ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
1. Загальна інформація про заклад освіти
Історія Вінницького торговельно-економічного коледжу сягає у 1967 рік,
коли, згідно з наказом Міністерства торгівлі Української PCP, було створено
Вінницький технікум громадського харчування. Навчальний заклад пройшов
ряд перейменувань, реорганізацій: у 1997 році став структурним підрозділом
КНТЕУ та функціонує як відокремлений підрозділ університету без права
юридичної особи на основі ст.7 Закону України «Про підприємництво в
Україні»; наказом Міністерства освіти і науки України № 137 від
01.03.2006р. перейменований у Вінницький торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету (далі Коледж).
За 49 років існування коледж підготував понад 17 000 спеціалістів
середньої ланки для різних галузей економіки України. Випускники коледжу
працюють також за кордоном.
Основною
метою
діяльності
ВТЕК
КНТЕУ
є
підготовка
конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та
інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення
потреб суспільства та ринку праці у кваліфікованих фахівцях.
Коледж здійснює підготовку фахівців за ОКР «молодший спеціаліст» за
такими спеціальностями:
 072 Фінанси, банківська справа та страхування (5.03050801
"Фінанси і кредит");
 071 Облік і оподаткування (5.03050901 "Бухгалтерський облік");
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (5.03051001
"Товарознавство та комерційна діяльність");
 181 Харчові технології (5.05170101 "Виробництво харчової
продукції");
 241 Готельно-ресторанна справа (5.14010102 "Ресторанне
обслуговування");
 242 Туризм (5.14010301 "Туристичне обслуговування").
Адреса коледжу: 21022, м.Вінниця, вул.Київська, 80.
Телефон: 66-50-05.
Електронна пошта: vtet@mail.vinnica.ua.
Сайт коледжу: http://vtec.vn.ua.
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2. Засновницькі документи










Ліцензія, серія АЕ №458597 про надання освітніх послуг навчальними
закладами, пов’язаними з одержанням вищої освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (Акредитаційна комісія
від 08.07.2014 р., протокол №110; наказ МОН від 15.07.2014 р. №2642 л).
Сертифікат про акредитацію – серія НД-І №1101404, з напряму
(спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво, 5.03050801 Фінанси і
кредит (наказ МОНМС України від 31.03.2011р. №764Л).
Сертифікат про акредитацію – серія НД-І №1171611, з напряму
(спеціальності)
0517
Харчова
промисловість
та
переробка
сільськогосподарської продукції, 5.03170101 Виробництво харчової
продукції (наказ МОН України від 11.06.2014р. №2323Л).
Сертифікат про акредитацію – серія НД-І №1171610, з напряму
(спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво 5.03050801
Бухгалтерський облік (наказ МОН України від 11.06.2014р. №2323Л).
Сертифікат про акредитацію – серія НД-І №1171609, з напряму
(спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво 5.03051001,
Товарознавство та комерційна діяльність (наказ МОН України від
11.06.2014р. №2323Л).
Свідоцтво про атестацію – серія ФД №004359, Київський національний
торговельно-економічний університет для Вінницького торговельноекономічного коледжу, визнано атестованим за рівнем повної загальної
середньої освіти, термін дії свідоцтва 01.03.2012-01.03.2022 рр.

3. Формування контингенту студентів та зміст підготовки
спеціалістів
Формування контингенту студентів – один із пріоритетних напрямів
роботи коледжу, який реалізується внаслідок профорієнтаційної роботи та
вивчення потреб регіону в фахівцях згаданої спеціальності. Педагогічний
колектив розпочинає роботу з цього питання одразу ж після серпневої
конференції, де заслуховується звіт відповідального секретаря відбіркової
комісії та відповідальних за проведення профорієнтаційної роботи, а також
затверджуються заходи щодо формування профорієнтаційної роботи на
наступний навчальний рік.
З метою чіткої організації та контролю стану й ефективності
профорієнтаційної роботи директор коледжу видає наказ, яким залучає весь
колектив до профорієнтації, призначає осіб, що відповідають за проведення
та результати профорієнтаційної роботи, визначає напрями, форми та методи
роботи, порядок звітування.
Відповідальні за ведення профорієнтаційної роботи закріплюють
кожного працівника за школами, ПТНЗ, підприємствами та установами,
районами області.
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Результати проведення профорієнтаційної роботи та заходи для
своєчасного та якісного формування контингенту студентів регулярно
заслуховуються на засіданнях педагогічних, методичних, адміністративних
рад.
Цілеспрямовано та систематично проводиться профорієнтаційна
робота у таких напрямах:
- рекламна кампанія через засоби масової інформації (телебачення,
радіо, газети);
- оформлення рекламно-інформаційних стендів коледжу;
- реклама в транспорті;
- відвідування викладачами шкіл та закладів професійно-технічної
освіти;
- організація та участь у агітаційно-рекламних «Майбутній студент –
2016»;
- розповсюдження відповідних довідково-агітаційних матеріалів
(листівки, буклети, проспекти );
- функціонування сайту коледжу;
- проводяться індивідуальні бесіди з учнями шкіл та їх батьками,
працюючою молоддю;
- підтримуються зв’язки зі школами, де навчались студенти,
надсилаються листи-подяки керівництву шкіл та батькам успішних
студентів;
- практикуються спільні з учнями шкіл виховні заходи;
- організовуються вечори професії із залученням учнівської молоді;
- організовуються Дні відкритих дверей з виступами студентів
коледжу, демонстрацією фільмів про коледж, майстер-класами тощо;
- участь у ярмарках вакансій;
- співпраця з Центрами зайнятості, районними відділами освіти;
- участь в обласних та міських конкурсах, виставках технічної
творчості;
- розміщується інформація в довідники для вступників.
До цієї роботи залучаються також студенти як денної, так і заочної
форми навчання; циклові комісії.
З метою підвищення якості знань абітурієнтів на основі базової
загальної середньої освіти з предметів, які виносяться на вступні
випробування, в коледжі проводяться заняття з поглибленого вивчення
математики, географії, української мови.
За результатами вступних випробувань на навчання до коледжу
зараховується найбільш підготовлена молодь.
До причин, що негативно впливають на кількість поданих заяв від
вступників та конкурс на місця за рахунок коштів фізичних або юридичних
осіб, відносяться: збільшення кількості навчальних закладів, які надають
аналогічні освітні послуги; зниження рівня життя та доходів населення;
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погіршення платоспроможності суб’єктів господарювання та бюджетних
установ в Україні та у Вінницькій області, зокрема.
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 (грамоти, подяки, премії, зменшення оплати за відмінне навчання
тощо).
Інформація щодо динаміки змін контингенту студентів денної форми
навчання наведено у таблицях 3.1 та 3.2.
Таблиця 3.1
Кількість випускників денної форми навчання, які продовжують
навчання в університетах та інститутах
Спеціальність

Товарознавство та
комерційна діяльність
Бухгалтерський облік
Фінанси і кредит
Виробництво харчової
продукції
Всього

2014 рік
Кількість
Продовжують
випускників
навчання
90
73 (81%)

2015 рік
Кількість
Продовжують
випускників
навчання
84
46 (54,8%)

