
Вінницький торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету 

Здобутки та проблеми 2019-2020 н.р. 

1. Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ - це сучасний 

освітнього закладу, оснащений новітніми навчальними технологіями, який 

готує кваліфікованих фахівців для різних сфер економіки. 

У 2019-2020 навчальному році викладачі та студенти продовжували 

активно здобувати суттєві перемоги у інтелектуальних, наукових, науково-

технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсах, змаганнях та 

олімпіадах: Золота медаль за проект на Одинадцятій міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті» з теми «Модель діджиталізації сучасного 

закладу фахової передвищої освіти - Вінницького торговельно-економічного 

коледжу як креативного освітнього простору»; золота та три срібні медалі у 

VI Міжнародному кулінарному фестивалі BestcookFest - 2019; два третіх 

місця у VII Всеукраїнському студентському конкурсі торговельної реклами в 

КНТЕУ; одне друге та два третіх місця у V Всеукраїнській інтернет-олімпіаді 

«На урок» з української мови та літератури. 

Коледж має іменних стипендіатів: Верховної Ради України - 1, 

Президента України - 2, Вінницької облдержадміністрації та обласної ради - 

2,  Вінницької міської ради - 2. 

2. ВТЕК КНТЕУ продовжує впроваджувати систему управління якості 

освіти. З метою дотримання викладачами та студентами академічної 

доброчесності створено інституційний репозитарій для постійного зберігання 

та накопичення результатів наукових досліджень педагогічних працівників та 

здобувачів освіти.  

Проведено відкриті зустрічі зі стейкхолдерами та визначено основні 

напрямки освітньої діяльності ВТЕК КНТЕУ для підготовки 

конкурентноздатного фахівця. Результатом стали оновлені навчальні плани 

та освітні програми з усіх спеціальностей у відповідність до виданої ліцензії 

на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої та вищої 

освіти.  

Освітній процес забезпечується якісними та сучасними навчально-

методичними матеріалами, при розробці яких враховується місце навчальної 

дисципліни в логічно-послідовній схемі її вивчення.  

3. Діяльність коледжу у 2019-2020 н.р. була спрямована на 

впровадження в освітній процес положень Законів України: «Про фахову 

передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про освіту», виконання завдань, 

передбачених стратегією розвитку ВТЕК КНТЕУ на 2019-2025 рр.                                                         

 Переоформлено ліцензію на здійснення освітньої діяльності у сфері 

фахової передвищої освіти та відкрито ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти.  

Педагогічної радою затверджено 51 оновлене Положення ВТЕК 

КНТЕУ, які регулюють його діяльність, вдосконалюють систему управління 

та забезпечують якість освітнього процесу, в зв’язку з веденням в дію 

вищезазначених законів. 



4. Кадровий склад циклових комісій відповідає Ліцензійним умовам 

щодо здійснення освітньої діяльності. За 2019-2020 навчальний рік пройшли 

підвищення кваліфікації всі педагогічні працівники коледжу: на кафедрах 

КНТЕУ, ВТЕІ, 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.  

Адміністрацією коледжу постійно ініціюється поліпшення якісного 

складу циклових комісій. Акцентується увага на навчанні в аспірантурі 

КНТЕУ та здобутті наукового ступеня педагогічними працівниками коледжу.  

 

Склад педагогічного колективу ВТЕК КНТЕУ 
Показники 2018/2019 2019/2020 Відхилення, абсол. 

Чисельність 

педагогічних 

працівників 

56 61 +5 

з них: викладач-

спеціаліст вищої 

категорії 

36 38 +2 

викладач-методист 20 19 -1 

кандидатів наук 2 10 +8 

 

Троє викладачів-аспірантів пройшли попередній захист, але захист 

перенесено в зв’язку з карантином.  

Щороку проводиться рейтингове оцінювання педагогічних працівників. 

В коледжі працюють 10 кандидатів наук, з них троє – доценти. Значно 

поліпшився якісний склад педагогічних працівників: з 61 особи - 38 мають 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 18 - педагогічне 

звання «викладач-методист». 

