
Звіт директора ВТЕК КНТЕУ Балицької В.Є.  

за результатами діяльності у 2015 році 

 

Звіт надано за 2015 рік, посаду директора обіймаю за контрактом з 01 листопада 

2014 року. 

Діяльність колективу ВТЕК КНТЕУ була спрямована на виконання завдань, 

передбачених Стратегією розвитку ВТЕК КНТЕУ на 2014-2019 рр. шляхом втілення норм 

Закону України «Про вищу освіту»; реалізації заходів з підвищення якості освітнього 

процесу на основі впровадження інноваційних підходів до підготовки молодших 

спеціалістів, удосконалення нормативних положень; формування активної життєвої 

позиції та креативності діяльності випускників коледжу. 

Вищим органом громадського самоврядування коледжу – Конференцією трудового 

колективу ВТЕК КНТЕУ оцінюється діяльність керівництва закладу у сфері забезпечення 

якості освітньої, наукової, фінансово-господарської та інших видів діяльності. У 2015 році 

ухвалено Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом, підведено 

підсумки роботи у 2014-2015 навчальному році та сформульовано завдання колективу на 

2015-2016 навчальний рік 

Педагогічна рада ВТЕК КНТЕУ протягом 2015 року провела 12 засідань, 

розглянула понад 39 питань, серед яких затвердження Положень, які регулюють 

організацію освітнього та виховного процесів. 

В 2015 році відбулось 12 засідань адміністративної ради, розглянуто 27 питань. 

Активно реагували на всі новації освітнього процесу методична рада, школа 

педагогічної майстерності, школа молодого викладача. 

Підготовка фахівців у ВТЕК КНТЕУ здійснюється: 

на денній формі навчання: 

на основі базової загальної середньої освіти за спеціальностями: 

– «Туризм»; 

– «Готельно-ресторанна справа»; 

– «Облік і оподаткування»; 

– «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

– «Харчові технології». 

на заочній формі навчання: 

 на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностями: 

–  «Облік і оподаткування»; 

–  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

на базі ОКР «Кваліфікований робітник»: 

– «Облік і оподаткування»; 

– «Харчові технології». 

Контингент студентів станом на 31.12.2015 року склав: 

– на денній формі навчання – 695 осіб, з них за державним замовленням –                    

338 осіб; 

– на заочній формі навчання – 217 осіб, з них за державним замовлення – 25 осіб. 

 Всього – 912, з них за державним замовленням – 363 особи, що складає 39,8%. 

 Випуск фахівців в 2015 році склав 359 осіб, з них 230 випускників очної форми 

навчання, 129 – заочної форми навчання. 

 Навчання у коледжі відбувається із застосуванням найсучасніших європейських 

освітніх технологій. Підготовку фахівців у коледжі здійснюють досвідчені викладачі. 

 Протягом 2015 року: 

 розроблено і впроваджено в освітній процес інноваційні проекти:  

– виграно грант в обласній програмі «Розвиток інформаційних, 

телекомунікаційних та інноваційних технологій» в закладах освіти Вінницької області до 

2015 року за презентацію проекту: «Створення навчальної віртуальної лінгафонної 

лабораторії (лінгафонного смарт-класу)». 

– коледж став дипломантом VII Міжнародного форуму «Інноватика  в сучасній 

освіті – 2015» за презентацію роботи «Інноваційні проекти коледжу як запорука якісної 

освіти та конкурентоспроможності випускників» в номінації «Розробка та упровадження в 



освітню практику інноваційних технологій, технічних засобів навчання, проектів, програм 

і рішень». 

