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за результатами діяльності у 2016 році
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Звіт надано за 2016 рік, посаду директора ВТЕІ КНТЕУ обіймаю за
контрактом з 24 квітня 2014 року.
Керівництво інститутом здійснювалось на умовах, викладених у
контракті, у відповідності до чинного законодавства України, Статуту
КНТЕУ, Положення про інститут та наказами і розпорядженнями КНТЕУ.
В рамках реалізації державної політики у сфері вищої освіти Кабінетом
Міністрів України було прийнято такі концептуально важливі документи:
новий Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти;
Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти;
Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050
«Деякі питання стипендіального забезпечення» та № 1045 «Деякі питання
виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних
закладів»,
а також інші нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки
України в розвиток впровадження положень Закону України «Про вищу
освіту».
У відповідності до вищезазначених документів, було уточнено назви,
визначено місце, осучаснено зміст спеціальностей та спеціалізацій,
переглянуто плани підготовки ліцензійних справ. На виконання вимог нового
Переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, та з метою злагодженої роботи було удосконалено
організаційну структуру інституту.
Одним із пріоритетних завдань ВТЕІ КНТЕУ на 2016 рік було
впровадження й наступне підтримання на належному рівні системи
управління якістю (СУЯ). 22 червня 2016 року, після напруженої
кількамісячної підготовчої роботи та двох етапів сертифікаційного аудиту,
які засвідчили високий рівень управління освітньою діяльністю, в урочистій
обстановці колективу ВТЕІ КНТЕУ в особі директора інституту було
вручено сертифікат на систему управління якістю ISO 9001.
Вищим органом громадського самоврядування університету –
Конференцією трудового колективу КНТЕУ постійно оцінюється діяльність
керівництва університету у сфері забезпечення якості освітньої, наукової,
фінансово-господарської та інших видів діяльності вищого навчального
закладу.
У 2016 році відбулося 3 засідання Конференції трудового колективу
ВТЕІ КНТЕУ, на яких були прийняті важливі рішення щодо життєдіяльності
інституту, а саме щодо:
затвердження Правил внутрішнього розпорядку ВТЕІ КНТЕУ;

обрання виборних представників (делегатів) Конференції трудового
колективу ВТЕІ КНТЕУ;
обрання представників (членів) до вченої ради ВТЕІ КНТЕУ;
- внесення змін у складі Первинної профспілкової організації ВТЕІ КНТЕУ
та обрання заступника голови ППО;
оцінки підсумків роботи ВТЕІ КНТЕУ у 2015-2016 навчальному році
та завдання колективу інституту на 2016-2017 навчальний рік.
Вчена рада ВТЕІ КНТЕУ протягом 2016 року провела 10 засідань,
розглянула близько 80 питань, по яких прийнято конкретні рішення, зокрема
щодо:
обрання заступника голови Вченої ради ВТЕІ КНТЕУ;
затвердження регламенту Вченої ради ВТЕІ КНТЕУ;
затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2016-2017 н. р.;
затвердження програм вступних випробувань, програм, робочих
програм навчальних дисциплін, практик;
затвердження акредитаційних справ щодо підготовки фахівців
освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 6.030501 «Економічна
кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», 6.12.0101 «Готельно-ресторанна
справа», 6.140103 «Туризм», 6.030503 «Міжнародна економіка»; освітнього
ступеня «магістр» спеціальностей 8.03050901 «Облік і аудит», 8.0305401
«Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», 8.03050801
«Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)», 8.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної
діяльності)», 8.02030304 «Переклад»;
затвердження плану підготовки докторських та кандидатських
дисертацій викладачами інституту;
призначення студентам державної форми підготовки іменних
академічних
стипендій
Президента
України,
Вінницької
облдержадміністрації та Вінницької обласної ради;
результатів атестації студентів, які здобули освітній ступінь «магістр»
та «бакалавр» у І та ІІ семестрі 2015-2016 н. р.;
результатів навчання здобувачів вищої освіти у 2015-2016 н. р.;
затвердження Правил прийому до ВТЕІ КНТЕУ у 2017 році;
результатів фінансової діяльності інституту за 2015 рік та завдання на
2016 рік;
роботи Ради студентського самоврядування у 2015-2016 н. р. та
завдання на 2016-2017 н. р.;
затвердження Цілей у сфері якості ВТЕІ КНТЕУ;
затвердження плану проведення міжнародних, всеукраїнських та
вузівських науково-практичних конференцій, круглих столів професорськовикладацького складу ВТЕІ КНТЕУ на 2017рік;
затвердження плану проведення студентських наукових конференцій,
олімпіад, конкурсів, круглих столів у ВТЕІ КНТЕУ на 2017 рік;
затвердження плану видання монографій на 2017 рік; рекомендації до
видання підручників та навчальних посібників;
обрання на посади науково-педагогічних працівників;
затвердження графіків навчального процесу на 2016-2017 н. р.;

затвердження навчального навантаження по кафедрах інституту на
2016-2017 н. р.;
затвердження перспективного плану видання підручників та
навчальних посібників на 2017-2020 р. р.;
рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників;
обрання на посади науково-педагогічних працівників;
затвердження Порядку організації підготовки та проведення наукових
заходів у ВТЕІ КНТЕУ;
затвердження плану організаційно-виховних заходів на 2016-2017 н. р.;
затвердження плану проведення лекцій, майстер-класів, тренінгів,
семінарів за участю провідних вчених, науковців, фахівців-практиків на
2016-2017 н. р.;
затвердження плану НДР на 2017 рік;
затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань
переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного
замовлення у ВТЕІ КНТЕУ;
затвердження плану роботи Ради студентського самоврядування ВТЕІ
КНТЕУ на 2016-2017 н. р.;
звіту Відбіркової комісії ВТЕІ КНТЕУ за 2016 рік та завдань на 2017
рік;
затвердження положень, у тому числі:

Положення про факультет;

Положення про кафедру ;

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну
комісію з атестації у ВТЕІ КНТЕУ;

Положення про вчену раду ВТЕІ КНТЕУ;

Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності
здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів
вищої освіти у ВТЕІ КНТЕУ;

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої
освіти у ВТЕІ КНТЕУ;