7. Стан роботи з ліцензування й акредитації у ВТЕК КНТЕУ:  
Отримано ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти за спеціальностями:  

- 035 «Філологія» - початковий рівень (короткий цикл);  

- 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем; 

Отримано ліцензії для провадження освітньої діяльності у сфері 

фахової передвищої освіти за спеціальностями:  

051 Економіка;                                 

035 Філологія; 

073 Менеджмент. 

Переоформлено ліцензію про надання освітніх послуг за рівнем 

позашкільної освіти на безстрокову в зв’язку зі збільшенням ліцензійних 

обсягів, враховуючи терміни навчання. 

Розроблено нові освітні програми та профілі спеціальностей на 2020-

2021н.р. 

 

 



 

Кількість спеціальностей та освітніх програм ВТЕК КНТЕУ  

Навчальний рік 2019/2020 2020/2021 Темп росту,% 

Кількість 

спеціальностей 

6 9 50 

Кількість освітніх 

програм 

6 14 133 

 

8. Результати роботи по формуванню контингенту студентів. 

У ВТЕК КНТЕУ успішно пройшла вступна кампанія 2019 року. До 

коледжу вступило 215 студентів, з них: на денну форму навчання – 175 осіб, 

в тому числі за спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» - 39 осіб, «Фінанси, банківська справа і страхування» - 15, «Облік 

і оподаткування» - 27, «Харчові технології» - 43, «Готельно-ресторанна 

справа» - 30, «Туризм» -21; на заочну – 40 студентів спеціальності «Харчові 

технології». 

Розроблено і затверджено Правила прийому на навчання до ВТЕК 

КНТЕУ у сфері вищої та фахової передвищої  освіти на 2020 р. 

В коледжі створена робоча група з профорієнтаційної роботи, яка 

постійно відшуковувала нові методи і підходи щодо формування 

студентського контингенту. Протягом 2019-2020 н.р. проведено 

фотовиставка до Дня міста (подія висвітлювалась на 3-х місцевих 

телеканалах); День гостинності, який відвівало більше 400 гостей; 

продовжено практику проведення майстер-класів професійного спрямування 

в загальноосвітніх закладах області; для учнів 8-11 класів проведено 

віртуальний конкурс «Креативний комерсант», івенти в межах роботи 

«English speaking club»; під час осінніх канікул в школах проведено акцію 

«Відчуй себе студентом ВТЕК КНТЕУ»; на сайті коледжу постійно 

оновлювалась інформація для майбутніх вступників; активно 

використовуються соціальні мережі, де висвітлюються акції, челенджи та 

флешмоби, які проводяться ВТЕК КНТЕУ до пам’ятних та святкових дат. 

Працюють гуртки поглибленого вивчення предметів вступних 

випробувань для абітурієнтів, що допомагає майбутнім вступникам 

підготуватись до екзаменів, професійно зорієнтуватися у виборі майбутнього 

фаху.  

9. Організація й 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.  



В коледжі успішно діє впроваджена система дистанційної освіти через 

навчальний портал коледжу на базі платформи GoogleSite, сайти викладачів, 

електронну бібліотеку. 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. 

В навчальних кабінетах встановлено: 88  комп’ютерів, 9 ноутбуків, 8 

інтерактивних комплексів, кожен з яких складається з мультимедійного 

проектора, інтерактивної дошки та комп’ютера, 5 графопроекторів, 7 

телевізорів, лінгафонна гарнітура у комп’ютерно-лінгафонному кабінеті, 

відео- та аудіотехніка. 

Робочі місця обладнані ПК з доступом до мережі Інтернет, розміщені у 

спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних лабораторіях, лінгафонних 

кабінетах. Здобувачі освіти мають можливість використовувати прикладні 

ліцензовані програми та інформаційно пошукові системи: Мicrosoft Office, 

Microsoft Excel Microsoft Access, «Парус», «1С Підприємство 8.0», 

«Віртуальний студентський банк», «Medoc», «Законодавство України» тощо. 

