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1. Основними напрямами діяльності колективу коледжу у 2016-

2017 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: 
2.1. отримано ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК INTERNATIONAL RATING 

OF PRODUCTS AND SERVICES від 26 жовтня 2016 року згідно з критеріями 

Національного рейтингу якості товарів і послуг про визнання Вінницького 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ «КРАЩИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

2016 року» та нагородження «ЗІРКОЮ ЯКОСТІ»; 

2.2.розроблені та впроваджені: нові освітні стандарти за спеціальностями, 

заходи щодо внутрішньої системи забезпечення якості освіти; створено 

інформаційні пакети, профілі та логотипи спеціальностей; 

2.3. акредитація спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»; 

2.4. вперше проведено атестацію 8 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»; 

2.5. На базі коледжу проведено: 

2.5.1. науково-практичні конференції:  

- Міжнародну студентську (Інтернет) науково-практичну конференцію 

«Системні та структурні виклики в сфері управління та адміністрування в 

умовах європейської інтеграції України; 



- ІІІ регіональну науково-практичну конференцію «Професійна 

компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку 

праці»; 

- Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Проблеми 

екологічно безпечного середовища людини». 

2.5.2. Обласні методичні об’єднання викладачів: 

- фізики; 

- економічних та фінансових дисциплін (обласний конкурс «Кращий за 

професією»). 

2.6. На Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2017» 

проект коледжу «Методика впровадження сучасних інформаційних технологій 

та спеціалізованого програмного забезпечення в практичну підготовку 

студентів економічних спеціальностей» відзначений Золотою медаллю 

(розробники проекту Волинець О.О., Тімошенко Н.М.); 

2.7. Посіли ІІІ місце в обласному конкурсі на кращу методичну розробку 

«Педагогічна майстерність» серед викладачів коледжів і технікумів Вінницької 

області Кублінська І.А., Демчук К.І.; 

2.8. Опубліковано 24 наукові та навчально-методичні роботи в Україні, з 

них 6 у науково-метричних виданнях; 

2.9.  28 викладачів та 30 студентів взяли участь у Міжнародних, 

Всеукраїнських, регіональних, обласних наукових та науково-практичних 

конференціях. 

2.10. Видано 15 навчальних та навчально-методичних посібників. 

2.11. Вивчено та узагальнено передовий педагогічний досвід 4-х 

викладачів коледжу:  

 ц/к природничих дисциплін – Кривенка О.Л. та  Гаращука С.К.;  

 ц/к європейських мов – Бабійчук І.В.; 

 ц/к соціальних дисциплін та правознавства – Павлюк Л.Д.  

2.12. Викладачами підготовлено та апробовано 9 методичних розробок  

2.13. Проведено 20 відкритих занять та 57 позанавчальних заходів. 

2.14. Колективом коледжу підготовлено та проведено низку заходів, 

присвячених 50-річчю навчального закладу: 

- 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, «My vin»; 

- проведено урочистості в музично-драматичному 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»; 



- виготовлено прапор коледжу, корпоративну атрибутику; 

- нагороджено грамотами державних установ різних рівнів працівники 

коледжу; 

- створено пісню про коледж. 

2.15. 02 червня 2017 р. колектив Вінницький торговельно-економічного 

коледжу брав участь у виставці технічної творчості викладачів та студентів 

коледжів та технікумів Вінницької області. 

 2.16. Проекти, що були розроблені та впроваджені: 

 в квітні 2017 року коледж представив грантовий проект на конкурс 

ОДА: «Радіо та аудіогід – як інноваційний засіб підготовки 

конкурентноздатних спеціалістів у галузі туризму» (розробники проекту: 

Шмалій Л.І., Губрій Н.М.).   

 впроваджено грантовий проект, який у 2016 році посів ІІІ місце на 

конкурсі ОДА: «Створення тренінг-центру готельно-ресторанного сервісу» 

(керівник проекту Кублінська І.А). 

 2.17. Проведено заходи з поглибленого вивчення англійської та 

української мови: 

 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-2016»; 

у Всеукраїнському конкурсі з української мови «Патріот».  

2.18. Студенти коледжу брали участь у інтелектуальних, наукових, 

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

олімпіадах та здобули призові місця: 
№ 

п/п 
Олімпіада (конкурс) 

Призове 

місце 

Студенти 

(ПІБ, група) 

Викладачі, які 

готували 
1 2 3 4 5 

1. 

VІІ Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді ім. Т. Шевченка 

(ІІ етап) 

І місце 

Колосівська 

Світлана 

(Ф-8) 

Козубенко К.В. 

2. 

VІІ Міжнародний мовно-

літературний 

конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

(ІІІ етап) 

І місце 

Колосівська 

Світлана 

(Ф-8) 

Козубенко К.В. 

3. 

ІІ етап VI Всеукраїнської олімпіади з 

української мови серед студентів 
коледжів і технікумів Вінницької 

області 

Диплом ІІІ 
ступеня 

Колосівська 

Світлана 

(Ф-8) 

Бабійчук І.В. 