Положення про систему оцінювання успішності навчання здобувачів
вищої освіти у ВТЕІ КНТЕУ;

Положення про робочу групу з питань комерціалізації об’єктів
інтелектуальної власності ВТЕІ КНТЕУ;

Положення про наукові школи у ВТЕІ КНТЕУ;

Положення про самостійну роботу студентів ВТЕІ КНТЕУ;

Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науковопедагогічних працівників;

Положення про відбіркову комісію ВТЕІ КНТЕУ;
внесено зміни до Положення про студентське самоврядування;
внесено зміни до Положення про порядок до конкурсного відбору
науково-педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ.
Інститут здійснює освітянську діяльність:
за освітнім ступенем «магістр» - за 11 спеціальностями
(20 спеціалізаціями): «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа
та страхування», «Маркетинг», «Економіка», «Менеджмент», «Публічне

управління та адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм»,
«Філологія»;
за освітнім ступенем «бакалавр» - за 13 спеціальностями (20
спеціалізаціями): «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та
страхування», «Маркетинг», «Економіка», «Міжнародні економічні
відносини», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування»,
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Харчові технології»,
«Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Право», «Філологія»;
Відповідно до нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
в закладах освіти, які вступили в силу з 01.01.2016, визнано ліцензованими на
освітню діяльність та акредитовано:
Код
Найменування
спеціальності
спеціальності
Перший (бакалаврський) рівень
1
035
Філологія
Акредитовано
2
051
Економіка
Акредитовано
3
071
Облік і оподаткування
Акредитовано
4
072
Фінанси, банківська справа Акредитовано
та страхування
5
073
Менеджмент
Акредитовано
6
075
Маркетинг
Акредитовано
7
076
Підприємництво, торгівля Акредитовано
та біржова діяльність
8
181
Харчові технології
Акредитовано
9
241
Готельно-ресторанна справа Акредитовано
10
242
Туризм
Акредитовано
11
281
Публічне управління та
Акредитовано
адміністрування
Другий (магістерський) рівень
1
035
Філологія
Акредитовано
2
051
Економіка
Акредитовано
3
071
Облік і оподаткування
Акредитовано
4
072
Фінанси, банківська справа Акредитовано
та страхування
5
073
Менеджмент
Акредитовано
6
075
Маркетинг
Акредитовано
7
076
Підприємництво, торгівля Акредитовано
та біржова діяльність
8
181
Харчові технології
Акредитовано
9
241
Готельно-ресторанна справа Акредитовано
10
242
Туризм
Акредитовано
11
281
Публічне управління та
Акредитовано
адміністрування

-

-

На початок 2016 року у Вінницькому торговельно-економічному
інституті навчалося 3452 здобувачів вищої освіти, а саме:
на денній формі навчання – 1741 особи, з них 1215 – за рахунок державного
бюджету, 526 – за умовами договору про навчання;
на заочній формі навчання – 1639 особи, з них – 541 – за рахунок державного
бюджету, 1098 – за умовами договору про навчання;
на вечірній формі навчання – 72 осіб, які навчалися за умовами договору про
навчання.
За календарний рік було відраховано з різних причин – 133 здобувача
вищої освіти, з них 55 навчалися на д.ф.н., 71– на з.ф.н., 7 – на в.ф.н.
У 2016 році здобули повну вищу освіту та отримали диплом
європейського зразка ВТЕІ КНТЕУ 903 особи з них 682 – отримали диплом
бакалавра, 103 – спеціаліста, 118 – магістра.
На кінець 2016 року у Вінницькому торговельно-економічному інституті
навчалося 3673 здобувачів вищої освіти, а саме:
на денній формі навчання – 1717 особи, з них 922 – за рахунок державного
бюджету, 795– за умовами договору про навчання;
на заочній формі навчання – 1864 особи, з них – 429 – за рахунок державного
бюджету, 1435 – за умовами договору про навчання;
на вечірній формі навчання – 92 особи, які навчалися за умовами договору
про навчання.
Наказом директора № 237 від 29.12.2015 р. було затверджено склад
відбіркової комісії. Наказом директора №236 від 29.12.2015 р. затверджено
технічний склад відбіркової комісії. Своєчасно призначені предметні
екзаменаційні комісії та комісії зі співбесіди (наказ №20 від 30.01.2016 p.),
фахова атестаційна комісія (наказ №21 від 30.01.2016 р.), апеляційна комісія
(накази №48 від 29.02.2016 р., №49 від 29.02.2016 p.).
Розроблено та затверджено плани роботи та засідань відбіркової комісії,
якими визначено основні напрями та форми її роботи. Хід виконання заходів
обговорювався на засіданнях відбіркової комісії, яких було проведено – 43.
Затверджено та видано програми вступних випробувань, розроблено
екзаменаційні білети та критерії перевірки до них, встановлено норми часу
для проведення вступних іспитів. Забезпечено таємне зберігання
екзаменаційних білетів.
Організовано навчання членів відбіркової комісії по вивченню
нормативних документів, Правил прийому до ВТЕІ КНТЕУ у 2016 році та ін.
З метою забезпечення якісного оформлення особових справ вступників
та кваліфікованої консультації вступників проведено навчання та атестацію
відповідальних за спеціальність та технічного складу.
Відповідно до наказу МОН від 05 липня 2016 року № 782 підготовлено
бланки документів, крім того, видано рекламні проспекти та інформаційні
матеріали різного характеру.
Здійснено інформаційне забезпечення вступної кампанії в Єдиній базі з
питань освіти (ЄДЕБО):

розміщено та верифіковано Правила прийому та інформаційні
таблиці до них (січень 2016);

введено пропозиції щодо максимальних обсягів державного
замовлення на денній формі навчання (лютий 2016);


створено пропозиції для вступу (червень 2016);

розміщено пропозиції щодо спеціальностей для прийому за
державним замовленням на денну та заочну форму навчання (червень 2016);

сформовано та верифіковано зведену відомість слухачів
довузівської підготовки, які мають спеціальні права щодо вступу на
спеціальність «Харчові технології» (липень 2016);