61
28
56

53 (86,9%)
22 (78,6%)
23 (41,1%)

60
30
56

51 (85%)
25 (83,3%)
25 (44,6%)

235

171 (72,8%)

230

147 (63,9%)
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Таблиця 3.2
Інформація про випускників, які отримали диплом з відзнакою
Спеціальність

Товарознавство та
комерційна діяльність
Бухгалтерський облік
Фінанси і кредит
Виробництво харчової
продукції
Всього

9 (10,7%)

2016 рік
Кількість
З них з відзнакою
випускників
83
9 (10,8%)

60
30
56

12 (26,7%)
7 (23,3%)
2 (3,6%)

45
29
57

7 (15,6%)
4 (13,8%)
1 (1,8%)

230

30 (13%)

214

21 (9,8%)

Кількість
випускників
84

2015 рік
З них з відзнакою

Інформація щодо динаміки змін контингенту студентів денної форми
навчання наведено у таблицях 3.3 та 3.4.
Таблиця 3.3
Кількість випускників заочної форми навчання, які продовжують
навчання в університетах та інститутах
Спеціальність

2014 рік
Кількість
Продовжують
випускників
навчання
30
6 (20%)

Товарознавство та
комерційна діяльність
Бухгалтерський облік Виробництво харчової 66
продукції
Всього
96

2015 рік
Кількість
Продовжують
випускників
навчання
21
5 (23,8%)

4 (6,1%)

26
82

7 (26,9%)
5 (6,1%)

10 (10,4)

129

17(13,2%)

Таблиця 3.4
Інформація про випускників, які отримали диплом з відзнакою
Спеціальність
Кількість
випускників
21

Товарознавство та
комерційна діяльність
Бухгалтерський облік 26
Виробництво харчової 82
продукції
Всього
129

2015 рік
З них з відзнакою
-

2016 рік
Кількість
З них з відзнакою
випускників
10
1 (10%)

-

16
74

1 (6,25%)
1 (1,35%)

-

100

3 (3%)
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Контингент студентів.
Станом на 1 жовтня 2015р.чисельність студентів становила 930 чол.,
серед них денної форми навчання 701 чол., в т.ч. за державним замовленням
– 340 чол., за контрактом – 361 чол.; заочної форми 229 чол., в т.ч. 25 чол. за
державним замовленням і 204 чол. – за контрактом.

