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Величко Людмила Василівна працює в коледжі з
1999 року, спочатку - на посаді майстра, а з 2000 року - на
посаді викладача товарознавчих дисциплін.

Розділ І
Загальні відомості про педагога

Має 19 років педагогічного стажу та
кваліфікаційну категорію «спеціаліст І
категорії».

У 2002 році закінчила Київський
національний торговельно-економічний
університет за спеціальністю «Товарознавство
та комерційна діяльність».

















Відкрите лекційне заняття з дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів».

24.04.2016 р. в групі ТК-73.викладачем Величко Л.В. проведене відкрите лекційне заняття з 
дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» з теми «Скляні побутові товари».

Родзинкою заняття стали результати пошуково-дослідницька роботи студентів Гречановської
А., Гули К., Заплетнюка М., Ковальчук І., Мельник С., Соць С., Штельмах О., Щербацької К. з 
історії виробництва скла, декорування скляних виробів, обговорення яких викликало інтерес
та жваву дискусію. Студенти мали можливість переглянути документальний фільм про 
виробництво скла, закріплювали вивчене на занятті, вирішуючи комп’ютерні тестові завдання.

Всі присутні змогли пересвідчитись, що навчатися на товарознавця-комерсанта – це цікаво та 
престижно!





Розділ ІІ
Науково-методична 

діяльність



Підготувала студентів до участі у 
VI-VII Всеукраїнській студентській 
науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми ефективного 
соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих» у ВТЕІ КНТЕУ 



Підготовка студентів до участі у міжвузівській
студентській науково-практичній конференції
«Маркетингові інновації в туризмі, готельно-
ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі»





Підготувала студентів до
міжвузівської студентської науково-
практичної конференції з теми «Проблеми
екологічно безпечного середовища».

Учасники конференції
обговорювали проблеми екології
сьогодення, демонстрували презентації та
відеоролики, дискутували з даної тематики.









Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Нові інформаційні технології управління бізнесом»

21.02.2018 року брала участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Нові інформаційні технології управління
бізнесом» в м. Києві, та ознайомилась з
сучасними інформаційними технологіями та їх
застосуванням при викладанні дисциплін.



Участь у галузевій конференції 
«Ефективна роздрібна торгівля – 2016»

19.05.2016 року Величко Л.В., взяла участь у
галузевій конференції «Ефективна роздрібна
торгівля-2016» в Центрі розвитку персоналу «Геліос».

На конференції обговорювались сучасні
проблеми підбору персоналу, збільшення прибутку
підприємств, створення вітрин. Наголошувалося на
методах підвищення відвідуваності торговельно-
розважального центру.



Тренінг «Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС»

З 10-13.10.2016 р. Величко Л.В., взяла
участь в проекті, який був реалізований
лекторами КНТЕУ на базі ВТЕІ за
підтримки Європейського Союзу в рамках
грантової угоди «Поглиблена та
все6оохоплююча зона вільної торгівлі з
Європейським Союзом: переваги та
недоліки для українського суспільства».



Засідання круглого столу 
з теми «Бізнес на шляху до Європи: перспективи та проблеми» 

На засідання були запрошені провідні фахівці в
галузі торгівлі та ресторанного господарства: директор
торговельної мережі магазинів ТМ «Українські товари»
Коробка Микола Васильович, менеджер з персоналу ТОВ
«Епіцентр і К» м. Вінниці Григорук Наталія Петрівна,
керуючий мережею ресторанів «Terra Mare» Костянтин
Река.

17.10.2018 року цикловою комісією
підприємництва та торгівлі проведено засідання круглого
столу з теми «Бізнес на шляху до Європи: перспективи та
проблеми», присвячене дням Європейської торгівлі.

Студенти та викладачі обговорювали
європейські інтеграційні процеси в сфері торгівлі та
впровадження інноваційних технологій з метою
наближення бізнесу до європейських сервісних
стандартів.



Бліц-інфо 
«Освічений споживач – здоровий споживач»

Під час проведення заходу студенти
продемонстрували власноруч відеоматеріал з
дослідженнями неправдивої інформації
на торговельному підприємстві.

14 березня 2018 року в коледжі до
Всесвітнього дня захисту прав споживачів проведено
бліц-інфо «Освічений споживач – здоровий
споживач» (зі студентами групи ПТ-80 - Борисова О.,
Чубатюк Я., під керівництвом Величко Л.В.) для
студентів груп ПТ-81, ТО-2, ТК-79.

Слухачі отримали інформацію про способи
обману споживачів, які застосовують в
торговельних підприємствах, адже обізнаний
споживач – здоровий споживач!