друк документів (заява, опис особової справи, розписка в
отриманні документів, журнал реєстрації вступників, аркуш результатів
вступних випробувань, екзаменаційні відомості вступних випробувань,
списки рекомендованих осіб, накази на зарахування) (липень 2016).
Оновлено документи, які регулюють прийом вступників на умовах
контракту, з планово-фінансовим відділом.
Складено та затверджено розклади проведення вступних випробувань.
Створено консультаційний центр при відбірковій комісії для надання
допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі з метою
забезпечення впровадження електронної реєстрації заяв вступників на участь
у конкурсі з наступним поданням документів на паперових носіях.
Забезпечено інформування вступників та їх батьків, громадськість щодо
вступу до ВТЕІ КНТЕУ шляхом оприлюднення інформації на стендах,
офіційному веб-сайті ВТЕІ КНТЕУ.
До відбіркової комісії інституту у 2016 році подано на всі освітні
ступені, ОКР 5457 заяв (у 2015 році – 5330).
До інституту у 2016 році на всі рівні та форми навчання зараховано
осіб 1188 (у 2015 році – 1320). З них: І курс денної форми – 320 (у 2015 році –
425); І курс заочної форми – 33 (у 2015 році – 47 особи); ІІІ курс денної
форми – 33 (у 2015 році – 42); І курс вечірньої форми – 10 (у 2015 році – 16
осіб); заочна зі скороченим строком підготовки – 319 (у 2015 році – 253);
магістр денної форми – 90 (у 2015 році – 166); магістр заочної форми – 331 (у
2015 році – 211); магістр вечірньої форми – 13 (у 2015 році – 20) осіб;
спеціаліст заочної форми – 40 (у 2015 році – 132).
Бакалаврат першого курсу денної форми навчання представлений 17
областями (Вінницька – 216, Хмельницька – 16, Житомирська – 16,
Черкаська – 14, Дніпропетровська – 6, Київська – 5 та інші). З Вінницької
області ми маємо представників з усіх 27 районів, серед яких переважають
вступники Шаргородського, Теплицького, Жмеринського районів.
Найменший прохідний бал зафіксовано на спеціальності «Харчові
технології», який становить 149,25, найвищий прохідний бал на
спеціальність «Готельно-ресторанна справа» – 173,65. Найбільший
максимальний бал на спеціальність «Готельно-ресторанна справа» – 178,4.
Загальний конкурс становив 13 осіб на одне місце (у 2015 році – 7).
Найбільший конкурс зареєстровано на спеціальність «Публічне управління
та адміністрування», який становив 27,9, найменший – на спеціальність
«Облік і оподаткування» (8,39).
Особлива увага надавалась особам, які зараховувались до інституту за
квотами. З цієї категорії вступників навчається 3 дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування.
За зверненням до Міністерства освіти і науки було додатково виділено
28 місць для осіб, які мають наступні спеціальні права:


діти, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції –
1;

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення – 16;

учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення – 7;

діти, позбавлені батьківського піклування – 1;

інваліди війни – 1;

діти з багатодітних сімей – 2.
Направлення від Пенсійного фонду України отримали 4 абітурієнти. З
них стала студенткою першого курсу денної форми навчання 1 особа.
За ступеневою освітою зараховано 825 осіб (у 2015 році – 807 осіб).
Частки
серед
зарахованих
осіб
зазначеного
контингенту
розподіляються наступним чином, зараховані на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – 5% (40 осіб), ступенів
«бакалавр» та «магістр» становить відповідно – 43% (352 осіб) та 52% (433
особи).
Кількість зарахованих на ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня
«бакалавр» становила 33 особи ( у 2015 році – 42 особи).
У поточному році контингент зарахованих осіб на заочну форму зі
скороченим строком навчання склав 319 осіб, що на 66 більше, ніж у
минулому.
Адміністрація, деканати, кафедри, відділи та центри у 2016 році
здійснювали постійну роботу щодо закріплення позитивних тенденцій у
зміцненні кадрового потенціалу. Насамперед увага приділялася поліпшенню
якісного складу науково-педагогічних працівників, підвищенню кваліфікації
викладачів, опануванню ними новітніх навчальних технологій, створювалися
сприятливі умови для наукового зростання.
Показники кадрового складу інституту відповідають структурі та
умовам функціонування вищого навчального закладу та забезпечують якість
освітньої діяльності на рівні державних вимог.
Протягом звітного періоду у ВТЕІ КНТЕУ працювало 160 штатних
викладачів, серед них 18 докторів наук (12 професорів) та 107 кандидатів
наук (66 доцентів). З 21 сумісника – 2 доктори наук (2 професори), 12
кандидатів наук (5 доцентів). Кількісні підрахунки показують, що питома
вага штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями в
інституті – 78,12%. Інформацію про якісний склад кафедр було розміщено на
офіційному сайті інституту.
9 викладачів (Замкова Н.Л., Бондаренко В.М., Іваницька Н.Б.,
Штифурак В.Є., Денисюк О.М., Авксентюк Б.П., Власенко В.В., Власенко
І.Г., Пуздимір М.І.) поєднують наукову, навчальну, організаційно-методичну
діяльність з роботою у науково-методичних радах міністерств,

