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Звіт надано за період 2017 р., посаду директора обіймаю за контрактом з
01 листопада 2014 року.
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ – є престижним
освітнім закладом Поділля, який готує кваліфікованих фахівців для різних сфер
економіки, національно свідомих громадян держави, інтелектуальних і духовно
гармонійних особистостей.
Звітний 2017 рік для коледжу мав особливе значення, оскільки саме на
нього припадає 50-річний ювілей з часу заснування ВТЕК КНТЕУ.
Діяльність коледжу у 2017 році була спрямована на впровадження у
освітній процес положень Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту»,
виконання завдань, передбачених стратегією розвитку ВТЕК КНТЕУ на
2014-2019 рр. шляхом реалізації заходів з підвищення якості освітнього
процесу на основі інноваційної моделі підготовки професійно орієнтованих
молодших спеціалістів; підвищення конкурентоздатності коледжу на
освітянському просторі Вінниччини; розвитку творчого потенціалу
педагогічного та студентського колективу; створення умов для реалізації
особистості студентів та викладачів.
Вищим органом громадського самоврядування коледжу – зборами
трудового колективу постійно оцінюється діяльність керівництва у сфері
забезпечення якості освітньої, наукової, фінансово-господарської та інших
видів діяльності навчального закладу.
У 2017 році відбулось 4 засідання зборів трудового колективу, на яких
були прийняті важливі рішення щодо діяльності ВТЕК КНТЕУ.
Педагогічна рада ВТЕК КНТЕУ протягом 2017 р. провела 17 засідань,
розглянула 61 питання, по яким прийнято конкретні рішення, опрацьовано
11 Положень щодо організації освітньої, методичної, організаційної діяльності.
Методичною радою коледжу проведено 5 засідань, на яких розглянуто
15 питань.
Директором коледжу проводиться постійна робота щодо загального
управління та координації діяльності всіх служб коледжу, розвитку науководослідної, проектної, грантової діяльності, інформатизації освітнього процесу,
удосконалення програмного забезпечення викладання дисциплін, наближення
освітнього процесу до практичної діяльності, розширення співпраці з
стейкхолдерами регіону, фінансово-господарської діяльності ВТЕК КНТЕУ.

Позитивні досягнення 2017 року в науковій,
навчальній та методичній роботі
Пройдено акредитацію спеціальностей 5.14010102 «Ресторанне
обслуговування»; 5.14010301 «Туристичне обслуговування». Проведено
атестацію робітничих професій: 5122 «Кухар»; 7412 «Кондитер»; 5220
«Товарознавство непродовольчих товарів»; 5220 «Товарознавець продовольчих
товарів»; 4115 «Секретар керівника (організації, установи, підприємства)»; 4121
«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»; 4222 «Адміністратор»; 4112
«Оператор комп’ютерного набору».
Відзначені Золотими медалями такі проекти коледжу: на Восьмій
міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2017» – «Методика
впровадження сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого
програмного забезпечення в практичну підготовку студентів економічних
спеціальностей»; на Десятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній
освіті-2017» – «Екскурсійний практикум з використанням екскурсійного
радіоустаткування «Радіо- та аудіогід»».
Коледжем організовано та проведено: Міжнародну студентську
(Інтернет) науково-практичну конференцію (International Practical InternetConference) «Системні та структурні виклики в сфері управління та
адміністрування в умовах європейської інтеграції України (System and Structure
Challenges in the Sphere of Management and Administration in Terms of European
Integration of Ukraine)» (27 січня 2017 року); ІІІ регіональну науково-практичну
конференцію «Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту
освіти та вимог ринку праці» (15 лютого 2017 року); Міжвузівську студентську
науково-практичну
конференцію
«Проблеми
екологічно
безпечного
середовища людини» (22 лютого 2017 року); Міжвузівську студентську
науково-практичну конференцію «Маркетингові інновації в туризмі, готельноресторанній, харчовій індустрії та торгівлі» (30 листопада 2017 року); обласні
методичні об’єднання заступників директорів з навчальної роботи, викладачів
економічних і фінансових дисциплін; обласний конкурс «Кращий за
професією» (економічні дисципліни); 33 майстер-класи та тренінги (в тому
числі з запрошенням фахівців).
Розроблено логотипи спеціальностей; видано 30 навчальних та
навчально-методичних посібники; вивчено та узагальнено передовий
педагогічний досвід
4-х викладачів коледжу; викладачами підготовлені та
апробовані 9 методичних розробок; проведено 20 відкритих занять та
57 позанавчальних заходів; проведено атестацію педагогічних працівників (з
27 викладачів вищу категорію підтверджено або присвоєно 24 педпрацівникам,
в тому числі 9 – присвоєно/підтверджено педагогічне звання «викладачметодист»).
Коледж має суттєві здобутки у інтелектуальних, наукових, науковотехнічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, змаганнях та олімпіадах:
І місце у VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (ІІ етап, ІІІ етап); диплом ІІ ступеня

