
Звітна доповідь директора ВТЕК КНТЕУ  

В. Балицької 

 

Про підсумки роботи у 2017/18 навчальному році та  

завдання колективу коледжу на 2018/19 навчальний рік 

 

1. Вступ 

З метою реалізації стратегії розвитку закладу на 2015-2020 роки, в 2017-      

2018 н.р. коледж працював над реалізацією методичної проблеми «Розвиток 

інноваційного потенціалу коледжу з метою соціалізації особистості в умовах 

сучасних суспільних трансформацій».  
 

Основними напрямами діяльності колективу коледжу у 2017-2018 

навчальному році були: 

 підвищення конкурентоздатності коледжу в освітянському просторі 

Вінницької області; 

 надання якісних освітніх послуг з метою підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів, підготовлених до  професійної діяльності; 

 розвиток творчого потенціалу педагогічного та студентського 

колективу; 

 створення умов для реалізації особистості студентів та викладачів. 
 

2. Здобутки навчального закладу у методичній, науковій, 

організаційній та навчальній діяльності 

В умовах змін та перебудови національної системи вищої освіти 

діяльність ВТЕК КНТЕУ спрямована на створення умов для особистісного 

розвитку і творчої самореалізації кожного студента, що характеризується 

системним застосуванням інновацій в освітньому процесі, навчання 

відбувається на базі дослідництва і творчого пошуку.   

Позитивами  2017-2018 н.р. є:  

-  акредитація спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування»;  

-  Золота медаль на Десятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній 

освіті – 2017».    

На базі коледжу проведено: обласні методичні об’єднання заступників 

директорів з навчальної роботи, 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: 

- викладачем Фальштинською Ю.В. впроваджено результати науково-

дослідної роботи – дистанційний курс «Distance Learning for Teachers» (ВДПУ                

ім. М.Коцюбинського);  



- наукові публікації: 23 всього, з них – 5 у виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних;  

- викладачі та студенти взяли участь у 18 Міжнародних, Всеукраїнських 

та регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, 

тренінгах; 

- видано 3 навчальних посібники; 

-  узагальнено перспективний педагогічний досвід Петрань С.В.,                    

Величко Л.В., Кублінської І.А.; 

- проведено 33 відкритих заняття з використанням сучасних педагогічних 

технологій; 

- вперше  проведено конкурс «Педагогічний Оскар»;  

- 31 травня 2018 р. колектив Вінницький торговельно-економічного 

коледжу брав участь у виставці технічної творчості викладачів та студентів 

коледжів та технікумів Вінницької області;  

- проведено 43 відкритих позанавчальних заходи: форуми, олімпіади, 

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

фахівців) тощо.  

В коледжі продовжується впровадження ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ 

НАВЧАННЯ через навчальний портал коледжу на базі платформи GoogleSite та 

електронну бібліотеку. 

ЗАСОБИ НАВЧАННЯ. На початок навчального року оновлені НМКД за 

новітніми вимогами МОН України. Забезпеченість навчальною літературою 

складає 100%. Лекції 100% 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.  

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), 

«1C:Підприємство 8.2», Parus – Туризм, «Парус-підприємство 7.40», «Парус-

Ресторан», «Парус-Готель»; Оверія-Туризм CRM система для туризму, 

«Platevka», також первинні документи в електронному вигляді «Бланки 



бухгалтерського обліку для України» та інше; Віртуальний банк. Для контролю 

знань з різних дисциплін широко використовується програма Test-2W, Plikers, 

Kahoot. 

Відповідно до нових вимог МОН України переформатовано структуру 

сайту коледжу. У наступному навчальному році при збільшенні розмірів файлів 

сайту коледжу планується перехід на інший тарифний план хостингу з                        

10 Гігабайт файлового простору. 

Циклові комісії працюють над змінами НМЗД на 2018-2019 н.р. у зв’язку зі 

змінами ОПП.   
Участь та досягнуті здобутки у інтелектуальних, наукових, науково-технічних, 

мистецьких, фахових, творчих конкурсах, змаганнях та олімпіадах 
 

№ 

з/п 
Олімпіада/конкурс Зайняте місце 

1 
Міжнародний кулінарний фестиваль 

«BESTCookFest Kemalpasa 2018»   
три срібних медалі 

2 
ІІ професійний конкурс «Кращий кухар-

юніор Поділля» 

срібні медалі та дипломи 

ІІ ступеня 

3 

ІV Всеукраїнська студентська наукова 

конференція «Готельно-ресторанний та 

туристичний бізнес: реалії та перспективи» 

Диплом 

II ступеня 

4 
Міжнародний кулінарний фестиваль 

«Оттоманська кухня-2018» 

- У номінаціях: 

«Страви з риби» –  золота медаль; 

«Десерти», «Гарячі й холодні 

закуски» – бронзові медалі 

5 

Гранд-фінал Всеукраїнського конкурсу робіт 

талановитої молоді у галузі грошей, фінансів 

та банківської справи 

І місце, 

ІІІ місце 

6 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

«Ресторанне обслуговування» 
ІІІ місце 

7 

VІІІ Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

І місце у ІІІ етапі  

ІІ місце у ІV етапі  

8 
XVIII Міжнародний конкурс з української 

мови ім. П.Яцика 
два ІІІ-х місця у ІІ етапі 

9 
IX Всеукраїнський конкурс з українознавства 

«Патріот» 
срібні сертифікати 

10 

VII Всеукраїнський конкурс з англійської 

мови «Гринвіч» та отримали та сертифікати 

за участь  

ІІ місце 

 

ІІІ місце 

11 
Обласний конкурс з фахової майстерності 

«Кращий за професією» (економ. дисципліни) 
І місце 

12 Обласна олімпіада з філософії ІІ місце 

13 Обласна олімпіада з іноземної мови ІІ місце 

14 

Обласний конкурс професійної майстерності 

«Комп`ютерні технології у бухгалтерському 

обліку» 

ІІІ місце 

15 
Туристичний квест, організований ВМР за 

підтримки ВТЕІ КНТЕУ 
ІІ місце 



Проте, нерезультативною виявилася участь студентів в таких обласних 

олімпіадах: 
Олімпіада/конкурс Рейтинг  Студент Викладач  

Обласна олімпіада з 

української мови 
15 

(74,5 бали з 97) 
Вішталюк В. 

