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Звіт директора 
Вінницького торговельно-економічного інституту  

Київського національного торговельно-економічного університету 
доктора філософських наук, професора,  

заслуженого працівника освіти України Замкової Н.Л.  
за результатами діяльності у 2019 році  

та виконання контрактних зобов’язань 
Звіт надано за 2019 рік, посаду директора ВТЕІ КНТЕУ обіймаю за 

контрактом з 01 листопада 2019 року. 
Керівництво інститутом здійснювалось на умовах, викладених у контракті 

директора, у відповідності до основних положень Конституції України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 
інших чинних нормативно-правових документів, Статуту КНТЕУ, Положення 

про інститут, нормативної бази системи управління якістю та наказами і 
розпорядженнями ректора КНТЕУ.  

Основними цінностями, на яких грунтується діяльність інституту є 

професіоналізм, порядність, прозорість, студентоцентризм.  
Одним із пріоритетних завдань ВТЕІ КНТЕУ є підтримання на належному 

рівні системи управління якістю (СУЯ). У 2019 році відбувся наглядовий аудит 
СУЯ представниками ДП «Вінницястандартметрологія», результати якого 

засвідчили функціонування системи управління якістю відповідно до ДСТУ  
ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT). 

Впродовж 2019 року у ВТЕІ КНТЕУ на засіданнях трудового колективу 
заслуховувався звіт директора інституту за результатами діяльності у 2014-

2019 рр. та виконання контрактних зобов’язань, було обрано делегатів 
Конференції трудового колективу та представників (членів) до вченої ради 

інституту на наступні 5 років.  
20 вересня відбулася Конференція трудового колективу по питанню 

виборів на заміщення вакантної посади директора інституту.  

Відбулося 12 засідань вченої ради інституту, на яких розглянуто близько 
100 питань, обрано голову та заступника голови вченої ради ухвалено 12 

положень (Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект), Положення 
про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників, 

Положення про порядок розрахунків за договорами про надання освітніх 
послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, 

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
«Фінанси, облік та оподаткування: сучасні тренди та виклики», Положення про 

систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, 
Положення про Бізнес-школу, Положення про порядок організації та 

проведення наукових заходів у ВТЕІ КНТЕУ, Положення про організацію 
виконання та захисту курсових робіт, Положення про апеляцію результатів 

підсумкового контролю знань студентів, Положення про кафедру, Положення 
про приймальну комісію Положення про порядок визнання результатів 
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навчання, отриманих у неформальній освіті); підсумовано результати 
функціонування СУЯ у 2018-2019 н.р. та затверджено цілі у сфері якості ВТЕІ 

КНТЕУ на 2019-2020  н.р.; заслухано звіти (про роботу інституту у 2018-2019 
н.р. та підготовку до 2019-2020 н.р.; про роботу бібліотеки, факультетів, Центру 

регіональних досліджень; про фінансову діяльність інституту у 2018 році та 
затвердження фінансового плану на 2019 рік; про науково-дослідну роботу: 

підсумки за 2019 рік та завдання на 2020 рік; про роботу Ради студентського 
самоврядування у 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р.; про стан 

проведення  профорієнтаційних заходів у 2018-2019 н.р.; про роботу 
приймальної комісії в 2019 році та завдання на 2020 рік); затверджено плани 

(підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних/педагогічних 
працівників на 2019-2020 н.р.; проведення міжнародних, всеукраїнських та 

вузівських науково-практичних конференцій, круглих столів науково-
педагогічних працівників на 2020 рік; проведення студентських наукових 

конференцій, олімпіад, конкурсів, круглих столів на 2020 рік; видання 
монографій на 2020 рік; роботи вченої ради інституту на 2019-2020 н.р.; 
організаційно-виховної роботи на 2019-2020 н.р.; науково-дослідної 

роботи  інституту на 2020 рік); затверджено робочі програми навчальних 
дисциплін, практик, програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників, внесено зміни до діючих робочих навчальних планів; розглянуто 
результати навчання здобувачів вищої освіти у ІІ семестрі 2018-2019 н.р. та 

результати кваліфікаційних екзаменів здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» , 
затверджено ліміт стипендіатів та подання на призначення студентам державної 

форми підготовки іменних академічних стипендій Президента України, 
Верховної Ради України та соціальної стипендії Верховної ради України 

студентам ЗВО з числа сиріт та дітей малозабезпечених сімей,  а також  
переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення;  

ухвалено рішення щодо обрання на посади науково-педагогічних працівників 
ВТЕІ КНТЕУ та надання дозволу на читання лекцій науково-педагогічним 
працівникам, які не мають наукового ступеня; прийнято рішення про 

клопотання перед вченою радою КНТЕУ, щодо присвоєння вчених звань 
викладачам інституту; затверджено  норми часу для планування та обліку 

навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи науково -педагогічних 
працівників, графіки навчального процесу здобувачів вищої освіти на 2019-

2020 н.р., рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників; 
здійснено розподіл ліцензійного обсягу за формами навчання на спеціальності 

початкового рівня вищої освіти (короткого циклу) «молодший бакалавр» у 2019 
році; затверджено Правила прийому на навчання ВТЕІ КНТЕУ та перелік 

спеціальностей (спеціалізацій) за освітніми ступенями та формами навчання на 
2020 рік; рекомендовано до видання навчальні посібники, монографії; прийнято 

рішення про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як 
плата за послуги, на депозитному рахунку. 

