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Замкової Наталії Леонідівни за результатами діяльності
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Звіт надано за 2017 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, нормативної бази системи управління якістю, та
наказами і розпорядженнями КНТЕУ.
19.09.2017 працівники та студенти інституту брали активну участь у
виборах ректора Київського національного торговельно-економічного
університету. Високий показник підтримки виборцями — свідчення того,
численні здобутки Київського національного торговельно-економічного
університету за часів керівництва Анатолія Антоновича є показником його
вміння та знання, як зробити навчальний заклад прогресивним і сучасним.
Одним із пріоритетних завдань ВТЕІ КНТЕУ є підтримання на
належному рівні системи управління якістю (СУЯ), що має на меті поліпшення
в управлінні процесами, з яких складається діяльність інституту, вдосконалення
організації роботи персоналу та навчання здобувачів, покращення іміджу
навчального закладу щодо надання якісних освітніх послуг, зміцнення
конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг регіону та України загалом,
підвищення компетентності та задоволеності персоналу, удосконалення
інфраструктури ВНЗ тощо.
Впродовж 2017 року у ВТЕІ КНТЕУ відбулося 3 засідання трудового
колективу; 11 засідань Вченої ради інституту, на яких розглянуто більше 80
питань, ухвалено 6 положень (Положення про порядок призначення та виплати
соціальних стипендій студентам; Положення про систему рейтингової оцінки
діяльності науково-педагогічних працівників; Положення про систему
рейтингової оцінки діяльності студентів; Положення про дотримання
академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими
працівниками та здобувачами освіти; Положення про інституційний
репозитарій ВТЕІ КНТЕУ; Положення про Центр регіональних досліджень),
внесено зміни до 2 Положень (Положення про систему рейтингового
оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого
(магістерського) рівнів вищої освіти; Положення про порядок призначення та
виплати соціальних стипендій студентам), затверджено Етичний кодекс
здобувачів вищої освіти та Антикорупційну програму ВТЕІ КНТЕУ.
Рішенням вченої ради ВТЕІ КНТЕУ (24.04.2017) було затверджено норми
часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної
роботи науково-педагогічних працівників. Зокрема було встановлено, що

максимальне навчальне навантаження на 1 ставку науково-педагогічного
працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.
У 2017 році відбулося 3 засідання Методичної ради ВТЕІ КНТЕУ, до
порядку денного яких увійшло 14 питань.
19 грудня 2017 року відбулися Звітно-виборчі збори (конференція)
Первинної профспілкової організації.
Незмінним пріоритетом для керівництва інституту є своєчасна і повному
обсязі виплата заробітної плати та стипендій. В інституті суворо забезпечується
фінансова дисципліна, дотримується чинне законодавство. ВТЕІ КНТЕУ
своєчасно та достовірно звітує про провадження своєї господарсько-фінансової
діяльності. Вчасно здійснювалось нарахування і виплата заробітної плати,
стипендії, всіх соціальних виплат здобувачам вищої освіти з числа дітей – сиріт
та дітей позбавлених батьківського піклування.
По комунальних послугах у 2017 році МОН України профінансувало лише
теплопостачання, до того ж у розмірі 22,1 % від реальної потреби. Всі інші
видатки на комунальні платежі покриваються за рахунок спеціального фонду.
Однак, при зростанні тарифів нам вдалося досягти зменшення витрат на оплату
комунальних послуг. Цього вдалося досягнути за допомогою ефективного
використання ресурсів: промивка системи теплопостачання, заміна ламп
розжарювання на лед-лампи, встановлення лічильників та вчасна їх повірка,
раціональне складання розкладу та використання аудиторного фонду дозволяє
економити електроенергію (скасування 9 пари).
Інститут здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за
13 спеціальностями (18 спеціалізаціями), освітнього ступеня «магістр» - за 11
спеціальностями (18 спеціалізаціями) та освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» за 1 спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»
(1 спеціалізація «Державні фінанси»)
Відповідно до нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
в закладах освіти, які вступили в силу з 01.01.2016, у звітному періоді було
визнано ліцензованими на провадження освітньої діяльності (збільшення
ліцензійного обсягу) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за
спеціальностями: 08 «Право», 18 «Харчові технології та інженерія», а також
вперше ліцензовано спеціальність 126 «Інформаційні системи і технології».
Визнано акредитованими (повторна акредитація) за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»; за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями: 075 «Маркетинг»,
241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм».
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
РЦОЯО на базі ВТЕІ КНТЕУ відбувалися лекції-семінари на тему:
«Особливості вступної кампанії».