спеціалізованих вчених радах.
В
інституті
велика
увага
приділяється
підвищенню
кваліфікації/стажуванню науково-педагогічних працівників. Питання
формування
нових
умінь,
вдосконалення
існуючих
фахових
компетентностей, опанування інноваційних технологій, методів, засобів
навчання, вивчення педагогічного досвіду інших ВНЗ, особливостей роботи
підприємств та організацій є одним з найважливіших напрямків у роботі
ВТЕІ КНТЕУ. Протягом звітного року свій професійний рівень завдяки
проходженню стажування на кафедрах КНТЕУ, у ВНЗ м.Вінниця та на
підприємствах і в установах Вінницької області підвищили близько 40
викладачів. Як результат стажування, розроблялися навчально-методичні
матеріали, які дозволяють оптимізувати освітній процес.
Роботу Школи педагогічної майстерності, що функціонує у ВТЕІ
КНТЕУ, у 2016 році було спрямовано на вдосконалення методики
викладання та підвищення педагогічної майстерності викладачів шляхом
використання сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик
навчання у навчальному процесі.
У 2016 році відбулось 3 засідання Методичної ради ВТЕІ КНТЕУ, до
порядку денного яких увійшло 12 питань.
Науково-дослідна робота, що виконується в межах робочого часу
викладачів в інституті відповідає державній науковій, науково-технічній та
інноваційній політиці України, інтеграції вищої освіти до європейського
науково-освітнього простору.
Протягом звітного року колектив ВТЕІ КНТЕУ співпрацював у межах
укладених договорів із 142 (128 у 2015 році) підприємствами, установами,
вищими навчальними закладами та із 115 навчальними закладами поза
договорами. Кількість укладених нових договорів про співробітництво в
2016 році – 52, що на 14 договорів більше, ніж у 2015 році, угод про
співробітництво – 115 (нових – 15).
У 2016 році в інституті виконувалося 33 кафедральних (ініціативних)
науково-дослідних роботи (з них 2 міжкафедральних та 1 – дослідження на
тему: «Інтегроване середовище автоматизації обліку навчального процесу» за
грантовою угодою на замовлення Вінницької ОДА, Вінницької обласної
Ради).
Молоді викладачі інституту брали участь у конкурсному відборі
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок
молодих учених, що виконуються за рахунок загального фонду державного
бюджету: секція - «Економічні перетворення», назва проекту - «Краудсорсинг
в управлінні потенціалом підприємства» (керівник – к.е.н., доцент
Шарко В.В.).
Продовжується робота щодо комерціалізації наукових досліджень. За
звітний період виконувалося 13 НДР за кошти замовників на суму 11333,0
грн., відповідно у 2015 р. – 14 робіт на суму 10845,0 грн. Загалом, сума
надходжень за виконання НДР у 2016 році становила 51333,0 грн. (в т.ч.
40,0 тис. грн. отримано за Грант Вінницької обласної Ради, Вінницької
ОДА).
У 2016 році створено 31 вид науково-технічної продукції (27 методів,
теорій; 1 нова техніка; 1 технологія (заявка на патент на корисну модель), 2 –

інше (заявка про реєстрацію авторського права на твір «Інтегрована система
«ДІЯ», свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір); впроваджено у
виробництво - 1 (нова техніка); у навчальний процес – 29 (27 – методів,
теорій, 1 (нова техніка), 1 – інше (Свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір).
Розроблено промислові зразки і впроваджено: у виробництво нову
техніку (виготовлено 12 пресів різної продуктивності (від 0,1 до 2,5 л за
один робочий хід), які використовуються підприємцями для переробки
сировини на готові функціональні продукти (олію горіха волоського та
горіхове борошно) для ПП «Їжа богатирів; у навчальний процес (викладання
дисциплін «Товарознавство (Харчові продукти»), «Товарознавство сировини,
матеріалів
та
засобів
виробництва»)
–
НДР
«Управління
конкурентоспроможністю підприємств» (довідка про впровадження від
03.11.2016 р.).
Протягом звітного року за результатами проведення винахідницької,
раціоналізаторської та патентної роботи подано 6 заявок, отримано одне
позитивне рішення, отримано 6 патентів на корисну модель, одне свідоцтво
про авторське право на твір «Комп’ютерна програма «Особистий кабінет
пацієнта медичної установи «My Medical Card («MyMC»)».
На базі ВТЕІ КНТЕУ в 2016 році проведено низку конференцій,
семінарів, круглих столів, зокрема: ІV Міжнародну науково-практичну
конференцію «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри
європейської інтеграції України» (18-20 травня, Вінниця-Львів. В роботі
конференції взяли участь більше 200 учасників, в т.ч. представники з
Польщі (м. Кельце), Румунії (м. Яси), Словаччини (м. Кошице) та 14 вищих
навчальних закладів України).
Загалом, кафедрами проведено 93 (у 2015 році - 85) наукових заходи, в
т.ч. лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів за участі провідних вчених,
науковців, фахівців-практиків, тематика яких присвячена актуальним
питанням національної економіки, фінансів, обліку, контролю, ефективного
менеджменту та маркетингу в сучасних економічних реаліях України та
пов’язана з науковими дослідженнями викладачів і студентів (у 2016 р. – 49).
В роботі семінарів взяли участь керівники підприємств, висококваліфіковані
фахівці-практики, студенти магістеріуму.
З нагоди відзначення 70 – річчя КНТЕУ на базі ВТЕІ було проведено 37
заходів, в т.ч. науково-практичні конференції, круглі столи, конкурси, лекції,
майстер-класи, засідання наукових гуртків тощо.
У третьому модулі проекту, який реалізується КНТЕУ за підтримкою
Європейського Союзу в рамках грантової угоди «Поглиблена та
всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та
недоліки для українського суспільства» «Deep and comprehensive free trade
agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society»
562453 – ЕРР – 1 – 2015 – 1 – UA – EPPJMO – MODULE, брали участь 72
представника органів місцевого самоврядування, бізнес-структур, вищих
навчальних закладів різного рівня акредитації, в т.ч. 20 викладачів ВТЕІ,
студенти. Слухачі тренінгу успішно виконали програму та отримали
Сертифікати.
Було проведено 49 майстер-класів провідних вчених, науковців,