4. 

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з 

виробництва харчової продукції 

серед навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації 

ІІІ місце 

бронзова 

медаль 

Любчик 

Ірина 

Бондар М.М. 

Демчук К.І. 

Бевза С.С. 

Кавун Ж.А. 

Бас О.П. 

Кублінська І.А. 

 



1 2 3 4 5 

5. 

Міжнародний чемпіонат з 

кулінарного та кондитерського 

мистецтва серед юніорів 

«BESTCookFEST-2016» (м.Київ) 

- Срібна 

медаль за  

ІІ місце у 

номінації 

«Індиві-

дуальний 

майстер-

клас; 

- Бронзова 

медаль. у 

номінації 

«Арт-клас» 

Вітт 

Христина 

 

 

 

 

 

 

Любчик 

Ірина, 

Шаддад 

Анна-

Катаріна, 

Ільящук 

Альона 

Буняк Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Кублінська І.А. 

 

6. 
Кулінарний конкурс «Кращий кухар-

юніор Поділля» - березень2017    

Золота 

медаль 

Ільящук 

Альона 

Кублінська І.А. 

Андрущенко 

Ю.О. 

7. 

Міжнародний чемпіонат з 

кулінарного і кондитерського 

мистецтва «FoodLandBukovina-2017». 

Бронзова 

медаль 

Матвієнко 

Роман 
Кублінська І.А. 

8. 

Конкурс «Кращий за професією» 

(економічні  дисципліни) серед 

студентів технікумів і коледжів 

Вінницької області 

Диплом 

Ради 

директорів 

І ступеня 

Ковтун Ольга 

(РО-2) 

Віниковецька 

Ж.С. 

9. 

Обласний Конкурс  студентських 

науково-дослідницьких робіт з хімії 

(захист робіт) 

І місце 

Ільящук 

Альона 

(ВП-137) 

Апаріна Л.Ю 

Бас О.П. 

Марчук І.М. 

10. 
Професійний міжвузівський конкурс 

«Кращий дегустатор» 

І місце 

 

ІІ місце 

Газдюк 

Альона 

Кравчук 

Анна 

Бевза С.С. 

11. 

Кубок Поділля 2017 року. 

Обласний дебатний турнір (травень 

2017 року) 

Перемога в 

номінації 

«Кращий 

спікер» 

Стецюк 

Артем 

(Ф-7) 

Шмалій Л.І. 

 

 2.19. В 2016-2017 н.р. студенти гідно представили коледж на різних 

рівнях та були представлені до встановлення іменних стипендій: 

– Президента України – Ільящук Альона та Колосівська Світлана; 

– Вінницької ОДА та обласної ради – Януш Марина; 

– Вінницького міського голови – Осюк Ольга та Дичук Дарина. 

 

 

 

 

 

 



3. Кадрова політика 
За підсумками проведення атестації педагогічних працівників у 2016-2017 н.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 «викладач-

методист» – 4 викладачам; 

• підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії –7 викладачам. 

 

Кількісні та якісні показники викладацького складу ВТЕК КНТЕУ 

Категорія 
Штатні За сумісництвом 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Всього викладачів 58 54 56 2 2 5 

З них: 

Кваліфікаційна 

категорія 

Спеціаліст 9 7 7 - 1 2 

Спеціаліст ІІ кат. 16 14 11 - - - 

Спеціаліст І кат. 5 9 11 - - - 

Спеціаліст вищої 

категорії 
28 24 27 2 1 3 

Педагогічне 

звання 
Викладач-

методист 
9 6 17 - - 2 

Науковий 

ступінь 

Кандидат наук 1 2 1 1 1 1 

Аспіранти 6 7 9 - - - 

 

ЗАВДАННЯ: 

1.забезпечення закладу працівниками необхідних професій, 

спеціальностей і кваліфікації у відповідності з рівнем і профілем одержаної 

ними підготовки і ділових якостей; 

2. нарощення наукового потенціалу, що дозволить вийти на якісно новий 

рівень закладу; 

3. підвищення професіоналізму та творчості викладацького складу.  

 

 

 

 

 



4. Формування контингенту 
У 2016-2017 н.р. було проведено ряд заходів професійного спрямування, а саме: 

 дні відкритих дверей (26.10., 02.11.2016р., 05.04.2017р.); 

 спільні профорієнтаційні заходи із Вінницьким обласним центром 

зайнятості; 

 участь у профорієнтаційному квесті (28.04.2017р.), організованому 

Всеукраїнською асоціацією «ПОТОК», смт. Тиврів, Вінницька обл.; 

 в рамках святкування Всесвітнього дня прав споживачів студенти та 

викладачі коледжу провели просвітницькі заходи у школах м. Вінниці; 

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

20.05.2017р., присвячена Дню міста на площі Європейській; 

 представники коледжу протягом навчального року розповсюджували 

інформацію про навчання в коледжі та умови прийому у 2017 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; 

 транслювався агітаційний ролік на ВДТ, розміщена інформація  в 
Довідниках вищих та професійних навчальних закладів України, м. Вінниці та 

Вінницької області, опубліковані статті на сторінках районних та міських видань; 

 організовано роботу 21 групи з надання освітніх послуг за рівнем 

позашкільної освіти для 236 абітурієнтів. 
 