11 березня та 21 листопада було проведено Дні відкритих дверей ВТЕІ
КНТЕУ.
У звітному періоді продовжили свою роботу Консультаційноінформаційні пункти ВТЕІ КНТЕУ на базі Бердичівського коледжу
промисловості, Іллінецького державного аграрного коледжу, Рівненського
коледжу економіки та бізнесу. У квітні 2017 року було створено нові
Консультаційно-інформаційні пункти ВТЕІ КНТЕУ на базі Житомирського
торговельно-економічного коледжу КНТЕУ та на базі Хмельницького
торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Під час вступної кампанії 2017 року відбулися прийом заяв та документів,
співбесіди, вступні екзамени та конкурсний відбір для зарахування на навчання
вступників для здобуття ступеня «бакалавр», «магістр» та «спеціаліст». За
підсумками вступної кампанії 2017 до ВТЕІ КНТЕУ було подано 5198 заяв.
Зараховано: для здобуття ОС «бакалавр» - 1025 осіб, для здобуття ОС «магістр»
- 494 осіб. За результатами конкурсу на одне бюджетне місце ВТЕІ КНТЕУ
посів І місце серед ВНЗ Вінниччини (57,5 заяв на 1 бюджетне місце).
Протягом звітного періоду у ВТЕІ КНТЕУ працювало 150 штатних
викладачів, серед них 19 докторів наук (12 професорів) та 101 кандидат наук
(59 доцентів). З 13 сумісників – 8 кандидатів наук (2 доценти). Кількісні
підрахунки показують, що питома вага штатних викладачів з науковими
ступенями і вченими званнями в інституті – 80%. Інформацію про якісний
склад кафедр розміщено на офіційному сайті інституту.
8 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.)
поєднують наукову, навчальну, організаційно-методичну діяльність з роботою
у науково-методичних радах міністерств, спеціалізованих вчених радах.
Протягом звітного періоду колектив ВТЕІ КНТЕУ продовжував
вдосконалювати науково-педагогічну діяльність на основі освітнього,
наукового й інноваційного процесів і випереджаючого розвитку змісту
навчання до практики професійної діяльності, брав активну участь у
формуванні освітнього і дослідницького простору в регіоні та країні, сприяв
працевлаштуванню випускників в сучасному конкурентному середовищі.
Роботу Школи педагогічної майстерності при навчально-методичному
відділі було спрямовано на вдосконалення методики викладання та підвищення
педагогічної майстерності викладачів шляхом використання сучасних
інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у навчальному
процесі.
Зусилля науковців інституту були спрямовані на створення та сприяння
ефективної діяльності нових організаційно-економічних механізмів взаємодії
вищої школи з наукою, регіональними, обласними, міськими держустановами,
виробничими та торговельними підприємствами.
У 2017 році ВТЕІ КНТЕУ продемонстрував значні здобутки у своїй
науковій діяльності: викладачами інституту було захищено 2 докторські та 10
кандидатських дисертацій. Протягом звітного періоду 3 викладача працювали