фахівців-практиків.
У звітному році викладачами кафедр інституту видано 15 монографій
загальним обсягом 72,24 друк. арк. в т.ч. дві одноосібних.
Молодими вченими видано 9 монографій обсягом 11,07 друк. арк.
Опубліковано 421 навчально-методичне видання загальним обсягом
1138,63 друк. арк. (у 2015 р. 357 одиниць обсягом 1101,25 друк. арк.).
З них: 4 навчальних посібники обсягом 45,48 друк. арк., один
підручник обсягом 7,2 друк. арк., 416 навчально - методичних видань (опорні
конспекти лекцій, методичні рекомендації, програми, робочі програми)
загальним обсягом 1084,95 друк. арк., що в порівнянні з 2015 роком на 67
одиниць більше (в друкованих аркушах на 182,26 більше).
Загальна кількість публікацій за 2016 рік становить 1367 обсягом
1554,11 друк. арк. Протягом звітного року науковцями інституту
опубліковано 946 наукових робіт обсягом 415,48 друк. арк.
Активно здійснювалась підготовка наукових статей і тез доповідей за
результатами проведених наукових досліджень, в т.ч. 607 наукових статей
обсягом 261,55 друк. арк., 302 тези доповідей обсягом 52,42 друк. арк., 13
брошур обсягом 16,33 друк. арк.
Значно збільшилась кількість статей, опублікованих у фахових
виданнях України: 221 стаття обсягом 106,09 друк. арк. (у 2015 році 179
обсягом 95,61 друк. арк.).
У 2016 році опублікована 81 наукова стаття у виданнях за кордоном
загальним обсягом 28,16 друк. арк., що в порівнянні з 2015 роком на 3
одиниці більше.
Видано 9 монографій за кордоном мовами Європейського Союзу
обсягом 12,94 друк. арк., в т.ч. молодими вченими - 4 монографії обсягом
4,25 друк. арк.
Кількість статей, опублікованих у виданнях, що входять до
міжнародних наукометричних баз даних становить 92 одиниці обсягом
40,88 друк. арк., в т.ч. 46 (13,4 друк. арк.) статей у фахових виданнях, що
зареєстровані у міжнародних наукометричних базах даних.
У наукометричній базі Scopus – 11 статей обсягом 5,98 друк. арк., що в
порівнянні з 2015 роком на 2 одиниці (на 2,18 друк. арк.) більше.
Опублікована одна стаття у наукометричній базі Web of science та одна
стаття у журналі з імпакт-фактором (Польща, East European Scientific Journal
(Warsaw, Poland) #11, 2016 Імпакт-фактор - значення 0,572).
Молодими вченими у зарубіжних виданнях опубліковано 23 статті,
обсягом 6,88 друк. арк.; у виданнях, що входять до наукометричних баз
даних – 44 статті, обсягом 17,38 друк. арк.; у наукометричній базі Scopus
– 4 статті обсягом 2,61 друк. арк., одна стаття у журналі з імпакт-фактором.
У фахових виданнях молодими вченими опубліковано 77 статей обсягом
37,32 друк. арк.
Загалом, молодими вченими опубліковано 203 статті, обсягом 84,74
друк. арк.
В інституті працюють викладачі, які мають значні наукові здобутки не
лише в Україні, але й за кордоном.
Д.т.н., проф. Авксенюк Б.П. - h індекс (індекс Хірша) 4, кількість
цитувань – 42 у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; Google

Scholar - h індекс 12, кількість цитувань – 343.
У пошуковій системі Google Scholar – викладачі мають здобутки
(найбільш значимі): Ліщинська Л.Б., д.т.н. - h індекс 7, кількість цитувань
152; Власенко В.В., д.б.н. - h індекс 6, кількість цитувань 147; Іваницька
Н.Б., д.філол.н.- h індекс 5, кількість цитувань 46; Романовська Ю.А., к.е.н.h індекс 5, кількість цитувань 112; Нікітішин А.О., к.е.н. - h індекс 5,
кількість цитувань 78; Яремко С.А., к.т.н. - h індекс 4, кількість цитувань 40;
Буга Н.Ю., к.е.н. - h індекс 4, кількість цитувань 49.
Велика увага в інституті приділяється підготовці дисертацій. Протягом
звітного періоду 46 викладачів інституту виконували дисертаційні
дослідження: 7 викладачів працювали над докторськими,
39 – над
кандидатськими дисертаціями.
За 2016 р. викладачами інституту захищено 2 докторських та 12
кандидатських дисертацій.
Отримали вчені звання: професора – Бондаренко В.М., Денисюк О.М.;
доцента – 6 викладачів (Бондар М.В. Гнидюк І.В., Коцеруба Н. В., Половенко
Л.П., Степова С.В., Сусіденко Ю.В.).
Протягом звітного періоду різними формами науково-дослідної роботи
було охоплено 2055 студентів (у 2015 році - 1781 студент).
В інституті працюють 20 наукових гуртків та 7 дискусійних клубів. В
засіданнях наукових гуртків взяли участь 470 студентів та виступили з 351
доповіддю; в засіданнях дискусійних клубів взяли участь 129 студентів, які
виступили з 123 доповідями.
На конференціях різних рівнів студентами інституту зроблено 1359
доповідей, що на 164 доповіді більше, ніж у 2015 році.
У виконанні кафедральних НДР брали участь 66 студентів, що на 25
студентів більше, ніж у 2015 році.
Значно збільшилась кількість публікацій студентів за результатами
участі в конференціях різного рівня –1716 обсягом 358,25 друк. арк. (у
2015 р. - 1351 обсягом 335,56 друк. арк.), що на 365 одиниць (22,69 др. арк.)
більше, в т.ч. статей – 572 обсягом 169,65 друк. арк. З них опубліковано
одноосібних статей 489 обсягом 146,88 друк. арк., що на 53 статті більше, ніж
у 2015 році. Опубліковано тез доповідей – 1144 (188,6 друк. арк.), що на 371
одиницю більше (на 57,16 друк. арк. більше), ніж у 2015 році.
У 2015 році здійснено випуск п’яти збірників Вісника СНТ «ВАТРА»
з одноосібними статтями здобувачів освітнього ступеня «магістр», ОКР
«спеціаліст» та трьох збірників тез доповідей.
Дієвою формою роботи зі студентами є олімпіади з дисциплін та
спеціальностей. У 2016 році в інституті проведено 27 олімпіад, учасниками
яких були 813 студентів У II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з
17 спеціальностей та дисциплін, взяли участь 29 студентів. За результатами
участі отримано 12 грамот у різних номінаціях, один Диплом за II місце у
номінації «За глибоке розуміння демографічних проблем України», дві
Подяки,
сім
Сертифікатів.
Загалом
студенти
нагороджені 22
заохочувальними відзнаками.
Студенти ВТЕІ КНТЕУ брали активну участь у більш як 30
Міжнародних, Всеукраїнських та вузівських конкурсах.
Загалом, студенти інституту здобули: у Міжнародних та