Європейські суттєві вимоги до продукції

11 жовтня 2017р. в групах ТК-80,
ТК-81 студентами групи ТК-78, Христюк А.,
Рибалко Д. під керівництвом викладача
Величко Л.В. до міжнародного Дня стандартів
проведено - лекцію з теми: «Європейські
вимоги до продукції» з дисципліни «Основи
стандартизації, метрології та управління
якістю».

Студентам-слухачам представлена
сучасна інформація, про роль гармонізованих
стандартів при дотриманні застосованих
суттєвих вимог, визначених виробником.



В рамках проведення
Європейських днів торгівлі
12.10.2017 року в групі ТК-78 під
керівництвом викладача Величко
Л.В. проведений бліц-інфо з теми:
«В європейській країні -
європейський споживач».

Студенти ознайомилися з
історією розвитку захисту прав
споживачів в ЄС, механізмом
захисту прав споживачів та
правами споживачів.

Бліц-інфо «В європейській 
країні – європейський 

споживач»



Відповідність суттєвим 
вимогам ЄС гармонізовані 

стандарти

В рамках проведення
Європейських днів торгівлі 03.11.2016 в
групі ТК-78 під керівництвом викладача
Величко Л.В. проведена лекція на тему:
«Відповідність суттєвим вимогам:
гармонізовані стандарти» з дисципліни
«Основи стандартизації, метрології та
управління якістю».

Студентам була представлена
інформація: про визначення
гармонізованого стандарту, про роль
гармонізованих стандартів при додержані
застосованих суттєвих вимог, визначених
виробником, про процеси розроблення
гармонізованих стандартів, що надають
презумпцію відповідності.



Майстер-клас «Органолептична 
оцінка якості зимового взуття»



Майстер-клас на державному підприємстві 
«Вінницястандартметрологія»

25 листопада та 1 грудня 2016 р.
викладачем Величко Л.В. для студентів груп
ТК-78, ТК-79 організовано майстер-клас
провідними-спеціалістами державного
підприємства «Вінницького науково-
виробничого центру стандартизації,
метрології та сертифікації».

Під час проведення майстер-класу
студенти мали можливість ознайомитись з
метрологічним центром, з відділами
випробувального центру, який є
консультативно-методичним центром з
питань якості, сертифікації та проведення
випробувань продукції.

Змістовний та цікавий майстер-
клас дозволив наглядно показати студентам,
як на практиці здійснюється контроль за
якістю та захист громадян від наслідків
недостовірних результатів вимірювань та
яку важливу роль відіграють у цій справі
грамотні спеціалісти – товарознавці.



Майстер-клас на ДП «Вінницький науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації»

08 листопада та 17 листопада
2017р. викладачем Величко Л.В. для
студентів груп ПТ-80, ПТ-81 організовано
майстер-клас провідними спеціалістами
державного підприємства
«Вінницястандартметрологія».

Майстер-клас дозволив
наглядно показати студентам, як на
практиці здійснюється контроль за якістю
та захист громадян від наслідків
недостовірних результатів вимірювань та
яку роль відіграють в цій справі
товарознавці.



Майстер-клас 
«Визначаємо якість фонових зошитів та парфумів»

В рамках проведення
Консумерського фестивалю 15.03.2018
р. студентами групи ТК-78 - Старосуд
Оксаною, Євдокімовою Анастасією,
Петровською Наталією та групи ПТ-80 -
Слободянюк Аліною, Сідлецькою
Катериною під керівництвом викладача
Величко Л.В. проведено майстер-клас
«Визначаємо якість фонових зошитів та
парфумів».

Саме майстер-клас показав, як
оцінити якість простого фонового
зошита та отримати інформацію про те,
чим насправді відрізняються підроблені
парфуми від оригіналу.



Майстер-клас «Читаємо маркування»

Майстер-клас, проведений викладачем Величко Л.В. та
студентами 2 курсу групи ТК-74 Марущак Наталією та Прикметою
Ольгою, дозволив запрошеним студентам зазирнути за грані
символів, відкрити світ знаків, позначень та зображень, що
приховують інформацію про товар.

До Всесвітнього дня захисту прав 
споживачів 11 березня 2015р. 

проведено майстер-клас «Читаємо 
маркування», «Органічне 

маркування».



Мастер-клас «Маркування, як джерело 
інформації про товар»

16.03.2017 року в коледжі було
проведено майстер-клас «Маркування, як
джерело інформації про товар» (зі студентами
групи ТК-76, Лавриченко Юлія, Осюк Ольга,
викладач Величко Л.В.) для студентів груп БО-93
та Ф-7. Упаковка, етикетка, тара будь-якого
продукту, товару чи виробу містить різноманітну
інформацію, яка може бути як корисною для
споживача так і заплутати його та ввести в
оману.