на ІІ етапі VI Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів
коледжів і технікумів Вінницької області; ІІІ місце (бронзова медаль) в ІІІ етапі
Всеукраїнської олімпіади з виробництва харчової продукції серед навчальних
закладів І-ІІ рівня акредитації; І місце на обласному конкурсі «Кращий за
професією (економічні дисципліни)»; золота медаль в Кулінарному конкурсі
«Кращий кухар-юніор Поділля»; І місце в обласному Конкурсі студентських
науково-дослідницьких робіт з хімії; бронзова медаль на Міжнародному
чемпіонаті з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina2017»; І-ІІ місце у професійному міжвузівському конкурсі «Кращий
дегустатор»; перемога в номінації «Кращий спікер» на Кубку Поділля
2017 року – обласний дебатний турнір.
Коледж має іменних стипендіатів: 2 студентам призначено стипендії
Президента України, 1 – Верховної Ради України, 2 – Вінницької обласної ради,
2 – Вінницької міської ради.
Студентка Мішра Софія виборола перемогу – поїздку до Туреччини – у
міському конкурсі студентських проектів.
З метою наближення процесу навчання до практики економічного життя
проведено тематичні заходи професійного спрямування: «День статистики»,
«Всесвітній день заощаджень»; Європейські дні торгівлі (жовтень 2017 року);
декаду консумеризму (березень 2017 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; тренінги та майстер-класи з
провідними фахівцями галузі торгівлі та підприємництва, фінансово-кредитних
установ, ресторанного обслуговування, готельної справи, туризму;
внутрішньоколеджні конкурси «Кращий за професією» за спеціальностями
(переможці були нагороджені підприємцями Вінниччини під час святкування
ювілею); «Мистецтво бухгалтерії»; олімпіади з предметів та дисциплін.
Брали участь: у засіданні Подільського осередку «Подільська гільдія
кулінарів» Громадської спілки «Український кулінарний союз», який відбувся
на базі ХТЕК КНТЕУ; у фуд флеш-мобі до відкриття Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності «WORLD SКILLS UKRAINE» та ІІІ Міжнародному
кулінарному фестивалі «BESTCookFEST-2017» (м. Київ, КНТЕУ);
FoodLandBukovina-2017 (м. Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ).
Проведено заходи з поглибленого вивчення англійської та української
мови: постійні зустрічі з волонтерами-студентами вишів США для
практикування комунікативних навичок та вмінь розрізняти American and
Britain English; англо-українські екскурсії до Художнього музею, містом; участь
у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч-2017»; у
VII Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко»; у Всеукраїнському
конкурсі з української мови «Патріот».
Життя коледжу – це шлях сучасного освітнього закладу, оснащеного
новітніми навчальними технологіями, креативними педагогічними ідеями,
наповненим добрими справами, цікавими подіями, хвилюючими зустрічами,
мудрими вчинками, щирими переживаннями; це якісний навчальний процес,