4. Організаційне та науково-методичне
забезпечення навчально-виховного процесу
Організація освітнього процесу проводиться на підставі чинних
нормативно-правових документів: Конституція України, Законів України
«Про освіту», «Про Вищу освіту», «Про мови», Положення «Про організацію
освітнього процесу в коледжі» тощо.
Освітній процес в коледжі ведеться планово, працює злагоджена
система управління та контролю. На кожен навчальний рік складається план
роботи коледжу, який передбачає діяльність в таких напрямах:
 організація освітнього процесу;
 навчально-методична та наукова робота;
 практичне навчання;
 виховна робота;
 фізичне виховання;
 робота з Захисту Вітчизни;
 робота з кадрами;
 робота бібліотеки коледжу;
 робота циклових комісій коледжу;
 профорієнтаційна робота коледжу;
 адміністративно-господарська діяльність коледжу;
 заходи з охорони праці та БЖД;
 заходи щодо запобігання протиправним діям.
Виконання запланованого, його аналіз здійснюється на засіданнях
педагогічних, методичних, адміністративних рад та методичному об’єднанні
керівників груп.
В систему планування освітнього процесу входять також плани:
1) педагогічних рад, які проводяться 1 раз на 2 місяці;
2) методичних рад, які проводяться 1 раз на 2 місяці;
3) адміністративних рад, які проводяться 1-2 рази на місяць;
4) засідань методичного об’єднання керівників груп, які проводяться
щомісяця;
6) школи педагогічної майстерності.
Діяльність
вказаних
рад
і
об’єднань
регламентовано
внутрішньоколеджними Положеннями, де передбачено їх склад, компетенції,
функції.
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Так, Положення про педагогічну раду коледжу передбачає такі її
компетенції як: заходи по виконанню нормативно-правових документів в
галузі освітньої діяльності; заходи по виконанню рішень Вченої та
методичної рад КНТЕУ; стан та підсумки навчально-виховної та методичної
роботи; стан та підсумки роботи відділень, циклових комісій, окремих
викладачів; стан виховної та спортивно-масової роботи в коледжі; план
розвитку коледжу та зміцнення його матеріально-технічної бази; питання
підвищення кваліфікації викладачів; питання залучення студентів до
науково-дослідницької роботи; питання охорони праці та техніки безпеки;
питання профорієнтаційної роботи тощо.
Методична рада є постійно діючим дорадчим консультативнометодичним органом коледжу, який спрямований на підвищення якості і
ефективності
науково-методичної
роботи;
сприяння
піднесенню
інтелектуального, духовного й культурного рівня розвитку особистості. Так,
на методичних радах виробляються оптимальні моделі освітнього процесу;
здійснюється аналіз науково-теоретичного, професійного рівня викладання
дисциплін, виховної роботи; розробляються заходи щодо впровадження в
навчально-виховний процес передових педагогічних технологій тощо.
Злагодженою, плановою, системною є робота циклових комісій, де
здійснюється реалізація рішень педагогічних і методичних рад, проявляється
творча ініціатива викладачів, відбувається педагогічний пошук. Викладачі
проводять відкриті заняття і навчально-виховні заходи за інноваційними
методами і формами з використанням сучасних засобів навчання;
розробляють матеріали для електронної підтримки лекцій, самостійної
роботи студентів; комп’ютерних форм контролю знань студентів. Циклові
комісії ініціюють підготовку і видання навчальних та методичних посібників
з дисциплін.
Щомісяця готується календарний план роботи коледжу, який
передбачає конкретні заходи по реалізації перспективних планів коледжу;
засідання рад різних рівнів, циклових комісій, гуртків; відкриті заняття,
позаурочні навчально-виховні заходи, огляди-конкурси навчальних кабінетів
тощо.
Дієва система управління і контролю за навчально-виховним процесом
забезпечує в повному обсязі виконання робочих навчальних планів і робочих
програм дисциплін, причому із запровадженням сучасних технологій
навчання: інтерактивних методик, інтегрованих занять, використання
мультимедійних засобів навчання, впровадження сучасних систем контролю
знань студентів тощо.
Методичну роботу в коледжі координує завідувач навчальнометодичним кабінетом, в якого сконцентровано: методичну документацію,
узагальнені матеріали передового педагогічного досвіду, методичні розробки
викладачів коледжу, тематичні підтримки на допомогу викладачам тощо.
Щомісяця проводяться заняття Школи педагогічної майстерності
(згідно річного плану роботи). Тематика всіх занять відображає актуальні
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педагогічні проблеми коледжу, вони проводяться досвідченими викладачами
з використанням сучасних форм, методів і засобів. Окремою ділянкою є
робота з молодими викладачами, яка починається з діагностики педагогічних
вмінь молодих викладачів, з використанням різних підходів до їх
особистісного професійного зростання.
Щороку відбуваються презентації спеціальності, де викладачі
проводять відкриті заняття зі спеціальних дисциплін, позаурочні навчальновиховні заходи: олімпіади, конкурси, виставки, зустрічі з провідними
фахівцями у галузі фінансів тощо.
Навчальний процес проводиться за графіком, який складено у
відповідності до навчальних планів.
Контроль за ходом навчального процесу здійснюється згідно єдиного
плану шляхом проведення перевірок з боку адміністрації – директора, його
заступників, завідувачів відділеннями, завідувача навчально-методичного
кабінету, голів циклових комісій; проводяться директорські контрольні
роботи. Кожен член адміністрації веде журнал внутрішньоколеджного
контролю згідно своїх посадових обов’язків. Наслідки перевірки
обговорюються на засіданнях циклових комісій, педагогічних та методичних
радах.
Зміст навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідає
освітньо-професійним
програмам
(ОПП),
освітньо-кваліфікаційним
характеристикам (ОКХ), навчальним планам спеціальностей Вінницького
торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Всі вказані пакети документів оформлені згідно вимог, їх зміст
дозволяє якісно організовувати освітній процес із застосуванням сучасних
технологій навчання.
Навчально-методична робота спрямовувалася на створення такого
змісту методичного забезпечення дисциплін, які б дозволяли студентам
якісно опановувати навчальну програму. Всі дисципліни забезпечені (за
необхідності все це постійно оновлюється) таким пакетом навчальнометодичних матеріалів:
1) навчальні програми;
2) робочі навчальні програми;
3) курси лекцій з дисциплін;
4) методичне забезпечення семінарських та практичних занять (методичні
рекомендації, роздавальний матеріал, візуальний супровід тощо);
5) методичне забезпечення самостійної роботи студентів згідно
Положення Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ про
самостійну роботу студентів (включає в себе: тематику, методичні
рекомендації, завдання для самоперевірки, матеріали на електронних
носіях тощо);
6) методичне забезпечення лабораторних занять (інструкції для їх
виконання, роздавальний матеріал, тощо);
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7) пакети візуального супроводу занять (комп’ютерна підтримка лекційпрезентації, відеофільми, слайди до графопроектора тощо);
8) пакети завдань для поточного, рубіжного, підсумкового, семестрового
та екзаменаційного контролю знань студентів (за сучасними методами і
формами, в т.ч. комп’ютерний тестовий контроль, комплексні контрольні
завдання, інтегровані завдання тощо).
Упроваджено дистанційну освіту: на створеному навчальному порталі
коледжу на базі платформи GoogleSite створено сайти викладачів,
електронну бібліотеку.
Навчально-методичне забезпечення включає також підручники і
навчальні посібники; доступність до Internet-ресурсів, наявність пакету
матеріалів для самостійної роботи студентів на електронних носіях. Три
навчальних кабінети з комп’ютерним програмним забезпеченням для
викладання
фінансово-економічного
циклу
дисциплін:
«Парус»,
«1С:Підприємство 8.2.», «Віртуальний банк», MS Word, MS Excel, MS
Access, MS PowerPoint, Total Commander, первинні документи в
електронному вигляді «Бланки бухгалтерського обліку для України» та інші.
Програма «Віртуальний банк» застосовується при виконанні
лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в
фінансово-кредитних установах». Використовуючи фінансові функції
програми, студенти створюють інвестиційні проекти, проводять їх аналіз та
приймають управлінські рішення по віртуальному підприємству.
Програмний комплекс «Стиль» - Перлина охоплює в собі три програмнотехнічних бази: «Перлина» – Каса, «Перлина» - Клієнт-банк і «Перлина» Бухгалтерія». Використовуючи програмно-технічні можливості комплексу,
студенти створюють віртуальні підприємства різних типів, ведуть їх
бухгалтерію, касу, обслуговування рахунків, розрахунки з контрагентами та
ін. Програмний комплекс «Операційний день банку» також застосовується
при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і
технології в фінансово-кредитних установах».
Студентами коледжу створені такі програми: «Кредитний калькулятор»
(дозволяє вираховувати суму періодичних платежів, кількість платежів та
суму відсотків за користування кредитом), «Депозитний калькулятор»
(дозволяє вираховувати суму відсотків за депозитом та суму на кінцеву дату
вкладу), імітатор «Банкомат» (дозволяє імітувати роботу з банкоматом:
вносити, знімати віртуальну готівку; роздруковувати чек по транзакції;
проводити аналіз картрахунків віртуальних клієнтів), «FreeMind» (дозволяє
створювати «карти розуму», які сприяють якнайкращому сприйняттю та
розумінню нового матеріалу, його легкому засвоєнню).
Створено електронні підручники з більшості дисциплін.
В коледжі реалізуються основні можливості Інтернету:
- електронна пошта, (електронна пошта коледжу vtet@mail.vinnica.ua);
- всесвітня павутина (WWW (World Wide Web), викладачами коледжу
створено велику кількість пов’язаних Web-сторінок, (www.vtec.vn.ua).;
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програма Advansed Grafe;
Internet-проекти для обдарованих дітей;
онлайн-уроки;
Internet-енциклопедії;
онлайн-журнали та відео книги;
онлайн-калькулятори;
онлайн-тести на сайті LearningApps.org.
Значну допомогу в навчально-методичному забезпеченні дисциплін
коледж одержує від КНТЕУ, зокрема, навчально-методичну літературу –
підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, опорні конспекти
тощо. Викладачі мають змогу переймати досвід та наукові надбання,
стажуючись на кафедрах КНТЕУ і проходячи курси підвищення кваліфікації
у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ. Ефективну віддачу
відчутно і від участі у вчених і методичних радах, семінарах і конференціях
КНТЕУ. Матеріали роботи вченої та методичної рад КНТЕУ аналізуються і
впроваджуються в освітній процес коледжу.
Кожен студент коледжу має постійну можливість доступу до вказаних
матеріалів: на навчальному порталі коледжу створено сайти викладачів зі
всіма навчальними та методичними матеріалами для студентів або через
бібліотеку.
-

4.1 Здобутки навчального закладу у методичній, науковій, технічній та
іншій роботі:
Досягненнями 2015-2016 н.р. є:
•
акредитація спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»;
•
розроблені та впроваджені заходи щодо внутрішньої системи
забезпечення якості освіти;
•
суттєво оновлено зміст навчальних програм, створено освітні профілі
спеціальностей;
•
на початок навчального року 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;
•
участь: у 4-х галузевих виставках, фестивалях, мистецьких конкурсах;
у 27 науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах,
форумах тощо;
•
посіли призові місця у 9-ти Міжнародних, Всеукраїнських та обласних
конкурсах і олімпіадах;
•
за підсумками обласної спартакіади у 2015-2016 н.р. посіли
І загальнокомандне місце;
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•
у 2015 та 2016 рр. виграно два гранти (ІІІ місця в обласній програмі
«Розвиток інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій»
в закладах освіти Вінницької області);
•
в жовтні 2015 року отримали Диплом на VII Міжнародному форумі
«Інноватика в сучасній освіті - 2015» в номінації «Розробка та
упровадження в освітню практику інноваційних технологій, технічних
засобів навчання, проектів, програм і рішень»;
•
підписано Договір про творчу співпрацю, стажування викладачів та
підготовку кадрів з Познанською Вищою Банківською Школою (Республіка
Польща);
•
стали членами Українського кулінарного союзу;
•
впроваджено «Віртуальний студентський банк»;
•
оновлено сайт коледжу;
•
вісім викладачів навчаються в аспірантурі КНТЕУ;
•
на базі коледжу проведено:
- обласну науково-практичну конференцію з теми «Формування
професійно компетентного педагога в умовах оновлення змісту
освіти»;
- обласні методичні об’єднання бібліотекарів та методистів;
- обласні олімпіади: з іноземних мов та інформатики.
4.2.

