
Вінницький торговельно-економічний коледж  

Київського національного торговельно-економічного університету 

Здобутки та проблеми 2018-2019 н.р.   

 

Діяльність ВТЕК КНТЕУ спрямована на надання якісних освітніх послуг, 

що характеризується системним застосуванням інновацій в освітньому процесі, 

на базі дослідництва і творчого пошуку, з урахуванням реальних вимог ринку 

праці та створення умов для особистісного та професійного розвитку і творчої 

самореалізації кожного студента. 

1. Здобутки навчального закладу у методичній, науковій, технічній та 

іншій роботі  
ВТЕК 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, при розробці 

яких враховується місце навчальної дисципліни в логічно-послідовній схемі її 

вивчення. Планування навчально-методичного процесу здійснюється на основі 

затверджених навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей, 

оновлених ОПП. Педагогічної радою прийнято 5 Положень щодо забезпечення 

підвищення якості освітнього процесу та вдосконалення системи управління. 

Успішно проведено акредитацію освітньо-професійних програм за 

спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 181 «Харчові технології».  

Станом на 01.09.2018 р. НМКД оновлено за новітніми вимогами, 

вдосконалено навчальні програми, навчальні робочі програми. 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.   

Для вдосконалення системи самостійної підготовки студентів діє 

навчальний портал, електронна бібліотека, використовується онлайн-

тестування на базі платформи Гуглформ тощо. 

В спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях встановлено програмне 

забезпечення, яке сприяє виконанню навчального плану: Smartnotebook, Lingvo, 

Tellme Mo, граматичні тести, аудіо тексти; операційні системи Windows XP, 7, 

8, 10 (Proffesional) та пакет програм: Microsoft Office 2010, 2013, 2016 (Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, 

Microsoft Publisher), «Парус-Ресторан», «Парус-Готель», Total Commander; 

також первинні документи в електронному вигляді «Бланки бухгалтерського 

обліку для України» та інше; Віртуальний банк. Для контролю знань з різних 

дисциплін широко використовується програма Test-2W, Plikers, Kahoot. 

Обладнано три навчальних кабінети з комп’ютерним програмним 

забезпеченням для викладання дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки: «Парус», «J Парус», «R-Keeper»,. 1С:Бухгалтерія 8 для України, 



M.E.Doc (демоверсія), «Platevka», «1C 8.2 Підприємство», «Парус 7.4», «Парус-

підприємство 7.40». 

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. 

Проводяться професійні конкурси «Креативний комерсант», «Майстер-шеф», 

«Супер турагент», «Володар цифр». Традиційними і потужними є заходи в ході 

тижнів спеціальностей, різні види позанавчальної роботи. Важливим 

підґрунтям для формування професіонала-випускника є практика за кордоном, 

яку частина студентів проходить в готельно-ресторанних комплексах Болгарії. 

За підсумками проведення атестації педагогічних працівників у 2019 р.: 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» –                           

2 викладачам; 

- присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» - 1 викладачеві; 

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  

педагогічне звання «викладач-методист» – 1 викладачеві; 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» –                         

4 викладачам;  

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» –                         

2 викладачам. 

Видано такі навчальні посібники:  
№ 

за 

пор. 
Назва посібника 

Термін 

видання 
Викладач 

1.  
Робочий зошит з предмета «Фізика» 

Січень  

2019 р. 
Космина О.Л. 

2.  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гігієна і 

санітарія» для студентів спеціальності «Готельно-

ресторанна справа» 

Вересень 

2018 р. 

 

Січень 

2019 р. 

Кавун Ж.А. 
3.  Збірник тестів для підсумкового контролю знань студентів 

з дисципліни «Гігієна і санітарія» для студентів 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

4.  Навчальний посібник з дисципліни «Теоретичні основи 

товарознавства» для студентів спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Жовтень  

2018 р. 
Величко Л.В. 

5.  Навчальний посібник з англійської мови за професійним 

спрямуванням для студентів спеціальності «Харчові 

технології» 

Жовтень  

2018 р. 

Бондарчук А.А. 