науково-пошукова робота, художня самодіяльність, волонтерська робота,
гуртки, олімпіади, спортивні досягнення, зустрічі, екскурсії, майстер-класи,
змагання, конкурси і, звичайно, перемоги.
Кадрова політика
Система формування керівних, педагогічних кадрів у коледжі ґрунтується
на визначених законодавством засадах. У звітному періоді кадрова робота була
націлена на підвищення кваліфікації викладацького складу та навчальнодопоміжного 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 своєї педагогічної, виховної та
організаційної роботи. Звіт викладача про виконання обов’язків, які він взяв на
себе під час укладання контракту, є основою для прийняття рішення щодо
укладання контракту на наступний термін. Також береться до уваги рейтингова
оцінка викладача, яка проводиться щорічно на основі Положення про систему
рейтингової оцінки якості діяльності викладачів, затвердженого педагогічною
радою ВТЕК 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 61 викладач (з них 56 – в штаті)
і 2 майстра виробничого навчання, з яких:
- 10 викладачів мають почесне знання «Відмінник освіти України»;
- 18 викладачів-методистів;
- 2 кандидатів наук;
- 10 аспірантів;
- 30 викладачів - спеціалісти вищої категорії;
- 11 викладачів - спеціалісти І категорії;
- 9 викладачів - спеціалісти ІІ категорії.
За підсумками проведення атестації педагогічних працівників у 2017 р.:
• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» –
1 викладачеві;
• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічне звання «викладач-методист» – 1 викладачеві;
• підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання
«викладач-методист» – 9 викладачам;
• присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання
ІІ категорії» – 1 майстру виробничого навчання;
• підтверджено відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладачметодист» – 4 викладачам;
• підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії –7 викладачам.
Одним із головних завдань кадрової політики є збільшення якісного
кадрового потенціалу. В колективі постійно проводиться робота щодо вступу
викладачів до магістратури і аспірантури; створені відповідні умови
викладачам, які навчаються в аспірантурі.
Всі педагогічні працівники систематично (згідно планів) підвищують
кваліфікацію та удосконалюють педагогічну майстерність на курсах
підвищення кваліфікації та шляхом стажування в 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 Українського кулінарного союзу, що допомагає професійно
зростати викладачам спеціальних дисциплін.
Формування контингенту студентів та
зміст підготовки спеціалістів
Формування контингенту студентів коледжу має пряму залежність від
проведеної профорієнтаційної роботи. Для отримання позитивного результату
була створена робоча група з профорієнтаційної роботи, яка постійно
відшуковувала нові методи і підходи щодо формування студентського
контингенту. Працюють гуртки поглибленого вивчення предметів вступних
випробувань для абітурієнтів, що допомагає майбутнім вступникам
підготуватись до екзаменів, професійно зорієнтуватися у виборі майбутнього