над дисертаціями на здобуття наукового ступеня «доктор наук», 29 – над
дисертаціями на здобуття наукового ступеня «доктор філософії».
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.
У 2017 році в інституті виконувалася 31 кафедральних (ініціативних)
науково-дослідна робота (з них 1 міжкафедральних) та 2 – дослідження за
грантовими угодами на замовлення Вінницької ОДА, Вінницької обласної
Ради: 1) «Інтегроване середовище автоматизації обліку навчального процесу»
(сума гранту – 40 тис. грн); 2) «Інтерактивний освітній простір» (сума гранту –
35 тис. грн).
Відповідно до плану НДР на 2017 рік в поточному році було здійснено
впровадження результатів наукових досліджень та розробок на виробничих і
торговельних підприємствах та у навчальний процес ВТЕІ КНТЕУ. Здійснено
впровадження в практику 12 науково-дослідних робіт, завершених у 2016 році.
З метою апробації наукових розробок, обміну наукових досліджень за
звітний період в інституті на базі ВТЕІ КНТЕУ в 2017 році проведено низку
конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів, зокрема: V Міжнародну
науково-практичну конференцію «Соціально-політичні, економічні та
гуманітарні виміри європейської інтеграції України» (Вінниця-Закарпаття, 0709 червня 2017); V Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію
«Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»
(29 березня 2017 р.); ІІ науково-практичну Інтернет-конференцію з
міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології,
лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації (28 березня 2017 р.);
VІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Сучасний стан та
перспективи розвитку фінансової системи України» (14 червня 2017 р); ІV
Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Менеджмент ХХІ
століття: сучасні моделі, стратегії, технології» (16 жовтня 2017 р.).
23-24.11.17 на базі ВТЕІ КНТЕУ проходив Експортний форум «VinExport»,
організований Центром підтримки бізнесу у м.Вінниці (за підтримки
Європейського Банку Реконструкції та Розвитку).
У звітному періоді кафедрами інституту проведено 97 (у 2016 році - 93)
наукових заходів, в т.ч. 58 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 В
роботі семінарів взяли участь керівники підприємств, висококваліфіковані
фахівці-практики, студенти магістеріуму.
Було проведено 29 (у 2016 році - 27) міжвузівських та вузівських круглих
столів, семінарів, вебінарів, у яких брали участь керівники місцевих органів
виконавчої влади, представники підприємств, викладачі, студенти.
За результатами наукових досліджень в звітному році викладачами

інституту представлено на конференціях, семінарах, інших заходах різного
рівня 592 доповідей, в т.ч на конференціях всього - 477 доповідей, в т.ч.
національних 134, міжнародних – 311, за межами України – 32 та 115 доповідей
на інших заходах.
Молодими вченими представлено на конференціях, семінарах, інших
заходах різного рівня 160 доповідей, в т.ч. 109 доповідей на конференціях, з
них: національних – 25, міжнародних – 77, за межами України – 7 та
51 доповідь на інших заходах.
Науковці інституту взяли участь в роботі 340 конференцій, круглих
столів, семінарів тощо, в тому числі у роботі 259 конференцій
(74 національних, 156 міжнародна, 29 за межами України) та у 81 іншому
заході.
Молоді вчені взяли участь в роботі 140 конференцій, круглих столів,
семінарів тощо, в тому числі у роботі 21 всеукраїнської конференції, 64 –
міжнародних, 5 – за межами України та у 50 інших заходах.
У звітному році проведено 58 (у 2016 році – 49) лекцій, майстер - класів
провідних вчених, науковців, фахівців-практиків.
У звітному році викладачами кафедр інституту видано 32 монографії, у
т.ч. 14 монографій за кордоном мовами Європейського Союзу (з них одна
монографія одноосібна).
У 2017 році було видано 434 методичних видання, з яких 161 – програма
та робоча програма (46 позапланово), 132 – методичних рекомендацій до
самостійної роботи (19 позапланово), 91 – завдання до практичних занять
(11 позапланово), 32 – опорних конспектів лекцій (1 позапланово), 18 – інших
видів навчально-методичних матеріалів (6 позапланово). Видано 7 навчальних
посібників (4 позапланово), 2 – підручника (позапланово).
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. У
звітному періоді пройшли стажування 35 викладачів, з них 10 – позапланово.
Представники ВТЕІ КНТЕУ брали участь у Вінницькій міській
конференції «Інтеграція освіти з ринком праці».
За результатами стажування видано 44 методичних видання, з яких 20 завдання до практичних занять, 24 -методичні рекомендації до самостійної
роботи.
Загальна кількість публікацій за 2017 рік становить 1318 одиниць.
Протягом звітного року науковцями інституту опубліковано 892 наукові
роботи.
Опубліковано у фахових виданнях України 204 статті. У збірниках
наукових праць опубліковано 194 статті. 82 наукових статті опубліковано у
виданнях за кордоном
Кількість статей, опублікованих у виданнях, що входять до міжнародних