Всеукраїнських конкурсах студентських НДР – 4 Дипломи (І-Ш ступенів), 20
Дипломів переможців в інших Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах та
40 заохочувальних нагород.
Студентів, що мають високі результати навчання та досягнення у
науковій діяльності було відзначено іменними стипендіями: Президента
України – 1, Верховної ради – 2, Вінницької обласної держаної адміністрації
та обласної ради – 3, Вінницької міської ради – 2.
Практика здобувачів вищої освіти є обов’язковою складовою
підготовки майбутніх фахівців та планомірною, цілеспрямованою діяльністю
щодо поглибленого здобуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та
набуття практичних навичок з обраного фаху.
Відповідно до потреб регіонального ринку праці, для забезпечення
якісної практичної підготовки здобувачів вищої освіти інститут різнобічно
співпрацює з організаціями, підприємствами, установами. З цією метою
ведеться постійна робота по укладанню довгострокових договорів з
провідними підприємствами міста та області різних напрямів діяльності. На
сьогодні укладено більше 70 договорів про співпрацю.
Для поглибленого закріплення теоретичних знань та практичних
навичок здобувачами вищої освіти випускових груп проводяться навчальні
тренінги на основі створення віртуальних підприємств та управління ними.
Левовою часткою в інституті залишається напрямок у спрямуванні
працевлаштування здобувачів вищої освіти та випускників для досягнення їх
кар’єрних цілей. Для більш тісного контакту між працедавцями та
випускниками інституту традиційно було проведено ярмарки вакансій
(квітень, листопад 2016 р.)
Протягом звітного року студенти інституту під керівництвом
координатора Ресурсного центру зі сталого розвитку к.е.н., доц.Махначової
Н.М. активно долучалися до заходів, організованих Проектом ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та відвідали низку семінарів,
тренінгів, де мали змогу дізнатись більше про написання грантових заявок і
залучення грантових коштів, командний менеджмент в системі державного
управління, лідерство та ролі в команді, а також отримали багато цінних
практичних порад. 30.03.2016 ВТЕІ КНТЕУ було урочисто нагороджено за
перемогу у конкурсі Ресурсних центрів, а саме: за здобутки першого року
діяльності та запропонований перспективний план на 2016 рік.
У жовтні на базі ВТЕІ КНТЕУ було організовано «Осінню школу
молодого лідера» для учнів шкіл м. Вінниці та Вінницького району.
В рамках роботи науково-консультативної студії «Бізнес-консультант»
протягом 2016 року було проведено більше 10 науково-практичних семінари
для населення м. Вінниці і Вінницької області, ділової еліти, практичних
працівників і фахівців різних галузей економіки (взяли участь близько 200
слухачів), на яких було висвітлено питання сучасної практики податкового
та фінансового контролю, сучасні особливості декларування громадян,
методика розробки програмного забезпечення для вирішення управлінських
задач, сучасні підходи до оцінювання вартості бізнесу, маркетингові
технології в умовах інноваційного розвитку бізнесу, актуальні зміни
законодавства у сфері підприємницької діяльності, та інші.

В умовах зростання наукової складової у підготовці сучасних
висококваліфікованих фахівців особливу роль відіграє бібліотека інституту,
яка є науковим, інформаційно-навчальним, культурно-освітнім підрозділом,
що сприяє розробці та впровадженню перспективних навчальних технологій,
створенню умов для ефективної наукової роботи та організації освітнього
процесу.
На 01.01.2017 р. фонд бібліотеки нараховує 231865 одиниць зберігання,
в тому числі 67332 наукових, 127631 навчальних, 688 електронних, 5488
літературно-художніх видань.
На 01.01.2017 року у фонді зареєстровано із можливістю доступу 754
назви електронних ресурсів.
Постійно оновлюються фонди з питань економіки, маркетингу, права,
менеджменту, бухгалтерського обліку, фінансів, зовнішньоекономічних
відносин, комп’ютерних технологій.
Враховуючи актуальність та затребуваність електронних ресурсів серед
студентів та викладачів, адміністрація інституту в 2016 році придбала
електронну базу навчальної та довідкової літератури видавничої компанії
«Центр учбової літератури». На сьогодні зібрання містить більше 900 назв
повнотекстових видань за різними тематиками: аудит, бухгалтерський облік,
менеджмент, маркетинг, фінанси, економіка, правова література. Доступ до
всієї збірки повних текстів видань можливий в локальній мережі інституту.
Виходячи із можливостей програмного забезпечення, працівниками
бібліотеки розроблено і впроваджено для роботи 4 бази даних (БД), а саме:
БД «Електронна картотека книгозабезпечення», «Читачі», «Праці викладачів
ВТЕІ КНТЕУ», «Профільний інформаційно-пошуковий тезаурус».
Інженерна частина бібліотеки постійно працює над належним
функціонуванням АБІС «УФД/Бібліотека» в локальній мережі бібліотеки та
інституту, забезпечує обслуговування комп’ютерної та оргтехніки бібліотеки.
Для ефективного пошуку інформації в усіх читальних залах бібліотеки
є вільний доступ до Інтернету через WI-FI.
Впродовж 2016 року ВТЕІ КНТЕУ продовжував свою міжнародну
діяльність, так у лютому студенти та викладачі інституту мали змогу
поспілкуватися із начальником Управління міжнародного співробітництва
Вінницької ОДА В.М.Мережком та Генеральним Консулом Республіки
Польща у м.Вінниці паном Томашом Олейнічаком; у березні відбувся
семінар-тренінг із залучення грантових коштів, проведений тренером Алі
Рашиді,
директором
Департаменту міжнародного співробітництва
(Folkuniversitetet, Швеція) та зустріч з координатором стипендіальної
програми німецької економіки для України Мартіном Ройтером; у травні
відбулась офіційна зустріч із делегацією Сьвєнтокшиського воєводства
Республіки Польща, на якій було представлено діяльність Центру
Волонтаріату у м.Кельце та студентської організації European Democrat
Students; у жовтні було підписано угоду з підприємством «Анімекс»
(м.Ополе, Польща) про співпрацю, спільні дії в сфері розвитку наукових
досліджень, стажування та практику студентів; у грудні відбувся майстерклас «Right Measurements» за участю викладача англійської мови Амбасади
США (м. Київ) Тадеуша Маклеарі.