( ОП-96) 
Яковлєва А.І. 

Конкурс студентських 

проектів податкових реформ 
5 з 11 НЗ 

Колосівська С. 

(Ф-8) 
Пилявець Є.М. 

Обласна олімпіада з 

математики 
21 з 28 НЗ 

Колісник В. 

(ХТ-143) 
Савенко М.А. 

Обласна олімпіада з 

інформатики 
10 з 24 НЗ 

Шиманський Д. 

(ОП-97) 
Вітюк А.М. 

Обласна олімпіада з фізики 
19 

(2 бали при макс 17) 
Скакальська Ю. 

(ОП-98) 
Сачок А.М. 

Обласна олімпіада з біології 
18 

(18 балів з 48 макс) 
Рудь В. 

(ОП-98) 
Марчук І.М. 

Обласна олімпіада з безпеки 

життєдіяльності 
17 

(12,5 балів при макс 33,5) 
Кондратенко Є.  

(ГРС-4) 
Демчук К.І. 

 

Результати участі та досягнуті здобутки у інтелектуальних, 

наукових, науково-технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, 

змаганнях та олімпіадах за 2017/2018 н.р. проаналізовано в                              

Наказі від 15.06.2018 р.  № 108/01-06. 

 

3. Кадрова політика 

У коледжі ведеться систематична робота по підбору, розстановці, обліку та 

укомплектуванню штатів науковими та педагогічними працівниками, 

поліпшенню їх якісного складу, нарощенні наукового потенціалу.   

З 1.09.2017 року штатний розпис коледжу приведений у відповідність до 

Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 січня 2014 р. за № 200/24977.  

Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію шляхом курсової 

підготовки та стажування. З вересня 2017 року підвищили кваліфікацію                    

25 викладачів, з них: 23 викладачі – у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, 1 викладач – у КНТЕУ, 1 викладач – у ВТЕІ КНТЕУ.  

Кадровий склад циклових комісій відповідає Ліцензійним умовам щодо 

здійснення освітньої діяльності. 

Відповідно до Положення коледжу щороку проводиться рейтингове 

оцінювання педагогічних працівників.   

Навчання в аспірантурі проходить 10 викладачів коледжу. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Кількісні та якісні показники викладацького складу ВТЕК КНТЕУ  

Категорія 
Штатні За сумісництвом 

2016 р.  2017 р. 2018 р.  2016 р.  2017 р.  2018 р.  

Всього викладачів 54 56 56 2 3 3 

З них: 

Кваліфікаційна 

категорія 

Спеціаліст 7 8 6 1 2 1 

Спеціаліст ІІ кат. 14 13 8 - -  

Спеціаліст І кат. 9 10 12 - -  

Спеціаліст вищої 

категорії 
24 25 30 1 1 2 

Педагогічне 

звання 

Викладач-

методист 
6 7 18 - 1 1 

Науковий 

ступінь 

Кандидат наук 2 2 1 1 - 1 

Аспіранти 7 9 9 - - - 

 

ЗАВДАННЯ:   

- зміцнення наукового потенціалу; 

- формування команди професіоналів, готових до творчості та 

креативних ідей; 

- залучення провідних науковців та роботодавців до освітнього процесу. 

 

 

4. Формування контингенту 

У 2017-2018 н.р. проведено низку заходів професійного спрямування, а саме: 

 дні гостинності (15.11.2017р., 21.03.2018р.), на яких було проведено: 

сучасні інтерактивні майстер-класи «Віртуальна екскурсія в 3D окулярах», 

«Визначення якості та підробки товарів»; квест «Економічна та фінансова 

грамотність»; виставка-продаж кулінарних та кондитерських виробів; 

 впроваджено реєстрацію на сайті та проведення індивідуальних днів 

гостинності; 

 спільні профорієнтаційні заходи із Вінницьким обласним центром 

зайнятості: 

 студенти та викладачі коледжу провели майстер-класи «Визначаємо 

підробку морозива, шоколаду» «Визначаємо якість цитрусових та парфум», 

«Декорування та святкове сервірування столу», «Туристичні цікавинки 

Вінниччини», «Фінансова грамотність» серед учнів 8-10 класів майже  всіх 

шкіл м. Вінниці; 

 до дня банкіра в Україні проведений віртуальний економічний квест 

«Фінансовий блокчейн» для учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, 

гімназій Вінницької області; 

 участь у профорієнтаційній виставці до «Дня Європи», яка проходила 

19.05.2018р., присвячена Дню міста на площі Європейській; 

 представники коледжу протягом навчального року розповсюджували 

інформацію про навчання в коледжі та умови прийому у 2018 р. серед молоді  

м. Вінниці та Вінницької обл.; 

 проведені спортивні заходи із учнями шкіл та ПТНЗ м. Вінниці; 



 на сайті коледжу постійно оновлювалась інформація для майбутніх 

вступників; 

 організовано роботу груп з надання освітніх послуг за рівнем 

позашкільної освіти для  абітурієнтів. 
 

Динаміка контингенту за період 2015-2018 н.р. 

 
Контингент студентів денної форми навчання станом на 01.09.2015-2017р. 

 

Спеціальність 
2015-2016 

н.р. 

2016-2017 

н.р. 

2017-2018 

н.р. 