 розпочато творчу співпрацю з Познанською Вищою Банківською Школою 

(Республіка Польща); 

 розроблено та затверджено: 

– програму заходів із забезпечення внутрішньої системи якості освіти ВТЕК 

КНТЕУ; 

– інформаційні пакети та профілі усіх спеціальностей;  

– положення щодо складання програм та робочих програм з дисциплін, 

удосконалено їх зміст, який став максимально приближений до вимог освітньо-

професійних програм;  

– варіативні частини засобів діагностики, ОПП та ОКХ зі спеціальності «Фінанси і 

кредит»;  

– навчальні та робочі навчальні плани з усіх спеціальностей денної та заочної 

форми навчання у зв’язку зі змінами переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка молодших спеціалістів;  

– внесено зміни в перелік дисциплін та кількість годин, що вивчатимуться 

студентами з метою гармонізації з навчальними планами ВТЕІ КНТЕУ; 

– нові положення, що регулюють навчальний процес у коледжі;  

– автоматизовано розрахунки з розподілу педагогічного навантаження в програмі 

Excel; 

 підготовлено матеріали самоаналізу діяльності закладу для акредитації 

спеціальності «Фінанси і кредит»; 

 модернізовано та поповнено комп’ютерне забезпечення навчального процесу 

та роботи адміністративного персоналу: 

– оновлено антивірусне програмне забезпечення в серверній мережі коледжу на  

14 тис. грн.;  

– закуплено оснащення для серверної мережі коледжу на суму 17 тис. грн.; 

– закуплено технічне обладнання для оновлення матеріальної бази комп’ютерних 

кабінетів на 30 тис. грн.; 

– здійснено заходи щодо встановлення програмного забезпечення «Віртуальний 

студентський банк» для навчання студентів напрямку «Фінанси і кредит» на 9700 грн.; 

– придбано: нове обладнання для практичного навчання студентів – касові апарати 

на суму 7400 грн., 2 ноутбука на суму 20750 грн., 2 комп’ютера (комплект) на суму 18000 

грн., 2 мультимедійних проектора на суму 18000 грн., 3D окуляри на суму 20000 грн.; 

– підключено резервну оптоволоконну лінію зі швидкістю 25 мб. сек.; 

– збільшено швидкість Інтернет від 25 до 50 мб. сек.; 

– створено он-лайн чат на сайті коледжу для ефективної взаємодії відбіркової 

комісії; 

 суттєво удосконалено та поповнено матеріальну базу навчального корпусу та 

гуртожитків: 

 проведено ремонтні поточні роботи в навчальному корпусі та гуртожитках на 

суму 189 тис. грн.; 

 створено та укомплектовано меблями спортивну роздягальню для студентів на 

суму 52 тис. грн.; 

 проведено ремонт 2 поверху навчального корпусу коледжу на 63 тис. грн.;  

 здійснено заміну віконних та дверних блоків на суму 63 тис. грн.; 

 удосконалено систему опалення їдальні на суму 11 тис. грн.; 

 проведено капітальний ремонт кабінету туризму, історії; 

 встановлено в навчальних кабінетах 2 кондиціонери на суму 18 тис. грн.; 

 замінено електропроводку в гуртожитку № 2; 

 умебльовано 2 поверх навчального корпусу на суму 10 тис. грн.;  

 поповнено бібліотечний фонд коледжу на суму 25 тис. грн., створюється 

електронна бібліотека; 

 удосконалено навчальний портал на сайті коледжу та впроваджено елементи 

дистанційного навчання; 



 забезпечено пріоритетність фінансування заходів пов’язаних зі сплатою вартості 

комунальних послуг та зміцненням навчально-матеріальної бази коледжу; 

 вжито заходи з заощадження фінансових та енергетичних ресурсів, проводиться 

щоденний моніторинг енергоефективності; 

 діяльність коледжу висвітлюється в засобах масової інформації, виготовлена 

рекламна продукція; 

 проводиться змістовна позанавчальна робота, студенти коледжу є активними 

учасниками міських, обласних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів, змагань, 

волонтерського руху на підтримку воїнів АТО та вихованців шкіл-інтернатів; 

 вперше 8 студентів ІІ-ІІІ курсів проходили практику на підприємствах 

готельного господарства Греції; 

 студенти коледжу вибороли: 

 ІІ та ІІІ місця на Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Виробництво харчової 

продукції» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 

 ІІІ місце в обласній спартакіаді серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 

 І місце в КВК-лізі серед студентів коледжів міста; 

 ІІ-ІІІ місце в 3 етапі Всеукраїнського конкурсу ім. П. Яцика; 

 І місце з футзалу серед студентів коледжів міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