наукометричних баз даних становить 100 одиниць, в т.ч. у наукометричній
базі Scopus – 7, у наукометричній базі Web of science - 6, в інших
наукометричних базах даних аналогічного рівня – 87 статей.
Науковці ВТЕІ КНТЕУ надали пропозиції до проекту порядку
компенсації відсотків за залученими кредитами суб'єктам МСП за рахунок
міського бюджету м.Вінниці.
Всеукраїнська громадська організація «Європейська наукова платформа»
висловила подяку ВТЕІ КНТЕУ за плідну співпрацю в питаннях поширення
наукової інформації, розвитку української науки, проведення освітньої,
культурної та просвітницької діяльності, а також за активну участь в
міжнародних науково-практичних конференціях, що проводила ГО
«Європейська наукова платформа» та численну кількість публікацій в збірнику
«ЛОГОС».
Науково-консультативною студією «Бізнес-консультант» на курсах
підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами підготовки за програмами
дистанційної підготовки протягом 2017 року проведено 9 семінарів
(180 слухачів).
Науково-дослідна робота студентів здійснювалася шляхом участі в
олімпіадах і конкурсах, студентських наукових тематичних конференціях,
участі у виконанні НДР кафедр, підготовці публікацій, роботі у наукових
гуртках на дискусійних клубах. Протягом звітного періоду різними формами
науково-дослідної роботи було охоплено 2150 студентів (у 2016 році - 2055
студентів).
В інституті працюють 20 наукових гуртків та 7 дискусійних клубів.
На конференціях різних рівнів студентами інституту зроблено 1674
доповіді, опубліковано статей - 701 обсягом, тез доповідей - 1258 обсягом.
У звітному періоді на базі інституту відбулись: VІ Всеукраїнська
студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного
соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»; ІІ вузівська
студентська наукова конференція «Математичні методи, моделі та
інформаційні технології в управлінні підприємством»; ІІ вузівська студентська
наукова конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи
розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу».
У 2017 році в інституті проведено 28 олімпіад, учасниками яких були 890
студентів, що на 77 студентів більше, ніж у 2016 році. У II етапі Всеукраїнських
студентських олімпіад з 16 спеціальностей та дисциплін взяли участь
21 студент (6 грамот у різних номінаціях, Подяка, два Сертифікати).
Поліпшенню показників науково-дослідної роботи студентів сприяє
урізноманітнення форм наукової роботи, організація в інституті наукових і
науково-практичних заходів та активна діяльність студентського наукового
товариства «ВАТРА». В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка
пропонує довгострокові, середньострокові навчальні програми, які дозволять
сформувати нову генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні
стандарти ведення бізнесу.