Товарознавство та комерційна діяльність 208 123 57 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 56 107 

Всього: 208 179 164 

Бухгалтерський облік 125 79 30 

Облік і оподаткування - 37 72 

Всього: 125 116 102 

Фінанси і кредит 78 47 20 

Фінанси, банківська справа та страхування - 20 38 

Всього: 78 67 58 

Виробництво харчової продукції 216 155 101 

Харчові технології - 59 116 

Всього: 216 214 217 

Ресторанне обслуговування 37 36 21 

Готельно-ресторанна справа - 27 58 

Всього: 37 63 79 

Туристичне обслуговування 38 36 33 

Туризм - 27 54 

Всього: 38 63 87 

Разом: 702 702 707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контингент студентів заочної форми навчання станом на 01.09.2017р. 

 

Спеціальність 

2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

Товарознавство та комерційна 

діяльність 
29 18 18 - - - 

Виробництво харчової 

продукції 
172 81 81 - - - 

Бухгалтерський облік 30 11 11 - - - 

Харчові технології - - 90 74 118 40 

Разом: 231 110 200 74 118 40 

 

 

Динаміка чисельності студентів на 2017-2018 н.р. 

 

Спеціальність 

Контингент 

студентів на 

01.09.17 р. 

Відраховано Випуск 

Контингент 

студентів 

на кінець н. р. 
1 2 3 4 5 

денної форми навчання  

Виробництво харчової продукції 101 3 44 54 

Харчові технології 116 4 - 112 

Туристичне обслуговування  33 - 22 11 

Туризм 54 - - 54 

Бухгалтерський облік  30 - 30 - 

Облік і оподаткування 72 4  68 

Товарознавство та комерційна 

діяльність 
57 1 56 - 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
107 5 - 102 

Фінанси і кредит  20 - 20 - 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
38 - - 38 

Ресторанне обслуговування  21 1 20 - 

Готельно-ресторанна справа 58 1 - 57 

Разом: 707 19 192 496 

заочної форми навчання   

Харчові технології 118 7 71 40 

Разом 118 7 71 40 

 

 

 

 

 



Результати випуску за напрямами підготовки і спеціальностями  

за період 2016-2018 н.р. 
 

Спеціальність 

 

 

 

2016р. 2017р. 2018р. 

денна форма навчання 

030509 Облік і аудит,                                         

5.03050901 Бухгалтерський облік 
45 46 30 

030510 Товарознавство і торговельне підприємництво,                                                         

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність 
83 62 56 

051701 Харчові технології та інженерія,  

5.05170101 Виробництво харчової продукції 
57 50 44 

030508 Фінанси і кредит,                      

5.03050801 Фінанси і кредит 
29 26 20 

140101  Готельно-ресторанна справа,  

5.14010102 Ресторанне обслуговування 
0 15 20 

140103 Туризм 

5.14010301Туристичне обслуговування 
- - 22 

Всього випущено: 214 199 192 

заочна форма навчання 

030509 Облік і аудит,                                        

5.03050901 Бухгалтерський облік 
16 11 - 

030510 Товарознавство і торговельне підприємництво,                                                         

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність 
10 18 - 

051701 Харчові технології та інженерія,  

5.05170101 Виробництво харчової продукції 
74 75 - 

18 Виробництво та технології 

181 Харчові технології 
- - 71 

Всього випущено: 100 104 71 

 

ЗАВДАННЯ: 

1. Особі, відповідальній за організацію профорієнтаційної роботи:  

– розробити план профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н.р. до 10.09; 

– запланувати проведення профорієнтаційних заходів «День 

гостинності» із проведенням цікавих та інтерактивних заходів для гостей; 

– продовжувати співпрацю із Вінницьким обласним центром зайнятості з 

питань профорієнтації та навчання тимчасово незайнятого населення; 

– формувати пропозиції до державного замовлення на 2019 рік на 

підставі угод з підприємствами з урахуванням вивчення перспективи розвитку 

регіону, потреб ринку праці та результатів вступної кампанії 2018 року; 

– здійснити перерозподіл ліцензійного обсягу прийому студентів на 

2019р. 

2. Головам циклових комісій та викладачам коледжу: 

– продовжити практику проведення профорієнтаційної роботи з 

використанням нових, сучасних форм: майстер-класів, квестів, тренінгів, 

конкурсів серед учнів 9-10 класів шкіл м. Вінниці та області; 



– в рамках проведення тижнів циклових комісій спланувати спільні 

заходи із учнями шкіл та ПТНЗ м. Вінниці та Вінницької обл.; 

– постійно аналізувати питання щодо ефективності профорієнтаційної 

роботи на засіданнях циклових комісій; 

– проводити агітаційну роботу серед студентів щодо залучення 

вступників до ВТЕК КНТЕУ; 

– розповсюджувати рекламно-інформаційні буклети про спеціальності та 

правила вступу до ВТЕК КНТЕУ серед випускників шкіл м. Вінниці, 

Вінницької обл., жителів міста, в т.ч. через ЗМІ. 

3. Заступнику директора з виховної роботи Лозовській Н.І., завідувачу 

навчально-методичного кабінету Савлук Л.І., особі, відповідальній за 

профорієнтаційну роботу Волинець О.О.: 
– поширювати всебічну інформацію про діяльність ВТЕК КНТЕУ та 

формувати відповідний позитивний імідж коледжу як навчального, наукового 

та культурного центру, розповсюджувати інформацію про заплановані в 

коледжі заходи: виставки, майстер-класи, тижні циклових комісій коледжу, 

курси поглибленого вивчення дисциплін.  

 
 

5. Організація освітнього процесу в коледжі відповідає вимогам 

державних стандартів та здійснюється у відповідності до нормативно-правових 

документів в системі вищої освіти. 