Динаміка контингенту за період 2014-2017 н.р. 
Контингент студентів денної форми навчання станом на 01.09.2014-2016р. 

Спеціальність 
2014-2015 

н.р. 

2015-2016 

н.р. 

2016-2017 

н.р. 

1 2 3 4 

Товарознавство та комерційна діяльність 237 208 123 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - - 56 

Всього: 237 208 179 

Бухгалтерський облік 153 125 79 

Облік і оподаткування - - 37 

Всього: 153 125 116 

Фінанси і кредит 89 78 47 

Фінанси, банківська справа та страхування - - 20 

Всього: 89 78 67 

Виробництво харчової продукції 216 216 155 

Харчові технології - - 59 

Всього: 216 216 214 



1 2 3 4 

Ресторанне обслуговування 15 37 36 

Готельно-ресторанна справа - - 27 

Всього: 15 37 63 

Туристичне обслуговування 26 38 36 

Туризм - - 27 

Всього: 26 38 63 

Разом: 736 702 702 

 

Контингент студентів заочної форми навчання станом на 01.09.2016р. 

Спеціальність 

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

на 

початок 

року 

на 

кінець 

року 

Товарознавство та комерційна 

діяльність 
54 29 29 18 18 - 

Виробництво харчової продукції 175 82 170 81 171 74 

Бухгалтерський облік 60 30 30 11 - - 

Разом: 289 141 229 110 200 74 

 

Динаміка чисельності студентів на 2016-2017 н.р. 

Спеціальність 

Контингент 

студентів на 

01.09.16 р 

Відраховано Випуск 

Контингент 

студентів 

на кінець н. р. 
1 2 3 4 5 

денної форми навчання  

Виробництво харчової продукції 214 5 50 159 

Туристичне обслуговування  63 3 - 60 

Бухгалтерський облік  116 3 46 67 

Товарознавство та комерційна 

діяльність 
179 3 62 114 

Фінанси і кредит  67 2 26 39 

Ресторанне обслуговування  63 - 15 48 

Разом: 702 16 199 487 

заочної форми навчання   

Виробництво харчової продукції 171 23 75 74 

Бухгалтерський облік  11 - 11 - 

Товарознавство та комерційна 

діяльність 

18 - 18 - 

Разом 200 23 104 74 

 
 

 



Результати випуску за напрямами підготовки і спеціальностями  

за період 2015-2017 н.р. 

Спеціальність 2015р. 2016р. 2017р. 

денна форма навчання 

030509 Облік і аудит,                                         

5.03050901 Бухгалтерський облік 
60 45 46 

030510 Товарознавство і торговельне підприємництво,                                                         

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність 
84 83 62 

051701 Харчові технології та інженерія,  

5.05170101 Виробництво харчової продукції 
56 57 50 

030508 Фінанси і кредит,                      

5.03050801 Фінанси і кредит 
30 29 26 

140101  Готельно-ресторанна справа,  

5.14010102 Ресторанне обслуговування 
0 0 15 

Всього випущено: 230 214 199 

заочна форма навчання 

030509 Облік і аудит,                                        

5.03050901 Бухгалтерський облік 
26 16 11 

030510 Товарознавство і торговельне підприємництво,                                                         

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність 
21 10 18 

051701 Харчові технології та інженерія,  

5.05170101 Виробництво харчової продукції 
82 74 75 

Всього випущено: 129 100 104 

 

ЗАВДАННЯ: 

1.Відповідальній особі за організацію профорієнтаційної роботи:  

– розробити план профорієнтаційної роботи на 2017-2018 н.р. до 10.09; 

– запланувати проведення профорієнтаційних заходів «День відкритих 

дверей»; 

– розвиток соціального партнерства із об’єднаннями роботодавців, 

підприємствами різних форм власності і підпорядкування; 

– продовжувати співпрацю із Вінницьким обласним центром зайнятості з 

питань профорієнтації та навчання тимчасово незайнятого населення; 

– формувати пропозиції до державного замовлення на 2018 рік на 

підставі угод з підприємствами з урахуванням вивчення перспективи розвитку 

регіону, потреб ринку праці та результатів вступної кампанії 2017 року. 

2. Головам циклових комісій та викладачам коледжу: 

– 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-методичним кабінетом Савлук Л.І., відповідальній особі за 

профорієнтаційну роботу Кислинській І.І.: 
 - 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 навчального 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 2016-2017 н.р. 

