1. Інформація про заклад
1.1. Назва і адреса.
Вінницький торговельно-економічний

коледж

Київського

національного

торговельно-економічного університету.
Адреса: вул. Київська, 80, м. Вінниця, 21022,
Факс: +38(0432)-66-50-05
Електронна пошта: vtet@mail.vinnica.ua

1.2.

Академічний календар.
Початок занять – 1 вересня. Завершення занять – 30 червня.
Навчання проводиться за семестрами.
Сесії:

друга

половина

грудня,

травень-червень

(згідно

графіку

навчального процесу).
1.3.

Адміністрація закладу.
Балицька Валентина Євгеніївна

Директор
методист,

коледжу,

викладач-

спеціаліст

вищої

категорії
Волинець Оксана Олександрівна

Заступник директора з навчальної
роботи, кандидат економічних наук,
викладач-спеціаліст вищої категорії

Лозовська Наталія Ігорівна

Заступник директора з виховної
роботи,

викладач-методист,

спеціаліст вищої категорії
Кислинська Ірина Іванівна

Заступник директора з навчальновиробничої

роботи,

викладач

-

спеціаліст вищої категорії
Малюта Неля Володимирівна

Заступник

директора

адміністративно-господарської
роботи

з

1.4.

Загальний опис закладу.
Вінницький торговельно-економічний

коледж,

як

технікум,

було

створено згідно з наказом Міністерства торгівлі Української PCP у 1967 році і
мав назву Вінницький технікум громадського харчування .
У 1995 році технікум був перейменований у Вінницький технологоекономічний технікум (наказ Міністерства освіти України №342 від 12.12.95
p.). У цьому ж році технікум внесений до державного реєстру закладів освіти з
наданням ліцензії освітньої діяльності з І рівнем акредитації.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. №526 «Про
вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів» Вінницький
технолого-економічний технікум був ліквідований; цією ж Постановою був
створений

Вінницький

технолого-економічний

державного

торговельно-економічного

технікум

університету,

Київського

нині

-

Київський

національний торговельно-економічний університет.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 137 від 01.03.2006 р.
Вінницький торговельно-економічний технікум КНТЕУ перетворений у
Вінницький

торговельно-економічний

коледж

Київського

національного

торговельно-економічного університету.
Коледж функціонує як відокремлений підрозділ університету без права
юридичної особи на основі ст.7 Закону України «Про підприємництво в
Україні». Коледж у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
статутом КНТЕУ, яким передбачено прийняття самостійних рішень і
здійснення діяльності в межах прав, наданих університетом та Положенням про
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ. За 48 років свого
існування коледж підготував понад 15 тис. спеціалістів середньої ланки для
різних галузей економіки України. Коледж пишається своїми випускниками які
працюють не тільки в Україні, а і за кордоном.
Коледж готує фахівців на основі:
- базової загальної середньої освіти (денна форма навчання):

зі спеціальностей:
·

5.03050901 - „Бухгалтерський облік”

·

5.03051001 - „Товарознавство та комерційна діяльність”

·

5.03050801 - „Фінанси і кредит”

·

5.050170101 - „Виробництво харчової продукції”

·

5.14010301 - „Туристичне обслуговування”

·

5.14010102 - „Ресторанне обслуговування”

- повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання):
зі спеціальностей:
·

5.03050901 - „Бухгалтерський облік”

·

5.03051001 - „Товарознавство та комерційна діяльність”

- освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
зі спеціальності:
·

5.050170101- „Виробництво харчової продукції”

В коледжі навчається 702 студенти денної та 231 студент заочної форм
навчання. Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за державним
замовленням та угодами з юридичними та фізичними особами.
Навчально-матеріальна

база

коледжу

складається

з

основного

приміщення та двох гуртожитків. Навчальні аудиторії розташовані в основному
корпусі №1 - 3-х поверховому будинку коледжу та в корпусі № 2. В основному
навчальному корпусі розміщено спортивну залу, актову залу на 250 місць,
бібліотеку з читальною залою, їдальню на 120 місць, яка повністю забезпечує
студентів гарячим харчуванням.
Ефективність

навчального

процесу,

його

інноваційність,

технічні

можливості та імідж закладу забезпечує матеріально-технічна база.
Позитивом є наявність сучасної техніки: 6 інтерактивних комплексів, 5
комп’ютерних кабінетів, телевізорів, програмного забезпечення для викладання
дисциплін, що дає можливість застосування викладачами коледжу Інтернеторієнтованих педагогічних технологій, а саме: електронні конструктори занять;
віртуальні лабораторії з фізики та хімії; бібліотеки наочностей, створених з