БЛІЦ-ІНФО 
«ЖЕРТВА КРАСИ»

«Жінка без косметики, що їжа без солі»
Римський філософ Платон

21 березня 2017 року в коледжі в
рамках Консумерського фестивалю проведено
бліц-інфо «Жертва краси» (зі студентами групи
ТК-78 Рибалко Д., Христюк Н., викладач Величко
Л.В.). для студентів груп ТК-78 та ТХ-141.



Бліц-інфо «Система НАССР, 
як фактор захисту від 
неякісної продукції»

20.03.2017 р. в рамках
проведення Консумерського
фестивалю проведено Бліц-інфо
«Система НАССР, як фактор захисту від
неякісної продукції».

Студентам було цікаво
послухати дослідження доповідачів з
різних напрямків у виробництві
небезпечних харчових продуктів та
товарів у відповідності системи
НАССР.



Запрошення на заняття 
фахівця-практика

13.10.2017 року викладачем
дисципліни «Товарознавство
непродовольчих товарів» Величко Л.В.
проведено заняття в групах ТК-79, ПТ-81 за
запрошенням власника ювелірної фірми
«Каст» і «Каст-385» Якименко Є.М.

Під час зустрічі студенти отримали
багато інформації щодо товарознавчої
оцінки ювелірних товарів, зокрема оцінки їх
асортименту та якості, визначення
конкурентоспроможності на ринку.

Фахівець-практик надав відповіді з
визначення проби дорогоцінних металів,
практичні засади щодо вставлення
справжності ювелірних виробів, видів
фальсифікацій, зокрема підробок.



Зустріч з представником 
торговельної мережі ПП 
«Культтовари – Вінниця»

20 вересня 2018 року
відбувалась зустріч студентів групи ПТ-81
з директором ПП «Культтовари -
Вінниця» мережі магазинів «Якісна
канцелярія» Гавенком Михайлом
Станіславовичем, який закінчив ВТЕІ
КНТЕУ та навчався два роки у Франції.

Під час зустрічі студенти
дізналися про навчання у Франції.
Отримали змістовну інформацію про
особливості постачання товарів на
підприємство, організацію приймання
товарів, критерії підбору працівників,
шляхи підвищення культури
обслуговування.



Лекція-тренінг «Початок 
власного бізнесу -поради 

від професіонала»

17 вересня 2018 року
відбулася зустріч підприємця СПД
Петра Івановича Безрученка зі
студентами групи ПТ-81.

Успішний підприємець
поділився досвідом розвитку власної
справи з присутніми, з особливостями
вантажно-автомобільного транспорту
та історією своєї роботи.

Студенти подякували за
корисні поради та настанови щодо
введення своєї підприємницької
діяльності.



Споживай корисне, споживай розумно

13 березня циклова комісія
Підприємництва та торгівлі розпочала
проводити заходи декади Консумеризму в
коледжі. Студенти коледжу мали змогу
побувати на справжньому ярмарку
смаколиків - «Ярмарка-дегустація здорового
харчування».

Учасниками перфоменсу було
презентовано екологічно чисті та органічні
продукти харчування зниженої енергетичної
цінності, вироби функціонального
призначення виготовлені руками студентів
товарознавчого та технологічного
відділення, а саме студентами групи ВП-139,
РО-2, ТК–79 під керівництвом членів
циклових комісій "Підприємництво та
торгівлі" та викладачів Кублінської І.А. і
Бондар М.М.



Розділ ІІІ
Позааудиторна 

діяльність



Відкритий виховний захід професійної 
спрямованості на тему: «Шоколад»

05 березня 2018 року під
керівництвом Величко Л.В. студенти групи ТК-
78 Рибалко Д., Христюк Н., Кавун А.
підготували захід професійної спрямованості
на тему: «Шоколад» для груп ПТ-80, ПТ-82,
ПТ-83, під час якого ознайомили з історією
виникнення шоколаду, продемонстрували
відеоролик з виробництва шоколаду,
розповіли про какао-боби, поринули у світ
цікавих фактів, а на завершення провели
вікторину з солодкою винагородою.



20 та 21 листопада 2018 року в 
рамках вивчення дисципліни 

«Основи стандартизації, 
метрології та управління якістю» 

студенти спеціальності 
«Підприємництво та біржова 
діяльність» груп ПТ-82, ПТ-83 
разом із викладачем Величко 

Л.В. завітали на лекцію-
екскурсію до ДП «Вінницький 
науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та 
сертифікації».