Студенти ВТЕІ КНТЕУ активно брали участь в інтелектуальних, наукових,
науково-технічних, фахових конкурсах, змаганнях.
Студентів, що мають високі результати навчання та досягнення у науковій
діяльності було відзначено іменними стипендіями: Президента України – 2,
Верховної ради – 3, Вінницької обласної держаної адміністрації та обласної
ради – 6, Вінницької міської ради – 4.
Четверо випускників ВТЕІ КНТЕУ вступили у звітному періоді до
аспірантури КНТЕУ.
Протягом звітного року колектив ВТЕІ КНТЕУ співпрацював в межах
укладених договорів з 164 підприємствами, установами, вищими навчальними
закладами та із 112 навчальними закладами поза договорами. Кількість
укладених нових договорів про співробітництво в 2017 році – 39, угод – 11.
Впродовж 2017 року ВТЕІ КНТЕУ продовжував свою міжнародну
діяльність, так у квітні відбулися зустріч студентів з регіональним
координатором програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні Інною
Бариш та зустріч із маркетинговим директором Vanwest College (Ванкувер,
Канада) Іриною Кобець, яка презентувала можливості паралельного навчання
за дистанційними програмами в Vanwest College. Викладачі інституту брали
участь у зустрічах-презентаціях міжнародного проекту «Baltic Network for
prevention of Early School Leaving» (SEE-ME), що фінансується грантом
Швецького інституту, під час яких обговорювалася проблематика інклюзивної
освіти в різних країнах.
У 2017 році укладено 3 договори про науково-технічне співробітництво із
зарубіжними ВНЗ, установами: Договір про співпрацю з Університетом
Суспільних наук, м. Лодзь, Польща, Договір про навчання з Vanwest College
(м.Ванкувер, Канада) та Меморандум про співпрацю з фундацією «ЦентральноЄвропейська Академія Навчань та Сертифікації» (CEASC, м. Бідгош, Польща).
Завдяки укладеним договорам, студенти ВТЕІ КНТЕУ у звітному періоді
мали змогу проходити міжнародну практику в туристичній компанії «ŞİRKET
İSMİ» (Туреччина), у готельному комплексі «Планета» (Болгарія), у готельному
комплексі «Планета» (Болгарія).
Також було укладено договір про проходження студентами міжнародної
практики в компанії «Селф Інвест» (Німеччина).
Студенти старших курсів мали можливість дізнатися про вакансії та
відкриті програми з працевлаштування та ознайомитися з діяльністю
підприємств і організацій провідних компаній України під час «Ярмарків
вакансій», які були організовані у квітні та листопаді 2017 року
Творчі студенти мають змогу розвивати свої здібності в культурномистецькому відділі ВТЕІ КНТЕУ. Наймасштабнішими заходами були:
«Студенти мають таланти», «Міс Торговельно-економічного-2017», «Фестиваль
КВН на Кубок Директора ВТЕІ КНТЕУ», «Дві зірки».
Команда КВН «Збірна торгового» у фінальній грі ІV сезону «Ліги КВН
КНТЕУ за Кубок Ректора» здобула 1 місце, у грі за кубок Вінницького міського
голови - 1 місце, у фіналі Уманської відкритої ліги КВН «Кураж» - 1 місце, у
фіналі ліги КВН «СумКа» - 2 місце.

У травні 2017 року відбулися звітні концерти на підтвердження звання
народних колективів – театру пісні «Слов’янка» та театру сучасного танцю
«Ритм серця». У червні народний театр пісні «Слов’янка» випустив диски аудіо
та відео форматів.
На базі ВТЕІ КНТЕУ успішно працює «Асоціація випускників та друзів
ВТЕІ КНТЕУ». В рамках співпраці випускники інституту, що займають
провідні посади в органах державного управління, самоврядування та різних
сферах підприємницької діяльності, активно долучаються до участі в
інститутських заходах: семінарах, форумах, круглих столах, майстер-класах,
проведенні кваліфікаційних екзаменів, захистах випускних кваліфікаційних
проектів (робіт) тощо. Випускники інституту виступають спонсорами на
інститутських заходах різних видів, долучаються до популяризації ВТЕІ
КНТЕУ серед потенційних абітурієнтів та до роботи з талановитою молоддю,
що сприяє можливості подальшого працевлаштування здобувачів старших
курсів.
За сприяння Асоціації випускників та друзів ВТЕІ КНТЕУ у червні було
організовано третю зустріч випускників.
Здобувачі освіти ВТЕІ КНТЕУ - активні учасники благодійних акцій, що
відбувались у місті у 2017 році, а саме: «Студентська молодь Вінниці – за чисте
довкілля», акція до Дня пам’яті померлих від СНІДу, «Вінниця біжить»,
«Молодь, допоможи героям АТО!», акція щодо досягнення гендерної рівності
та посилення права жінок та дівчат «Збережи життя» – Green Tree Challenge;
долучились до висадки хвойної алеї на території м. Вінниця; гала-концерт та
церемонія нагородження переможців Міжнародного пісенного Фестивалюконкурсу «Золотий птах» для дітей та молоді з обмеженими можливостями;
години пам’яті приурочені до Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних
аварій і катастроф ; Всеукраїнська акції єднання «Україна моя вишивана»
(створення унікальної вишиваної карти України); відвідували вихованців
дитячих будинків м. Вінниця та Вінницького району.
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.
У вересні 2017 року відбувся обряд освячення Домового храму святих
рівноапостольних Мефодія та Кирила, що знаходиться в приміщенні
навчального корпусу№1. Молебень звершив митрополит Вінницький і
Барський Симеон.
Протягом 30.10-03.11.2017 було організовано роботу Школи молодого
лідера. Учні шкіл м.Вінниця та Вінницького району, а також найактивніші
студенти ВТЕІ обговорювали важливі соціальні проблеми, аналізували своє
відповідальне ставлення до різних локальних та глобальних проблем
суспільства, виховували в собі лідерські якості, набували навички ораторського
мистецтва та критичного мислення.
Протягом року студенти ВТЕІ КНТЕУ взяли участь та отримали нагороди
у чисельних інститутських, загальноміських та регіональних спортивних