Протягом року здійснювався аналіз якості викладання у відповідності до 

Перспективного плану фронтального контролю за станом викладання 

предметів/дисциплін в період 2016-2020 рр. та Положення про організацію 

контролю та вивчення стану викладання навчального предмета (дисципліни) у 

ВТЕК КНТЕУ.  
 

Результати успішності студентів І курсу за ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

Група 

Кількість 

студентів 

в групі 

Якісна 

успішність 

 % 

Н
а 

«
в
ід

м
ін

н
о
»
 

Н
а 

«
в
ід

м
ін

н
о
 і

 

д
о
б

р
е»

 

З
 о

д
н

іє
ю

 «
6
»
 

(«
5

»
, 

«
4

»
) 

Відвідування 

Керівник групи 
Всього 

Без 

поваж 

причини 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПТ-82 27 33,0 1 8 3 1468 34 Побірська І.В. 

ПТ-83 22 4,5 - 1 1 740 54 Савенко М.А. 

ХТ-143 28 21,4 - 6 4 1026 20 Кавун Ж.А 

ХТ-144 28 7,0 - 2 1 1708 198 Сачок А.М. 

ФБС-10 19 37,0 1 6 - 896 176 Гуменчук М.П. 

ОП-98 33 45,0 - 15 1 1510 124 Бабій Л.С. 

ГРС-4 30 16,7 - 5 3 2274 208 Губрій Н.М. 

Т-4 29 13,8 - 4 4 1778 140 Марчук І.М. 

Всього 216 22,7 2 47 20 11400 954 
 



Динаміка якості успішності студентів  

за результатами оцінювання протягом 2017-2018 н.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс Група 

І семестр ІІ семестр 

Керівники групи Якісна успішність 

% 

Якісна 

успішність 

% 

І 

ПТ-82 33,0 33,0 Побірська І.В. 

ПТ-83 4,5 4,5 Савенко М.А. 

ХТ-143 14,3 21,4 Кавун Ж.А 

ХТ-144 3,0 7,0 Сачок А.М. 

ФБС-10 31,6 37,0 Гуменчук М.П. 

ОП-98 41,2 45,0 Бабій Л.С. 

ГРС-4 16,7 16,7 Губрій Н.М. 

Т-4 10,0 13,8 Марчук І.М. 

ІІ 

ПТ-80 32,1 17,9 Яковлєва А.І. 

ПТ-81 0 7,1 Солоненко Л.М. 

ХТ-141 24,0 24,0 Козубенко К.В. 

ХТ-142 3,6 3,7 Демчук К.І. 

ФБС-9 57,9 42,1 Вініковецька Ж.С. 

ОП-96 47,4 40,0 Пилявець Є.М. 

ОП-97 12,0 6,3 Грибанова О.О. 

ГРС-3 22,2 22,0 Матвієнко Л.А. 

Т-3 20,0 16,0 Пащенко І.І. 

ІІІ 

ВП-139 24,2 21,4 Бас О.П. 

ВП-140 11,5  8,0 Трубляк Г.М. 

РО-2 45,0 45,0 Фальштинська Ю.В. 

ТО-2 45,0 45,0 Шмалій Л.І. 

ТК-78 43,3 50,0 Величко Л.В. 

ТК-79 24,0 27,0 Радудік О.Є. 

Ф-8 45,0 35,0 Тімошенко Н.М. 

БО-95 32,3 41,9 Бабійчук І.В. 



Результати складання Державної підсумкової атестації у 2018 році 

Група 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

Результати ДПА 

з української мови 

Результати ДПА 

з математики 

Результати ДПА 

з іноземної мови 

в
и
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й
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т
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 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПТ-80 28 - 17 11 - 60,7 3 14 10 1 60,7 3 11 14 - 50,0 

ПТ-81 26 - 4 20 2 15,4 - 8 18 - 30,8 - 2 24 - 7,7 

ОП-96 19 5 13 1 - 95 6 8 5 - 74 5 8 6 - 68 

ОП-97 16 - 10 4 2 87,5 2 9 5 - 68,7 1 7 8 - 50,0 

ХТ-141 29 3 12 14 - 51,7 5 12 12 - 58,6 8 10 11 - 62 

ХТ-142 27 - 4 21 2 14,8 - 4 23 - 14,8 - 9 18 - 33,3 

ФБС-9 19 5 8 6 - 68,4 3 9 7 - 63,2 7 4 8 - 57,9 

ГРС-3 27 4 17 15 1 40,7 5 10 12 - 55,6 5 8 14 - 48,1 

Т-3 25 0 9 14 2 36 2 9 13 - 45,8 2 9 13 - 45,8 

Всього 216 17 84 106 9 46,7 26 83 105 1 50,4 25 68 116 - 43 

 

Показники абсолютної та якісної успішності деяких груп не відповідають 

акредитаційним вимогам. 

Показником рівня професійної та практичної підготовки майбутніх 

фахівців є результати складання кваліфікаційного екзамену. 
 

Результати складання кваліфікаційного екзамену 2017 рік 

Група 
Кількість 

студентів 

«5» «4» «3» 

Я
к

іс
н

а
 

у
с
п

іш
н

іс
т
ь

, 

%
 

С
е
р

е
д
н

ій
 

б
а
л

 

З
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ід
зн

а
к

о
ю

 

к-ть % к-ть % к-ть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» 

ТК-78 30 12 40 11 36,6 7 23,3 76,6 4,2 9 

ТК-79 26 6 23,1 6 23,1 14 53,8 46,0 3,7 3 

Разом 56 18 32,1 17 30,3 21 37,5 62,5 3,9 12/21,4% 

Спеціальність «Фінанси і кредит» 

Ф-8 20 4 20 9 45 7 35 65 3,9 2/10,0% 

Спеціальність «Бухгалтерський облік» 

БО-95 30 10 33,3 10 33,3 10 33,3 66,6 4,0 3/10,0% 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спеціальність «Виробництво харчової продукції» 

ВП-137 29 6 20,7 13 44,8 10 34,5 65,5 3,8 2/6,9% 

ВП-138 15 - - 11 73,3 4 26,7 73,3 3,7 0 

Разом 44 6 13,6 24 54,5 14 31,8 68,2 3,7 2/4,5% 

Спеціальність «Ресторанне обслуговування» 

РО-2 20 4 20,0 13 65 3 15 85 4,1 13/15,0% 

Спеціальність «Туристичне обслуговування» 

ТО-1 22 8 36,3 6 27,3 8 36,3 63,6 4,0 4/18,2% 

 

Кращі результати якісної успішності продемонстрували випускники 

спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» – 76,6%, середній бал 

склав – 4,2. 