Участь та досягнуті здобутки у інтелектуальних, наукових, науковотехнічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, змаганнях та
олімпіадах

 Протягом 2015-2016 н.р. студенти коледжу брали участь у Міжнародних,
Всеукраїнських та обласних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, чемпіонатах.
Здобули призові місця:
№
Олімпіада (конкурс)
Призове
Студенти
Викладачі,
за
місце
(ПІБ, група)
які готували
пор.
1. ІІІ етап XVI
міжнародного конкурсу
ім. П.Яцика
2. ІІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з виробництва
харчової продукції серед
навчальних закладів І-ІІ
рівня акредитації

ІІ місце
ІІ місце
(Кубок)
Грамота «За
креативний
підхід до
приготування
авторської
страви»

Їжак Дарья,
група Ф-7

Олейник Олена Буняк Н.А.
- перемога,
Демчук К.І.
Бевза С.С.
Смотрицька
Кавун Ж.А.
Ольга Апаріна Л.Ю.
нагорода,
група ВП-135
Буран Карина
(ВП-135),
Вітт Христина

3. Міжнародний чемпіонат
з кулінарного та
кондитерського
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Данилюк А.В.

Буняк Н.А.
Кублінська
І.А.

мистецтва серед юніорів
«BESTCookFEST-2016»
4. Обласна олімпіада
з української мови серед

(ВП-135)
Швець Дмитро
(ВП-137)
Терещенко
Людмила,
група ВП-137

Буга В.В.

ІІ місце

Старосуд
Оксана,
група ТК-78

Гуменчук
М.П.

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)
Коловсік
Віталіна, група
Ф-6

ІІІ місце
ІІ місце

студентів технікумів і
коледжів Вінницької області

5. Обласна олімпіада з
фізики серед студентів
технікумів і коледжів
Вінницької області

6. Обласна олімпіада
з інформатики серед
студентів технікумів і
коледжів Вінницької області

7. Обласний конкурс
«Комп’ютерні технології
в бухгалтерському
обліку» серед студентів

Бойко Т.М.

технікумів і коледжів
Вінницької області

8. Обласна олімпіада
з іноземної мови серед
студентів технікумів і
коледжів Вінницької області

9. Конкурс «Кращий за
професією» (економічні
дисципліни) серед

ІІІ місце

Радудік О.Є.
Побірська І.В.

Віниковецька
Ж.С.

студентів технікумів і
коледжів Вінницької області

 взяли участь: у 4-х галузевих виставках, фестивалях, мистецьких конкурсах;
у 27 науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, форумах
тощо;
 проведено «День кар’єри», мета якого допомогти у пошуку місця роботи, а
також накопичити та систематизувати необхідну інформацію для успішного
професійного старту;
 проведено 11 лекцій, майстер-класів, тренінгів за участю провідних вчених,
науковців, фахівців-практиків;
 виконано план підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук – 9 осіб;
 23 наукові та навчально-методичні роботи опубліковані в Україні;
 студенти коледжу брали активну участь у флешмобах; благодійних акціях, які
проводились протягом року, а саме: учасникам АТО, на дитячий будинок, на
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лікування хворих дітей; дебатах, інтелектуальних іграх у Вінницькому
торговельно-економічному інституті, в МПМ «Зоря», де були відзначені
подяками та грамотами за призові місця;
 згідно Положення та програми спартакіади, календарного плану спортивномасових заходів на 2015-2016 н. 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).
2 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.
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4.3.

Участь в методичних об’єднаннях коледжів та технікумів
Вінницької області.

На базі Вінницького торговельно економічного коледжу КНТЕУ у 20152016 н.р. відбулися такі обласні заходи:
 ОМО завідувачів бібліотеками та бібліотекарів технікумів та
коледжів Вінницької області;
 ОМО методистів технікумів та коледжів Вінницької області;
 обласна конференція «Формування професійно компетентного
педагога в умовах оновлення змісту освіти», ініційована та
організована коледжем;
 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 торговельноекономічного 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 за темою:
«Використання технології розвитку критичного мислення студентів
на заняттях світової літератури».
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4.4.

