
ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж  
Київського національного торговельно-економічного університету» 

Здобутки 2020-2021 н.р.   
 

Діяльність коледжу у 2020-2021 н.р. була спрямована на впровадження 
в освітній процес положень Законів України: «Про фахову передвищу 
освіту», «Про вищу освіту», «Про освіту», проєктів стандартів фахової перед 
вищої освіти,  виконання завдань, передбачених стратегією розвитку коледжу 
на 2019-2025 рр. 

Коледж має суттєві здобутки в інтелектуальних, наукових, науково-
технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, змаганнях та 
олімпіадах: Золота медаль на Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти» за проєкт на тему «SMART-бібліотека як інноваційний 
інтелектуальний та комунікаційний центр коледжу в умовах діджиталізації 
освіти», у номінації «Використання цифрових інструментів для забезпечення 
ефективного дистанційного й змішаного навчання в кризових умовах»; ІІ 
місце у змаганнях з настільного тенісу серед дівчат за програмою міської 
Спартакіади серед студентів закладів фахової передвищої освіти; ІІІ місце у 
змаганнях з шашок за програмою міської Спартакіади серед студентів 
закладів фахової передвищої освіти; ІІ місце у Всеукраїнській інтернет-
олімпіаді «На Урок. Зима 2020-2021» з біології; 1 перше, 1 друге та 2 третіх 
місця у І –му Регіональному конкурсі есе англійською мовою «Vinnytsia 
thinks English»; ІІ місце у ІІІ етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед 
студентів коледжів та технікумів Вінницької області; ІІІ місце у ІІІ 
Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін»; 
1 друге та 2 третіх місця у VІІІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» 
з української мови та літератури; 1 друге та 6 третіх місць у IX 
Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» з української мови та 
літератури; 8 перших, 5 других та 7 третіх місць у VІІІ Всеукраїнській 
інтернет-олімпіаді «На Урок» з англійської мови; 9  перших, 11 других та 5 
третіх місць у IX Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» з англійської 
мови; 5 других та 4 третіх місця у IX Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На 
Урок» з зарубіжної літератури; 3 перших, 1 друге та 3 третіх місця у ХІІ 
Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот»; 11 перших, 7 других 
та 8 третіх місць у Всеукраїнському конкурсі «150 імен Лесі Українки»; у 
конкурсі літературної творчості для школярів «Березневі містерії» отримано 
дипломи у номінаціях: за відстоювання у творах життєвого оптимізму-1; за 
розробку жанру казки-1; за яскраву драматургійність мислення-1; за 
майстерну поетичну замальовку-1; за витончене осмислення теми дитинства-
1; за вміле використання народнопоетичної символіки-1; ІІІ місце у 
Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта. Зима 2020-2021». 

 



Коледж має іменних стипендіатів: 1 студенту призначено іменну 
стипендію Верховної Ради України, 2 - академічну стипендію Президента 
України, 1 - стипендію Вінницької облдержадміністрації та обласної ради. 

У лютому 2021 року було перейменовано заклад освіти згідно наказу 
КНТЕУ та на виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту». У 
зв’язку з цим було внесено зміни до Ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої, фахової передвищої та професійно-тенічної освіти. 
Змінено сертифікати про акредитацію освітніх програм/спеціальностей. 

 
1. Здобутки закладу освіти у методичній, науковій,  

технічній та іншій роботі 

ВСП «ВТЕФК КНТЕУ» продовжує курс на вдосконалення системи 
управління якістю, чітке розмежування функцій та повноважень, мобілізацію 
колективу, розвиток колегіальних методів управління.  

Освітній процес забезпечується якісними та сучасними навчально-
методичними матеріалами та засобами, при розробці яких враховується місце 
навчальної дисципліни в логічно-послідовній схемі її вивчення.  

Діяльність коледжу у 2019-2020 н.р. була спрямована на впровадження 
в освітній процес положень Законів України: «Про фахову передвищу 
освіту», «Про освіту», проєктів стандартів фахової передвищої освіти, 
виконання завдань, передбачених стратегією розвитку ВТЕК КНТЕУ на 
2019-2025 рр. 

Розроблено нові освітні та освітньо-професійні програми, навчальні 
плани з урахуванням проєктів стандартів фахової передвищої освіти та 
специфіки профільної середньої освіти за спеціальностями.  