Радудік О.Є. 

6.  Навчальний посібник з дисципліни «Основи психології» 

для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Грудень  

2018 р. 
Дудник Л.В. 

7.  
Збірник тестових завдань з всесвітньої історії 

Січень  

2019 р. 
Олійник А.В. 

8.  Конспект лекцій з дисципліни «Організація 

обслуговування в закладах ресторанного господарства» 

Січень  

2019 р. 
Матвієнко Л.А. 

9.  Навчальний посібник з дисципліни «Основи 

підприємницької та управлінської діяльності»   

Січень  

2019 р. 
Трубляк Г.М. 

10.  
Робочий зошит з дисципліни «Соціологія» 

Травень  

2019 р. 
Савлук Л.І. 



У Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ та 

Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі апробовано такі методичні 

розробки та отримано позитивні рецензії щодо впровадження описаних 

педагогічних ідей: 

- Дудник Л.В. - «Використання виробничих ситуацій при викладанні 

психології та етики» (Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж); 

- Величко Л.В.  - «Методика організації та проведення практичних 

занять з товарознавчих дисциплін» (ВТЕІ); 

- Трубляк Г.М. - «Використання методу тренінгу при викладанні 

менеджменту» (ВТЕІ); 

- Олійник А.В.  - «Інтерактивні форми роботи в процесі викладання 

соціально-економічних дисциплін» (Вінницький гуманітарно-педагогічний 

коледж); 

- Космина О.Л. - «Методи активізації пізнавальної діяльності студентів 

на заняттях з фізики» (Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж); 

- Кавун Ж.А. - «Використання методів активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів і використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на заняттях з природничих наук» (Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж). 

Організовано вивчення досвіду роботи викладачів у 2018-2019 н.р.: 

- циклова комісія торгівлі та підприємництва: Солоненко Л.М. – 

«Науково-дослідна робота студентів - як елемент підвищення фахової 

компетентності здобувачів освіти».  

- циклова комісія природничих дисциплін: Бас О.П. – «Впровадження 

сучасних інноваційних методів на заняттях з хімії». 

Протягом 2018-2019 н.р. у відповідності до Положення коледжу 

проведено конкурс «Педагогічний Оскар», визначено 10 переможців за 

номінаціями.   

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, 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; 

студенти проходять медичний огляд; працюють медичний пункт та спеціальні 

медичні групи. 

Соціальний захист трудового колективу: на преміювання витрачено 856 

тис. грн., що на 8% більше, ніж за минулий період; педагогічні працівники 

отримують матеріальну допомогу на оздоровлення. 

Перспективні плани у вирішенні соціальних питань: розвиток 

стимулювання діяльності педагогічних працівників та студентів за високі 

досягнення у роботі або навчанні (результативність виступів на олімпіадах, 

конкурсах, фестивалях, за дослідницьку, грантову та проектну діяльність). 

Протягом 2018-2019 н.р. проведено заходи щодо формування якісного 

контингенту студентів: дні гостинності; просвітницькі та спортивні заходи із 

учнями шкіл та ПТНЗ; спільні профорієнтаційні заходи із Вінницьким 



обласним центром зайнятості; участь у профорієнтаційній виставці до Дня 

Європи; розповсюдження інформації про навчання в коледжі та умови прийому 

у 2019 р. через ЗМІ та Інтернет, сайт коледжу, на якому працює інтерактивний 

он-лайн чат, блок соціальних кнопок, для розміщення інформації в соціальні 

мережі; організовано роботу груп з надання освітніх послуг за рівнем 

позашкільної освіти для майбутніх абітурієнтів; проведено майстер-класи: 

«Service-room» - методика обслуговування в ЗРГ; «Sveet art class» - творча 

майстерня техніки роботи з мастикою; «Вінниця Арт Тур»; фінансовий квест  з 

використанням програми Plickers; «Лайфак в парфумерії»; «Бізнес-

лабораторія»; «English Diving»; «Лабораторія алхіміків»; «Віртуальна подорож 

в 3-D окулярах»; «Креативна математика»; «Бухгалтерія – серце підприємства» 

тощо; віртуальний економічний квест «Фінансовий блокчейн» до Дня банкіра в 

Україні, заходи до Дня Захисту прав споживачів. 