Сучасною формою підготовки фахівців є міжнародне стажування, що
дозволяє отримати нові знання та навички, підвищити рівень володіння
англійською мовою, розширити світогляд. Відповідно до меморандуму між
Київським національним торговельно-економічним університетом і
Технологічним освітнім інститутом Центральної Македонії м. Серрас
(Греція), двосторонньої угоди про партнерство між КНТЕУ і навчальнотренінговою агенцією JobTrust м. Салоніки (Греція), угоди про співпрацю з
готельно-ресторанним комплексом «Дружба» (Деменівська долина,
Словаччина) здобувачі вищої освіти спеціальностей «Туризм», «Готельноресторанна справа» та «Харчові технології та інженерія» мають можливість
пройти міжнародну виробничу практику.
Окрім успішного навчання наші студенти не залишаються осторонь
проблем суспільства, є учасниками волонтерських рухів, творчо
розвиваються, підтримують здоровий спосіб життя.
Протягом 2016 року студентство інституту активно долучалося до
заходів, спрямованих на формування почуття патріотизму та національної
свідомості, бажання брати участь у розбудові своєї держави, неодноразово
брали участь у благодійних акціях по допомозі бійцям АТО. Здобувачі освіти
ВТЕІ КНТЕУ були активними учасниками благодійних акцій, що
відбувались у місті у 2016 році, а саме: «Студентська молодь Вінниці – за
чисте довкілля», акція до Дня пам’яті померлих від СНІДу, «Вінниця
біжить», «Молодь, допоможи героям АТО!». Неодноразово здійснювалися
поїздки з гуманітарною допомогою та розважальною програмою до
інтернатів та дитячих будинків Вінниччини.
Студенти та співробітники активно долучаються до донорського руху в
Україні. На адресу ВТЕІ КНТЕУ неодноразово надходили листи-подяки від
Вінницької обласної станції переливання крові за сприяння по залученню
співробітників та студентів до здачі донорської крові.
Творчі студенти мають змогу розвивати свої здібності в культурномистецькому відділі ВТЕІ КНТЕУ (займається майже
150 творчих
студентів), де щоденно керівники колективів проводять масові та
індивідуальні репетиції. Наймасштабнішими заходами були: «Студенти
мають таланти», «Міс Торговельно-економічного – 2016», «Фестиваль КВН
на Кубок Директора ВТЕІ КНТЕУ», «Дві зірки».
08.12.2016 на Фестивалі ІV сезону «Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора»
команда ВТЕІ КНТЕУ «Збірна Торгового» здобувала І місце, а команда
«Инструкция по выживанию» – ІІІ місце, що дозволило обом командам
продовжувати боротьбу за Кубок Ректора у півфіналі.
Протягом року студенти ВТЕІ КНТЕУ взяли участь та отримали
нагороди у чисельних інститутських, загальноміських та регіональних
спортивних змаганнях, а саме 1 місце у Кубку Вінницької області з легкої
атлетики у бігу на 400 м, 1 місце у Чемпіонаті України зі спортивного
орієнтування; 2 місце у Кубку Вінницької області з легкої атлетики у бігу,
2 місце у Чемпіонаті області з дзюдо серед юніорок до 21 року у ваговій
категорії 48 кг.
Студентське самоврядування ВТЕІ КНТЕУ є розвиненою, впливовою,
потужною, рушійною силою, що впливає на всі сфери життя інституту.

Представники РСС беруть участь у роботі вченої ради інституту, конференції
трудового колективу, стипендіальної комісії.
Усі сектори РСС у 2016 році вели злагоджену та продуктивну роботу.
Масштабним заходом, організованим Дебатним клубом ВТЕІ, було
проведення Студентської дебатної ліги-2016 у стінах нашого інституту. У
рамках проголошення року англійської мови в Україні, у 2016 році відбувся
запуск англомовного дебатного клубу Wordsmith debate club та проведено 2
англомовних засідання. Студентське наукове товариство «ВАТРА»
організувало Інтелектуальну гру «Економічний СтудТурнір», було
організовано V Всеукраїнську студентську конференцію, в рамках якої
проведено флеш-моб до 70-річчя КНТЕУ.
01.06.2016 з ініціативи студентського туристичного клубу ВТЕІ КНТЕУ
«Way to Freedom», 410 чоловік встановили рекорд України «Найбільший
живий герб України на Говерлі».
Популяризація ВТЕІ КНТЕУ здійснювалась через рекламні оголошення
в друкованих засобах масової інформації; обласне та міське радіомовлення;
телебачення; розміщення рекламних оголошень в міському громадському
транспорті. Презентували інститут на щорічній виставці «Європейська освіта
в Україні» в м. Вінниця. Усі події, що відбуваються у ВТЕІ КНТЕУ
висвітлюються на офіційному сайті інституту, у засобах масової інформації,
у соціальних мережах.
Згідно графіку проведення профорієнтаційної роботи ВТЕІ КНТЕУ
кафедрами інституту здійснено всі заплановані виїзди та проведено
презентацію інституту та спеціальностей у Вінницьких СЗОШ та ВНЗ І-ІІ р.а.
Агітбригадою інституту охоплено усі 27 районів Вінницької області. За
підтримки Вінницької ОДА та за участю представників Вінницького
регіонального центру оцінювання якості освіти, на базі ВТЕІ КНТЕУ
відбулись лекції-семінари на тему: «Особливості вступної кампанії 2016».
19.03.2016 було проведено День відкритих дверей ВТЕІ КНТЕУ.
У вересні 2016 року було створено Консультаційно-інформаційний
пункт ВТЕІ КНТЕУ на базі Рівненського коледжу економіки та бізнесу, а
також продовжили роботу Консультаційно-інформаційні пункт на базі
Бердичівського коледжу промисловості та Іллінецького державного
аграрного коледжу.
За сприяння Асоціації випускників та друзів ВТЕІ КНТЕУ у червні було
організовано зустріч випускників.
Керівництво інституту вживало необхідні заходи щодо забезпечення у
2016 році високої ефективності діяльності й стійкого фінансовоекономічного стану закладу. Зусилля спрямовувалися на збільшення обсягів
фінансування за рахунок пошуку і залучення додаткових джерел формування
інститутського бюджету, економне і раціональне його використання.
Обсяг фінансування інституту із загального фонду склав 23,9 млн. грн.
(61,3%), із спеціального фонду – 15,1 млн. грн. (38,7%). Порівняно з 2015
роком бюджет інституту збільшився на 3,3 млн грн.
Сформований бюджет інституту дозволив спрямувати на капітальні
видатки (капітальний ремонт, реконструкція, придбання обладнання тощо)
2,6 млн. грн., у тому числі із спеціального фонду Державного бюджету – 2,6
млн. грн.. це насамперед пов’язано із реконструкцією даху та капітальним

