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Діяльність коледжу у 2021 н.р. була спрямованаҐ
•на впровадження у освітній процес положень Законів України: «Про фахову
передвищу освіту», «Про освіту», стандартів фахової перед вищої освіти, виконання
завдань, передбачених стратегією розвитку коледжу на 2019-2025 рр.;
•роботу над реалізацією нової методичної проблеми «Діджиталізація сучасного
закладу фахової передвищої освіти - ВСП «ВТЕФК КНТЕУ» як креативного
освітнього простору»;
•для забезпечення проведення навчальних занять у ВСП «ВТЕФК КНТЕУ» в
умовах пандемії розроблені системні заходи та використовувалися дієві інструменти
для успішного дистанційного навчання.
Протягом 2021 року маємо такі здобутки:

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ
1. 100% вакцинування педагогічного колективу від СОУШ-19, що створює
безпечні умови роботи та організації очної форми навчання студентів.

2. Значно поліпшилася навчальна лиспнлліна студентів та трудова
дисципліна педагогічного колективу (у порівнянні з минулим періодом).
3. Помітною стала згуртованість колектив) -ід .:.- досягнення спільної мети,

зросла ініціативність та активність викладачів.
ЗДОБУТКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У МЕТОДИЧНІЙ,
НАУКОВІЙ, ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ ТА НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переоформлено сертифікати про акредитацію у зв'язку зі зміною назви
коледжу.
Розроблено нові ОПП та навчальні плани у відповідності до нових
стандартів фахової передвигцої освіти.
Підготовлено річний план на 2021-2022 н.р. за усіма напрямами та
структурними підрозділами коледжу.
Оновлено 52 Положення коледжу, які регламентують його діяльність у
різних напрямах діяльності.
Проведено 12 засідань педагогічної ради коледжу.
Коледжем організовано та проведено:
Міжвузівську науково-практичну конференцію (онлайн) «Розвиток
внутрішнього туризму в Україні: проблеми та перспективи» (13.10.2021 р.);
- III Міжвузівську науково-практичну конференцію (онлайн) «Інноваційні
напрями розвитку вітчизняних харчових технологій та готельно-ресторанного
бізнесу» (15.12.2022 р.);
- Обласну науково-практичну конференцію «Технічна творчість
студентів як засіб формування конкурентноспроможного фахівця», 31.03.2021 р.;
- 39 відкритих занять та 47 позанавчальних заходів офлайн та онлайн з
використанням цифрових освітніх ресурсів.
Отримали Золоті медалі:
- за проект на Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»
за проект на тему «SMART-бібліотека як інноваційний інтелектуальний та
комунікаційний центр коледжу в умовах діджиталізації освіти», номінація
«Використання цифрових інструментів для забезпечення ефективного
дистанційного й змішаного навчання в кризових умовах» (Лозовська Н.І.,
Савлук Л.І., Боса І.Ю., Фадеева Т.Ю.);
- за проект на Тринадцятій міжнародній виставці «Інноватика в освіті-2021»
з теми «Створення тренінгово центру Self-коучингу для викладачів іноземних
мов» (Лозовська Н.І., Савлук Л.І., Бондарчук А.А., Радудік О.Є.,
Фальштинська Ю.В.).
Видано 8 навчально-методичних посібників, в тому числі - Лозовська
Н.І. Економіка. Навчально-методичний посібник. - Вінниця: ТОВ “Вінницька
міська друкарня”, 2021. - 140 с.
Педагогічні працівники коледжу взяли участь у десятках Всеукраїнських та
Міжнародних конференцій за межами коледжу.
Викладачами опубліковано три статті в журналах, що індексуються БД
Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Copernicus.
Маємо численні перемоги в офлайн та онлайн-олімпіадах і конкурсах,
зокрема, брали участь у 36 таких заходах, маємо 278 нагороджених.