Практичне навчання

Виробнича практика студентів є невід’ємною частиною навчального
процесу, саме на практиці закріплюються та поглиблюються теоретичні
знання, набуваються практичні навички самостійної роботи.
Виробнича практика організована згідно з навчальними планами
спеціальностей. Вона включає такі види практики: навчальна, технологічна та
переддипломна.
Тривалість практики, що передбачена в освітньо-професійній програмі,
може бути збільшена за рахунок вибіркової частини програми. Для студентів,
які навчаються без відриву від виробництва, може бути передбачена практика
тривалістю до одного місяця, якщо вони не працюють за напрямом
(спеціальністю).
Місцем проведення практики можуть бути сучасні підприємства,
(організації, установи) різних галузей господарства, науки, освіти, охорони
здоров’я, культури, торгівлі, сільського господарства, державного управління,
а також бази за межами України, навчальні, навчально-виробничі майстерні,
навчально-практичні центри, полігони, навчальні судна тощо, а також
навчально-виробничі майстерні, дільниці, полігони, будівельні об’єкти, поля,
ферми, навчальні господарства, ділянки та інші підрозділи коледжу за умови
забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і
програм. У будь-якому випадку бази практики повинні мати у своєму штаті
фахівців, що виконують роботи відповідного до профілю підготовки студента.
Основними завданнями навчальної практики є ознайомлення студентів в
умовах навчального закладу, а також на діючих підприємствах, установах,
організаціях з основними характеристиками та прийомами користування
торговельним, технологічним, механічним й іншими видами обладнання,
засобами механізованої (автоматизованої) обробки економічної інформації,
відпрацювання торговельно-технологічних процесів, складання основних
видів організаційно-розпорядчих, облікових документів, набуття інших
практичних навичок і вмінь за обраною спеціальністю.
При
підготовці
молодших
спеціалістів
із
спеціальностей:
«Товарознавство та комерційна діяльність», «Виробництво харчової
продукції», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Туристичне
обслуговування», «Ресторанне обслуговування» – навчальна практика в
значному обсязі проводиться у формі виробничого навчання з метою
отримання студентами відповідних робітничих професій за профілем
навчання-продавця, кухаря, офіціанта, оператора комп’ютерного набору.
Навчальна практика студентів залежно від спеціальності проводиться в
структурних
підрозділах коледжу (їдальня,
лабораторія,
кабінет,
комп’ютерний клас тощо), а також безпосередньо на торговельних,
виробничих підприємствах, в організаціях, установах різних форм власності.
Термін навчальної практики визначається відповідними навчальними
планами. Навчальна практика проводиться після отримання студентами
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відповідних знань з спеціальних дисциплін. При її проведенні навчальні групи
можуть поділятися на підгрупи.
Основними завданнями технологічної та переддипломної практики є
вивчення напрямів діяльності організацій, підприємств і установ, їх завдань та
функцій, закріплення на практиці теоретичних знань, отриманих при вивченні
спеціальних дисциплін, відпрацювання на посадах, що заміщаються
фахівцями відповідно до їх спеціальності, технології виконання основних і
найбільш масових видів управлінських робіт, виробничих процесів,
передбачених кваліфікаційними характеристиками.
Переддипломна практика проводиться з метою поглиблення практичних
навичок студентів з обраної спеціальності, опрацювання прийомів і методів
виконання організаційних, розпорядчих і аналітичних функцій (робіт) у
структурних підрозділах, посади яких заміщаються фахівцями даної
спеціальності, збору необхідних матеріалів для складання державного
екзамену.
Зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою, яка
розробляється цикловою комісією згідно з навчальним планом відповідно до
стандарту вищої освіти та затверджується директором ВТЕК КНТЕУ.
В наскрізній програмі визначаються конкретні рекомендації щодо видів і
форм контролю рівня знань, умінь, навичок, яких студенти набули на кожному
етапі практики.
Зміст наскрізної програми повинен відповідати нормативно-правовим
документам України щодо практики студентів, освітньо-кваліфікаційній
характеристиці фахівця та програмам всіх етапів практичного навчання
(навчальна, виробнича, переддипломна практики). На основі цієї програми
щорічно розробляються та затверджуються робочі програми відповідних видів
практики.
Циклові комісії можуть розробляти, окрім наскрізних та робочих
програм практики, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню
високої якості проведення практики студентів.
Практика в межах навчального року може проводитись як певними
періодами так і шляхом чергування з теоретичними заняттями.
Для забезпечення практичної підготовки студентів ВТЕК КНТЕУ
встановлює різні форми співробітництва з організаціями, установами,
підприємствами, що створюють умови для реалізації програм практики
студентів.
Базами проведення практик можуть бути підприємства, установи,
організації, розташовані на території України або за її межами, що здійснюють
різні види економічної діяльності, за умов забезпечення ними виконання у
повному обсязі вимог, передбачених програмою практики та цим положенням.
(таблиця 4.4.1)
У випадку, коли підготовка спеціалістів здійснюється за замовленням
фізичних осіб, бази практики забезпечуються ці особи (з урахуванням усіх
вимог наскрізної програми та даного Положення). За пропозиціями замовників
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на підготовку фахівців (юридичних і фізичних осіб) до баз практики можуть
включатися організації, підприємства й установи інших форм власності, які
відповідають вимогам наскрізних програм практики з даної спеціальності, на
основі укладання договорів на проведення практики студентів з ВТЕК
КНТЕУ.
Підприємства, що надають робочі місця для проходження практики і
несуть відповідні затрати, користуються податковими та іншими пільгами
згідно з законодавством.
Основні вимоги до підприємств (організацій, установ) різних форм
власності та підпорядкування, що можуть бути базами практики ВТЕК
КНТЕУ:
- наявність структурних складових, що відповідають, напрямам,
спеціальностям, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВТЕК КНТЕУ;
- наявність кваліфікованого персоналу, який здатний забезпечити
належне керівництво практикою студентів;
- можливість надання студентам під час практики робочих місць;
- обов’язкове забезпечення безпечних умов праці;
- можливість забезпечення студентів-практикантів необхідною робочою
документацією, що відображає діяльність різних підрозділів підприємства
(установи, організації);
- можливість користування бібліотекою, лабораторіями, технічною та
іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
наявність
сучасного
спеціалізованого
інформаційного
та
технологічного забезпечення;
- можливість (у разі потреби) забезпечення місця проживання студентівпрактикантів;
- можливість наступного працевлаштування випускників ВТЕК КНТЕУ
(на загальних підставах при наявності вакансій).
Визначення баз практики здійснюється директором ВТЕК КНТЕУ на
основі прямих угод із підприємствами, організаціями, установами незалежно
від їх організаційно-правових форм і форм власності.
Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом вищого
навчального закладу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для
використання.
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Таблиця 4.4.1
Список підприємств - баз практик ВТЕК КНТЕУ
№
з/п

Назва підприємства

Номер договору,
Директор
термін дії
Спеціальність 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

Адреса підприємства

1.

Мережа супермаркетів «Сільпо»

Б/Н , 30.12.2014 - 30.12.2017

Дубчак О.О.

пл. Гагаріна, 2 ,
вул. Козицького , 51 ,
вул. Привокзальна ,2/1,
вул. Келецька , 105,
вул. Зодчих ,2,
вул. 600- річчя, 1 7,
м. Вінниця

2.

ТОВ НВП «Аргон»

№7, 01.10.2013–01.10.2016

Цецерошенко Г.С.

3.

ТОВ «Еко»

№11,01.10.2013-01.10.2016

Декалюк Т.А.

4.

Арт-паб «Beef-Eater»

ЛЕ435, 18.03.2015-18.03.2018

Горбунов О.С.

5.

Кафе «Пелікан»

Голубєва Ю.І.

6.

Кафе «Марсель»

Л«41 , 17.12.2013 –
17.12.2016
№1, 14.03.2013-14.03.2016

7.
8.

Кафе «Талісман»
ТОВ «Пиріжкова»

№81, 19.02.2016-18.02.2019
№5, 15.02.2016-14.02.2019

Пастухов С.В.
Мерва З.Г.

9.

Тратторія «ТерраМаре»

№3, 15.02.2016-14.02.2019

Пацар Т.А.

10.

Піцерія «Експрес Піца»

№3, 16.02.2016 - 15.02.2019

Пацар Т.А.

11

Ресторація «Гостинний пан»

№434, 08.03.2015 -18.03.2018

Джабраілова Я.С.

12

Ресторан «Шахерезада»

№72, 17.02.2016- 16.02.2019

Шелест Р.П.

13.

Ресторан «Затишок»

Юрик Ю.1.

14.

Ресторан «Солоха»

№15 ,16.02.201615.02.2019
№24. 20.1 1.2013 -19.11.2016

вул. Ширшова, 31,
м. Вінниця
проспект Юності ,18,
м. Вінниця
вул. Пирогова, 47а,
м. Вінниця т.66-41-61
вул. Станіславського ,16,
м. Вінниця
М. вул. Пирогова, 27,
м. Вінниця т.35-62-46
вул. Зодчих ,42, м. Вінниця
вул. Соборна, 22,
м. Вінниця, т.32-50-08
вул. Коцюбинського, 76а;
вул. Келецька, 61 аст.57-77-73;
вул. Зодчих,34, м. Вінниця
вул. Ляля Ратушна ,16,
м. Вінниця т. 57-25-72;
вул. Генерала Арабея, За,
м. Вінниця, т.66-41-61
вул. Київська, 91,
м. Вінниця т.69-89-09
вул. 3. Космодем’янської ,12 , м.
Вінниця
вул. Привокзальна,19,
м. Вінниця

Хардіна І.І.
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Вашкевич В.Б.