У 2019 році відбулося 4 засідання Методичної ради ВТЕІ КНТЕУ, на яких 
розглянуто питання про: особливості методичного забезпечення 
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кваліфікаційних екзаменів; якість підготовки випускних кваліфікаційних робіт 
(проектів); виконання зведеного плану видання навчально-методичних 

матеріалів, тематичного плану видання підручників/навчальних посібників у 
2018 році; стан методичного забезпечення навчальних дисциплін до нового 

навчального року; ризик-орієнтований підхід в системі управління якістю; 
«Студентоцентризм: методи та досвід. Досвід ефективного використання 

інтерактивних методів навчання, «лайфхаки ефективного навчання»; виконання 
ухвал методичної ради; особливості навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу здобувачів ОС «молодший бакалавр»; освітні програми 
2020 р.; «Студентоцентризм: методи та досвід. Досвід ефективного 

використання інтерактивних методів навчання. Силабус навчальної 
дисципліни»; інформатизацію освітнього процесу та розвиток дистанційного 

навчання, удосконалення якості (форм та методів) викладання дисциплін; 
затверджено зведений план видань навчально-методичних матеріалів на 2019 

рік;  план роботи  методичної  ради ВТЕІ КНТЕУ. 
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 працівникам та здобувачам вищої освіти.  

На виплату академічних стипендій здобувачам вищої освіти у 2019 році 
спрямовано 3 027 974 грн.; на виплату соціальних стипендій – 1 755 331 грн. На 

виплати здобувачам вищої освіти з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування спрямовано 798 715 грн.  

Фонд оплати праці у 2019 році становив 37 297 042 грн., що на 28,23% 
більше, ніж у попередньому 2018 році. Відрахування на соціальні заходи 

склали 8 096 805 грн., що на 28,23% більше, ніж у 2018 році. Збільшення витрат 
обумовлено підвищенням заробітної плати, згідно чинної нормативно-правової 
бази, та матеріального стимулювання працівників інституту.  

На оплату комунальних послуг у 2019 році було спрямовано 2 621 821 грн., 
що на 30,0% більше, ніж у 2018 році. Це відбулося внаслідок зростання тарифів 

на комунальні послуги.   
На оновлення матеріально-технічної бази інституту та для належного 

забезпечення навчального процесу у 2019 році було спрямовано 3 088 801 грн, 
що на 52,62% більше, ніж у 2018 році. Зокрема закуплено комп’ютерну техніку, 

поліграфічне обладнання, обладнання для друку, літературу для бібліотечного 
фонду, сценічний одяг для студентських народних колективів, спортивний 

інвентар, спеціальне професійне обладнання для лабораторії готельно-
ресторанної справи, проектори, кондиціонери, столи та стільці для навчальних 

аудиторій. 
У липні  2019 року було розпочато капітальний ремонт навчального копусу 

№1 за адресою: вул. Соборна 87, м. Вінниця, який є пам'яткою архітектури 
місцевого значення «Будинок реального училища». Загальна вартість робіт 
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(заміна даху, заміна вікон, реставрація фасаду) за договором складає 12503600 
грн. У 2019 році освоєно (виконано робіт) на загальну суму 10641998,40 грн., в 

т.ч. 10 000 000 грн. за рахунок коштів загального фонду.  
Інститут здійснює підготовку здобувачів ОС «молодший бакалавр» за 11 

спеціальностями, ОС «бакалавр» за 15 спеціальностями (25 спеціалізаціями), 
освітнього ступеня «магістр» - за 12 спеціальностями (18 спеціалізаціями). 

У звітному періоді отримано ліцензію на підготовку фахівців за 
ОС «молодший бакалавр» за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  181 
«Харчові технології»,071 «Облік і оподаткування», 241 «Готельно-ресторанна 

справа»,  242 «Туризм», 081«Право», 073 «Менеджмент», 126 «Інформаційні 
системи та технології», 232 «Соціальне забезпечення», 075 «Маркетинг». 

Пройдено первинну акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму 
підготовки 6.030401 «Право». Відбулися акредитаційні експертизи за новими 

вимогами спеціальностей 181 «Харчові технології» (ОП «Харчові технології»), 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОП «Товарознавство та 
комерційна логістика»), 075 «Маркетинг» (ОП «Маркетинг»). Очікуємо рішень 

НАЗЯВО. 
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.   
На базі інституту проводилися лекції-семінари на тему: «Особливості 

вступної кампанії». Зі студентами 4 курсу проведено інформаційно-
роз’яснювальні зустрічі щодо ЗНО для вступу в магістратуру. Проводилося 

оцінювання рівня знань учнів коледжів та училищ Вінниччини з метою відбору 
на навчання у ВТЕІ КНТЕУ. 

З метою популяризації інституту, активізації і поглиблення 
профорієнтаційної та агітаційно-роз’яснювальної роботи щодо умов прийому в 
2020 році, сприяння налагодженню контактів між здобувачами вищої освіти та 

роботодавцями, ознайомлення учнівської молоді зі спеціальностями ВТЕІ 
КНТЕУ та кон’юнктурою ринку праці реалізовано освітній проект «Освіта і 

кар’єра 2020». В рамках проекту проведено: форум для старшокласників 
«Вибір майбутнього», інформаційно-освітній захід «School Week» на усіх трьох 

факультетах, День кар’єри, Фестиваль спеціальностей (День відкритих дверей), 
Форум «Абітурієнт» (за підтримки Департаменту освіти і науки Вінницької 

ОДА та представників Вінницького регіонального центру оцінювання якості 
освіти). 