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. Державною службою 

зайнятості коледж відібрано для організації професійного навчання в 2018 році 

безробітних за 8 спеціальностями. 

Інформаційна політика коледжу реалізовується через сайт ВТЕК, 

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. 
 

2. Участь та досягнуті здобутки у інтелектуальних, наукових, 

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

та олімпіадах  
№ за 

пор. 
Олімпіада /конкурс Зайняте місце 

1.  Десята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті-2018»   
Золоті медалі  

2.  Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019» 

3.  ІІІ етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед 

студентів коледжів та технікумів Вінницької області (20 жовтня 

2018 року) 

2 місце  

(23 бали із 24 

можливих)  

4.  Всеукраїнський студентський конкурс стартапів 

«TourSystemUkrChallenge»,  

(5 грудня 2018 року, КНТЕУ) 

2 місце  

5.  Міжнародний конкурс ресторанних технологій «ВеstCookFest 

2018» у м.Київ 
Золота медаль, 

2 срібних та 

бронзова медалі   

6.  Міжнародний кондитерський фестиваль «EXPO SWEET-2019» 

(Республіка Польща) 
Срібна та 

3 бронзових 

медалі 



7.  Конкурс «Кращий кухар-юніор Поділля – 2019» 1 місце  

2 місце 

8.  ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з харчових технологій (НУХТ, 

Київ) 
2 місце 

9.  VІ Всеукраїнський студентський конкурс торговельної реклами 

(листопад 2018 р., КНТЕУ) 
треті місця 

10.  Гранд-фінал ІІ Всеукраїнського конкурсу робіт талановитої 

молоді у сфері грошей та банківської справи у Київському НЕУ  

ім.В.Гетьмана. (15 травня 2019 року) 

1 місце  

3 місце  

11.  ІІІ Всеукраїнський конкурс «Податківець майбутнього» 

(11.05.2019 року) 

1 місце у І етапі 

12.  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

відділення економіки (базова дисципліна математики) (травень, 

2019) 

2 місце 

13.  Інтернет-олімпіада «На урок» з української мови та літератури  

(27 сертифікатів) 
Дипломи  

ІІ ступеня 

14.  Обласний Конкурс «Кращий за професією (економічні 

дисципліни)»  
3 місце 

15.  Обласний Конкурс науково-дослідних робіт з хімії    2 місце 

16.  Обласний Конкурс студентських проектів податкових реформ 2 місце 

3 місце  

17.  Обласна олімпіада з іноземних мов 2 місце  

18.  Обласна виставка технічної творчості Грамоти 7-ми 

викладачам і 

студентам 

19.  57 сезон Клубу веселих та найкмітливіших Кубок міського 

голови  

 

3. Міжнародна співпраця 

Протягом 2018-2019 рр. студенти 2-3 курсів коледжу проходять практику 

на підприємствах готельного господарства Болгарії. Продовжено плідну 

співпрацю між коледжем і Познанською школою банківської справи 

(Республіка Польща).  

 

4. Проведені конференції, симпозіуми 

Наукова робота є одним з важливих напрямів роботи коледжу. Коледжем 

організовано та проведено ІV регіональну науково-практичну конференцію 

«Актуальні проблеми використання інформаційних технологій в освітньому 

процесі коледжів і технікумів» (27 лютого 2019 року); обласні методичні 

об’єднання викладачів суспільних дисциплін (олімпіада з історії), викладачів 

хімії та біології (конкурс), 38 майстер-класів та тренінгів (в тому числі з 

запрошенням фахівців). Наукові публікації – 24, з них – 4 у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз даних. Викладачі та студенти 

взяли участь у 12 Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-

практичних конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах.  

Коледж формує репозитарій власних наукових та навчально-методичних 

матеріалів. 