Кадровий склад циклових комісій відповідає Ліцензійним умовам щодо 
здійснення освітньої діяльності. За 2020-2021 навчальний рік підвищили 
кваліфікацію всі педагогічні працівники коледжу: на кафедрах КНТЕУ, ВТЕІ, 
Навчально-методичному центрі вищої та фахової перед вищої освіти, ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної 
професійної освіти (модуль «Цифрові освітні ресурси»), участь у вебінарах 
на онлайн-платформах «Всеосвіта», «Прометеус» та «На урок», онлайн-курси 
«Google-додатки в освітній діяльності» тощо. Троє викладачів продовжують 
навчання в аспірантурі, один викладач захистився.  

Адміністрацією коледжу постійно ініціюється поліпшення якісного 
складу циклових комісій. Акцентується увага на навчанні в аспірантурі 
КНТЕУ та здобутті наукового ступеня педагогічного складу коледжу.  

Щороку проводиться рейтингове оцінювання педагогічних працівників. 
У коледжі працюють 12 кандидатів наук, з них четверо – доценти. З 51 особи 
- 36 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 17 - 
педагогічне звання «викладач-методист». 

 Організація та якість навчання в коледжі відповідають вимогам 
державних стандартів. Показники якості навчання студентів коледжу 



свідчать про достатній рівень теоретичних знань та рівень сформованості 
професійних вмінь й компетентностей.   

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.  

У закладі успішно діє впроваджена система дистанційної освіти через 
навчальний портал коледжу на базі платформи GoogleSite, функціонують 
сайти викладачів, електронна бібліотека. Створено умови для вільного 
доступу студентів до навчально-методичних матеріалів з дисциплін, 
регулювання ними часу самостійної роботи, отримання онлайн-консультацій 
та забезпечення зворотного зв’язку між суб’єктами освітнього процесу. 

У навчальних кабінетах встановлено: 88  комп’ютерів, 9 ноутбуків, 8 
інтерактивних комплексів (кожен з яких складається з мультимедійного 
проєктора, інтерактивної дошки та комп’ютера), 5 графопроєкторів, 7 
телевізорів, лінгафонну гарнітуру у комп’ютерно-лінгафонному кабінеті, 
відео- та аудіотехніку. 

Робочі місця обладнані ПК з доступом до мережі Інтернет, розміщені у 
спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних лабораторіях, лінгафонних 
кабінетах. 

Наукова робота є одним з важливих напрямів роботи коледжу. Троє 
викладачів продовжують навчання в аспірантурі, один викладач захистився. 

Коледжем організовано та проведено:  
- ІІ Міжвузівську науково-практичну конференцію «Інноваційні 

напрями розвитку вітчизняного туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу», 15.12.2020 р.; 

- Обласну науково-практичну конференцію «Технічна творчість 
студентів як засіб формування конкурентноспроможного фахівця», 
31.03.2021 р.; 

- ОМО викладачів інформатики та комп’ютерних дисциплін 
«Дистанційне навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти», 
20.10.2020 р. 

Педпрацівники брали участь у 18 конференціях (з них - заочно 12), 
викладачами підготовлено 10 доповідей, опубліковано 35 тез. Студенти є 
активними учасниками конференцій, круглих столів, тренінгів, майстер-класів 
у коледжі та за його межами. Видано 3 навчально-методичні посібники: 

 
№ за 
пор. Назва посібника 
1.  Практикум з технологій борошняних кондитерських виробів для студентів 

спеціальності «Харчові технології» 
2.  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» 
3.  Робочий зошит-практикум з дисципліни «Економічний аналіз» 



Підготовлені методичні розробки успішно апробовані або рецензовані в 
коледжах / технікумах та ЗВО області:  

 
№ 
з/п 

Викладач Назва розробки Термін 
вивчення 
у коледжі 

Термін апробації або 
рецензування за межами 

коледжу 
1.  Тімошенко 

Н.М. 
«Методика використання 
спеціалізованого 
програмного забезпечення 
«Віртуальний студентський 
банк» при викладанні 
фінансових дисциплін» 

Квітень  
2020 р. 

Жовтень 2020 р. 
(апробація у ВТЕІ 
КНТЕУ) 

2.  Демчук К.І. «Проектування виробничих 
приміщень 
закладів ресторанного 
господарства» 

Грудень 
2019 р. 

Листопад 2020 р.  
(рецензування у ВТЕІ 
КНТЕУ) 

3.  Демчук К.І. Проектування 
спеціалізованих цехів 
закладів ресторанного 
господарства 

Вересень  
2019 р. 