15.

Ресторан «Сафарі»

№44 ,17.12.2013 -16.12.2016

Мельник П.П.

Ковтун К.В.

вул. Блока ,28,
м. Вінниця
вул. Жовтнева, 1,
м. Вінниця
вул. Урочище таборів ,1
смт. Стрижавка , Вінницький
район
вул.6ОО-річчя, 25,
м. Вінниця, т. 52-61-88
Греція, о. Кріт
Греція, о. Кріт
Греція, о. Кріт
Греція, о. Кріт
Греція, о. Кріт
Греція, півострів Халкідікі
Вінниця, вул. Київська, 50/1, т.
65-28-80
Вінниця, вул. Грибоєдова, 3а

16.

Ресторан «Південний Буг»

Дерябіна І.В.

17.

ГРК відпочинку «Гостевія»

№133 24.01.201423.01.2017
№144, 12.05.201411.05.2017

18.

Ресторан «Іль де Франс»

Борісова Л.З.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Porto Platanias Hotel (Греція)
Louis Creta Princess (Греція)
Pilot Beach Hotel (Греція)
Aquila Hotel (Греція)
Aquis Hotel (Греція)
Istion Club Hotel (Греція)
ТОВ «Рейкарц Хотел менеджмент»

26.

ФОП Ковтун К.В. Кафе «Факторі»

27.
28.

ФОП Мельник Н.П.
Ресторан «Колиба»
РГК «Аристократ»

29.

ТОВ «Епіцентр»

№ 148, 15.03.201614.03.2019
№689, 30.03.2015
№689, 30.03.2015
№689, 30.03.2015
№689, 30.03.2015
№689, 30.03.2015
№689, 30.03.2015
№ 574, 29.03.201628.03.2019
№ 594, 10.03.201609.03.2019
№ 571, 10.03.201609.03.2019
№ 553, 25.03.201624.03.2019
№ 458, 30.06.201623.03.2019

Мельник Н.П.

Вінниця, вул. Свердлова, 106

Гладько О.С.

Дема А.М.

Вінниця, вул. І.Бевзи, 17
Лісовський А.Ю.

Спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»
№7, 01.10.2013-01.10.2016
Цецерошенко Г.С.
№8, 01.10.2013-01.10.2016
Гавенко М.С.

Вінницький р-н.,
с. Зарванці,
вул. Хмельницьке шосе, 1а

30.
31.

ТОВ НВП «Аргон»
ПП «Культтовари-Вінниця»

32.

Мережа супермаркетів«Сільпо»

Б/Н , 30.12.2014-30.12.2017

Дубчак О.О.

пл. Гагарі на, 2 ,
вул. Козицького ,51,
вул. Привокзальна ,2/1,
вул. Келецька , 105,
вул. Зодчих ,2,
вул. 600- річчя, 1 7, м. Вінниця

33.

ТОВ «Еко»

№11 01.10.2013-01.10.2016

Декалюк Т.А.

34.

ТМ «Варшава»

№16,28.10.2013-28.10.2016

Дехтярук В.І.

просп. Юності ,18,
м. Вінниця
вул.50- річчя Перемоги, 1,
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вул. Ширшова, 31, м. Вінниця
вул. К. Маркса, 54,
м. Вінниця,

35.

ТОВ ТВФ Рось - К
ТМ «Українські товари»

№17, 20.03.2013 - 20.03.2016

Коробка М.В.

36.

Універсам «Київський»

№ 19, 28.10.2013 - 28.10.2016

Стасенко В.П.

37.

Універсам «Форум»

№173,01.10.2014 - 01.10.2017

Качур О.І.

38.
39.

ТОВ «Епіцентр»
ФОП Вихристюк І.І. «Україночка»

40.

43.

ДП «45 експериментальний механічний
завод»
КП «Подільський
туристично-інформаційний центр»
КЗ «Центр підліткових клубів за місцем
проживання»
ПАТ КБ «Приват Банк»

№ 458, 30.06.2016
Лісовський А.Ю.
№ 27, 16.02.2016Вихристюк І.І
15.02.2019
Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»
№76, 25.12.2013 - 25.12.2016
Чумак М.Ф.

44.

ПУАТ «Ф1ДО Банк»

41.
42.

45.

46.
47.
48
49
50

№108, 31.10.2013 - 31.10.2016

Мазурик В.С.

№ 108/
1,17.01.2014-17.01.2017
Леї 34,
24.03.2014-24.03.2016

Балєєва В.В.
Дзюбило О.М.

№431,
Волошина О.І.
10.03.2015 -10.03.2018
Відділення ПАТ АКБ
№135/2,
Семчук В.Т.
«Аркада»
24.03.2014-24.03.2017
Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
ДП «45 експериментальний механічний №76, 25.12.2013 Чумак М.Ф.
завод»
25.12.2016
КП «Подільський туристично№108, 31.10.2013 Мазурик В.С.
інформаційний центр»
31.10.2016
КП «Центр підліткових клубів за
№108/1, 17.01.2014-17.01.2017
Балєєва В.В.
місцем проживання»
ТОВ «Торгово-виробнича компанія
№12, 07.10.2013-12.07.2016
Денисюк Л.В.
«Петроцентр»»
Територіальний центр соціального
№13, 07.10.2013-12.07.2016
Бачинська Г.С.
обслуговування м.Вінниця
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вул. Соборна ,25,
вул. Хмельницьке шосе ,15,
м. Вінниця
вул. Коцюбинського, 29; вул.
Гонти ,3
вул. Квятека, 27, м. Вінниця
вул. Київська,49,
м. Вінниця,
вул. Свердлова, 172 ,
м. Вінниця
Вул.. Фрунзе, 46а,
м. Вінниця
вул. Червоноармійська, 57, м.
Вінниця
вул. Козицького ,20,
м. Вінниця,
вул. Соборна ,91,
м. Вінниця
вул. Ватутіна ,32/2,
вул. Келецька, 69,
м. Вінниця
вул. Червоноармійська, 10, м.
Київ
вул. Соборна ,69,
м. Вінниця
вул. Червоноармійська, 57, м.
Вінниця
вул. Козицького, 20,
м. Вінниця
вул.Соборна, 91
м. Вінниця,
вул.Коцюбинського, 70
м. Вінниця
вул.Соборна, 50
м. Вінниця