фаху. У 2017 н.р. році організовано 28 груп таких гуртків з математики,
географії та української мови, через які пройшли 298 абітурієнтів.
У підготовці учнів до свідомого вибору професії також сприяли:
 дні гостинності; індивідуальні дні гостинності;
 спільні профорієнтаційні заходи із Вінницьким обласним центром
зайнятості;
 участь у виставці «Майбутній студент»;
 в рамках святкування Всесвітнього дня прав споживачів студенти та
викладачі коледжу провели просвітницькі заходи у школах м. Вінниці;
 презентація навчальних закладів міста «Європейська освіта в Україні»;
 представники коледжу протягом року розповсюджували інформацію про
навчання в коледжі та умови прийому у 2017 р. серед молоді м. Вінниці та
Вінницької обл.;
 проведено низку спільних спортивних заходів із учнями шкіл та ПТНЗ
м. Вінниці;
 на сайті коледжу постійно оновлювалась інформація для майбутніх
вступників;
 транслювався агітаційний ролик на ВДТ, повідомлення на обласному
радіо, опубліковані статті на сторінках обласних, районних та міських видань.
 з профорієнтаційною метою брали участь у профорієнтаційному квесті,
організованому Всеукраїнською асоціацією «ПОТОК», с. Селище.
Результати проведення профорієнтаційної роботи та заходи для
своєчасного та якісного формування контингенту студентів регулярно
заслуховуються на засіданнях педагогічних, методичних, адміністративних рад.
За результатами вступних випробувань на навчання до коледжу
зараховується найбільш підготовлена молодь.
Збереженню контингенту студентів в навчальному закладі приділяється
значна увага, а саме:
- здійснюється щоденний контроль за відвідуванням та успішністю
студентів;
- результати успішності та облік відвідуваних занять студентами щотижня
висвітлюються на сайті коледжу;
- проводиться індивідуальна робота зі студентами та їхніми батьками;
- створюються умови для успішного навчання (забезпечення
підручниками, іншими навчальними матеріалами, впровадження у навчальний
процес новітніх інформаційних технологій, проведення індивідуальних та
групових консультацій, вільний доступ до комп’ютерної техніки, мережі
Інтернет, функціонує навчальний портал);
- розширюються сучасні бази практики шляхом укладання договорів про
співпрацю із підприємствами та організаціями Вінниччини;
- створюються умови для комфортного проживання та відпочинку;
- ведеться робота з активом груп, Радою студентського самоврядування,
Радою профілактики правопорушень;
- на належному рівні проводиться виховна робота;
- застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення.

Освітня діяльність
Освітня діяльність у ВТЕК КНТЕУ організована як система заходів,
спрямованих на реалізацію змісту та якості освіти базується на принципах
студентоцентризму; підготовки молоді до активного життя в демократичному
суспільстві.
Відповідає вимогам державних стандартів, стандартів ВТЕК КНТЕУ й
здійснюється у відповідності до нормативно-правових документів в системі
вищої освіти.
Відповідно до діючої Системи управління якістю ВТЕК КНТЕУ, освітній
процес в коледжі забезпечується якісними та сучасними навчально-методичними
матеріалами, на достатньому рівні відповідно до дисциплін робочих навчальних
планів, студентського контингенту, вимог ринку праці, актуалізація яких системно
здійснюється педагогічними працівниками закладу. При розробці цих матеріалів
обов’язково враховується місце навчальної дисципліни в логічно-послідовній
схемі її вивчення, що сприяє формуванню професійних компетентностей
випускників через результати їх навчання.
Для спонукання студентів до пізнавальної діяльності з формування
компетенцій у ВТЕК КНТЕУ використовуються інноваційні методи та форми
навчання:
 дистанційні технології: на створеному навчальному порталі коледжу на базі
платформи GoogleSite постійно оновлюються матеріали сайтів викладачів,
електронна бібліотека;
 інформаційні та телекомунікаційні технології;
 рольові ігри проблемного спрямування;
 використання Інтернет-ресурсів;
 методи проектів та кейсів;
 міждисциплінарне навчання;
 створення WEB-квестів та бук трейлерів;
 робота з навчальними комп'ютерними програмами (для роботи з
інтерактивною дошкою використовується програма Smartnotebook,
Віртуальний студентський банк, система мультимедіа);
 для контролю знань використовуються програми Test W2, Plikers,
LearningApps;
 викладачі створюють численні мультимедійні продукти (презентації,
відеосюжети, тести, електронні супроводи лекцій тощо).
Освітній процес в навчальному закладі забезпечений на достатньому рівні
підручниками та навчальними посібниками. В умовах зростання наукової
складової у підготовці сучасних висококваліфікованих та конкурентоспроможних
фахівців особливу роль відіграє бібліотека. Протягом 2017 р. фонд бібліотеки
поповнився 144 примірниками навчальної літератури і нині налічує 30795
екземплярів. Постійно оновлюється фонд електронної бібліотеки за всіма
спеціальностями і наразі він налічує 340 видань.
Комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу залишається одним
із пріоритетних напрямів розвитку коледжу. Для потреб освітнього процесу всі