5. Інноваційні проекти, що були розроблені та впроваджені 

Відзначені Золотими медалями проекти коледжу: на Десятій міжнародній 

виставці «Інноватика в освіті-2018» - з теми «Інтерактивні технології 

колективно-групового навчання з використанням прикладних комп’ютерних 

програм на заняттях іноземної мови за професійним спрямуванням» та Десятій 

міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019» - з теми «Використання 

Internetbot-додатків в освітньому процесі коледжів та технікумів».  

 

6. Оздоровлення студентів: 

 в коледжі працює фельдшерський пункт, який 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; 

 в коледжі обладнано тренажерну залу, де студенти під керівництвом 

викладачів фізичного виховання займаються фітнесом; 

 в 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; 

 студенти під керівництвом викладачів фізичного виховання мають 

можливість займатися плаванням в басейнах міста; 

 організовано співпрацю з центром медичної допомоги підліткам та молоді 

«Клініка, дружня до молоді» (проведено лекції та консультації з медичних 

та психологічних  проблем). 

 

7. Позанавчальна робота  

Проведено десятки відкритих позанавчальних / позааудиторних заходи: 

форуми, олімпіади, квести, круглі столи, майстер-класи та тренінги (в тому 

числі з запрошенням фахівців) тощо.  

Родзинкою стали конкурси «Кращий за спеціальністю», які 

організовується для студентів випускних груп з метою виявлення 

найуспішніших та найфаховіших: з фінансів, банківської справи та 

страхування; обліку й оподаткування; підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності , харчових технологій, туризму, готельно-ресторанної справи. 

Зацікавленість студентів покоління Z у предметах можливе через їх 

активну участь у позанавчальних заходах, які мають сучасні форми організації. 

Прикладом таких заходів у 2018-2019 н.р. стали: Регіональний круглий стіл  

«Реклама – двигун торгівлі», TED-конференція «Ideas Worth Spreading», круглі 

столи - «Знання іноземної мови як фактор успішного працевлаштування», 

«День безпечного Інтернету», «Всесвітній день заощаджень в Україні», тренінг   

«Складання балансу, як елемент методу бухгалтерського обліку» «Демократія 

очима молоді», «Культура України – спадкоємиця культури Київської Русі», 



веб-квест «Винаходи людства», інтелектуальна вікторина «Мистецтво 

бухгалтерії», ворк-шоп «Студентство на сторожі якості та безпечності товарів 

та послуг», ворк-шоп «Принади для покупців», майстер-класи – «Приготування 

кондитерських виробів», «Приготування корисних напоїв», «Дешевих кредитів 

не буває», «Визначаємо підробку харчових продуктів», «Оцінка якості засобів 

догляду за взуттям», «Визначаємо якість меду та сиру», «Визначаємо якість 

чаю», тест-контроль якості молочних продуктів, тренінг «Time management», 

«Освічений споживач – здоровий споживач», конкурс дослідницьких проектів 

«Моя спеціальність крізь призму історії Вінниці», дебатні турніри, тренінг з 

дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом», квест з 

фінансово-економічних, STEM – лабораторія з математики, STEM-лабораторія 

з фізики, STEM – лабораторія «Робототехніка з використанням LEGO", 

майстер-клас "Магія квітів», конкурс «Спідкуберів», ворк – шоп «Захисти свої 

права», цикл радіопередач «It is interesting to know», English Speaking Club, 

хімічний квест, тренінг-семінар «PO SUTI»,  тощо. 

Проведено декади циклових комісій, тижні – європейських днів торгівлі в 

Україні, консюмеризму, європейської демократії, туристичний фестиваль тощо. 