10. Навчальний процес під час карантину у ВТЕК КНТЕУ 

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. 100% студентів коледжу залучено 

до дистанційної роботи з дисциплін, проходження практики, захисті 

курсових робіт. Крім того, викладачі проводять відеолекції та консультації 

для студентів в програмі онлайн відеоконференцій Zoom, створюють власні 

відеолекції.  

Щотижня проводиться адміністративна онлайн нарада, де 

обговорюються ефективність дистанційного навчання, успіхи студентів, 

проблемні ситуації та варіанти їх вирішення. За період дистанційної роботи 

проведено дві методичні та одна педагогічна рада, де було обговорено 

ефективність процесу проведення дистанційного навчання, затверджено 

тимчасовий порядок заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. 

У взаємодії з Радою студентського самоврядування коледжу було 

створено Google Form та проведено опитування студентів щодо 

дистанційного навчання у ВТЕК КНТЕУ. За результатами анкетування 

відбулася онлайн зустріч директора коледжу та студентів в соціальній мережі 

Instagram. 

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 ВТЕК КНТЕУ. 

11. Результати кваліфікаційних іспитів свідчать про достатній рівень 

знань та вмінь випускників ВТЕК КНТЕУ на рівні молодшого спеціаліста для 



подальшого виконання професійних обов’язків в різних сферах діяльності 

відповідно до спеціальностей.  

12. Державне замовлення та договори щодо підготовки фахівців у 

ВТЕК КНТЕУ за 2019-2020р. виконані на 100%. 

13 Зрушення у структурі підготовки фахівців відповідно до потреб 

ринку праці. У зв’язку з відтоком робочої сили за кордон роботодавці 

Вінницької області зацікавлені в практичному навчанні студентів коледжу та 

їх подальшому працевлаштуванні на своїх підприємствах.  У 2019-2020 н.р. 

ВТЕК КНТЕУ отримав значну кількість заявок від підприємств регіону щодо 

працевлаштування випускників. В поточному навчальному році оновлено всі 

навчальні плани, до розробки яких були залучені фахівці з підприємств-баз 

практики студентів коледжу та потенційні роботодавці.  

14. Організація практичної підготовки у Вінницькому торговельно-

економічному коледжі КНТЕУ набула нового змісту: оновлено бази 

практики, змінено форми обміну практичним досвідом через систему 

спілкування з роботодавцями та проведення майстер-класів від 

стейкхолдерів. 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 в 

готельно-ресторанних комплексах Болгарії. 

Під час карантину організовано та проведено всі види практики 

дистанційно. Були оновленні програми практики та завдання у відповідность 

до форми їх проведення. Успішно пройшли захисти та здача екзаменів по 

практичному навчанні за допомогою програми онлайн конференцій Zoom. 

15. Працевлаштування випускників. Щорічно в коледжі проводяться 

зустрічі з роботодавцями, ярмарки кар’єри, презентації компаній, 

проводяться спільні заходи із залученням фахівців Лівобережного 

міжрайонного центру зайнятості, Вінницького обласного молодіжного 

центру. В коледжі здійснюється інформаційно-рекламна робота з 

анонсування заходів, що проводяться на міському та регіональному рівнях у 

сфері працевлаштування. 

16. Розвиток освіти впродовж життя та одночасне здобуття другої 

освіти.  
За ступеневою освітою у ВТЕК КНТЕУ щорічно виконується план 

прийому на заочну форму навчання зі спеціальності «Харчові технології» на 

основі освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник». 

За стандартом професійно-технічної освіти студенти коледжу мають 

можливість отримати додатково до основної спеціальності професію: 

кондитера, кухара, продавця продовольчих товарів, продавця 

непродовольчих товарів, оператора, обліковця з реєстрації, адміністратора, 

секретаря керівника. 