спеціальності відповідно до встановлених вимог забезпечені необхідною
комп’ютерною технікою: 6 мультимедійних комплексів, 10 мультимедійних
проекторів, бінокулярні відеоокуляри з доповненою реальністю, 8 плазмових
телевізорів, 107 комп’ютера, 17 ноутбуків, власна серверна мережа.
Для забезпечення об’єктивності і прозорості освітнього процесу колектив
коледжу постійно працює над удосконаленням системи контролю знань здобувачів освіти шляхом впровадження системних підходів до оцінювання та
комплексного застосування різних видів контролю, що дозволяє досягти максимальної об'єктивності оцінювання.
Важливою складовою освітнього процесу є практика студентів. В коледжі
постійно підвищується якість практичної підготовки, що сприяє формуванню у
студентів професійних компетентностей. Практична підготовка здійснюється на
основі прямих договорів з підприємствами, установами та організаціями, у т.ч.
закордонними. Проведена випусковими цикловими комісіями індивідуалізація
завдань під час виконання програм практики дозволила наблизити процес
практичної підготовки до реальних потреб замовників-роботодавців.
Керівниками груп та завідувачами відділеннями щоденно здійснювався
контроль за успішністю та відвідуванням занять студентами коледжу. Результатом
праці педагогічного колективу є якісна успішність випускників на
кваліфікаційних екзаменах.
Результати складання кваліфікаційного екзамену 2017 рік
Кількість
Спеціальність
Якісна успішність, %
студентів
Товарознавство та комерційна діяльність
62
61,3
Фінанси і кредит
26
69,2
Бухгалтерський облік
46
71,7
Виробництво харчової продукції
50
62
Ресторанне обслуговування
15
40

З відзнакою
9,7%
11,5%
8,7%
0%
6,7%

Виховна робота
Важливою частиною діяльності коледжу є виховна робота, адже навчання
і виховання молоді є нерозривними та взаємопов’язаними процесами.
Суттєвими і змістовними були заходи до 50-річчя коледжу: видано книгу
«Дорогою звершень», в якій описано історичний шлях та сьогодення коледжу;
створено 2 фільми про коледж; підготовлено цикли передач та репортажів про
коледж та його діяльність на ВДТ; проведено урочистості в музичнодраматичному театрі ім. М.Садовського; на фасаді коледжу відкрито
меморіальну дошку С.П.Стефаненку – багаторічному директору ВТЕК КНТЕУ;
проведено тематичні виставки; конкурс студентських проектів «Мій вибір –
ВТЕК КНТЕУ»; опубліковано статті про історичні здобутки ВТЕК КНТЕУ в
газетах «Освіта Вінниччини», «Університет і час», «Правда сили»; видано
збірку студентських поезій до 50-річчя коледжу.
Традиційними є: пасхальна виставка, захист проектів: «ВТЕК КНТЕУ –
крок до успішної кар’єри», «Мій вибір – ВТЕК КНТЕУ»; «Дебют
першокурсника», «Міс коледжу», «Міс філософія», «День закоханих», «День
студента» та інші.