Лютий 2021 р. 
(рецензування у ВТЕІ 
КНТЕУ) 

 
2. Результати роботи по формуванню контингенту студентів 

Успішно пройшла вступна кампанія 2020 року. До коледжу вступило 
370 здобувачів, з них: на денну форму навчання – 312 осіб, у тому числі за 
спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - 62 
особи, «Фінанси, банківська справа і страхування» - 28 осіб, «Облік і 
оподаткування» - 28 осіб, «Харчові технології» - 74 особи, «Готельно-
ресторанна справа» - 29 осіб, «Туризм» - 31особа, «Філологія» - 31 особа, 
«Цифрова економіка» - 10 осіб, «Право» - 8 осіб, «Менеджмент» - 11 осіб; на 
заочну – 34 студенти спеціальності «Харчові технології», 24 – спеціальності 
«Облік і оподаткування». 

Розроблено та затверджено Правила прийому на навчання до ВСП 
«ВТЕФК КНТЕУ» у сфері фахової передвищої освіти на 2021 р. 

Для отримання позитивного результату була створена робоча група з 
профорієнтаційної роботи, яка постійно відшуковувала нові методи і підходи 
щодо формування студентського контингенту в умовах пандемії. Працюють 
гуртки поглибленого вивчення предметів вступних випробувань для 
абітурієнтів, що допомагає майбутнім вступникам підготуватись до 
екзаменів, професійно зорієнтуватися у виборі майбутнього фаху.  

Протягом квітня-травня 2021 р. організовано 10 груп гуртків з 
математики, української та англійської мов. 

У підготовці учнів до свідомого вибору розпочата та активно 
проводиться профорієнтаційна робота: 

- день Гостинності онлайн - щомісяця; 
- онлайн-заходи «Знайомство зі спеціальністю» - щомісяця; 
- на сайті коледжу постійно оновлювалась інформація для майбутніх 

вступників; 



- активно використовуються соціальні мережі. 
 

3. Організація дистанційного навчання під час карантину 
 
У ВСП «ВТЕФК КНТЕУ» навчальний процес під час карантину 

організовано із використанням технологій дистанційного навчання: усі 
заняття проводяться на платформі Google Classroom згідно з дистанційним 
розкладом занять, що розміщений на сайті коледжу із зазначенням кодів 
доступу до кожного предмета/дисципліни. Сто відсотків студентів коледжу 
залучено до дистанційної роботи з дисциплін, проходження практики, 
захисту курсових робіт, проведення заходів тощо. Крім того, викладачі 
проводять відеолекції та консультації для студентів у програмі онлайн- 
відеоконференцій GoogleМeet, Zoom та створюють власні відеолекції; в Гугл 
документі (з загальним доступом) розроблено графік відвідування онлайн 
занять членами адміністрації, що сприяло якісному проведенню пар. 
Щотижня проводиться адміністративна нарада, де обговорюються 
ефективність дистанційного навчання, успіхи студентів, проблемні ситуації 
та варіанти їх вирішення. 

Відповідно, для забезпечення проведення навчальних занять у ВСП 
«ВТЕФК КНТЕУ» в умовах пандемії розроблені системні заходи та 
використовуються дієві інструменти для успішного дистанційного навчання.  
Налагоджено зворотній зв’язок з учасниками освітнього процесу: 

- щотижнево ведеться моніторинг успішності студентів та відвідування 
онлайн-занять здобувачами; викладачі щотижня надсилають відомості 
відпрацювань студентами в гугл класах (формуються автоматично) 
завідувачам відділень, що сприяє оперативному реагуванню на проблемну 
ситуацію; 

- керівники груп та викладачі-предметники мають вайбер - або телеграм 
– групи для спілкування зі студентами та батьками; цей зворотній зв’язок є 
постійним; 

- у взаємодії з Радою студентського самоврядування коледжу створено 
Google Form та проведено опитування студентів щодо дистанційного 
навчання у ВСП «ВТЕФК КНТЕУ». Результатом моніторингу та обговорень 
стали висновки викладачів про чітку організацію онлайн-навчання за 
дистанційними технологіями у коледжі, налагодженість зв’язку студент – 
викладач – керівник групи – батьки та готовність закладу для подальшого 
впровадження цієї форми навчання в освітній процес ВСП «ВТЕФК 
КНТЕУ»; 

- у квітні 2021 року проведено онлайн батьківські збори в кожній 
навчальній групі із залученням керівників груп, викладачів та членів 
адміністрації. 

