технічної бази коледжу 
Протягом 2018 р. продовжено комплексні заходи щодо подальшого 

розвитку, зміцнення, створення сучасних умов для організації освітнього 

процесу:  

- проведено реконструкцію навчальних кабінетів: товарознавства 

продовольчих та непродовольчих товарів та технології виробництва 

кулінарної продукції;  

- закуплено нові меблі для навчальних кабінетів,  

- замінено світильники на енергозберігаючі та теплолічильник;  

- оновлено комп’ютерну та офісну техніку в 3 комп’ютерних 

лабораторіях, навчальній частині, навчально-методичному кабінеті, 

лаборантській кімнаті, актовій залі;  

- встановлено кондиціонери в навчальних та службових приміщеннях для 

створення відповідного мікроклімату;  

- придбано новий кухонний інвентар та технологічне обладнання в 

студентську їдальню та лабораторію виробництва кулінарної продукції;  

- відремонтовано спортивну залу, роздягальні, фасад навчального 

корпусу, каналізацію;  

- придбано новий спортивний інвентар та обладнання для 

спортмайданчику, сценічні костюми в актову залу тощо; 

- проведено поточні ремонти всіх приміщень, постійно проводиться 

благоустрій території; 

- в гуртожитках коледжу замінено труби каналізації, закуплено газові 

плити та пральні машини, відремонтоване душове приміщення; 

- придбано 2 проектори та 2 телевізори для навчальних цілей. 

 

 

 

Директор ВТЕК КНТЕУ       В.Балицька  