З метою ціннісного ставлення до суспільства, держави проведено заходи:
до Міжнародного дня Миру – флешмоб «Голуб миру», урок Миру, на прохання
громадської організації «Вінницька обласна рада жінок України» студенти
взяли участь у міській акції «Мир Україні»!; проведено лекцію «Україна –
НАТО невід’ємна складова Євроінтеграційного курсу»; виховний захід
«Партнерство заради миру»; «Україна – НАТО. Розвиток контактів і співпраці»;
виховну годину «Незалежна і єдина будь навіки Україна»; участь у створені
найбільшого герба України.
Проведено ряд заходів національно-просвітницького виховання: відеоурок «Жертви фашизму»; диспут «Ти єдина – моя Країно»; виховну годину
«Вшануємо пам'ять за незалежність», «Україно моя, для тебе на світі живу»;
історико-краєзнавчу конференцію «Мій край в роки Другої світової війни»;
Заходи з вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.
Проведені заходи з вшанування подвигу учасників революції Гідності та
Героїв Небесної Сотні: книжкова виставка; урок мужності «Шануємо подвиг
героїв Майдану»; конкурс студентських презентацій; круглий стіл «Події, що
змінили нас». Організовано низку заходів до Дня Захисника України та
українського козацтва, дня Збройних Сил України.
Важливе місце займають заходи, спрямовані на підвищення рівня
правової культури, в тому числі – в рамках Всеукраїнського тижня права:
зустріч студентів з представниками патрульної поліції міста «Уникнення
криміногенних ситуацій»; правовий бюлетень «Кримінальна та адміністративна
відповідальність неповнолітніх»; круглий стіл «Соціальні реформи в Україні і
моє майбутнє»; урок права «Конвенція ООН про права дитини (з запрошенням
представників правоохоронних органів)»; тематична бесіда «Українська сім’я –
основа держави».
Студенти взяли участь у фіналі Молодіжної гри «Що? Де? Коли?».
Проведено заходи в рамках Тижня безпеки дорожнього руху: зустріч з
представниками дорожньої поліції міста; урок-тренінг «Надання першої
медичної допомоги»; виховна година «Безпека на дорозі – безпека життя»
Підвищено роль РСС в житті студентства, їх волонтерській, екологічній
діяльності, участі в міських заходах, активній позиції щодо проведення
загальноколеджних акцій, виставок, фестивалів, залучення громадськості до
вирішення справ. Більшість студентів росте активними і свідомими
громадянами, для яких не байдужі проблеми країни та дітей-сиріт. Радою
проведено: тренінг «Криголам» для налагодження дружніх стосунків зі
студентами нового прийому; флешмоб до Всесвітнього Дня доброти;
фотовиставку «Студенти ВТЕК – за здоровий спосіб життя»; участь у
обласному молодіжному форумі «Вінниччина молодіжна» – «Ініціюй та дій», у
форумі «Студентського самоврядування Вінниччини»; у благодійній акції
студентської ради Вінниччини, приуроченій до дня Святого Миколая.
Коледж проводить активну волонтерську діяльність: учасникам АТО;
дитячим будинкам; благодійний ярмарок по збору коштів важкохворим
студентам та онкохворим дітям. Члени Ради студентського самоврядування
відвідують Центр соціально-психологічної реабілітації «Добро», дитячий

будинок «Гніздечко». Студенти коледжу збирали продукти харчування, теплі
речі, кошти.
Студенти коледжу є активними учасниками: Фестивалю V сезону «Ліги
КВН КНТЕУ на Кубок Ректора»; студентського Фестивалю «THE BEST NEW
STAR-2017», який відкрив нові таланти та творчі особистості.
Здійснені екскурсійні поїздки до Львова, Карпат, ландшафтного парку
Буки, європейських столиць.
Спортивно-масова робота
Цей напрям діяльності має як внутрішню направленість, так і зовнішню,
що позитивно впливає на результати профорієнтаційної роботи, створення
позитивного іміджу закладу.
Проведено товариські зустрічі з учнями шкіл, ПТНЗ та ВТЕІ КНТЕУ,
Вінницьким кооперативним інститутом.
Проведено внутрішньоколеджні змагання, оздоровчі заходи: «День
здоров’я», «Веселі старти», фіто-день, які дозволяють розвивати фізичні якості
студентів, підтримують командний та груповий дух, створюють позитивну
атмосферу в коледжі.
Жодний міський спортивний захід, акції, флешмоби не пройшли без
участі студентів коледжу: День фізкультури та спорту; День туризму;
Всесвітній день здоров’я; «Вінниця біжить»; «Студентська ліга».
Активно та результативно студенти виступили на спортивних змаганнях:
ІІ місце в міській спартакіаді з настільного тенісу (юнаки) серед коледжів та
технікумів; ІІ місце в міських змаганнях з настільного тенісу в програмі
студентської ліги; І місце в обласній спартакіаді з настільного тенісу (юнаки);
ІІІ місце в міській спартакіаді з греко-римської боротьби (юнаки) серед
коледжів та технікумів; загальнокомандне ІІІ місце в міських змаганнях з
боулінгу в програмі студентської ліги; ІІІ місце в міських змаганнях з футзалу в
програмі міської спартакіади (дівчата); ІІІ місце в міських змаганнях з легкої
атлетики в програмі «Штовхання ядра» – міська спартакіада (дівчата); І місце у
фізкультурно-оздоровчому заході «Студентський туристичний фестиваль» –
конкурс між навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації області.
Міжнародна співпраця
Продовжено творчу співпрацю, наукове співробітництво, стажування
викладачів та підготовку кадрів з Познанською Вищою Банківською Школою
(Республіка Польща).
У 2017 році студенти проходили практику в ресторанно-готельних
комплексах Болгарії.