Кращі відповіді показали студенти: Старосуд О., Ковальчук А., Кавун А., 

(ТК-78), Дребот Ю., Губанова І. (БО-95), Колосівська С., Януш М. (Ф-8), 

Поліщук Н., Ковтун О. (РО-2), Швець С., Васалатій І. (ТО-1). 

Неприпустимо низький рівень знань у випускників групи ТК-79 – 46,0%.   

Результативність навчання пов’язана з відвідуванням занять студентами. 
 

Підсумки відвідування занять студентами 1-3 курсів  протягом 2017-2018 н.р. 

Курс Група Всього пропущено 
Без поважних 

причин 
Курівник групи 

1 2 3 4 5 

спеціальність «Облік і оподаткування» 

І ОП-98 2016 138 Бабій Л.С. 

ІІ 
ОП-97 802 6 Грибанова О.О. 

ОП-96 664 - Пилявець Є.М. 

ІІІ БО-95 1382 234 Бабійчук І.В. 

спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

І 
ПТ-82 2042 40 Побірська І.В. 

ПТ-83 1342 138 Савенко М.А. 

ІІ 
ПТ-81 1564 238 Солоненко Л.М. 

ПТ-80 1116 46 Яковлєва А.І. 

ІІІ 
ТК-78 1670 152 Величко Л.М. 

ТК-79 1959 142 Радудік О.Є.  

спеціальність «Харчові технології» 

І 
ХТ-143 1276 20 Кавун Ж.А. 

ХТ-144 2534 368 Сачок А.М. 

ІІ 
ХТ-141 1332 224 Козубенко К.В. 

ХТ-142 2406 298 Демчук К.І. 

ІІІ 
ВП-139 1900 106 Бас О.П. 

ВП-140 3396 242 Трубляк Г.М. 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

І ФБС-10 1016 304 Гуменчук М.П. 

ІІ ФБС-9 1092 20 Віниковецька Ж.С. 

ІІІ Ф-8 1788 104 Тімошенко Н.М. 



1 2 3 4 5 

спеціальність «Туризм» 

І Т-4 2680 256 Марчук І.М. 

ІІ Т-3 2082 188 Пащенко І.І. 

ІІІ ТО-2 792 28 Шмалій Л.І. 

спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

І ГРС-4 2944 290 Губрій Н.М. 

ІІ ГРС-3 1852 176 Матвієнко Л.А. 

ІІІ РО-2 1424 - Куленко Т.В. 

 

Детальний аналіз відвідування свідчить про: 

1. недосконалість та безсистемність контролю та вимог керівників груп, 

зав. відділень;  

2. недостатній рівень співпраці у ланці зав. відділення – керівник групи 

– батьки – студент; 

3. самоусунення ради профілактики від реагування на систематичні 

пропуски занять студентами. 

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. У 2017-2018 н.р. 

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 2017-2018 н.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-шопи: «Студентство 

на сторожі якості та безпечності товарів та послуг», «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», дебатні турніри, тренінг 

з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом», квест з 

фінансово-економічних дисциплін в гуманітарній гімназії №1 ім. М.І. Пирогова 

ВМР тощо. 

Проведено декади циклових комісій, тижні – європейських днів торгівлі в 

Україні, Консюмеризму, європейської демократії, туристичний фестиваль 

тощо.  

 З метою наближення процесу навчання до практики економічного життя 

проведено: 

 тематичні заходи професійного спрямування та тижні циклових 

комісій: «День статистики», «Всесвітній день заощаджень»; до Європейських 

днів торгівлі (жовтень 2017 року); декаду консумеризму (березень 2018 року); 

«Бармен-шоу»; міжвузівську конференцію «Овочі на столі – ліки в стороні»; 

бліц-інфо «Приманка для покупців»; ярмарку-дегустацію здорового 

харчування; брейн-ринги, «Що? Де? Коли?»; виставки страв вегетаріанської 

кухні «Мистецтво бухгалтерії» ; 

 конкурси професійної майстерності: «Креативний комерсант», 

«Кращий за професією» (фінансові, бухгалтерські дисципліни); 

 тренінги та майстер-класи з провідними фахівцями галузі торгівлі та 

підприємництва, фінансово-кредитних установ, ресторанного обслуговування, 

готельної справи, туризму; 

 олімпіади з предметів та дисциплін; 

 суттєво оновлено перелік баз практики;  

 другий рік поспіль студенти проходять практику в готельно-

ресторанних комплексах Болгарії; 

 захист практики проводиться у презентаційній та проектній формах. 

Взяли участь: 

 у кулінарному конкурсі «Кращий кухар-юніор Поділля»,  

м. Хмельницький, ХТЕК КНТЕУ, березень 2018 р. (студенти отримали    

2 срібних медалі); 

 у кулінарному фестивалі «BestCookFest», який відбувся 20-23.04.2018р. 

у м. Кемальпаша (Туреччина): студенти отримали 3 срібних медалі; 

  у кулінарному фестивалі «Оттоманська кухня – 2018», травень, 2018р., 

м. Харків, ХТЕК КНТЕУ: студенти отримали 1 золоту та 3 срібних медалі та 

сертифікати. 
 