Належне місце займає фізичне виховання студентів. Працює три 

спортивних секції. Результати навчального року з фізичної культури та спорту: 
Змагання Зайняте 

місце 

Переможці  

Чемпіонат України з карате  

в м. Черкаси 
1 місце  Олійник Вадим (група 

ХТ-146), отримав 

путівку на Чемпіонат 

Світу 

XXVIII міжнародний турнір «Волинь зустрічає 

друзів» (29.03.2019 року)  
3 місце Команда дівчат 

коледжу  

Змагання з настільного тенісу за програмою 

Спортивних ігор України серед студентів 

коледжів   

2 

загальноком

андне місце 

студент групи  

ФБС-9  

Рубанов Максим 

Турнір з міні-футболу серед дівчат підрозділів 

КНТЕУ на честь пам’яті студента ЖТЕК 

Черниша Олега, який загинув в АТО (ЖТЕК)  

2 місце 

14 вересня 

2018 року 

 

Ігри співдружності серед структурних 

підрозділів КНТЕУ (24.05.2019) 
1 місце команда ВТЕК   

 

8. Виховна робота 
Виховна робота в коледжі є змістовною та різноманітною. Студенти 

коледжу входять до консультативно-дорадчого органу при голові ОДА - 

Студентська рада Вінниччини; розробляють та реалізовують проекти на 

міському рівні та входять до Молодіжної ради Вінниччини; активно 

займаються благодійною діяльністю та є членами Студентської Академії 

Волонтеріату.  

Проведено конкурси «Лідер року», «Проект року», «The best star», «Міс 

First-2019»; цикли заходів на виконання Національної програми патріотичного 

виховання молоді. 



Радою студентського самоврядування організовано благодійні акції та 

заходи: відвідування центру соціально-психологічної реабілітації «Добро»            

м.Вінниці з метою реалізації проектів: «Поділись любов'ю», «Добро 

починається з тебе», «Не будь байдужим», «Об'єднані любов'ю», «Let's help» та 

обласного пансіонату для людей похилого віку та осіб з інвалідністю м.Вінниці, 

м. Браїлів, до Дня Св.Миколая для дітей з неблагополучних сімей, тричі 

відвідано дитячий будинок «Гніздечко».  

Студенти взяли активну участь у міських заходах «Зроби місто чистим», 

«Дитинство – країна мрій», форумі Вінниччина «Молодіжна – ініціюй та дій» 

та у форумі студентського самоврядування Вінниччини, у гала-концерті під час 

святкування Дня Європи у Вінниці; VІ Фестивалі КВН за кубок ректора, іграх 

КВН серед коледжів міста 

В стінах коледжу також проводилася активна робота у різних напрямах 

виховання та спілкування: бесіда щодо протидії хабарництву, заходи до Дня 

рідної мови, «Брейн-ринг», квест до Дня студента, флешмоб до Дня Соборності 

«Ланцюг єднання», тренінг «Криголам» для налагодження дружніх стосунків 

між студентами нового прийому, флешмоб до Всесвітнього дня доброти, , 

фотовиставка «Студенти ВТЕК за здоровий спосіб життя», акція «Обміняй 

цигарку на цукерку». 

Підтримується тісна співпраця з Вінницьким торговельно-економічним 

інститутом, МПМ «Зоря», Вінницьким міським Центром художньо-

хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок», Вінницьким літературно-

меморіальним музеєм ім. М.М. Коцюбинського, де постійними учасниками 

заходів є студенти коледжу, Вінницьким державним академічним музично-

драматичним театром ім. М. Садовського. 

Студенти разом з викладачами подорожують Україною та Європою: 

щомісяця організовувалися екскурсії пам’ятними місцями Вінниччини, 

Карпатської України, країн Прибалтики та Скандинавії, Угорщини, Польщі, 

Австрії, Німеччини, Італії. 

 

9. Удосконалення матеріально-технічної бази коледжу 

Протягом 2018-2019 років продовжено комплексні заходи щодо 

подальшого розвитку, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази 

коледжу, створення сучасних умов для організації освітнього процесу: 

придбано за рахунок коштів загального фонду 27 системних блоків на суму 250 

тис. грн.; за рахунок коштів спеціального фонду зроблено поточний ремонт на 

суму 101 тис. грн. та закуплено обладнання й меблі на суму 39,9 тис. грн. для 

кабінету харчових технологій; закуплено багатофункціональний пристрій 

Canon, 2 кондиціонери, мультимедійний проектор, монітори, комунікатор, 

телевізор, програмні продукти, оновлено антивірусне програмне забезпечення.   

 

Директор коледжу        В.Є.Балицька 

 