4.5. Міжнародна співпраця
У 2015 році коледжем підписано Договір про творчу співпрацю,
стажування викладачів та підготовку кадрів з Познанською Вищою
Банківською Школою (Республіка Польща) та розпочато наукове
співробітництво. Протягом навчального 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 2015 році вперше студенти проходили практику в ресторанноготельних комплексах Греції. У 2016 році таку практику студенти проходять в
ресторанно-готельних комплексах Болгарії.
4.6. Проведені конференції, симпозіуми
27 січня 2016 року на базі коледжу проведено обласну науковопрактичну конференцію з теми «Формування професійно компетентного
педагога в умовах оновлення змісту освіти», в якій брали участь педагогічні
працівники коледжів області та запрошені науковці з Вінницького державного
педагогічного університету ім.М.Коцюбинського, Вінницького торговельноекономічного інституту КНТЕУ та представники Департаменту освіти і науки
Вінницької ОДА.
Інноваційні проекти, що були розроблені та впроваджені,
а також перспективи їх розвитку
У вересні 2015 року коледж посів ІІІ місце в обласній програмі
«Розвиток інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій» в
закладах освіти Вінницької області до 2015 року» та презентацію проекту
«Створення навчальної віртуальної лінгафонної лабораторії (лінгафонного
смарт-класу)» - (керівник Губрій Н.М.).
В квітні 2016 року 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 готельноресторанного сервісу» (керівник проекту Кублінська І.А), даний проект посів
ІІІ місце.
В жовтні 2015 року отримали Диплом на VII Міжнародному форумі
«Інноватика в сучасній освіті - 2015» в номінації «Розробка та упровадження в
освітню практику інноваційних технологій, технічних засобів навчання,
проектів, програм і рішень» за конкурсну роботу «Інноваційні проекти
коледжу як запорука якісної освіти та конкурентоспроможності випускників»
(керівник проекту: Балицька Валентина Євгеніївна, розробник Савлук
Людмила Іванівна.
4.7.
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4.7. Позанавчальна робота
(гуртки, секції, кількість студентів, яка їх відвідує)
В коледжі працює:
• 19 гуртків, до яких залучено 256 студентів;
• 5 спортивних секцій: міні-футбол (юнаки), міні-футбол (дівчата),
волейбол; настільний теніс, фітнес (дівчата).
Студенти спеціальності «Туризм» співпрацюють з відділом у справах
молоді та туризму Вінницької міської ради в якості екскурсоводів-стюардес.
Вперше відбулось нагородження в номінації «Студент року – 2015», в якій
переміг студент групи Ф-7 Стецюк Артем.
Коледж проводить активну волонтерську діяльність: учасникам АТО;
дитячим будинкам; на лікування хворих дітей.
Команда «Їдальня Верховної Ради» стала переможцем КоледжЛіги КВК2015.
Студенти є активними учасниками:
• флешмобів: «Ми-за мир!», «Вінниця-це я!» тощо;
• дебатних турнірів, інтелектуальних ігор;
• конкурсів - «Студент року», «Краща група року», «Лідер року»,
«Краща студентська ініціатива».
Підтримується тісна співпраця з Вінницьким торговельно-економічним
інститутом, МПМ «Зоря», Вінницьким міським Центром художньохореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок», Вінницьким літературномеморіальним 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.
Реалізовано проекти: «Вінниччина туристична»; «СтудLife».

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу та атестація
педагогічних працівників
Система формування керівних, педагогічних кадрів у коледжі
ґрунтується на визначених законодавством засадах. У звітному періоді
кадрова робота була націлена на покращення 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 свій перспективний план в розрізі
своєї педагогічної, виховної, 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
якості діяльності викладачів, затвердженого педагогічною радою
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Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ від 12.11.2015р.,
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, ученим званням та проходженням педагогічного стажування чи
підвищення кваліфікації з відповідної дисципліни. Всі викладачі (100%), що
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 з науковими ступенями – 35 років, середньорічне навантаження
720 год., що в межах норм згідно Закону України «Про вищу освіту».
Навчальний процес в коледжі забезпечує 56 викладачів і 2 майстра
виробничого навчання, з яких:
- 9 викладачів мають почесне знання «Відмінник освіти України»;
- 6 викладачів-методистів;
- 2 кандидати наук; 2 співшукачі наукового ступеня,
- 6 аспірантів;
- 24 викладача - спеціалісти вищої категорії;
- 9 викладачів - спеціалісти І категорії;
- 14 викладачів - спеціалісти ІІ категорії.
За підсумками проведення атестації педагогічних працівників у 20152016 навчальному році підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії» - 1 викладачу, «спеціаліст першої категорії» - 4 викладачам,
«спеціаліст другої категорії» - 4 викладачам.
Одним із головних завдань кадрової політики є збільшення якісного
кадрового потенціалу. В колективі постійно проводиться робота щодо вступу
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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 університетах (в першу
чергу КНТЕУ), інститутах, на підприємствах, які працюють за сучасними
вимогами ринку. Викладачі коледжу беруть участь у методичних
об’єднаннях області. Коледж є членом Всеукраїнського кулінарного союзу,
що допомагає професійно зростати викладачам спеціальних дисциплін.
Кількісні показники викладацького складу
Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
Категорія

Штатні

За
сумісництвом

Всього викладачів

56

2

9
14
9
24
6
2
-

1
1
-

Кваліфікаційна
категорія
Педагогічне звання
Науковий ступінь

з них:
спеціаліст
спеціаліст ІІ категорії
спеціаліст І категорії
спеціаліст вищої категорії
викладач-методист
кандидат наук
доктор наук