Підсумки організації освітнього процесу в коледжі в 2017-2018 н.р. 

узагальнено в Наказі від 27.06.2018 р. № 115/01-06 та на засіданні 

педагогічної ради від 22.06.2018 р.(протокол № 8 п.4) 
 

ЗАВДАННЯ: 
- акредитація спеціальностей «Облік і оподаткування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Харчові технології»; 



- оптимізація ліцензійних обсягів за спеціальностями; 

- відкриття спеціалізацій «Готельна справа», «Ресторанна справа»; 

- якісна організація та проведення освітнього процесу = запорука 

зміцнення позицій коледжу на ринку освітянських послуг краю; 

- якісний перехід на профільні освітні програми середньої освіти 

професійного спрямування; 

- навчальний рік – 40 тижнів, з них 3 тижні – ДПА у формі ЗНО; 

- граничне навантаження 30 годин + 2 години «фізична культура»; 

- практикоорієнтоване   навчання  = основа фахової освіти 

- розширення баз практик; 

- бізнес-орієнтація освітнього та наукового процесу на засадах розвитку 

співпраці зі стейкхолдерами; 

- бізнес-освіта = бізнес-тренінги, проекти, круглі столи, зустрічі з 

підприємцями; 

- практикувати публічну форму захисту результатів практики 

безпосередньо на підприємстві із залученням провідних фахівців; 

- проводити конкурсний відбір студентів для проходження практики на 

провідних підприємствах; 

- залучення потенційних роботодавців до погодження тематики курсових 

робіт; 

- актуалізація освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних 

планів шляхом посилення їх наукової та практичної складової, уникнення 

дублювання змісту, агрегації навчальних дисциплін; 

- розширення можливостей та наповнення навчального порталу; 

- впровадження дистанційного навчання, створення загальної тестової 

бази, дистанційних курсів; 

- розробити додаткові освітні програми для розвитку Soft Skills (тайм-

менеджмент, управління емоціями, селф-брендинг, self-management, self-

motivation, нетворкінг, управління конфліктами); 

- запровадити вивчення дизайнерських програм та базового 

адміністрування сайтів (включаючи розмітку HTML); 

- передбачити вивчення програм Statistica, B-Planning, Microsoft Power 

BI, Qlik View, SmartNotebook, Parus – Туризм, Парус-підприємство 7.40, Парус-

Ресторан, Парус-Готель, Оверія-Туризм CRM система для туризму, Platevka, 

1C:Підприємство 8.2, Test-2W, Plikers, Kahoot; 

- інформатизація всіх сфер діяльності коледжу; 

Формування у студентів стійкого інтересу до професії через: 

- конкурс «Кращий за професією»; 

-  рейтингове визначення 10 кращих студентів коледжу; 

- гурткова, курсова, індивідуальна робота з обдарованою молоддю; 

- позанавчальні заходи; 

- залучення до науково-дослідницької роботи та проектування; 

- створення клубів за інтересами: фінансової грамотності, «Бізнес-

трамплін», «Туризмознавство», молекулярної кухні; 

- участь у фестивалях, конкурсах, олімпіадах; 



- співпрацю з фондами, підприємствами, громадськими організаціями, 

зовнішніми партнерами, базами практики. 
 

 

6. Методична робота (досягнення в п.1.2) мала на меті реалізацію таких 

основних завдань: 

 оптимізацію освітнього процесу; 

 розвиток творчої активності та професіональної майстерності 

педагогів;  

 результативне впровадження в практику роботи коледжу досягнень 

психолого-педагогічної науки, нових технологій. 

Система методичної роботи чітко відпрацьована, динамічна, сучасна, 

заслуговує на впровадження. 

Основними формами в організації методичної роботи були: методична 

рада, школа педагогічної майстерності, школа викладача-початківця, 

організація науково-практичних конференцій, майстер-класів, круглих столів, 

відкритих занять/позанавчальних заходів, вивчення передового педагогічного 

досвіду, підготовка методичних розробок та їх апробація, організація 

наставництва, підготовка проектів на конкурси тощо. 

Суттєву роль в організації та методичному забезпеченні викладання 

предметів (дисциплін) відігравали циклові комісії, проте ефективність 

діяльності кожної з них різна. 

 

Підсумки методичної роботи коледжу за 2017-2018 н.р.  

узагальнено в Наказі від 15.06.2018 р. № 105/01-06 

 

ЗАВДАННЯ: 
- забезпечити якість НМКД у відповідності до новостворених ОПП; 

- створити методичний онлайн-кабінет; 

- конкурс «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР»; 

- видання навчальних посібників; 

- створення електронних підручників, тестових завдань на онлайн-

платформах; 

- проекти: «Інноватика в освіті – 2018»,«Сучасні заклади освіти-2019», 

«Інформаційні та інноваційні технології»; 

- Всеукраїнські проекти КНТЕУ: «Бізнес-трамплін», «BestCookFest    

Kiev», «TourSystem UkrChallenge». 

 

7. Виховна робота 

В коледжі протягом року проводилися цикли заходів на виконання 

Національної програми патріотичного виховання молоді.    

Радою студентського самоврядування організовано благодійні акції: 

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», «Letіs 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 

студентам коледжу Манджос Катерині та Калінському Дмитру. 

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

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

гала-концерті під час святкування Дня Європи у Вінниці; конкурсі-фестивалі «З 

любов'ю до батьківської землі» (ВНАУ), V Фестивалі КВН за кубок ректора, 

іграх КВН у МПМ «Зоря». 