З 2020 року випускники коледжів за галуззю знань 07 Управління та 

адміністрування зможуть продовжити навчання у ВТЕК КНТЕУ для 



отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 071 Облік і 

оподаткування (заочна скорочена форма).  

Здобувачі освіти коледжів, які успішно склали ДПА у формі ЗНО у 2019, 

2020 р., зможуть одночасно отримувати освіту у ВТЕК КНТЕУ за освітнім 

ступенем молодший бакалавр на вечірній формі навчання за спеціальністю 

035 Філологія. 

В навчальному закладі проводиться профорієнтаційна робота серед 

студентів випускних курсів щодо продовження навчання за ступеневою 

освітою в КНТЕУ та ВТЕІ КНТЕУ.  

17. Модернізація навчально-методичного забезпечення. Підготовлено 

робочі навчальні програми зі всіх дисциплін та спеціальностей згідно нових 

стандартів. Станом на 01.09.2019 р. НМКД оновлено за новітніми вимогами. 

Забезпеченість навчальною літературою складає 100%. Лекції 100% 

супроводжуються мультимедійними засобами навчання. Застосування 

інтерактивних технологій навчання стало пріоритетним в діяльності коледжу. 

Циклові комісії працюють над змінами НМЗД на 2019-2020 н.р. у зв’язку зі 

змінами ОПП. Видано 12 навчально-методичних посібників. 

18. Міжнародні зв’язки. Протягом 2019 р. студенти 2-3 курсів коледжу 

проходили практику на підприємствах готельного господарства Болгарії.  

5 листопада 2019 р. відбулась зустріч студентів коледжу з Гешо 

Любеновим, генеральним директором «THotels» з Болгарії, щодо 

можливостей проходження практики студентами ВТЕК КНТЕУ. Вже 

декілька років поспіль відбувається така співпраця з метою обміну 

практичним досвідом, підвищенням кваліфікації викладачів. 

Продовжено плідну співпрацю з Познанською школою банківської 

справи (Республіка Польща).  

19. Наукова робота. Наукова робота є одним з важливих напрямів 

роботи коледжу. Педагогічний склад колективу поповнився 8 науково-

педагогічними працівниками, 1 викладач отримав наукове звання доцента; 3 

викладачі отримали дипломи кандидатів наук; 3 викладачі пройшли 

попередній захист на кафедрах, 3 педагогічних працівників продовжують 

навчатися в аспірантурі.  

Коледжем організовано та проведено:  

- Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Сучасні 

тенденції виробництва борошняних кондитерських виробів» (5.12.2019 р.);  

- тижні циклових комісій соціальних дисциплін та харчових технологій; 

- обласне методичне об'єднання викладачів зарубіжної літератури. 

Педагогічні працівники брали участь в таких наукових заходах: 

- 24 конференціях (з них - заочно 17), опубліковано 41 тезу;  

- підготовлено до участі в наукових заходах 22 студенти; 

- проведено 15 майстер-класів із залученням фахівців-практиків; 

- здійснюють свою діяльність постійно діючі предметні гуртки  

- видано 12 навчально-методичних посібників. 

20. Організаційно-виховна робота. В коледжі протягом 2019-2020 н.р. 

оновлено зміст та підходи до роботи зі студентами щодо їх особистісного 



соціально зорієнтованого формування. Так, створено креативний простір для 

самореалізації молоді, фотозони в дворі коледжу, надано більше творчої 

свободи раді студентського самоврядування в реалізації їх прав та обов’язків, 

самовираженні, ініціативі тощо. 

Проведено низку заходів виховного спрямування: 

- Тиждень права та Тиждень безпеки дорожнього руху; 

- урочистості, присвячені Дню студента; 

- конкурс «ТНЕ BEST NEW STAR 2019»; 

- свято «Ой Андрію, Андрію, даруй нам надію!»; 

- зустріч студентів з героями АТО, присвячена Дню Захисника України; 

- захід пам'яті про кошового отамана Івана Сірка; 

- заходи до 86-річниці голодомору в Україні; 

- Всеукраїнський радіо диктант національної єдності; 

- Всеукраїнські конкурси з англійської мови «ГРИНВІЧ»; 

- Екскурсійні поїздки до Карпат та Європейських столиць;  

- Благодійні акції «Краплинки добра» для воїнів ООС та хворих дітей 

тощо. 