6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
Матеріально-технічна база коледжу постійно вдосконалюється й
відповідає сучасним вимогам щодо здійснення освітньої діяльності з
підготовки молодших спеціалістів.
Вдосконалення та поповнення матеріально-технічної бази коледж
здійснює за рахунок коштів спеціального фонду:
 на початок 2015-2016 н.р. повністю відремонтовано та підготовлено до
нового навчального року навчальний корпус та гуртожитки коледжу,
спортивний майданчик та їдальню, яка знаходиться на балансі коледжу.
 продовжено удосконалення матеріально-технічної бази коледжу:
 зроблено ремонти й обладнано сучасними ТЗН навчальні кабінети:
«Туризм», «Інформаційні системи та технології в обліку»;
 придбано у 2015-2016 н.р. такі технічні засоби: ноутбук – 13 740 грн;
бінокулярні відеоокуляри – 20000 грн; мультимедійні проектори – 16 000
грн; ноутбук – 5 960 грн; ПК (3 шт) – 27 300 грн; холодильник – 3 000 грн;
 покращено матеріально-технічну базу гуртожитків коледжу:
 капітальний ремонт приміщення для установки індивідуального
теплопункту;
 косметичний ремонт житлових кімнат.
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7. Фінансово-господарська діяльність
Протягом звітного року директором коледжу постійно проводилась
робота з питань ефективного використання фінансових ресурсів. Щомісячно
аналізуються фінансові надходження і видатки згідно кошторису. Про
результати аналізу інформується адміністрація коледжу.
Доходна частина кошторису коледжу (див. таблиця 6.1) складається із
надходжень коштів Загального та Спеціального фондів державного бюджету.
За 2015-2016 н. р. надходження порівняно із 2014-2015н. р. зросли на 14,2 %
в т.ч. по загальному фонду – на 17,3 %, а по спеціальному фонду - на 9,1 %.
Видатки здійснюються відповідно до затвердженого Міністерством
освіти і науки України кошторису, плану використання на відповідний
фінансовий рік та ЗУ «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.
За 2015-2016 н. р. видатки за рахунок бюджетних коштів збільшилися на
17,3 % , зокрема: видатки на заробітну плату зросли на 16,2 %, нарахування
на фонд оплати праці – на 16,9%, студентам з числа дітей-сиріт на
компенсацію за харчування – на 62,7% (збільшилась кількість сиріт, та
вартість харчування). На придбання підручників дітям – сиротам видатки
збільшились на 33,4%, на придбання одягу та м’якого інвентарю – на 24,4%.
Видатки на стипендію збільшилися на 20,8% в зв’язку із збільшення розміру
стипендії.
На комунальні послуги видатки збільшились – на 21,5 %.
Будівля та приміщення коледжу знаходяться в належному стані,
щорічно проводяться поточний та капітальний ремонти. За звітний період
виконані наступні роботи:
ремонти:
–
встановлена стеля «Армстронг» в кабінеті №22;
–
встановлено і налаштовано сучасну звукову систему;
–
2 поверху навчального корпусу коледжу;
Також проведена технічна інвентаризація гуртожитків та відкрито
кабінет туризму.
Придбано:
–
кондиціонерів – 4шт;
–
ноутбуків – 5 шт;
–
мультимедійний проектор – 3 шт.;
–
вебкамери – 2 шт;
–
закуплена оргтехніка для забезпечення нормального функціонування
серверної мережі коледжу;
–
лавки на коридори 1-й та 2-й поверх коледжу. (16 шт);
–
касові апарати для практичного заняття студентів;
–
придбано книги для оновлення бібліотечного фонду;
–
закуплені оздоблювальні лавки на територію коледжу 4 шт;
–
3D окуляри за кошти отримані від отримання гранту.
Встановлено:
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–
стенди: спеціальності, розклад, скринька довіри, куточок цивільного
захисту;
–
фотогалереї «СтудLife», «Вінниччина туристична»
–
меблі в кабінеті туризму, математики та історії;
–
жалюзі в їдальні, кабінеті туризму та бухгалтерії.
Інформаційне забезпечення:
–
закуплено антивірус на 90 комп’ютерів;
–
збільшено потужність інтернету;
–
відкрито Wi-Fi точки;
–
удосконалено серверну мережу, з закупівлею оснащення для серверної
мережі коледжу ;
–
створено потужний інформаційний веб-сайт коледжу, з можливістю
дистанційного навчання студентів;
–
здійснено заходи щодо встановлення програмного забезпечення
«Віртуальний студентський банк» для навчання студентів напрямку
«Фінанси і кредит».
Фінансово - господарська діяльність Вінницького торговельно-економічного
коледжу КНТЕУ за 2015-2016 н. р.
№ п/п
1
1.1
1.2.

2
2.1.

Показник
Надходження всього (грн):
в т.ч.
Надходження
коштів
загального
фонду (грн)
Надходження коштів спеціального
фонду всього:
в т.ч.
за послуги, що надаються бюджетними
установами з функціоналами
повноваженнями
від господарської та виробничої
діяльності
за оренду майна бюджетних установ
від реалізації майна
благодійні внески, гранти та дарунки
інші надходження
Видатки всього:
Видатки загального фонду (грн)
в.т.ч.:
заробітна плата
нарахування на заробітну плату
стипендія студентам
студентам-сиротам на харчування
продукти харчування
студентам - сиротам на підручники
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2014-2015н.р.

2015-2016н. р.

%2014-2015н. р
/ 2015-2016н р.

9281945

10603170

114,2

5775921

6777670

117,3

3506024

3825500

109,1

2506915

2626738

104,8

999109

1198243

119,9

151347

519
174800

0
115,5

9557374
5775921

10710235
6777670

112,1
117,3

2646800
910737
1926411
103936

3077175
1064702
2326713
169140

116,2
116,9
120,8
162,7

25224

11550

45,8

-

3.2.

студентам - сиротам на придбання одягу,
м’якого інвентарю
придбання матеріалів, обладнання та
інвентарю
комунальні послуги
послуги зв′язку, інші послуги,
відрядження
капітальний ремонт, капітальні
придбання
Видатки спеціального фонду (грн)
в.т.ч.:
заробітна плата
нарахування на заробітну плату
придбання матеріалів, обладнання та
інвентарю
медикаменти та перев’язувальні
матеріали
продукти харчування
оплата послуг (крім комунальних)
інші видатки
комунальні послуги
видатки на відрядження
капітальний ремонт, капітальні
придбання

2813

2709

96,3

-

-

-

160000

194400

21,5

-

-

-

-

-

-

3779453

3932565

104,1

1846274
646824

2015880
698828

109,2
108,0

481333

239414

49,7

1500

4329

288,6

154905
322546
275444
26556

197870
244219

127,7
75,7

440710
16190

160,0
61,0

8935

55216

617,9

8. Виконання умов колективного договору
за 2015-2016 навчальний рік
Укладено новий Колективний договір адміністрації та трудового
колективу ВТЕК КНТЕУ на 2016-2020 рр. (розглянуто та схвалено на зборах
трудового колективу ВТЕК КНТЕУ, протокол №1 від 13.01.2016 року;
зареєстровано Департаментом соціальної політики Вінницької міської ради,
реєстраційний номер 19 від 28.02.2016 року).
Порушень режиму роботи не було. Щорічні відпустки надавались згідно з
графіком і поданими заявами.
Порушень у процесі прийому та звільненню працівників не було.
Проводилось преміювання за підсумками роботи за квартал, календарний
рік, до ювілейних дат.
Працівники забезпечені спеціальним одягом та іншими засобами
індивідуального захисту, миючими та знешкоджувальними засобами.
Додаткові відпустки надавались згідно з додатком до колективного
договору.
Всі студенти забезпечені гуртожитком.
8.1. Своєчасне подання Міністерству встановленої статистичної,
бухгалтерської звітності, а також, за додатковою угодою, й інших
необхідних відомостей про роботу і стан коледжу.
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Директор коледжу, головний бухгалтер, підзвітні особи своєчасно подають
Міністерству та іншим нормативно визначеним державним органам встановлену
статистичну та бухгалтерську звітність.
8.2. Щорічний своєчасний звіт про результати діяльності, передбачені
контрактом, а за вимогою Міністерства – достроковий.
Директор коледжу щорічно своєчасно звітує про результати діяльності,
передбачені контрактом.
8.3. Щорічний звіт перед зборами трудового колективу закладу освіти з
питань, що відносяться до її компетенції, як органу громадського
самоврядування, а також з питань дотримання у закладі законодавства
України про працю, про освіту, Указів Президента України, нормативноправових актів Міністерства освіти і науки, порядку обслуговування і
використання позабюджетних коштів, укладання договорів оренди
нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованості з оплати
праці та дотримання порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.
Директор коледжу щорічно звітує про результати діяльності перед трудовим
колективом коледжу.
8.4.Проблемні питання, можливі шляхи та прогнозовані терміни їх
вирішення, перспективи учасника конкурсного відбору.
Придбання сучасного обладнання у виробничі лабораторії та навчальні
кабінети, розширення баз практик для студентів, налагодження співпраці з
закордонними навчальними закладами з метою обміну досвіду, поповнення
бібліотеки новими навчальними підручниками.
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