Група 

Кількість 

студентів 

в групі 

Якісна 

успішність 

Н
а 

«
в
ід

м
ін
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о
»
 

Н
а 

«
в
ід

м
ін

н
о
 і

 

д
о
б

р
е»

 

З
 о

д
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іє
ю

 «
6
»
 

(«
5

»
, 

«
4

»
) 

Відвідування 

Керівник групи 
Всього 

Без 

поваж 

причини 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПТ-80 30 33% - 10 3 855 6 Яковлєва А.І. 

ПТ-81 26 0% - - - 1074 256 Солоненко Л.М. 

ХТ-141 30 23% - 7 9 735 106 Козубенко К.В. 

ХТ-142 29 3,4% - 1 - 1266 174 Демчук К.І. 

ФБС-9 19 47% 1 8 4 428 - Вініковецька Ж.С. 

ОП-96 20 10% - 2 2 846 - Пилявець Є.М. 

ОП-97 17 12% - 2 2 258 - Грибанова О.О. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГРС-3 27 53% 1 8 - 1248 88 Матвієнко Л.А. 

Т-3 26 19% - 5 - 1576 362 Пащенко І.І. 

Всього 224 
 

2 43 20 8286 992 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Результати складання Державної підсумкової атестації у 2017 році 

  

  

  

  

ГРУПА 

Результати ДПА 

з української мови 

Результати ДПА 

з математики 

Результати ДПА 

з іноземної мови 
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ТК-78 - 12 15 - 44% 2 9 16 - 40% 5 5 7 - 37% 

ТК-79 2 17 10 - 65% 7 14 8 - 72% 6 16 7 - 76% 

БО-95 3 18 9 - 70% 4 14 12 - 60% 7 13 10 - 7% 

ВП-139 1 14 14 - 52% 2 15 12 - 59% 4 17 8 - 72% 

ВП-140 - 5 22 - 18% 1 3 23 - 15% 1 6 20 - 35% 

Ф-8 1 12 7 - 65% 2 10 8 - 60% 6 8 6 - 70% 

РО-2 2 10 9 - 57% 3 10 8 - 62% 2 9 10 - 52% 

ТО-2 3 5 4 - 67% 2 7 3 - 75% 6 2 4 - 67% 

 
Динаміка якості успішності студентів  

за результатами оцінювання протягом 2016-2017 н.р. 

 

Курс Група 

І семестр ІІ семестр 

Керівники групи Якісна успішність 

% 

Якісна успішність 

% 

1 2 3 4 5 

І 

ПТ-80 16,6 33 Яковлєва А.І. 

ПТ-81 0 0 Солоненко Л.М. 

ХТ-141 37 23 Козубенко К.В. 

ХТ-142 3,5 3,4 Демчук К.І. 

ФБС-9 25 47 Вініковецька Ж.С. 

ОП-96 35 10 Пилявець Є.М. 

ОП-97 12 12 Грибанова О.О. 

ГРС-3 30 53 Матвієнко Л.А. 

Т-3 11,5 19 Пащенко І.І. 

ІІ 

ВП-139 10,3 24,2 Бас О.П. 

ВП-140 11,1 11,1 Трубляк Г.М. 

РО-2 19 23,8 Фальштинська Ю.В. 

ТО-2 41,7 50 Шмалій Л.І. 

ТК-78 30,0 41,3 Величко Л.В. 

ТК-79 11,0 14,8 Радудік О.Є. 

Ф-8 30,0 40,0 Тімошенко Н.М. 

БО-95 16,1 26,7 Бабійчук І.В. 



 

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 % 

Спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» 

ТК-76 31 9 29 12 38,7 10 32,3 67,7 4,0 
5 

 

ТК-77 31 7 22,6 10 32,3 14 45,2 54,8 3,8 
1 

 

Разом 62 16 25,8 22 35,5 24 38,7 61,3 3,9 6/9,7% 

Спеціальність «Фінанси і кредит» 

Ф-7 26 7 27 11 42,3 8 30,8 69,2 4,0 3/11,5% 

Спеціальність «Бухгалтерський облік» 

БО-93 20 7 35 7 35 6 30 70 4,1 1 

БО-94 26 9 34,6 10 38,5 7 26,9 73,1 4,1 3 

Разом 46 16 34,8 17 37 13 28,3 71,7 4,1 4/8,7% 

Спеціальність «Виробництво харчової продукції» 

ВП-135 27 3 11,1 16 59,3 8 29,6 70 3,8 0 

ВП-136 23 2 8,7 10 43,5 11 47,8 52,1 3,6 0 

Разом 50 5 10 26 52 19 38 62 3,7 0% 

Спеціальність «Ресторанне обслуговування» 

РО-1 15 1 6,7 5 33,3 9 60 40 3,5 1/6,7% 

 
Кращі результати якісної успішності продемонстрували випускники 

спеціальності «Бухгалтерський облік» – 71,7%, середні бал склав – 4,1. 