Двічі проведено Дні відкритих дверей ВТЕІ КНТЕУ, чому передувала 
робота викладачів та студентів, а саме: проведено дні гостинності кафедр та 

анкетування серед випускників м. Вінниці; підписано договори про співпрацю 
із ЗОШ м. Вінниці; розповсюджено флаєра-запрошення на День відкритих 

дверей на відповідних локаціях м. Вінниця; поширення допису про День 
відкритих дверей у мережі Instagram; розміщено оголошення про День 
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відкритих дверей на сайті інституту, у соціальних мережах та міському 
транспорті; створено електронну реєстрацію для підтвердження присутності 

абітурієнта на Дні відкритих дверей на офіційному сайті інституту; розроблено 
та надруковано нові інформаційні буклети про факультети та спеціальності 

інституту. 
У звітному періоді продовжили свою роботу Консультаційно-інформаційні 

пункти ВТЕІ КНТЕУ на базі Бердичівського коледжу промисловості, 
Іллінецького державного аграрного коледжу, Рівненського коледжу економіки 

та бізнесу, Житомирського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ та 
Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.  

Під час вступної кампанії 2019 року відбулися прийом заяв та документів, 
вступні екзамени та конкурсний відбір для зарахування на навчання вступників 

для здобуття ОС «молодший бакалавр», ОС «бакалавр» та ОС «магістр». За 
підсумками вступної кампанії 2019 до ВТЕІ КНТЕУ було подано 5614 заяв 

(порівняно з 2018 на 1051 більше). Зараховано: для здобуття ОС «молодший 
бакалавр» - 19 осіб, ОС «бакалавр» - 1407, ОС «магістр» - 357. 

Контингент студентів станом на 1.10.2019 становив: 4754 осіб. 

У звітному періоді підписано заяву про приєднання до Меморандуму про 
взаємодію та співпрацю між інститутом та ГС «ЕМАУ» для проведення 

спільної підготовки/перепідготовки фахівців за спеціальністю «Менеджер 
(управитель) житлового будинку (групи будинків)». Проведено навчання 

кількох груп слухачів та по завершенню видано їм сертифікати про підвищення 
кваліфікації. 

На базі інституту реалізовано проект «Школа вінницького гіда» 
(організатор – Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської 

ради). 
За результатами конкурсу «Туристичний олімп», який проводила 

Вінницька ОДА ВТЕІ КНТЕУ отримав перемогу у номінації «Кращий 
навчальний заклад, який готує фахівців у сфері туризму». 

У 2019 році в інституті працювало 151 штатних науково-педагогічних 

працівників, серед них 21 доктор наук, 15 професорів та 107 кандидатів наук, 
65 доцентів. З 11 сумісників – 7 кандидатів наук, 3 доценти. Кількісні 

підрахунки показують, що питома вага штатних науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями і вченими званнями зросла порівняно з 

минулим роком та становить 85%.  
За сумлінну працю, відповідальність та професійну майстерність 

працівників інституту відзначають нагородами різного рівня. З нагоди 
відзначення Дня Соборності України д.е.н., доцента кафедри маркетингу та 

реклами Ковінько О.М. відзначено Грамотою Вінницької обласної державної 
адміністрації та обласної ради. На урочистостях з нагоди відзначення 100-річчя 

Ради Федерації профспілок області голову Первинної профспілкової організації  
інституту Порохню Т.В. нагороджено нагрудним знаком Федерації профспілок 

«Профспілкова звитяга». 
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Впродовж звітного періоду колектив ВТЕІ КНТЕУ вдосконалював 
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. 

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 2019 році ВТЕІ КНТЕУ продемонстрував значні здобутки у своїй 
науковій діяльності. Викладачами інституту захищено 2 докторських 

(Кудлаєнко С.В., Поліщук І.І.) та 3 кандидатських дисертації (Абдуллаєва А.Є., 
Авраменко Н.О., Менчинська О.М.). Присвоєно вчене звання: професора - д.е.н. 

Власенко І.В.; доцента - к.е.н. Гатаулліна Е.І., к.т.н. Григоренко І.В., к.пед.н. 
Добровольська Н.В., к.е.н. Махначова Н.М., к.н.держ.упр. Ніколіна І.І., к.е.н. 
Откаленко О.М., к.ю.н. Сухоребра Т.І.,  к.е.н. Шарко В.В. 

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 2019 році виконувалися 27 кафедральних науково-дослідних робіт, у т.ч. 
3 міжкафедральних та Грантовий проект «Екосистема інноваційного  освітнього 

середовища закладу вищої освіти» (замовник – Вінницька обласна державна 
адміністрація та Вінницька обласна рада). У 2019 році за виконання 10 НДР за 

кошти замовників сума надходжень становила -  39,5 тис. грн. 
Представники інституту брали участь у проектах Erasmus+: 1) «Igma. 