В стінах коледжу також проводилася активна роботи у різних напрямах 

виховання та спілкування: бесіда щодо протидії хабарництву, заходи до Дня 

рідної мови, «Брейн-ринг», квест до Дня студента, флешмоби: до Дня 

Соборності «Ланцюг єднання», до Всесвітнього дня доброти, тренінг 

«Криголам» для налагодження дружніх стосунків між студентами нового 

прийому, фотовиставка «Студенти ВТЕК за здоровий спосіб життя», акція 

«Обміняй цигарку на цукерку». 

З метою реалізації творчих здібностей, художньо-естетичного виховання 

в коледжі проведено заходи: Міс First 2018, The best new star – 2017, 

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, День 

студента в гуртожитку, 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. 

 

Недоліки у питаннях виховної роботи: 

- низький рівень ініціативи студентів та керівників груп по організації 

змістовного дозвілля, пізнавальних проектів, відвідування музеїв; 

-  відсутність творчих об’єднань, що впливає на реалізацію талантів та 

здібностей студентів. 

 

За підсумками виховної роботи в коледжі 2017/2018 н.р.  

видано наказ від 27.06.2018 р. № 113/01-06 

 

ЗАВДАННЯ: 
- свідома особистість; 

- активний учасник студентської громади; 

- робота РСС – ініціатива, проекти, волонтерство; 

- студенти ВТЕК – студентська спільнота  міста – флешмоби, соціальні 

акції, проекти, КВК-рух, фестивалі, дебатні турніри. 



 

 

8. Матеріально-технічна база 

 За період 2017-2018 н.р. удосконалено матеріально-технічну базу 

коледжу: 

- підтримка безперебійної роботи локальної та серверної мережі коледжу 

за рахунок встановлення новітнього антивірусного програмного забезпечення 

(14 тис. грн.); 

- забезпечення навчального процесу в системі «Віртуальний банк»                  

(9,7 тис. грн.); 

 Придбано кухонне обладнання: 

-  чотири газових плити у гуртожитки (12802 грн.); 

- в лабораторію харчових технологій: дві чотирьохкомфорну плити, 

блендер, міксер (16 тис. грн), холодильник (6220 грн.); 

- закуплено господарських товарів для поточних ремонтів (8919 грн); 

- заміна сантехніки та її ремонт (12093 грн); 

- проведено заміну каналізаційних труб та 12 сантехнічних пристроїв (в 

гуртожитку №1) (9380 грн.); 

- замінено: тепловий лічильник в коледжі (42.7 тис. грн), світильники на 

енергозберігаючі в каб. № 2; 

- проведено ремонт: спортивної зали (гуртожиток № 1), навчальних 

аудиторій №4, 23, каналізації (гуртожиток № 1, 2); 

- поточні ремонти всіх приміщень навчального корпусу та гуртожитків; 

- постійно проводиться благоустрій; 

- капітально відремонтовано душову кімнату та 4 кімнати для студентів. 

Придбано: 

– 6 системних блоків та монітор (49.3 тис. грн); 

– телевізор (10,5 тис. грн); 

– дві пральні машини (для гуртожитків); 

– спортивний інвентар (6 тис. грн); 

– садовий інвентар (2 тис. грн); 

– 50 стільців та 10 навчальних столів; 

– кондиціонер в аудиторію № 23 (10,5 тис. грн); 

– меблі в аудиторію № 23 (50 тис. грн). 
 

ЗАВДАННЯ: 
- забезпечення сприятливих умов для навчання, побуту та праці 

студентів і співробітників; 

- ефективне використання матеріалів, енергоресурсів, безпечності та 

надійної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж; 

- модернізація комп’ютерного забезпечення навчальних аудиторій та 

робочих місць викладачів; 

- поточний ремонт інженерних мереж та системи опалення в 

навчальному корпусі та гуртожитках, благоустрій та впорядкування території 

коледжу; 

- капітальний ремонт кабінету №3 та лабораторії харчових технологій. 
 



9. Спортивно-масова робота 

Педагогічним колективом фізкультури значна увага приділялась 

навчально-тренувальній роботі в спортивних секціях (волейбол, баскетбол, 

футбол, н/теніс), підвищенню спортивної майстерності та підготовки до здачі 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів ВТЕК КНТЕУ. 

Проведено спортивно-масові заходи у 2017-2018 н.р. ВТЕК КНТЕУ 

згідно з календарем спортивно-масових заходів та положень про змагання: 

«День здоров’я», «Веселі старти», Фотовиставка на тему «Спортивне життя 

коледжу», «Фестиваль ранкової зарядки», «Сильна рука», спартакіаду серед 

навчальних груп з таких видів спорту: волейбол, футбол, легкоатлетичний крос 

н/теніс, шахи, шашки, стрільба. 

 З метою проведення профорієнтаційної роботи та підготовки збірних 

команд до участі в обласній спартакіаді проведено товариські зустрічі з учнями 

шкіл та ПТУ міста. Активно взяли участь у міських акціях, флешмобах: 

«Вінниця біжить», «Рухаємо Вінницю», «Студентська ліга», естафета до Дня 

Перемоги, І місце в турнірі з міні-футболу пам’яті загиблих в АТО м. Житомир; 

Всеукраїнський забіг «Зелена миля 2018», де посіли ІІ та ІІІ місця серед дівчат 

(коледжів та технікумів м.Вінниці); ІІ місця в туристичному фестивалі серед 

закладів вищої освіти (технікуми, коледжі, інститути, університети). 

До участі у обласній спартакіаді викладачами підготовлені збірні команди 

коледжу з настільного тенісу (І місце юнаки), волейболу (ІІІ місце дівчата), 

легкої атлетики (VІ місце дівчата), легкоатлетичного кросу та баскетболу                  

(ІІ місце дівчата).   

Гарним завершенням навчального року стала перемога збірної ВТЕК 

КНТЕУ в загальнокомандному заліку обласної Спартакіади серед закладів 

вищої освіти (технікуми, коледжі) 2017-2018 н. р. 
 