Кращі відповіді показали студенти: Кравець Інна, Бурлака Юлія (РО-1), 

В’язкова Таїса, Шевчук Наталя, Юзькова Інна (БО-93), Кротюк Яна, Лавренюк 

Вікторія (БО-94), Номеровська Аліна, Стецюк Артем (Ф-7), Дичук Дарина, 

Осюк Ольга (ТК-76), Газдюк Альона, Кравчук Ганна (ТК-77). 

1 2 3 4 5 

ІІІ 

ВП-137 59,4 34,5 Кублінська І.А. 

ВП-138 0  0 Буняк Н.А. 

РО-1 27  13 Побірська І.В. 

ТО-1 32 45,4 Павлюк Л.Д. 

ТК-76 45,2 35,5 Космина О.Л. 

ТК-77 19,0 29,0 Марчук І.М. 

Ф-7 38,0 42,0 Куленко Т.В. 

БО-93 30,0 35,0 Савенко М.А.. 

БО-94 25,0 30,8 Рудніцька Л.М. 



Недопустимо низький рівень знань у випускників РО-1 – 60% студентів 

показали низький рівень знань. 

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 2016 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 «Мистецтво бухгалтерії» ; 

 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); 

 олімпіади з предметів та дисциплін; 

 суттєво оновлено перелік баз практики;  

 другий рік студенти проходять практику в готельно-ресторанних 

комплексах Болгарії; 

 захист практики проводиться у презентаційній та проектних формах. 

Взяли участь: 

 у засіданні Подільського осередку «Подільська гільдія кулінарів» 

Громадської спілки «Український кулінарний союз», який відбувся на базі 

ХТЕК КНТЕУ 14.09.2016 р.; 

 у фуд флеш-мобі до відкриття Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності «WORLD SКILLS UKRAINE» та ІІ Міжнародного кулінарного 

фестивалю «BESTCookFEST-2016» - 31.10.2016р. м. Київ, КНТЕУ; 

Результативність навчання пов’язана з відвідуванням занять студентами. 
 

Підсумки відвідування занять студентами 1-4 курсів  протягом 2016-2017 н.р. 

Курс Група Всього пропущено 
Без поважних 

причин 
Курівник групи 

1 2 3 4 5 

спеціальність «Бухгалтерський облік» 

І ОП-97 510 - Грибанова О.О. 

І ОП-96 1306 18 Пилявець Є.М. 

ІІ БО-95 1536 88 Бабійчук І.В. 

ІІІ БО-94 1018 90 Рудніцька Л.М.  

ІІІ БО-93 798 114 Савенко М.А. 

спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» 

І ПТ-81 1702 348 Солоненко Л.М. 

І ПТ-80 1269 36 Яковлєва А.І. 

ІІ ТК-78 1070 18 Величко Л.М. 

ІІ ТК-79 1800 30 Радудік О.Є.  



1 2 3 4 5 

ІІІ ТК-76 2204 230 Космина О.Л. 

ІІІ ТК-77 1746 282 Марчук І.М. 

спеціальність «Виробництво харчової продукції» 

ІV ВП-135 366 42 Апаріна Л.Ю. 

ІV ВП-136 326 110 Кавун Ж.А. 

ІІІ ВП-137 1244 234 Кублінська І.А. 

ІІІ ВП-138 1586 270 Буняк Н.А. 

ІІ ВП-139 1058 34 Бас О.П. 

ІІ ВП-140 1788 186 Трубляк Г.М. 

І ХТ-141 876 180 Козубенко К.В. 

І ХТ-142 2374 268 Демчук К.І. 

спеціальність «Фінанси і кредит» 

І Ф-9 810 2 Вініковецька Ж.С. 

ІІ Ф-8 1364 78 Тімошенко Н.М. 

ІІІ Ф-7 2414 238 Куленко Т.В. 

спеціальність «Туристичне обслуговування» 

І Т-3 2836 832 Пащенко І.І. 

ІІ ТО-2 212 - Шмалій Л.І. 

ІІІ ТО-1 1294 120 Павлюк Л.Д. 

спеціальність «Ресторанне обслуговування» 

І ГРС-3 2026 96 Матвієнко Л.А. 

ІІ РО-2 1302 - Фальштинська Ю.В. 

ІІІ РО-1 1654 216 Побірська І.В. 

 
Детальний аналіз відвідування свідчить про: 

1. недосконалість та несистемність контролю та вимог адміністрації і 

керівників груп;  

2. недостатній рівень співпраці у ланці керівник групи – батьки – 

студент; 

3. самоусунення ради профілактики від реагування на систематичні 

пропуски занять студентами. 

ЗАВДАННЯ: 
1. Провести акредитацію спеціальності «Туристичне обслуговування». 

2. Суттєво підвищити контроль за відвідуванням занять, якістю надання 

освітніх послуг та об’єктивністю оцінювання знань студентів. 