змаганнях, а саме: Спартакіада науково-педагогічних працівників (плавання загальнокомандне ІІ місце; кульова стрільба - загальнокомандне ІІ місце;
XIII літня Універсіада Вінниччини серед ВНЗ (легка атлетика (особистий залік)
– І, ІІ, ІІІ місце; міні-футбол (дівчата) – ІІ загальнокомандне місце; теніс –
ІІІ загальнокомандне місце, І та ІІІ місця в особистій першості), за підсумками
проведення ХІІІ літньої Універсіади серед вищих навчальних закладів
Вінницької області, ВТЕІ КНТЕУ було нагороджено за зайняте І місце в
загальнокомандному заліку серед ВНЗ 2 групи.У турнірі з жіночого футболу до
Дня КНТЕУ - ІІІ місце. Чемпіонат Вінницької обл. серед студентів ВНЗ з грекоримської боротьби - два 1-х місця, ІІ місце, ІІІ місце, IV місце, V місце у різних
вагових категоріях.
Популяризація ВТЕІ КНТЕУ здійснювалась через рекламні оголошення в
друкованих засобах масової інформації; обласне та міське радіомовлення;
телебачення; розміщення рекламних оголошень в міському громадському
транспорті. Окрім того адміністраціям шкіл та ВНЗ І-ІІ р.а. Вінниччини
надіслано відео-пропозицію взяти участь в естафеті Mannequin Challenge, де
ВТЕІ КНТЕУ пропонує показати, як проходить студентське та шкільне життя
нашої молоді.
З метою формування іміджу інституту, забезпечення прозорості діяльності,
залучення абітурієнтів та партнерів для співпраці здійснюється постійне
удосконалення офіційного сайту ВТЕІ КНТЕУ.
Усі події, що відбувалися у ВТЕІ КНТЕУ протягом звітного року
висвітлювалися на офіційному сайті інституту, у засобах масової інформації, у
соціальних мережах.
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. Постійно оновлюються фонди з питань економіки, маркетингу, права,
менеджменту, бухгалтерського обліку, фінансів, зовнішньоекономічних
відносин, комп’ютерних технологій.
За 2017 рік всього надійшло – 2352 примірника, 1509 назв нових видань. З
них 1196 книг, 408 періодичних видань (газети, журнали), 748 в електронній
формі.
З червня 2017 року Вінницький торговельно-економічний інститут
проводить атестацію з української мови осіб, які претендують на вступ на
державну службу та видає посвідчення про володіння державною мовою
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301
«Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на
державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»).
ВТЕІ КНТЕУ дотримується інформаційної та екологічної політики
КНТЕУ. Зокрема завдяки користуванню системою електронного діловодства,
зменшено кількість друкованих документів та швидкість отримання документів