Femina. Shortening Distance to Labour Market and Education for migrant and 
refugee women through gender-sensitive counseling and local cooperation strategies 
(Збільшення доступу до освіти/ринку праці для жінок-мігрантів та біженців 

шляхом консультування з питань гендерної рівності та місцевого 
співробітництва)» (2016-2019); 2) «WeCan. Encouraging integration for newly 

arrived immigrant women through entrepreneurship (Ми можемо. Заохочення 
інтеграції новоприбулих жінок-іммігрантів через підприємництво)» (2019-

2022). 
З метою апробації наукових розробок, обміну наукових досліджень у 2019 

році  в інституті організовано та  проведено 105 наукових заходів, в т.ч. 
10 науково-практичних конференцій (1 Міжнародну, 6 Всеукраїнських, 

3 вузівських); 54 лекції, майстер-класи, семінари, тренінги за участі провідних 
вчених, науковців, фахівців-практиків та 41 інший захід (1 Всеукраїнський 

вебінар, круглі столи  науково - практичні  семінари та ін.) зокрема: 
VII Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» ; 
ІІ Регіональний круглий стіл «Молодь Поділля опановує маркетинг» ; 
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Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інтерактивний освітній простір 
ЗВО» на платформі WizIQ; вузівський науково-практичний семінар «Загальні 

аспекти антимонопольного регулювання підприємств Вінницької області» ; 
VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік, контроль і 

аналіз в управлінні  підприємницькою діяльністю»; міжвузівський круглий стіл 
«Управління якістю та безпечністю споживчих товарів: сучасний стан та 

проблеми»; круглий стіл «Система технічних регламентів на продукти 
харчування як чинник євроінтеграції України»; міжвузівський науково-

методичний семінар «Моделювання й інтеграція сервісів хмароорієнтованого 
навчального середовища»; міжвузівський круглий стіл «Інноваційні підходи до 

формування міжкультурної та соціолінгвістичної компетенції майбутніх 
перекладачів»; міжвузівський круглий стіл «Сучасний стан, актуальні проблеми 

та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю»; міжвузівський круглий 
стіл «Вплив реформ на розвиток правничої освіти в Україні»; 

VIIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та 
перспективи розвитку фінансової системи України»; VІ Всеукраїнська науково-
практична інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, 

стратегії, технології»; міжвузівський круглий стіл «Розробка інноваційного 
асортименту продукції м’ясопереробними підприємствами в сучасних умовах 

господарювання»; міжвузівський круглий стіл «Маркетингове управління 
діяльністю закладів вищої освіти» та інші.  

Науково-педагогічні працівники інституту взяли участь в роботі 
143 конференцій (національних, міжнародних, за межами України), з них очно -  

37, заочно - 106. За результатами наукових досліджень в звітному році 
викладачами інституту представлено на конференціях, семінарах, інших 

заходах різного рівня 253 доповіді, в т.ч. на конференціях 101 доповідь. 
Опубліковано 200 тез доповідей обсягом 35,18 друк. арк.  

Загальна кількість публікацій викладачів за 2019 рік становить 1268 
обсягом 1678,66 друк. арк.   

Видано 2 монографії загальним обсягом 21,83 друк. арк., з них 

1 монографія (6,98 друк. арк.) за кордоном мовами Європейського Союзу. 
25 розділів монографій (15,06 друк. арк.): в Україні 5 (3,73 друк. арк.), за 

кордоном 20 розділів обсягом 11,33 друк. арк., в тому числі 15 розділів мовами 
Європейського Союзу (8,93друк. арк.). 

Видано 7 навчальних посібників обсягом 76,43 друк. арк., 481 одиниці 
навчально-методичних видань (опорні конспекти лекцій, методичні 

рекомендації, програми, робочі програми) загальним обсягом 1274,39 друк. арк. 
Опубліковано 553 наукових статей обсягом 255,77 друк. арк., у т.ч.: у фахових 

виданнях України - 252 (128,70 друк. арк.), у закордонних виданнях - 118 статей 
(52,42 друк. арк.). Опубліковано праць у виданнях, які індексуються у 

міжнародних наукометричних базах даних: Scopus – 14 (8,0 друк. арк.), Web of 
Science – 6 (5,13 друк. арк.), Index Copernicus – 237 (118,49 друк. арк.), в інших 

наукометричних базах даних (крім РИНЦ) – 23 (11,31 друк. арк.). 
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Оформлено 19 свідоцтв  про реєстрацію авторського права на твір , 
викладачі  отримали 2 патенти на корисну модель. 

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 66 

викладачів, у т.ч. 45 викладачів інституту  пройшли закордонне стажування 
(Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education» 

(Academic Society of Michal Baludansky, Словаччина, Кошице) в рамках 
проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-

політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України». 
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 більше 2 тисяч студентів. 
В інституті функціонують 20 наукових гуртків та 9 дискусійних клубів.  

Студентами інституту опубліковано 1070 одноосібних статей, обсягом 
354,49  друк. арк.; 1129  тез доповідей, обсягом 150,32 друк. арк.   