3. Здійснювати постійний моніторинг забезпечення та оновлення змісту 

навчання, актуальності тем курсових робіт та екзаменаційних білетів, їх 

практична спрямованість та зв’язок із спеціальністю. 

4. Залучати науковців та висококваліфікованих фахівців до викладання 

окремих тем з дисциплін. 

5. Застосовувати у педагогічній діяльності інноваційні технології 

навчання. 

6. Практикувати надання освітніх послуг за рівнем позашкільної освіти із 

загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. 



7. Формувати у студентів стійкий інтерес до професії шляхом 

проведення: 

 майстер-класів, конкурсів «Кращий за професією»; 

 гурткової та індивідуальної роботи з обдарованою молоддю; 

 позанавчальних заходів; 

 залучення до науково-дослідницької роботи та проектування; 

 створення клубів за інтересами: фінансової грамотності, молодих 

підприємців, «Ми - за якість життя», молекулярної кухні, і т.п. 

8. Розвивати  дистанційну форму навчання, активно наповнювати та 

використовувати навчальний портал. 

9. За умови наявності законодавчої бази провести ліцензування нових 

спеціальностей та внести зміни до ліцензійного обсягу у відповідності до 

потреб ринку та затребуваності  спеціальностей. 

10. Працювати над престижністю вивчення іноземних мов. 

Головне зі всіх завдань – випускники повинні мати фундаментальні і 

спеціальні знання у поєднанні з ґрунтовною практичною підготовкою, здатні 

сприймати і опрацьовувати різноманітну динамічно-зростаючу економічну і 

технічну інформацію, управляти технологічними циклами, прискорено 

адаптуватись до умов праці як на державних і приватних підприємствах, так і в 

сфері послуг! 

 

6. Методична робота 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. 

Суттєву роль в організації та методичному забезпеченні викладання 

предметів (дисциплін) відігравали циклові комісії, проте ефективність 

діяльності кожної з них різна.  

Недоліки року: 
 низькі показники участі студентів в обласних предметних олімпіадах 

та конкурсах: 

№ 

п/п 
Олімпіада (конкурс) 

Місце 

у рейтингу (бали) 

Викладачі, які 

готували 

1 2 3 4 

1. Конкурс з української мови ім. П.Яцика 14 Бабійчук І.В. 

2. Обласна олімпіада з математики 28 Гуменчук М.П. 

3. Обласна олімпіада з інформатики 9 
Вітюк А.М. 

Шилов А.В. 



1 2 3 4 

4. Обласна олімпіада з основ охорони праці 15 Пасарар Ю.А. 

5. Обласна олімпіада з правознавства 32 бали з 53 Шмалій Л.І. 

6. Обласна олімпіада з фізики 25 Гуменчук М.П. 

7. 
Обласний конкурс студентських проектів 

податкових реформ 
130 балів зі 149 Пилявець Є.М. 

8. 

Обласний конкурс професійної 

майстерності «Комп`ютерні технології у 

бухгалтерському обліку» 

6 рейтинг 

(43,25 бали з 75) 
Бабій Л.С. 

 1/2 викладачів не долучалися до участі в наукових та науково-

практичних конференціях, в той час як окремі педпрацівники брали участь у                     

2-х та більше конференціях; 

 на фоні внутрішньоколеджної активності в навчально-методичній 

роботі недостатньою є зовнішня активність педагогічних працівників 

(залучення студентів до студентських проектів обласного, загальнодержавного 

та міжнародного рівня, до конкурсів обдарованої молоді на рівні Малої академії 

наук, до різноманітних конкурсів з предметів, фаху тощо); 

 частина викладачів є інертними, не виявляють достатньої 

ініціативності, креативності в роботі. 

ЗАВДАННЯ: 

1. виявляти ініціативність та активність в реалізації методичної роботи на 

обласному та всеукраїнському рівні: долучатися до участі в наукових та 

науково-практичних конференціях, конкурсах з предметів/дисциплін та 

професійної майстерності, олімпіадах, грантах, конкурсах, проектах; 

2. створити методичний онлайн-кабінет; 

3. створити веб-музей коледжу; 

4. організувати вивчення досвіду роботи викладачів у 2017-2018 н.р.; 

5. провести тиждень ініціативи молодих викладачів та викладачів-

початківців; 

6. розробити Положення коледжу та організувати професійний конкурс 

«Педагогічний Оскар»; 

7. до 10.09.2017 р. організовувати постійно діючу виставку педагогічних 

матеріалів викладачів коледжу «Родзинки досвіду». 
 

7.  Виховна робота 
Важливою частиною діяльності коледжу є виховна робота, адже навчання 

і виховання молоді є нерозривними та взаємопов’язаними процесами. 

Питання організації виховної роботи та діяльності РСС слухались на 

засіданні педагогічної ради. 