Екскурсія до торговельно-
розважального центру 

«Анастасія»

09.12.2015р. викладачем Величко Л.В. під
час вивчення дисципліни «Вступ до
спеціальності» для студентів груп ТК-76 та
ТК-77 організована екскурсія до
торговельно-розважального центру
«Анастасія», де студенти мали змогу
ознайомитись з зоною обслуговування
споживачів, його організаційно-правовою
структурою, асортиментом товарів, якістю
обслуговування, рекламно-інформаційною
роботою.



Майстер-клас «Робота 
комп’ютерно-касового POS 

терміналу»
28.10.2016р. викладачем Величко Л.В.

для студентів групи ТК-78, ТК-79 організовано
похід до торгового центру «Квартал», де був
проведений майстер-клас фахівця-практика.

Студенти груп мали можливість
вивчити основні режими роботи комп’ютерно-
касового POS терміналу, ознайомились з
можливостями реєстраторів торговельних
операцій у супермаркетах міста, з’ясували
особливості ведення касової документації
касирами та адміністраторами торговельних
підприємств.



31 травня 2018 року коледж достойно презентував свої досягнення
на ВИСТАВЦІ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ І
ТЕХНІКУМІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ в чотирьох номінаціях.

В номінації технічна творчість журі відзначило майстер-клас
«Визначаємо якість колгот» (Величко Л.В. та студенти).



Екскурсія до ДП 
«Вінницястандартметрологія»

22 березня 2016 р. викладачем
циклової комісії товарознавства та
комерційної діяльності Величко Л.В. для
студентів гр. ТК-74 організовано екскурсію до
державного підприємства «Вінницького
науково-виробничого центру стандартизації,
метрології та сертифікації».

Під час екскурсії студенти мали
можливість ознайомитись зі структурою
підприємства, який включає п’ять центрів,
його основними завданнями, високим
професіоналізмом фахівців. Відвідали
випробувальний центр, який є
консультативно-методичним центром з
питань якості, сертифікації та проведення
випробувань. У ньому функціонує сім
лабораторій.



Майстер-клас «Визначаємо якість парфумів»

04 квітня 2018 року в
загальноосвітній школі №26 I-III ст. м.
Вінниці проведено майстер-клас
студентами групи ТК-78 ВТЕК КНТЕУ на
тему: «Визначаємо якість парфумів» під
керівництвом викладача Величко Л.В., які
продемонстрували способи визначення,
як відрізнити підроблені парфуми від
оригіналу.



Конференція Українському ринку - якісні іграшки

11.04.2016 року в рамках декади
циклової комісії товарознавства та
комерційних дисциплін в групах ТК-73, 74 з
дисципліни "Товарознавство
непродовольчих товарів" проведена
конференція "Українському ринку - якісні
іграшки".

Пошуково-дослідницькі роботи
підготували студентів надали слухачам
цікаву та змістовну інформацію щодо історії
виникнення першої іграшки, стану розвитку
споживчого ринку іграшок в Україні,
тенденцій українського ринку, страшної
десятки іграшок, впливу сировинних
матеріалів на життя та здоров'я дитини. На
кінець заходу був проведений майстер-клас,
як вибрати безпечні іграшки для дитини.



Мастер-клас «Оцінка якості шкарпеток»

26 жовтня 2016 року на день
відкритих дверей студентами групи ТК-78
Тарасюк Наталею та Кавун Аліною під
керівництвом Величко Л.В. проведено
майстер-клас «Оцінка якості шкарпеток».

Студенти продемонстрували
проведення оцінювання якості шкарпеток.
Корисні підказки яких кожен може
використати під час вибору цього товару.



Майстер-клас 
«Органолептична 

оцінка якості 
капронових колгот»

6 березня 2016 року до Дня відкритих
дверей викладачем Величко Л.В. та студентами групи
ТК-76 Зарембою Катериною, Осюк Ольгою та Яричук
Оленою проведено майстер-клас «Органолептична
оцінка якості капронових колготок».

Як же вибрати такі колготки, які і високою
якістю порадують, і в шкарпетці не підведуть? В
принципі це зробити не так вже й складно – головне
знати, на що звернути увагу при виборі колготок і які
показники якості врахувати.



Майстер-клас «Розшифровуємо 
маркування»

15 березня 2016 року до Всесвітнього дня
захисту прав споживачів під керівництвом викладача
Величко Л.В. з студентами групи ТК-74 Марущак
Наталією та Прикметою Ольгою проведений майстер-
клас «Розшифровуємо маркування» для студентів груп
ВП-140 та Ф-7.