Фінансове забезпечення
В 2017 році незмінним пріоритетом була своєчасна і, в повному обсязі,
виплата заробітної плати, академічної та соціальної стипендій. 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.

Упродовж року було заохочено 42% співробітників, які працюють на
постійних засадах, зокрема активних учасників наукових, громадських та інших
заходів, за підготовку призерів Всеукраїнських олімпіад, організацію та
проведення акредитації у розмірі 175,2 тис. грн. Протягом року було виплачено
матеріальну допомогу на оздоровлення працівникам коледжу у сумі 196 тис.
грн. та щорічну винагороду педагогічним працівникам у розмірі 122,8 тис. грн.
Спіробітникам, які опинилися у скрутному життєвому становищі було надано
матеріальну допомогу в розмірі 8,3 тис. грн..
В повному обсязі забезпечено виплату академічної стипендії, на яку з
державного бюджету було спрямовано 1,4 млн. грн. Окрім того, 40 студентів
отримали грошову винагороду у сумі 18,3 тис. грн. за здобутки у науковій,
громадській та спортивній діяльність.
Комунальні витрати склали 1,3 млн. грн, що становить 8,6% від загальної
суми витрат коледжу.
Розвиток і модернізація
матеріально-технічної бази коледжу
За період 2017р. суттєво поліпшена матеріально-технічна база коледжу:
- підтримка безперебійної роботи локальної та серверної мережі коледжу
за рахунок встановлення новітнього антивірусного програмного забезпечення
(30 тис. грн);
- забезпечення навчального процесу в системі «Віртуальний банк»
(9,7 тис. грн);
- придбано кухонне обладнання в лабораторію харчових технологій:
конвекційну та дві чотирьохкомфорні плити, блендер, міксер, холодильник
(36 тис. грн);
- проведено технічне обстеження гуртожитків (19 тис. грн);
- закуплено господарських товарів для поточних ремонтів (16,4 тис. грн);
- використані кошти гранту за цільовим призначенням (закуплено
сенсорний екран зі зчитувачем – 15 тис. грн);
- заміна сантехніки та її ремонт (24 тис. грн);
- закуплені матраци в гуртожиток (6 тис. грн);
- проведено ремонт теплотраси навчального корпусу (3 тис. грн);
- замінено водопровідні та каналізаційні труби на поліпропіленові в
гуртожитку №1 (22 тис. грн.);
- виготовлено банери по спеціальностям.
До 50 річчя коледжу матеріальна база поповнилась: фотоапаратом,
комп'ютером, ноутбуком, музичним центром, столовим набором.
Проведено ремонтні роботи:
– сходинкових маршів навчального корпусу (40 тис. грн.);
– кабінету географії (23 тис. грн.);
– лабораторії готельного обслуговування;
– 4-го поверху гуртожитку № 2;
– спортивної зали гуртожитку № 1.
Придбано:

– 6 системних блоків (48 тис. грн) ;
– монітор (2,8 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.
Замінено:
– теплолічильник (48 тис. грн.).
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