Підвищено роль РСС в житті студентства, їх волонтерській, екологічній 

діяльності, участі в міських заходах, активній позиції щодо проведення 

загальноколеджних акціях, виставок, фестивалів, залучення громадськості до 

вирішення справ. Більшість студентів росте активними і свідомими 

громадянами, для яких не байдужі проблеми країни та діток-сиріт. Проведено 

акції: – по виготовленню вареників і відправлені в АТО, – в центрі соціально-



психологічної реабілітації «Добро», – студентські квести, естафету «Манікен-

Челенж» і розміщення фільму про коледж в мережі. 

Суттєвими і змістовними були проведені виставки творчих робіт до              

70-річчя КНТЕУ, 50-річчя коледжу, пасхальна виставка, захист проектів: 

«КНТЕУ – урок до успішної кар’єри», «Мій вибір – ВТЕК КНТЕУ». 

Педагогічним колективом значну роботу проведено по формуванню 

патріотизму молодих українців. Плідно працювали циклові комісії суспільних 

дисциплін та правознавства, європейських мов, Табачук Г.В., викладачі 

фізичної культури. 

Великий пласт роботи проведено до ювілею. «Дебют першокурсника», 

«Міс коледжу», «Міс філософія», «День закоханих», «День студента» та багато 

інших ввійшли в пам’ять  кожного. 

Команда КВН зайняла ІІ місце серед коледжів міста та ввійшла у фінал 

КВН КНТЕУ. 

Студентка групи БО-95 Мішра Софія виборола перемогу – поїздку до 

Туреччини – у міському конкурсі студентських проектів. 

Значна виховна робота проводиться і в гуртожитках коледжу. 

За результатами року визначено переможців конкурсів: «Краща група 

коледжу», «Краща кімната в гуртожитку», «Кращий керівник групи». 

ЗАВДАННЯ: 

1. формування інтелектуальної еліти через систему гуртків, творчих 

об’єднань, екскурсійної діяльності, КВН, що дозволить реалізувати здібності та 

таланти студентів, розширити їх кругозор; 

2. робота над формуванням особистості студента: формування 

поведінкових, етичних та санітарно-гігієнічних норм; 

3. ширше практикувати дебатну форму заходів як засобу формування 

світогляду, реалізувати проекти «Кращий студент року», «Краща студентська 

ініціатива»; 

4. проведення спільних заходів з учнями шкіл, поширення інформації в 

ЗМІ про основні події та цікаві заходи, які проводяться в коледжі. 

 

8. Матеріально-технічна база 
За період 2016-2017 н.р. покращена матеріально-технічна база коледжу, а саме: 

- 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 в лабораторію харчових технологій:   

конвекційну та чотирьохкомфорну плити, блендер, міксер (16 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 з зчитувачем – 15 тис. грн); 

- заміна сантехніки та її ремонт (10,8 тис. грн); 



- закуплені матраци в гуртожиток (2,8 тис. грн); 

- проведено ремонт теплотраси навчального корпусу (3 тис. грн); 

- замінено водопровідні труби на поліпропіленові в гуртожитку №1                

(12 тис. грн.); 

- виготовлено банери по спеціальностям. 

До 50 річчя коледжу матеріальна база поповнилась: фотоапаратом, 

комп'ютером, ноутбуком, музичним центром, столовим набором. 

ЗАВДАННЯ: 
1. подальше удосконалення матеріально-технічної бази з метою 

забезпечення сприятливих умов для навчання, побуту та праці студентів і 

співробітників з визначенням пріоритетних напрямів, концентрації фінансових і 

матеріальних ресурсів; 

2. забезпечення ефективного використання матеріалів, енергоресурсів, 

безпечності та надійної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж 

шляхом своєчасної профілактики, модернізації, проведення капітальних та 

поточних ремонтів; 

3. модернізація комп’ютерного забезпечення навчальних аудиторій та 

робочих місць викладачів; 

4. проведення поточного ремонту інженерних мереж та системи 

опалення в навчальному корпусі та гуртожитках, благоустрій та впорядкування 

території коледжу; 

5. провести капітальний ремонт кабінету №29; сходових маршів. 
 

9. Спортивно-масова робота 
Основними завданнями спортивно-масової роботи в 2016-2017 н.р. були: 

1. формування сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і 

масового спорту як важливого способу життя; 

2. удосконалення системи формування та підготовки збірних команд 

ВТЕК КНТЕУ для участі в обласних, міських спартакіадах; 

3. розвиток та пропаганда олімпійських видів спорту в коледжі; 

4. підтримка спортивних споруд та спортивно-матеріальної бази коледжу. 
Слід зазначити, що цей напрямок 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 № 2, № 6; ВПТУ № 7, № 4,               
№ 19 та ВТЕІ КНТЕУ, кооперативним інститутом. 

9 проведених внутрішньоколеджних змагань, оздоровчі заходи «День 

здоров’я», «Веселі старти», фіто-день 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». 