ремонтом системи теплопостачання навчального корпусу по вул. Театральна,
21, капітальним ремонтом ліфтів навчального корпусу по вул. Хмельницьке
шосе, 25, передплатою періодичних видань.
З метою забезпечення нормальної життєдіяльності інституту
профінансовано поточні видатки. Відповідно до законодавства здійснювалася
виплата заробітної плати, стипендій і соціального забезпечення здобувачів
вищої освіти. Фонд заробітної плати з нарахуваннями становив 22,1 млн.
грн., що більше, ніж у попередньому році на 2,4 млн. грн. Стипендіальний
фонд у 2016 році становив 7,4 млн. грн.
Керівництво та фінансові служби інституту забезпечували протягом
звітного року своєчасність розрахунків з бюджетом, державними цільовими
фондами, підприємствами, установами та іншими організаціями.
В інституті суворо забезпечується фінансова дисципліна, дотримується
чинне законодавство. ВТЕІ КНТЕУ своєчасно та достовірно звітує про
провадження своєї господарсько-фінансової діяльності.
Протягом звітного року удосконалювалася матеріально-технічна база
інституту, з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та
побуту студентів і співробітників. Проведено поточні ремонти в навчальних
корпусах №1; №2; № 4 та гуртожитку №1, благоустрій території біля
навчального корпусу№1. Виконано капітальний ремонт пасажирських ліфтів
в навчальному корпусі № 4. Завершено капітальний ремонт покрівлі та
системи опалення, проведено ремонт аудиторій, виготовлено технічний
паспорт на будівлю та розпочато оформлення земельної ділянки корпусу по
вул. Театральній, 21.
Інформація про результати діяльності інституту за відповідними
напрямами, виконання Статуту, планів прийому на навчання, показники
використання державного майна та інші показники надається КНТЕУ у
встановлені строки.
Замкова Н.Л. – доктор філософських наук, доцент, Заслужений
працівник освіти України, а також:
- член вченої ради Київського національного торговельно-економічного
університету;
- член методичної ради
Київського національного торговельноекономічного університету;
- член спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 із захисту докторських і
кандидатських дисертацій у Вінницькому державному педагогічному
університеті ім. М.Коцюбинського;
- член робочої групи з підготовки відповідних документів, пов’язаних зі
створенням «Агенції регіонально розвитку Вінницької області»;
- член Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку для
впровадження Проекту «Партнерство для розвитку міст» (рішення
Виконкому Вінницької міської ради від 11.02.2016 р. №266);

- член робочої групи з розроблення проекту регіональної програми
розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 рр.
(розпорядження голови Вінницької ОДА від 18.10.2016 р. №770);
- член редакційної колегії 2 фахових журналів – «Вісник КНТЕУ» і
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (ВДПУ
ім.М.Коцюбинського)» брала участь у редагуванні та рецензуванні
матеріалів.
02.09.2016 брала участь у IV Міжнародному інвестиційному форумі
«Вінниччина - бізнес в центрі України».
Упродовж
року
здійснювала
керівництво
кафедральною
держбюджетною темою «Лінгводидактичні основи формування іншомовної
професійної компетентності майбутніх фахівців економічної сфери:
теоретико-практичні виміри» (1 кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р.). За результатами
виконання I етапу науково-дослідної роботи підготовлено 4 наукові
публікації.
Результати участі у виконанні науково-дослідної роботи «Стратегії і
тактики
перекладацьких
практик
в
полікультурному
дискурсі:
комунікативно-прагматичний аспект» (1 кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р.)
(керівник – проф. Н.Б. Іваницька) відображено у 2 публікаціях.
Власні наукові інтереси сконцентровано на дослідженні міжмовних
відносин та міжмовної комунікації в широкому історичному контексті, в
демонстрації ролі націй, влади та різних її типів у формуванні сценаріїв
таких відносин.
Підтримую тісні наукові зв’язки з видатними вченими зарубіжжя та
України, із науковими центрами і кафедрами провідних університетів країни
через участь у наукових семінарах та проблемних групах, здійснення
рецензування наукових та науково-методичних видань.
Результати власних наукових досліджень, проведених у 2016 р.
відтворено в наукових публікаціях у фахових виданнях та апробовано на
конференціях. Упродовж звітного року взяла участь у роботі 22 науковопрактичних та методичних заходів різного рівня як безпосередньо, так і
дистанційно
Загалом за звітний період підготовлено 12 (5,85 ум. друк. арк.) одиниць
наукової та науково-методичної продукції, з них: колективна монографія –
0,97 ум. друк. арк., 2 наукові статті у фахових виданнях України –1,11 ум.
друк. арк., 1 стаття у закордонному виданні – 0,21 ум. друк. арк., 2 наукові
статті – 0,45 ум. друк. арк. та 3 тез (0,38 ум. друк. арк.), 2 з яких опубліковані
в зарубіжних виданнях (0,3 ум. друк. арк.). Крім того, видано 3 науковометодичних роботи (2,73 ум. друк. арк.): 1 навчальний посібник (особ. внесок
– 1,5 ум. друк. арк.), 2 програми – 1,23 ум. друк. арк.
У звітному році здійснювала керівництво науково-дослідною роботою
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» (ФІП-11м) і надавала
їм допомогу у підготовці наукових статей.
Є науковим керівником Василишиної О.В., яка працює над
дисертацією на тему «Формування професійних якостей майбутніх фахівців

економічного профілю при вивченні природничих дисциплін» на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 теорія і методика професійної освіти.
21-26.10.2016 проходила стажування в Празькому інституті підвищення
кваліфікації.
Указом президента №18/2016 «Про відзначення державними
нагородами України з нагоди Дня Соборності України» за значний особистий
внесок у культурно-освітній розвиток Української держави та багаторічну
сумлінну працю отримала почесне звання «Заслуженого працівника освіти
України».
Впродовж звітного року була нагороджена подякою від Федерації
професійних спілок України, почесними грамотами Вінницької обласної
державної адміністрації та обласної Ради.

Директор ВТЕІ КНТЕУ
27.01.2016

Н.Л. Замкова