У виконанні науково-дослідних робіт брали участь 40 студентів. У 
Міжнародних олімпіадах брали участь 3 студентів, у ІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад зі спеціальностей та дисципдін – 21.  
Студенти брали активну участь у 42 фахових, інтелектуальних конкурсах 

(міжнародних (2), всеукраїнських (40)), за результатами яких здобуто близько 
80 відзнак та заохочувальних призів. Серед найвагоміших: Міжнародний 

фестиваль ресторанних технологій «BestCookFest-Podillia» (Диплом та медаль 
за 2 місце у номінації «Практичний клас, категорія С, номінація С4 «Страви з 
риби, морепродуктів»; три Диплома та медалі за 2 місце у номінації 

«Практичний клас, категорія «РРТ 1»  – «Краща команда кухарів»; 
ХІ Консумерський фестиваль «ЧАС ДІЯТИ!» (конкурс «Захищай права 

SMARTово!»: номінація «Графічна робота (фотографія)» - Диплом І ступеня та 
Диплом ІІ ступеня; номінація «Відеоролик»: - Диплом І ступеня,  Диплом ІІ 

ступеня, два Диплома ІІІ ступеня); ІІІ регіональний професійний конкурс 
«Кращий кухар-юніор Поділля» (два Диплома І ступеня та золоті медалі в 

номінаціях: «Страви з морепродуктів», «Трайфл»); XVII Міжнародний конкурс 
з веб-дизайну та комп’ютерної графіки - Диплом ІІ ступеня та 3 Дипломи ІІІ 

ступеня; VІ Міжнародний конкурс ресторанних технологій «BestCookFest-
2019» - Диплом ІІ ступеня та срібна медаль у номінації «Краща національна 

команда кулінарів з приготування борщу»; Диплом ІІІ ступеня та бронзова 
медаль у номінації «Краща кулінарна школа року (юніори)»; у практичних 

змаганнях індивідуальної форми участі (страви з м’яса, страви з риби, піца, 
ресторанний десерт) - два Диплома ІІ ступеня та срібні медалі, Диплом ІІІ 
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ступеня та бронзова медаль, Диплом за участь; ІХ Міжнародний молодіжний 
фестиваль соціальної реклами «Інший погляд» (Диплом І ступеня та Диплом ІІІ 

ступеня); ІІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді ім.Т.Шевченка (Диплом ІІІ ступеня); VІІ Всеукраїнський 

студентський конкурс торговельної реклами (Диплом ІІ ступеня у номінації 
«Відеореклама») та інші. 

У звітному періоді на базі інституту відбулись 5 студентських 
конференцій: VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: 
пошук молодих»; ІV вузівська студентська наукова конференція «Математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством» ; ІV 
вузівська студентська наукова конференція «Сучасний стан, актуальні 

проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та 
аналізу»; 2 науково-практичних інтернет-конференції: «Товарознавчі та 

маркетингові дослідження товарних ринків», «Світоглядні трансформації 
особистості студента ЗВО: історико-філософські, соціально-правові, мовознавчі 
та здоров’яформуючі аспекти». 

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».  

Студентів, які мають високі результати навчання та досягнення у науковій 
діяльності було відзначено іменними стипендіями Президента України, 

Верховної ради, Вінницької обласної держаної адміністрації та обласної ради, 
Вінницької міської ради. 

Впродовж звітного року кафедри ВТЕІ КНТЕУ здійснювали плідне 
наукове співробітництво із закладами вищої освіти, підприємствами, 

установами та суб’єктами підприємницької діяльності у формі надання 
наукових консультацій, написання та рецензування наукових праць, участі у 
наукових та науково-практичних заходах в межах укладених договорів з 180  

підприємствами, установами, вищими навчальними закладами. Кількість 
укладених нових  договорів про співробітництво в 2019 році – 37, в т.ч. договір 

про співпрацю з Господарським судом Вінницької області. 
У грудні під час фінальної презентації проекту «Вінницький інноваційно-

технологічний парк» відбулося підписання Меморандуму про співробітництво 
між Вінницькою міською радою, КП «Вінницький муніципальний центр 

інновацій» та Вінницьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ.  
В інституті успішно працює «Бізнес-школа», заняття у якій дозволять 

сформувати нову генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні 
стандарти ведення бізнесу. Так у звітному періоді відбулися лекції  більш ніж 10 

власників бізнесу, керівників, менеджерів вищої ланки, які поділилися досвідом 
організації соціальних та бізнес-проектів, відповідали на запитання студентів та 

давали чіткі рекомендації щодо розвитку власної справи. 
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Важливим напрямком роботи ВТЕІ КНТЕУ є міжнародна діяльність, 
спрямована на інтегрування до освітнього та наукового міжнародного 

простору, співпрацю з закладами вищої освіти і науковими центрами 
ближнього та дальнього зарубіжжя, забезпечення участі студентів та викладачів 

у міжнародних освітніх, наукових, культурних програмах на підставі угод про 
співробітництво. 

  Загалом, інститут співпрацює по 39 договорам про міжнародне та наукове 
співробітництво, зокрема з закладами вищої освіти  і установами Швеції, 

Словаччини, Німеччини, Польщі, Словенії, Румунії, Литви, Казахстану, 
Угорщини, Молдови, Білорусії, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Туреччини та 

іншими країнами.  
   У 2019 році укладено три Договори про міжнародне співробітництво із 

зарубіжними закладами вищої освіти та компаніями, у т.ч. один Договір з 
Академією туризму (м. Волос, Греція), що відкриває нові можливості до обміну 

досвідом  для викладачів  і студентів  та  3 договори про організацію та 
проведення програм міжнародної практики: щодо закордонного стажування 
студентів, угоду з Асоціацією UCM Italy за підтримки школи італійської кухні 

«Settima Luna – In. Formazione», метою якої є проведення курсів навчання та 
практичної підготовки за програмою «Культура італійської кулінарології» на 

базі об'єктів готельно-ресторанного бізнесу в Італії, проведення міжнародних 
конкурсів з кулінарного мистецтва, гастрономічних фестивалів; компанією 

«Sarpedon Travel Tur. Turz. Ins. Emlak. Mad. Ltd. Sti» (м. Аланья, Туреччина; 
компанією «MAVISTA» (Німеччина). 