В фіналі КОЛЕДЖ-ЛІГИ КВК серед коледжів та технікумів м.Вінниці 

команда ВТЕКоледжу «Три мінуті сіре Део» посіла І місце. 

19.11.2019 р. студенти в рамках проекту «Студентська ліга 2019» взяли 

участь в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли», посівши 4 місце. 

Студенти ВТЕКоледжу долучалися до профорієнтаційної роботи, 

провели майстер-класи у ЗОШ міста та області: «Експрес метод визначення 

якості шоколаду», «Lifehac з медом», «Способи догляду за шкіряним 

взуттям», «Чайна церемонія», «Сервіруємо стіл правильно». 

3 грудня 2019 року для студентів коледжу проведено зустріч з лікарем 

Центру психологічної та медичної допомоги «Клініка, дружня до молоді». 

31 жовтня 2019 року відбулася зустріч з волонтерами Міжнародного 

благодійного фонду «Місія в Україну», головною метою їхньої роботи є 

допомога підліткам у кризових ситуаціях. 

26 грудня 2019 року радою студентського самоврядування проведено 

Kidsparty – новорічне свято для дітей та онуків працівників коледжу. 

В березні проведено свято краси та молодості – конкурс «МІС FIRST 

2020». 

Спортивно-масова робота. Цей напрям діяльності має як внутрішню 

спрямованість, так і зовнішню, що позитивно впливає на результати 

профорієнтаційної роботи, створення позитивного іміджу закладу.  

Протягом 2019-2020 н.р.: 

- проведено заходи до Дня фізичної культури та спорту: «День 

здоров’я», «Козацькі розваги»; 

- проведено внутрішню спартакіаду серед навчальних груп: 

легкоатлетичний крос, міні-футбол (юнаки), шахи та шашки, стрільба з 

пневматичної гвинтівки; 



- взяли участь у турнірі з міні-футболу серед дівчат – студентів 

структурних підрозділів КНТЕУ на честь студента ЖТЕК Черниша Олега, 

який загинув в АТО, посіли ІІІ місце; 

- взяли участь в обласній спартакіаді серед закладів фахової передвищої 

освіти: настільний теніс – дівчата (ІІІ місце), настільний теніс – юнаки, 

легкоатлетичний крос, греко-римська боротьба, шахи. 

21. Інформаційна політика коледжу реалізовується через офіційний 

сайт ВТЕК КНТЕУ, присутність в соціальних мережах, розміщення 

інформаційних матеріалів на міському сайті «MyVin», в міських та обласних 

періодичних виданнях, в закладах освіти, міському транспорті, участь у 

спеціалізованих заходах, виставках, фестивалях. 

22. Інформаційне забезпечення освітнього процесу. 

Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю коледжу, 

комплектується новими виданнями з усіх спеціальностей. Протягом 2019 

року книжковий фонд поповнився на 920 примірників навчальної, 

методичної, художньої літератури і складає 31780 примірників. Оформлено 

передплату періодичних видань на суму 18206 грн. Книжковий фонд 

бібліотеки внесений в комп’ютерну базу даних, активно використовується 

електронна бібліотека на сайті коледжу, забезпечено безоплатний доступ до 

мережі Інтернет. 

23. Розвиток і модернізація матеріально-технічної бази коледжу. 