Коледжу затверджено тарифікацію в МОН України без зауважень.
20 жовтня 2021 року у ВСП «ВТЕФК KHTEY організовано й проведено
міжнародний онлайн-брифінг на тему «Виробнича практика за кордоном», до
якого долучалися представники Туреччини, Болгарії та Німеччини.
У Київському національному торговельно-економічному університеті:
- відбулася онлайн церемонія нагородження переможців IX Всеукраїнського
студентського конкурсу торговельної реклами. Сту дентка ВСП «Вінницького
торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ», групи ПТ-87 Соць
Ангеліна посіла III місце конкурсі у номінації відео реклама «SANDORA - ВСЕ
НАЙКРАЩЕ ДЛЯ ВАС» та отримала Диплом III ступеня.
- 26 листопада відбувся фінал IV Всеукраїнського студентського
Конкурсу бізнес-проєктів «БІЗНЕС-ТРАМПЛІН». Команда ВСП «Вінницький
торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» у складі студентів 3 курсу
Соць Ангеліни, Черниш Інни та наукового керівника викладача Петрань С.В. за
результатами публічного захисту своєї бізнес-ідеї «Продовольчий супермаркет
BEZOS» визначені переможцями конкурсу і посіли серед фіналістів 3 призове
місце.
Студенти ВСП «ВТЕФК КНТЕУ» стали учасниками II Молодіжного
регіонального форуму «WORKING IN UKRAINE NOW», який відбувся 16
листопада 2021 року організованого ЕО «Вінницька обласна організація «Спілка
підприємців «СТІНА».
Студенти посіли II місце у Всеукраїнському студентському конкурсі у

форматі хакатону «Creative minds Battle»; третє місце у Всеукраїнському
конкурсі “Фінансова грамотність”.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Оновлено бази практики, змінено форми обміну практичним досвідом
через систему спілкування з роботодавцями та проведення майстер-класів від
стейкголдерів.
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 в готельно-ресторанних
комплексах Болгарії.

РОЗВИТОК І МОДЕРНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
КОЛЕДЖУ
Протягом року зроблено:
Оновлено комп’ютерну техніку: 4 монітори, комп’ютери та програмне
забезпечення.
Замінено віконні блоки в гуртожитках.
Відновлено бібліотечний фонд та придбано проектор у бібліотеку.
Виконані роботи з оздоблення підсвітки будівлі.

Оновлено обладнання в їдальні: піч пароконвекційна, ваги торгові,
електроплити та засоби для випічки, морозильна камера.
Закуплено
євроконтейнер
сталевий оцинкований, сировина та
будматеріали для виготовлення та встановлення пандусу, матеріали для
проведення поточного ремонту приміщень.
Створено умови доступності до споруд коледжу та гуртожитків для людей
з інвалідністю (виготовлено пандуси).
Проведено роботу з підготовки до нового навчального року:
- облицьовано плиткою стіни у переході до їдальні;
- поточні лако-фарбові роботи у окремих приміщеннях коледжу;
- частковий ремонт даху їдальні;
- ремонтно-оновлювальні та косметичні роботи у гуртожитках №1 та №2;
- часткові ремонтцо-відновлювальні роботи системи водопостачання до
адміністративної будівлі коледжу та гуртожитку №1.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
Розроблено і затверджено Правила прийому на навчання до ВСП «ВТЕФК
КНТЕУ» у сфері фахової перед вищої освіти на 2021 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 2021 р. організовано 10 груп гуртків з математики,
української та англійської мов.
У підготовці учнів до свідомого вибору розпочата та активно проводиться
профорієнтаційна робота:
- дні Гостинності-онлайн - щомісяця;
- онлайн-заходи «Знайомство зі спеціальністю» - щомісяця;
- на сайті коледжу постійно оновлювалась інформація для майбутніх
вступників;
- активно використовуються соціальні мережі,
- виготовлені рекламні проспекти;
- викладачами проводилася така робота з використанням різних форм та
можливих засобів в умовах пандемії.
Успішно проведено вступну кампанію 2021 р.
У 2021-2022 н.р. профорієнтаційна робота продовжується для прийому
2022 р.
Важливим здобутком зазначеного періоду є продовження тісної плідної
співпраці з Вінницьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ.
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