різних дисциплін; електронні карти та віртуальні телескопи; власноруч створені
мультимедійні презентації (зі всіх навчальних дисциплін) з необхідними
відеофрагментами, текстом та графічними ілюстраціями; звернення до
електронних енциклопедій, пошук навчальної інформації в мережі Інтернет.
Кабінет

іноземних мов

оснащений сучасним лінгафонно-комп'ютерним

обладнанням.
Створений навчальний портал коледжу став засобом впровадженням
елементів дистанційної освіти, забезпечує вільний доступ студентів до
навчально-методичних

матеріалів

з

дисциплін,

отримання

онлайн-

консультацій, забезпечення зворотного зв’язку між суб’єктами освітнього
процесу.
В коледжі є медичний пункт обладнаний спеціальними меблями,
медичними інструментами, ліками та іншими матеріалами.
Гуртожиток забезпечує всіх бажаючих студентів проживати в ньому.
Кімнати

гуртожитку

обладнанні

відповідними

меблями,

необхідним

інвентарем. Студенти мають можливість користуватися Internet.
Підготовку фахівців у коледжі здійснюють досвідчені педагоги , в т.ч. 1
чол. - Заслужений працівник народної освіти України, 2 чол. – кандидати наук,
доценти; викладачі з вищою категорією - 30 чол., викладачі-відмінники освіти
України - 12 чол., викладачі-методисти - 9 чол., 9 викладачів навчаються в
аспірантурі.
З метою реалізації стратегії розвитку закладу на 2014-2019 роки,
коледж працює над реалізацією методичної проблеми: «Розвиток інноваційного
потенціалу коледжу з метою соціалізації особистості в умовах сучасних
суспільних трансформацій».
Коледж бере участь у грантових програмах. Так, за два останніх роки
виграно гранти за інноваційні проекти в обласній програмі «Розвиток
інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій» в закладах
освіти Вінницької області: «Створення навчального центру як складової

інноваційного розвитку коледжу» та «Створення навчальної лінгафонної
віртуальної лабораторії (лінгафонного смарткласу)».
Отримали Дипломи за інноваційні проекти на Міжнародних виставках та
форумах: «Інноватика в освіті-2013» - в номінації «Сучасний вищий
навчальний заклад в загальноєвропейському освітньому просторі» з теми
«Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес»;
на Сьомому міжнародному форумі «Сучасна освіта-2015» - в номінації
«Розробка та упровадження в освітню практику інноваційних технологій,
технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень» з теми «Інноваційні
проекти коледжу як запорука якісної освіти та конкурентоспроможності
випускників».
Постійно
міжнародному

розвиваються
рівні.

та

Підписано

закріплюються
міжнародну

позиції

угоду

про

коледжу

на

співпрацю

з

Познанською Вищою Банківською школою (Республіка Польща); студенти та
викладачі коледжу проходили перші етапи стажування та обміну досвідом в
жовтні 2015 року. Студенти ІІ та ІІІ курсів проходили практику на
підприємствах готельного господарства Греції.

1.5.

Перелік програм, які пропонує коледж.
Галузь знань

0517
Харчові технології та інженерія
1401
Сфера обслуговування
1401
Сфера обслуговування
0305
Економіка і підприємництво
0305
Економіка і підприємництво
0305
Економіка і підприємництво

Спеціальність
5.05170101
Виробництво харчової продукції
5.14010102
Ресторанне обслуговування
5.14010301
Туристичне обслуговування
5.03050901
Бухгалтерський облік
5.03050801
Фінанси і кредит
5.03051001
Товарознавство
та
комерційна
діяльність

1.6. Загальні вимоги до зарахування.
Інформація про вступні випробовування та умови зарахування на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розміщена на сайті
Вінницького

торговельно-економічного

коледжу

КНТЕУ

в

рубриці

«ВСТУПНИКУ», адреса сайту: www.vtec.vn.ua
1.7.
Основні правила коледжу визначені Правилами внутрішнього
розпорядку (схвалено Педагогічною радою коледжу 25.04.2013 року).
1.8. Інформація про консультативну допомогу студентам.
Консультативна допомога (індивідуальна/групова) проводиться згідно із графіком,
затвердженим заступником директора з навчальної роботи; надається викладачем
з метою пояснення студентам певних теоретичних питань, їх практичного
застосування, покращення академічної успішності, посилення мотивації студентів
до пізнавальної діяльності.