Підсумки спортивно-масової роботи в коледжі 2017/2018 н.р. узагальнено в 

наказі від 22.06.2018 р. № 109/01-06 
 

ЗАВДАННЯ: 
- планувати спортивно-масову роботу в коледжі та проводити з 

врахуванням побажань та інтересів студентів; 

- провести поточний ремонт спортивного інвентарю та закупити 

необхідний; 

- підготувати спортзал, спортивний майданчик та тренажерну зал до 

нового навчального року; 

- організувати та взяти участь в міській спартакіаді, студентській лізі, 

міських спортивно-масових заходах; 

- продовжити практику секційної роботи з підготовки збірних команд 

коледжу; 

- проводити заходи з агітації та пропаганді здорового способу життя, 

підготовки до здачі щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України; 

- керівникам навчальних груп планувати і проводити виховні години та 



спортивно-оздоровчі, які пропагують здоровий спосіб життя, викорінення 

шкідливих звичок; 

- продовжити практику проведення товариських зустрічей студентів 

коледжу з учнями шкіл і ПТНЗ з профорієнтаційною метою; 

- практикувати відзначення Дня фізичної культури та спорту брейн-

спартакіадою всіх студентів коледжу; 

- продовжувати практику матеріального та морального стимулювання 

кращих спортсменів коледжу. 

 

10. Робота бібліотеки 

Книговидача за звітний період становить 31040.  

За минулий рік придбано 123 примірники на суму 19915.  

Закуплено 40 примірників на суму 7646.  

Традиційно продовжується акція «Подаруй бібліотеці книгу», 

результатом якої є придбання за минулий рік 83 примірника на суму 12269. 

Передплата періодичних видань на 2018 рік становить 20 назв на суму 

11476. 

Стан забезпечення підручниками і навчальною літературою:  

- студенти першого курсу забезпечені на 92% з розрахунку 1:1; 

- студенти 2-4 курсу забезпечені підручниками на 90%; 

- суттєво покращилось забезпечення навчальною літературою 

спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм». 

Бібліотечний фонд поповнено: збірником рецептур борошняних і 

кондитерських виробів 2018 року,  підручниками з барної справи. 

У бібліотеці регулярно оформлялись книжкові тематичні виставки до 

знаменних і пам'ятних дат. 

Бібліотека коледжу співпрацює з обласною універсальною науковою 

бібліотекою імені К.А.Тімірязєва.  

 

ЗАВДАННЯ: 

- проводити передплату періодичних видань в електронному вигляді з 

метою розміщення їх на сайті коледжу в електронній бібліотеці;  

- поповнення книжкового фонду та електронної бібліотеки новими 

підручниками, мультимедійними матеріалами, методичними рекомендаціями;  

- організація електронного обслуговування читачів; 

- доукомплектування фонду підручниками для спеціальностей «Харчові 

технології», «Облік та оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

- працювати над придбанням нової літератури зі всіх дисциплін; 

- зробити замовлення підручників із загальноосвітніх предметів; 

- систематично інформувати колектив про новинки книжкового ринку; 

- провести списання зношеної і застарілої літератури. 

 

 



11. Фінансове забезпечення 

Заходи щодо забезпечення стабільності фінансового стану коледжу: 

раціонально і ефективно використовуються фінансові ресурси для проведення 

освітньої діяльності, розроблено систему матеріальної відповідальності 

студентів та працівників коледжу за забезпечення збереження майна коледжу; 

проводиться постійний контроль за формуванням і цільовим використанням 

фінансових ресурсів коледжу. 

Формування доходної частини бюджету коледжу відбувається згідно з 

кошторисом доходів і видатків за рахунок: надходжень від основної діяльності 

(плати за навчання та інших додаткових освітніх послуг); надходжень від 

плати за проживання в гуртожитку та від реалізації продуктів харчування в 

їдальні; надходження від реалізації майна.   

Так, в 2017-2018 н. р. надходження коледжу склали 5161 тис. грн., що на 

1104тис. грн. більше ніж в 2016-2017 н.р. Збільшення надходжень відбулось 

частково за рахунок збільшення обсягів надання послуг та  частково за рахунок 

розширення переліку надання платних послуг з курсової підготовки. 

В 2017 році незмінним пріоритетом була своєчасна і, в повному обсязі, 

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

загальних видатках (15,1 млн. грн.) видатки на оплату праці з нарахуваннями 

становила 10,3 млн. грн., що склало 68,2 % від загальних витрат коледжу. 

В повному обсязі забезпечено виплату академічної стипендії, на яку з 

державного бюджету було спрямовано 1,4 млн. грн., крім того, 30 студентів 

отримали грошову винагороду у сумі 18,3 тис. грн. за здобутки у науковій, 

громадській та спортивній діяльності.  

Пріоритетністю в використанні коштів являються видатки на зміцнення 

матеріально-технічної бази коледжу. 

 

ЗАВДАННЯ: 

- формування студентського контингенту проводити у відповідності до 

ліцензійного обсягу; 

- забезпечення пріоритетного фінансування заходів, пов’язаних із 

зміцненням навчально-матеріальної бази коледжу; 

- проведення постійної роботи з заощадження фінансових та 

енергетичних ресурсів, виховання дбайливого відношення до майна коледжу у 

працівників та студентів; 

- розширення переліку платних освітніх та інших послуг, збільшення 

надходжень за рахунок різних джерел, а також раціонального та економного 

використання бюджетних коштів; 

- участь у грантах; 

- реалізація програми, спрямованої на досягнення соціальних цілей: 

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, вдосконалення системи 

морального і матеріального заохочення працівників і студентів, охорони праці, 

розвитку інфраструктури тощо; 

- взаємодія з профспілковою організацією працівників і студентів ВТЕК 

КНТЕУ. Забезпечення виконання положень діючого Колективного договору. 