відділами; щорічно проводиться збір макулатури, активно популяризується
здоровий спосіб життя.
Протягом звітного року удосконалювалася матеріально-технічна база
інституту, з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та
побуту студентів і співробітників. До початку навчального року проведено
поточний ремонт навчальних аудиторій та місць загального користування.
Здійснено капітальний ремонт та закуплено нові меблі у актову залу
навчального корпусу №1. Проведено благоустрій території біля навчальних
корпусів. Завершено капітальний ремонт покрівлі, системи опалення,
теплопостачання та водовідведення проведено ремонт аудиторій, оформлено
земельну ділянку навчального корпусу по вул. Театральній, 21. Виготовлено
проектно-кошторисну
документацію
на
реконструкцію
навчального
корпусу№1, холу актової зали навч.корпусу №4, утеплення навчального
корпусу по вул.Театральна, 21.
Для усіх працівників ВТЕІ КНТЕУ створено умови праці відповідно до
вимог нормативно-правових актів, додержуються права працівників,
гарантовані чинним законодавством про охорону праці та техніку безпеки.
В навчальному закладі забезпечено протипожежні вимоги та умови техніки
безпеки. Протягом звітного періоду: проведено навчання з питань цивільного
захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та БЖД –
начальника Цивільного захисту інституту Замкової Н.Л.; розроблено Програму
з питань пожежної безпеки та Програму проведення занять з пожежнотехнічного мінімуму; розроблено графік проведення комплексного навчання з
питань цивільного захисту; проведено обов’язкове особисте страхування членів
добровільних пожежних дружин навчальних корпусів, гуртожитку ; проведено
практичні тренування з викладацьким складом по відпрацюванню планів
евакуації з навчального корпусу № 1 , гасіння умовної пожежі з використання
імітаційних матеріалів та проведення в дію вуглекислотних вогнегасників
(актовий зал навчальний корпус № 1); організовано технічне обслуговування,
діагностування та перезарядку спеціалізованою організацією вуглекислотних
вогнегасників навчальних корпусів, гуртожитку; організовано проведення
перевірки зовнішнього пожежогасіння, пожежних гідрантів, пожежних кранів
навчальних корпусів, гуртожитку; заключено договір з ТОВ «Флоріан-Т» на
здійснення пожежного спостереження (пожежний моніторинг) та технічного
обслуговування пожежної сигналізації навчальних корпусів гуртожитку;
заключено договір на здійснення моніторингу та технічне обслуговування
засобів охоронної сигналізації з ТОВ «БЕЗПЕКА-ГАРАНТ» навчальних
корпусів та гуртожитку.
Регулярно проводяться вступні інструктажі з питань пожежної,
техногенної безпеки з працівниками та студентами ВТЕІ КНТЕУ.
Згідно з договором між ВТЕІ КНТЕУ та ТОВ «Медичний центр
«Макс і К» працівникам та здобувачам освіти надаються медичні послуги. У
разі необхідності може бути надана допомога профільного спеціаліста. За
підтримки Первинної профспілкової організації ВТЕІ КНТЕУ було

організовано ендокринологічне обстеження працівників інституту в Міському
клінічному діагностичному центрі, а також офтальмологічне обстеження.
Для працівників інституту у звітному періоді було організовано поїздки
до Чорного моря (смт. Залізний порт) та Закарпаття.
Було організовано дитячий Новорічний ранок з врученням подарунків
дітям співробітників, привітання співробітників з новорічними святами,
міжнародним жіночим днем, Днем захисника України.
Традиційно вітали із Днем пам’яті та примирення і надавали матеріальну
допомогу ветеранам війни та учасникам бойових дій, які працювали та
працюють в інституті.
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.
Поточні завдання та шляхи їх вирішення обговорювались щотижнево під
час засідань директорату.