 
4. Організація практичної підготовки 

Організація практичної підготовки набула нового змісту: оновлено 
бази практики, змінено форми обміну практичним досвідом через систему 



спілкування з роботодавцями та проведення майстер-класів від 
стейкхолдерів.  

Із введенням нових спеціальностей «Філологія» і «Економіка» та 
освітніх програм «Германські мови та літератури (переклад включно), перша 
– англійська, «Цифрова економіка», «Технології в ресторанному 
господарстві» розроблені робочі навчальні програми з практики.  

Практична підготовка здійснюється на основі прямих договорів з 
підприємствами, установами та організаціями, у т.ч. закордонними. 
Важливим підґрунтям для формування професіонала-випускника є практика 
за кордоном, яку частина студентів проходить у готельно-ресторанних 
комплексах Болгарії. 

У зв’язку з епідемічною ситуацією та з метою збереження здоров’я 
учасників освітнього процесу більшість заходів і практичної підготовки 
проводилось дистанційно, під контролем майстрів виробничого навчання і 
викладачів. 

Проведена випусковими цикловими комісіями індивідуалізація завдань 
під час виконання програм практики в онлайн-форматі дозволяє наблизити 
процес практичної підготовки до реальних потреб замовників-роботодавців.  

Дистанційно проводився захист практики у презентаційній та 
проектній формах, а також тренінги та майстер-класи з провідними 
фахівцями галузі торгівлі та підприємництва, фінансово-кредитних установ, 
ресторанного обслуговування, готельної справи, туризму. 

Щомісяця організовуються засідання з питань практики, на яких 
обговорюються актуальні питання практичного навчання студентів. 

 
5. Міжнародні зв’язки 

У 2021 р. студенти 2-3 курсів коледжу проходять практику на 
підприємствах готельного господарства Болгарії. Продовжено плідну 
співпрацю з Познанською школою банківської справи (Республіка 
Польща).  

 
6. Організаційно-виховна робота 

У 2020-2021 н.р. виховна робота в коледжі була змістовною та 
різноманітною. Здобувачі освіти входять до консультативно-дорадчого 
органу при голові ОДА - Студентська рада Вінниччини; розробляють та 
реалізовують проєкти на міському рівні, входять до Молодіжної ради 
Вінниччини та активно займаються благодійною діяльністю. 

Проведено цикли заходів на виконання Національної програми 
військово-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного та 
екологічного виховання молоді. 

Радою студентського самоврядування здійснюється активна 
волонтерська діяльність. Зокрема, відвідано центр соціально-психологічної 
реабілітації «Добро» та обласний пансіонат для людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю. 



Не зважаючи на карантинні обмеження, виховна робота активно 
відбувалась у соціальних мережах FaceBook та Instagram, а також в додатках 
Zoom та GoogleМeet. 
Було проведено заходи : 
Військово-патріотичного виховання різних напрямків виховної роботи: 

- «Крутівська трагедія: історія та сьогодення»; 
- Військово-патріотичний квест; 
- до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні; 
- до річниці визволення Вінниці від німецько-фашистських загарбників; 
- до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів; 
- Виховні години, присвячені Дню пам’яті та примирення; 
- Флешмоб до Дня пам’яті та примирення – «Дякую ветерану!»; 
- «Мир нам дістався нелегкою ціною». 

Морально-правове виховання: 
- Бесіда для студентів ІІ курсу з теми: “Тут все твоє, тут все священне, бо 

зветься просто краєм рідним”; 
- Виховна година з теми: ”Наркоманія та її вплив на злочинність” 

Художньо-естетичне виховання; 
- Онлайн-заходи, присвячені до Міжнародного дня прав жінок і миру; 
- Літературний онлайн-марафон, присвячений пам’яті Тараса Шевченка; 
- «Єднаймо душі словом Кобзаря!»; 
- Заходи присвячені 90-річчю Ліни Костенко; 
- Заходи присвячені до Всесвітнього дня  поезії; 
- до Дня пам’яток історії та культури в Україні; 
- Фото виставка студентських творчих робіт «Великодні дзвони»; 
- Флешмоб до Дня Матері “Майбутнє в руках матерів”; 
- Флешмоб до Міжнародного дня батька; 
- Флешмоб до Дня вишиванки “Чарівна краса вишиванки”. 