Для студентів, які виявили бажання проходити закордонну практику в 
Італії, шеф-кухарем, президентом асоціації UCM «Середземноморська спілка 

шеф-кухарів» Паоло Брешиа проведено 5 майстер-класів з приготування 
різноманітних видів паст, піци, різотто та класичних італійських соусів з 

використанням італійських продуктів за найкращими традиціями італійської 
кухні; консультанти Асоціації кулінарів Італії проводили для студентів 
безкоштовні уроки італійської мови. 

Впродовж звітного періоду близько 500 здобувачів вищої освіти  пройшли 
практику тривалістю 3 місяці в ресторанних комплексах та піцеріях м. Пескічі 

(Італія) на посадах  помічників кухаря,  піцейоли; у Туреччині на посадах 
трансферменів, гідів-перекладачів; у готельних комплексах Словаччини та 

Болгарії.  
За результатами конкурсного відбору та співбесіди здобувач ОС «магістр» 

1-го курсу спеціальності «Державні фінанси» Царук Анастасія виборола 
можливість пройти стажування на посаді помічника фінансового координатора 

у Folkuniversetet (Швеція). Здобувачу ОС «бакалавр» 3-го курсу спеціальності 
«Державні фінанси» Плахтій Валентині за активність, старанність та 

відповідальне ставлення продовжено термін стажування на посаді асистента 
проектного менеджера у цій установі ще на один рік. 

Потужною та рушійною силою, яка впливає на всі сфери життя інституту є 
Рада студентського самоврядування ВТЕІ КНТЕУ, до складу якої входять 6 
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секторів: культмасовий, інформаційний, профорієнтаційний, навчальний, 
соціальний, спортивний. 

Представники Ради студентського самоврядування інституту входять до 
складу Студентської ради Вінниччини, Вінницької молодіжної ради, 

Всеукраїнської студентської ради, Української асоціації студентів, Ради 
студентського самоврядування при Міністерстві інформаційної політики 

України. Здобувача ОС «бакалавр» спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» 4 курсу Януш Марину обрано Головою студентської ради 

Вінниччини. У звітному періоді представники РСС брали участь у 
Всеукраїнському форумі «Студентство - авангард державотворення»  в рамках 

національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України,  
Обласному зимовому заході «Білий форум» для соціально активної, 

відповідальної та патріотично налаштованої молоді, який проходив за 
підтримки Вінницької ОДА.  

Творчі студенти мають змогу розвивати свої здібності в культурно -
мистецькому  відділі ВТЕІ КНТЕУ, де на сьогодні займається більше 100 
студентів, з якими щоденно керівники колективів проводять масові та 

індивідуальні репетиції. На базі відділу існують народні колективи: народний 
театр сучасного танцю «Ритм серця» , Народний театр пісні «Слов’янка», 

народний творчий колектив «СТЕП» ансамбль народного танцю «Сяйво», 
вокальний ансамбль «Магія», чоловічий колектив  «Братчики», які постійно 

беруть участь у Всеукраїнських, обласних, місцевих творчих конкурсах. За 
результатами обласного студентського фестивалю української пісні 

«MELOMANIA.UA», організатором якого був Департамент соціальної та 
молодіжної політики Вінницької ОДА, студентський квінтет «Магія» отримав 

Диплом за І місце. На Всеукраїнському фестивалі «Сурми звитяги», який 
проводився у м. Вінниці до святкування Дня Козацтва, Дня Захисника Вітчизни 

творчий чоловічий колектив  інституту «Братчики» виборов право виконати на 
Фестивалі музичні твори періоду ОУН-УПА. 

Наймасштабнішими інститутськими заходами у 2019 році були: «Дві 

зірки», «Міс ВТЕІ КНТЕУ-2019» «Дебют першокурсника», «Фестиваль КВН на 
Кубок Директора ВТЕІ КНТЕУ».  У травні в інституті відбулось відзначення 

Всесвітнього дня вишиванки під гаслом #вишиванка_твій_генетичний_код, в 
рамках якого відбулися: масова хода усього колективу та студентства центром 

міста у вишиванках; фотоконкурси «Пан та Панночка Вишиваночка» та 
«Вишиванкове селфі»; фестиваль вареника та ярмарок страв української кухні; 

виставка вишиваних робіт та фотосушка із фото у вишиванках; флешмоб 
українського танцю «Танцюють всі»; караоке «Українська пісня»; студентська 

дискотека у вишиванках. Впродовж дня зі сцени біля головного корпусу лунали 
українські пісні у виконанні студентів. 

Здобувачі вищої освіти та працівники інституту є постійними учасниками 
благодійних акцій, що відбувались у місті у 2019 році: хода до Дня добровольця 

на Вінниччині; акція Вінницької міської ради «Студентська молодь Вінниці – за 
чисте довкілля»; інститутська соціальна акція «Цукерка в обмін на цигарку», 
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акція по зафарбовуванню наркотичних інтернет-адрес у м. Вінниці, яку 
організувала Міжнародна Антинаркотична Асоціація м. Вінниці. До Дня 

захисника України студенти інституту провели збір гуманітарного вантажу для 
наших захисників-військових ООС. Представники ради студентського 

самоврядування регулярно організовують поїздки до Брацлавської школи-
інтернату та Ситковецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-

II ст. для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
(Немирівський район, Вінницька область).   