-

-

-

-

Замкова Н.Л. – доктор філософських наук, доцент, Заслужений працівник
освіти України:
член вченої ради Київського національного торговельно-економічного
університету;
член методичної ради Київського національного торговельно-економічного
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» (ВДПУім.М.Коцюбинського)»
брала участь у редагуванні та рецензуванні матеріалів.
Впродовж звітного періоду брала участь у засіданнях: громадської
дорадчої комісії при Департаменті освіти і науки Вінницької обласної
державної адміністрації; робочої групи, яка працює над розробкою нової
муніципальної Програми посилення конкурентоспроможності малого та
середнього підприємництва м. Вінниці; робочої групи з розробки проекту
Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області;
круглого столу, присвяченому питанню розвитку інфраструктури підтримки

бізнесу та інновацій у Вінниці, а також створення Муніципального центру
інновацій; творчій зустрічі на тему: «Проекти нового образу міста» в рамках
розробки Маркетингової стратегії м.Вінниця; круглого столу в рамках
реалізації проекту «Розвиток та популяризація молодих фахових кадрів»;
робочої групи з актуалізації «Програми сприяння залученню інвестицій у
м.Вінницю на 2014-2020 роки»; серпневої конференції педагогічних
працівників області, членів колегії департаменту освіти і науки Вінницької
ОДА з питання «Про підсумки розвитку освіти області у 2016 –2017 н.р. та
завдання на 2017-2018 н.р.; конкурсної комісії з визначення переможців
конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців, який проводиться в
рамках Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на
2017 рік. Була учасником V Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина
– бізнес в центрі України».
У січні 2017 року виступила як експерт у телевізійному проекті «Ліцеїст»,
під час якого розповіла про особливості ЗНО та вступної кампанії 2017.
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.
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 другого
етапу науково-дослідної роботи підготовлено 4 публікації: 3 наукових і
1 науково-методичну.
Результати участі у виконанні науково-дослідної роботи «Стратегії і
тактики перекладацьких практик в полікультурному дискурсі: комунікативнопрагматичний аспект» (1 кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р.) відображено у
3 публікаціях.
Упродовж 2017 року взяла участь у роботі низки науково-практичних та
методичних заходів різного рівня як безпосередньо, так і дистанційно:
За звітний період підготовлено 13 (11,5 ум. друк. арк.) одиниць наукової
та науково-методичної продукції, з них: 10 одиниць наукового характеру
(2,61 ум. друк. арк.), зокрема: колективна монографія – 0,41 ум. друк. арк.,
3 статті внесені до наукометричних баз даних (0,85 ум. друк. арк.); 2 статті у
закордонних виданнях – 0,47 ум. друк. арк., 2 наукові статті – 0,48 ум. друк.
арк. та 2 тез (0,3 ум. друк. арк.), 1 з яких опубліковані в зарубіжному виданні
(0,2 ум. друк. арк.). Крім того, видано 3 науково-методичних роботи (8,99 ум.
друк. арк.): навчальний посібник у співавторстві (7,09 ум. друк. арк.), програму
(0,12 ум. друк. арк.) і завдання до практичних занять (1,78 ум. друк. арк.).
Упродовж звітного періоду підтримувала плідні наукові зв’язки з
видатними вченими зарубіжжя та України, із науковими центрами і кафедрами
провідних університетів країни.
Виступила експертом від спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла

Коцюбинського 2 кандидатських дисертаційних досліджень на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
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.
У звітному році здійснювала керівництво науково-дослідною роботою
здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «магістр» та «бакалавр» і надавала їм
допомогу у підготовці наукових статей та тез доповідей.
Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень
володіння іноземною мовою (Сertificate in ESOL International (CEF B2)
(500/1926/0) issued 15/03/2017, Person Education Ltd., англійська мова – B2).
За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, сумлінну
працю та високий професіоналізм була нагороджена Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України (наказ №27053 від 29.03.2017).
За багаторічну плідну співпрацю з профспілками, вагомий внесок у
розвиток соціального партнерства, конструктивне вирішення соціальноекономічних питань працюючих і членів профспілок та з нагоди 1 травня
Міжнародного дня солідарності трудящих була нагороджена Почесною
грамотою Федерації профспілок України.
Брала участь у проекті «Жінка Вінниччини» та здобула перемогу у
номінації «Наука».

Директор ВТЕІ КНТЕУ
29.12.2017

Н.Л. Замкова