Еколочне виховання: 
- Онлайн-захід «Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій Землі». 
Заходи, спрямовані на збереження життя та здоров’я здобувачів: 
- Виховні години з теми: “Безпека у надзвичайних ситуаціях”; 
- Урок-тренінг з безпеки на дорозі та надання домедичної допомоги 

потерпілим внаслідок ДТП “Знаю, вмію, врятую”. 
-  

7. Спортивно-масова робота 
Спортивно-масова робота спрямовувалась на реалізацію завдань: 

збереження та зміцнення здоров’я студентів, сприяння правильному 
формуванню і всебічному розвитку та загартованості, підвищення спортивної 
майстерності, фізичної підготовки студентів до високопродуктивної праці, 
захисту суверенітету і територіальної цілісності України, виховання у 
студентів постійного інтересу, звички до систематичних занять фізичною 
культурою та спортом, прищеплення навиків здорового способу життя, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97


патріотизму та національної свідомості, підвищення рівня зацікавленості до 
служби у Збройних Силах України, готовності до захисту Вітчизни. 

На виконання поставлених завдань було проведено низку заходів: 
1. Своєчасно підготовлена спортивно-матеріальна база до 

навчального року: 
- спортивна зала, спортивний майданчик та тренажерна кімната; 
- проведено ремонт спортивного інвентаря; 
- на початку навчального року комісією був складений акт перевірки 

готовності спортивних споруд, об’єктів та обладнання; 
- значна увага приділялась навчально-тренувальній роботі в 

спортивних секціях (волейбол, баскетбол, футбол, настільний теніс); 
2. Проведено спортивно-масові заходи відповідно до календаря СМЗ та 

положень про змагання: 
- «День здоров’я»; 
- Онлайн-конференцію «Ми за здоровий спосіб життя»; 
- фотовиставку на тему: «Спортивне життя коледжу»; 
- «Фестиваль ранкової зарядки»; 
- «Сильна рука»; 
- «Фітодень»; 
- Спартакіада серед навчальних груп з таких видів спорту: футбол, 

легкоатлетичний крос, настільний теніс, шахи, шашки, стрільба. 
До участі у міській Спартакіаді викладачами було підготовлено збірні 

команди коледжу з настільного тенісу (ІІ місце-дівчата, IV місце), волейбол, 
баскетбол, шахи (IV місце), шашки (ІІІ місце), легкоатлетичний крос (IV 
місце), міні-футбол дівчата.   

 
 
8. Розвиток і модернізація матеріально-технічної бази коледжу 

Протягом 2020-2021 н.р. продовжено комплексні заходи щодо 
подальшого розвитку, зміцнення, створення сучасних умов для організації 
освітнього процесу:  

1. Оновлено комп’ютерну техніку: 4 монітори та програмне 
забезпечення; 

2. Замінено віконні блоки в гуртожитках; 
3. Відновлено бібліотечний фонд та придбано проєктор у бібліотеку; 
4. Виконані роботи з оздоблення підсвітки будівлі; 
5. Оновлено обладнання в їдальні: піч пароконвекційна, ваги торгові, 

електроплити та засоби для випічки, морозильна камера; 
6. Закуплено євроконтейнер сталевий оцинкований, сировина та 

будматеріали для виготовлення та встановлення пандусу, матеріали для 
проведення поточного ремонту приміщень. 

 
9. Оздоровлення студентів: 

 



 у коледжі працює фельдшерський пункт, що здійснює профілактичні заходи 
з оздоровлення студентів, недопущення захворюваності, епідемій в коледжі, 
проводить бесіди, надає консультації тощо; 

 за результатами медичних оглядів для занять фізичною культурою в 
коледжі створено спеціальні медичні групи, для яких розроблено особливу 
методику роботи; 

 у коледжі обладнано тренажерну залу, де студенти під керівництвом 
викладачів фізичного виховання займаються фітнесом; 

 у гуртожитках коледжу для мешканців обладнано кімнати для занять 
фізичною культурою; 

 проводяться дні здоров’я, фіто дні, акції «Поміняй цигарку на цукерку», 
«Ми є те, що ми їмо» тощо; 

 керівники груп проводять туристичні походи вихідного дня; 
 організовано співпрацю з центром медичної допомоги підліткам та молоді 

«Клініка, дружня до молоді» (проведено лекції та консультації з медичних 
та психологічних  проблем). 

 
 


	- Обласну науково-практичну конференцію «Технічна творчість студентів як засіб формування конкурентноспроможного фахівця», 31.03.2021 р.;
	- ОМО викладачів інформатики та комп’ютерних дисциплін «Дистанційне навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти», 20.10.2020 р.