Протягом 2019-2020 н.р. у ВТЕК КНТЕУ продовжено комплексні заходи 

щодо подальшого розвитку, зміцнення, створення сучасних умов для 

організації освітнього процесу:  

- оновлено парти в аудиторії № 4;  

-вжито заходів по підвищенню енергоефективності та тепло збереження; 

- підготовлено заклад до початку 2019-2020 н.р. та осінньо-зимового 

опалювального сезону; 

- очищено дах коледжу від сміття та каналізаційну трубу їдальні; 

- облаштовано нові навчальні аудиторії № 13 та № 50; 

- переобладнано барну стійку у їдальні; 

- оновлено вивіску на фасаді коледжу та зроблено її підсвітку; 

- в дворі коледжу створено квіткові фотозони та зону відпочинку; 

- поточні ремонти всіх приміщень навчального корпусу; 

- пофарбовано огорожу навколо приміщення коледжу; 

- виконано поточний ремонт житлових кімнат в гуртожитку; 

- обладнано нові душові кабіни в гуртожитку № 2; 

-  відремонтовано та пофарбовано службовий автомобіль; 

- оновлено програмне забезпечення (антивірус); 

- здійснено списання застарілої та непрацюючої техніки. 

Придбано: плитку, труби для водопостачання і каналізації в нові душові        

гуртожитку №2; канцелярські товари до нового навчального року; 

металопластикові балконні двері та вікна у гуртожиток № 2; 3 кондиціонери 

у їдальню та бібліотеку коледжу; господарські товари для поточних 

ремонтів; матеріали для ремонту приміщення креативного простору; 2 



мультимедійних проектора та принтер, кавоварка, навчальні меблі; книги; 

мікроскоп та прилади для фізичного вимірювання; послуги з обробки 

дерев’яних конструкцій даху адміністративного приміщення вогнетривкою 

сумішю та вогнегасники; інструменти та матеріали для ремонтно-

будівельних робіт, електричні лампочки та вимикачі; сантехніка в 

гуртожиток та їдальню, рекламна продукція. 

24. Фінансове забезпечення. В 2019 році незмінним пріоритетом 

Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ була своєчасна і в 

повному обсязі виплата заробітної плати, академічної та соціальної 

стипендій. Зокрема, у загальних видатках (18,3 млн. грн.) видатки на оплату 

праці з нарахуваннями становила 13,5 млн. грн., що склало 74% від загальних 

витрат коледжу. Упродовж року було заохочено 58% співробітників, які 

працюють на постійних засадах, зокрема, активних учасників наукових, 

громадських та інших заходів, за підготовку призерів Всеукраїнських 

олімпіад, організацію та проведення акредитації у розмірі 57,1 тис. грн. 

Протягом року було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення 

працівникам коледжу у сумі 254,6 тис. грн. та щорічну винагороду 

педагогічним працівникам у розмірі 160,6 тис. грн. Співробітникам, які 

опинилися у скрутному життєвому становищі, було надано матеріальну 

допомогу в розмірі 4,2 тис. грн. В повному обсязі забезпечено виплату 

академічної стипендії, на яку з державного бюджету було спрямовано 1,7 

млн. грн. Комунальні витрати склали 1,2 млн. грн., що становить 7,5% від 

загальної суми витрат коледжу. 

25. В коледжі створені умови для соціального захисту студентів:  

студентам-сиротам щомісячно виплачується компенсація на харчування за 

рахунок загального фонду (129,0 тис. грн.), на літературу та одяг (31,6 тис. 

грн); студенти пільгових категорій отримують соціальні стипендії; студенти, 

батьки яких є учасниками АТО/ООС сплачують за проживання в гуртожитку 

50% вартості; працює медичний пункт. 

26. Завдання колективу.  

1. Розширення ліцензованих обсягів шляхом відкриття нових спеціальностей 

у сфері фахової передвищої освіти. 

2. Покращення кадрового складу за рахунок викладачів, які мають науковий 

ступінь/звання, для виконання ліцензійних вимог провадження освітньої 

діяльності. 

3. Розширення географії співпраці з іноземними підприємствами, які 

забезпечують проходження практики студентів за кордоном. 

4. Реалізація проекту SMART-бібліотека ВТЕКоледжу. 

5. Відповідно до п.53 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

створити умови для отримання повноцінної освіти для осіб з особливими 

освітніми потребами.  

 

 

  

 