Майстер-клас дозволив пояснити запрошеним
студентам єдиний шлях для споживача зробити
усвідомлений вибір продукції – приділити належну
увагу маркуванню етикеток і упаковки, головне
навчитися його уважно читати і правильно розуміти.



Розділ ІV
Виховна робота









У другу неділю травня у всьому світі відзначається
величне свято Матері. Мама, матінка, матуся –
найдорожча людина для кожного з нас… Саме їм,
найріднішим і наймилішим матусям, був присвячений
виховний захід «Я вдячний Богові за маму», який був
проведений 18.05.2016 р. керівником групи Величко
Л.В. та студентами групи ТК–78.

Виховний захід до свята «День матері»
на тему: «Я вдячний Богові за маму»



Виховний захід до свята 
«Міжнародного дня 8 Березня»

з теми: 
«Я – жінка, я – Богом запалена свічка…»

06.03.2017р. керівником групи ТК-78 Величко
Л.В. проведений виховний захід на тему: «Я – жінка, Я –
Богом запалена свічка…»

Студенти мали змогу ознайомитись з історією
виникнення свята 8-Березня, з винаходами серед яких
чимало «чоловічих» штучок, традиціями святкування
Міжнародного жіночого дня у різних країнах світу.



ВИХОВНИЙ ЗАХІД ДО ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
«СВІТОМ РУХАЄ ЛЮБОВ»

13.02.2018 керівником групи
ТК-78 Величко Л.В. проведено виховний
захід до Дня святого Валентина «Світом
рухає любов»

МЕТА ЗАХОДУ:
❑ розширити знання студентів про звичаї,

традиції народів Європи;
❑ розвивати кругозір;
❑ формувати культуру поведінки культуру

почуттів;
❑ розвивати навички правильного

використання мовних форм ввічливості,
навчати чемного ставлення до людей.

Студенти та запрошені отримали
«валентинки» та святковий гарний настрій



Виховний захід
до свята «Святого Валентина»
з теми: «Світом рухає любов»

МЕТА: Розширити знання студентів про
звичаї, традиції народів Європи; Розвивати
кругозір; Формувати культуру поведінки культуру
почуттів; Розвивати навики правильного
використання мовних форм ввічливості навчати
чемного ставлення до людей.



ВИХОВНИЙ ЗАХІД
НА ТЕМУ: Захоплююча подорож новорічною 

Європою
МЕТА: 

❑ Розширити знання студентів про звичаї,
традиції святкування нового року народів
Європи;

❑ Розвивати кругозір;
❑ Формувати поведінку культури;



В рамках місячника «Військово-патріотичного виховання» в грудні
місяці керівником групи проведено виховну годину з тем:
- «Любов, вірність, служіння Батьківщині» (І курс);
- «Захищаємо Вітчизну» (ІІ курс);

Проведення таких виховних годин сприяє: формуванню почуття
патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних
цінностей; розумінню зовнішнього та внутрішнього політичного становища,
вміння на цій основі самостійно та адекватно оцінювати події, що
відбуваються у державі, свою роль та місце у них.



Даруємо тепло наших сердець 
вихованцям будинку «Гніздечко»

19.12.2015 р. студенти групи ТК-78
з куратором групи Величко Л.В. завітали з
новорічними подарунками до вихованців
будинку «Гніздечко» м. Вінниця.

Зустріч пройшла в теплій, дружній
атмосфері. Дошкільнята були дуже раді
гостям, студенти почастували їх смачними
мандаринками та кондитерськими
виробами.



03 жовтня 2015 року студенти
групи ТК-78 разом з керівником групи
Величко Л.В. відвідали стародавнє
місто Кам’янець-Подільський.

В цьому місті-музеї відвідали:
середньовічний замок з баштами –
основну пам’ятку Поділля, католицький
собор Петра і Павла, турецький
мінарет із золотою Мадонною, міську
ратушу – осередок середньовічної
влади Кам’янця, вірменську дзвіницю,
у дворі якої тепер знаходиться музей
давнини та ін. Захоплююча екскурсія
містом створила приємний настрій та
незабутні спогади.

Екскурсійна поїздка до міста 
Кам’янець-Подільського



Похід студентів в музей-
садибу М.І. Пирогова

16 жовтня 2018 року студенти
групи ПТ-85 на чолі з керівником групи
Величко Л.В. у рамках виховної години
відвідали музей видатного вченого,
геніального хірурга, анатома, творця
воєнно-польової хірургії, педагога і
громадського діяча Миколи Івановича
Пирогова.