Регулярно для студентів проводилися виховні лекції, тренінги на актуальні 
соціальні теми, зокрема: лекція-тренінг для студентів 1 курсу на тему: «Що 

робити до приїзду швидкої?», за участі інструктора із серцево-легеневої 
реанімації від Європейської ради реанімації Гаврилюк Д.; майстер-клас к.мед.н, 

дерматовенеролога, косметолога Центру пластичної хірургії «Еталон» Стемпен 
І.В. на тему: «Шляхи до небезпечної краси»; бесіда з головним лікарем 

Вінницького обласного клінічного Центру профілактики зі СНІД  Матковським 
І.А. на тему: «Профілактика ВІЛ/СНІД»; Близько 100 студентів та викладачів 
інституту пройшли добровільне анонімне тестування на ВІЛ/СНІД в пересувній 

лабораторії Вінницького обласного клінічного Центру профілактики зі СНІД, 
яку було розміщено в НК №1; круглий стіл на тему: «Ми обираємо життя без 

наркотиків» та інші.  
Приділяється значна увага і спортивно-масовій та оздоровчій роботі. 

Наразі в інституті функціонує 7 спортивних секцій, а саме: з футболу, легкої 
атлетики, плавання, волейболу, баскетболу, боксу, настільного тенісу. В цілому 

у спортивних секціях інституту займаються більше 120 студентів. 
Впродовж року студенти ВТЕІ КНТЕУ взяли участь та отримали нагороди  

у чисельних інститутських, загальноміських та регіональних спортивних 
змаганнях, а саме: Чемпіонат Європи з універсального бою (І місце у категорії 

66 кг); командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, м.Суми 
(два ІІ місця, VII місце, XII місце; загальнокомандне – VI місце); чемпіонат 
Вінницької області з боксу серед молоді 2002-2003 р.н. (два ІІІ місця у різних 

вагових категоріях); зимовий Чемпіонат Вінницької області з легкої атлетики у 
приміщенні (І місце, два ІІ місця та ІХ місце); чемпіонат м.Вінниці з легкої 

атлетики (два І місця); турнір з міні-футболу (хлопці), який проходив в рамках 
змагань «Студентська ліга-2019» (IV місце), ХІV літня Універсіада України з 

легкої атлетики (ІІ місце та два ІІІ місця); змагання «Козацькі забави» серед 
навчальних закладів м. Вінниця, організовані відділом молодіжної політики 

Вінницької міської ради з нагоди відзначення Дня захисника України (ІІ місце). 
Викладачі інституту також є активними учасниками і переможцями 

спортивних змагань: Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Різдвяні 
старти» (І місце); Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні (ІІ місце); 

Спартакіада педагогічних працівників ЗВО (V місце у змаганнях з кульової 
стрільби, IV місце у змаганнях з волейболу, ІІ місце у змаганнях з плавання). 
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 Асистента кафедри фізичного виховання і спорту Чехівську Ю.С. визнано 
кращим спортсменом Вінницької області за версією ФЛАВО, а також у 

звітному періоді ій присвоєно звання майстра спорту України з легкої атлетики. 
Інститут брав активну участь у спортивних змаганнях в рамках ІІ етапу 

ХІV літньої Універсіади Вінницької області: змагання з плавання (в особистій 
першості учасники команди на 6-ти дистанціях вибороли І місце, на 3-х 

дистанціях – ІІ місце, на 4-х дистанціях – ІІІ місце; збірна дівчат на дистанції 
4*50 в/с (естафетне плавання) посіла І місце); у змаганнях з дзюдо (юнаки) (ІІІ 

місце), з міні-футболу (дівчата) (IV місце); у змаганнях з легкої атлетики (І 
місце у програмі з бігу  на 800 м; ІІІ  місце у програмі з бігу на 3000 м; ІІІ місце 

у програмі з бігу на 100 м); фінальні змаганнях з футболу (загальнокомандне VI 
місце). За підсумками Універсіади інститут посів ІІ місце серед ЗВО 

Вінниччини. 
У змаганнях в рамках ІІ етапу ХV літньої Універсіади Вінницької області 

показали такі результати: з бадмінтону (ІV місце), з шахів (V місце), у 
змаганнях з греко-римської боротьби (два ІІ місця та ІІІ місце в особистих 
поєдинках, командне IV місце), з настільного тенісу (IV командне місце), з 

кульової стрільби (IV місце), з боксу, черговому турі змагань з баскетболу 
«Студентська баскетбольна ліга (чоловіки)».  

Відповідно до Договору про співпрацю з Житомирським військовим 
інститутом ім. С.П. Корольова у листопаді 38 студентів ВТЕІ КНТЕУ пройшли 

черговий курс навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Троє 
студентів отримали Подяки начальника інституту, генерал-майора 

О.В. Левченка. 
Популяризація ВТЕІ КНТЕУ здійснювалась через рекламні оголошення в 

друкованих засобах масової інформації; телебачення; соціальні мережі; 
розміщення рекламних оголошень в міському громадському транспорті. 