ЗАВДАННЯ: 

1. планування спортивно-масової роботи проводити з врахуванням 

побажань та інтересів студентів; 

2. створити систему оздоровчих фітнес-гуртків та секцій як форм 

організації фізичного виховання для формування активного та здорового 

способу життя; 

3. практикувати відзначення дня фізичної культури та спорту і  

«Олімпійського дня»; 

4. продовжити практику матеріального та морального стимулювання 

кращих спортсменів коледжу; 

5. практикувати зустрічі з ведучими спортсменами Вінницької області, 

популяризувати можливості спортивних шкіл Вінниці та Вінницької області. 

6. продовжити практику проведення товариських зустрічей з учнями 

шкіл і ПТНЗ з метою поширення інформації про ВТЕК. 

7. проводити заходи по агітації та пропаганді здорового способу життя в 

коледжі.  

8. результативна участь в міській спартакіаді серед коледжів та 

технікумів в 2016-2017 н. р.  
 

10. Робота бібліотеки 
Книжковий фонд бібліотеки коледжу налічує 30651 пр.  

Читачів-1010 

Книговидача – 40 540 ( за 2016р.)  

Придбано 8 пр. на суму 1,500грн 

Подаровано – 115 пр. на суму 9037 грн. 

Стан забезпечення підручниками і навчальною літературою: 

– 1 курсу – 98% з розрахунку 1:1;  

– 3, 4 курсів – 92%. 

Недостатнє забезпечення нових спеціальностей «Готельно-ресторанна 

справа» і «Туризм». 

Проведено:  

– виховна робота з студентами 1 курсу про правила користування 

бібліотекою з подальшими записом до бібліотеки і видачею підручників; 

– інформаційний  день   по  туризму  з  участю   працівників бібліотеки 

ім. Тімірязєва, де була представлена вся можлива література по даній тематиці; 

– виховні години: 

 Україно ти моя молитво! (гр. ГРС-3) 

 Історія вишиванки (гр. ОП-96) 

 Турнір ерудитів «Найрозумніший» (гр. ОП-97) 

 Україно моя я для тебе на світі живу!(гр. РО-2) 

 Як користуватись довідковою літературою(ОП-97) 

– екскурсії до бібліотеки ім. Тімірязєва з подальшим записом по 

безкоштовному, або пільговому тарифу;  

– тематичний вечір присвячений пам'яті Небесної сотні;  



– зустріч з письменником академіком В. Половинчуком. 

ЗАВДАННЯ: 
1. проводити передплату періодичних видань в електронному вигляді  з 

метою розміщення їх на сайті коледжу в електронній бібліотеці.  

2. поповнення книжкового фонду та електронної бібліотеки новими 

підручниками, мультимедійними матеріалами, методичними рекомендаціями;  

3. організація електронного обслуговування читачів; 

4. доукомплектування фонду підручниками для спеціальностей «Туризм» 

і «Готельно-ресторанна справа». 

 

11. Фінансове забезпечення 
В 2016-2017 навчальному році незмінним пріоритетом була своєчасна і, в 

повному обсязі, виплата заробітної плати та стипендій. Зокрема, у загальних 

видатках (9,7 млн. грн) видатки на оплату праці з нарахуваннями становила 7,5 

млн. грн, що склало 77% від загальних витрат коледжу. 

Упродовж року було заохочено 38% співробітників, які працюють на 

постійних засадах, зокрема активних учасників наукових, громадських та інших 

заходів, за підготовку призерів Всеукраїнських олімпіад, організацію та 

проведення акредитації, атестації робітничих професій, підготовку грантового 

проекту. Співробітникам, які опинилися у скрутному життєвому становищі 

було надано необхідну матеріальну допомогу в обсязі 2,7 тис. грн. 

В повному обсязі забезпечено виплату стипендії студентам коледжу, на 

що із загального фонду державного бюджету спрямовано 1,8 млн. грн. Крім 

того, 18 студентів за здобутки у науковій, громадській та спортивній діяльності 

отримали грошову винагороду у сумі 7 тис. грн. 

Комунальні витрати склали 1,3 млн. грн, що становить 13,3% в загальній 

сумі витрат коледжу та на 25% більше, ніж у 2016 році.  

ЗАВДАННЯ: 

1. формування студентського контингенту проводити у відповідності до 

ліцензійного обсягу; 

2. забезпечення пріоритетного фінансування заходів, пов’язаних із 

зміцненням навчально-матеріальної бази коледжу; 

3. проведення постійної роботи з заощадження фінансових та 

енергетичних ресурсів, виховання дбайливого відношення до майна коледжу у 

працівників та студентів; 

4. розширення переліку платних освітніх та інших послуг, збільшення 

надходжень за рахунок різних джерел, а також раціонального та економного 

використання бюджетних коштів; 

5. участь у грантах; 

6. 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; 

7. взаємодія з профспілковою організацією працівників і студентів ВТЕК 

КНТЕУ. Забезпечення виконання положень діючого Колективного договору. 