Представники інституту активно брали участь у ефірах радіо «Місто над 
Бугом» та ранкової передачі «Світанок на ТК «ВІТА». Д.мед.н, професор 
Власенко І.Г. двічі давала  виданню «20-хвилин» інтерв’ю по органолептичній 

оцінці продуктів харчування. 
У звітному періоді працівниками відділу реклами та зв’язків з 

громадськістю було створено телеграм-канал ВТЕІ КНТЕУ. 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 в навчальному 

закладі, висвітлювалися на офіційному сайті інституту, у засобах масової 
інформації, у соціальних мережах.  

У 2019 році продовжено практику організації Школи молодого лідера для 
школярів м.Вінниці та Вінницької області. Кафедрою менеджменту та 

адміністрування спільно з Ресурсним центром сталого розвитку ВТЕІ КНТЕУ 
та за підтримки Folkuniversitetet (Швеція) організовано П’яту школу молодого 

лідера. Її особливістю було проведення тренінгу «Я - особистість активної дії. 
DREAM TEAM» за межами інституту (в проекті взяли участь більше 80 учнів 
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9-11 класів ЗОШ Літинського району Вінницької області). Тематика Шостої 
школи молодого лідера передбачала три тренінги: «Я - лідер!», «Skills must have 

2030», «Моя професія - мій успіх». 
Оскільки до інституту постійно звертаються представники провідних 

організацій, підприємств та установ України, для сприяння у працевлаштуванні 
випускників на офіційному сайті інституту розміщується інформація про 

відкриті вакансії. Проведено День кар’єри (взяли участь близько 500 студентів 
та учнів м.Вінниця з метою ознайомити та поширити інформацію про кар’єрні 

можливості для молоді, окреслити шляхи професійного зростання. В рамках 
заходу проводиться «Ярмарок вакансій» (двічі на рік), на якому представники  

українських компаній інформують про наявні вакансії та можливості 
працевлаштування. 

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.  У 2019 році бібліотечний фонд 
поповнився на 2462 облікових одиниць. Відкрито доступ до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Проводилася робота по 
переведенню бібліотечних фондів із Бібліотечно-бібліографічної класифікації 

на Універсальну десяткову класифікацію 
Впродовж року працівниками бібліотеки організовано  7 книжкових 

виставок, а також ряд виховних заходів: «Шлюб на день», майстер-клас 
«Валентинка власноруч», акція «Подаруй бібліотеці книгу!» , майстер-клас 

«Майстерня радості» з виготовлення ляльки-мотанки, майстер-клас з 
писанкарства «Писанкові барви», захід «Андріївські вечорниці» та  літературні 
зустрічі із письменниками. 

Працівники бібліотеки підвищували кваліфікацію шляхом участі у 
тренінгу «Професійний успіх сучасного бібліотечного фахівця» та Другій 

бібліотечній Школі медійної грамотності «Я – блогер» (тренди у нових медіа і 
можливість їх використання у бібліотечній діяльності) в рамках заходів 

методичного об’єднання  бібліотек ЗВО, які проходили на базі бібліотеки 
ВНМУ ім. М.І.Пирогова. У конкурсі плейкастів «Бібліотека – інформація, 

знання, успіх», організованому методичним об’єднанням бібліотек закладів 
вищої освіти м. Вінниці до Всеукраїнського дня бібліотек, ВТЕІ КНТЕУ посів 

призове ІІ місце. 
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. 
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Впродовж 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 , 

закуплено нові меблі. Розпочато  капітальний ремонт навчального корпусу №1, 
який є пам’яткою архітектури: заміна покрівлі, заміна вікон на 

металопластикові (147 шт),  шпаклювання та фарбування фасаду, монтаж 
архітектурної підсвітки фасаду, демонтаж  елементів старої системи опалення 

та монтаж нових елементів опалення  та трубопроводів. Завершено капітальний 
ремонт спортивної зали у навчальному корпусі №2, встановлено спортивні 

тренажери та обладнання. У навчальному корпусі №4 проводилися роботи по 
капітальному ремонту деяких лекційних аудиторій, замінено 16 вікон на 

металопластикові. Для розвитку практичних навичок студентів-правників 
відкрито модельний зал судових засідань (виготовлено відповідні меблі). У 

гуртожитку №1 здійснено ремонт керамічної плитки  та монтаж зливних бачків 
у туалетах, монтаж електропроводки та дзвінків на поверхах. У всіх 
приміщеннях інституту замінено світильники на світлодіодні. Проведено 

благоустрій території та висаджено нові декоративні рослини біля навчальних 
корпусів.  

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.  
У навчальному закладі забезпечено протипожежні вимоги та умови 

техніки безпеки. Регулярно проводяться інструктажі з питань пожежної, 
техногенної безпеки з працівниками та студентами ВТЕІ КНТЕУ.  У листопаді 

для працівників та студентів інституту проведено спеціальні об’єктові навчання 
з цивільного захисту та особливостей поведінки в надзвичайних ситуаціях.   

Комісією з проведення перевірки стану мобілізаційної готовності 
навчальних закладів обласного підпорядкування здійснено цільову перевірку 
стану мобілізаційної готовності інституту. Відповідно до критеріїв оцінки 

мобілізаційної готовності до роботи в особливий період інституту оцінено як 
«готовий». Пройдено перевірку стану військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних відповідною Комісією ОДА. Зауважень немає. 
В інституті створено та діють органи самоврядування: Конференція 

трудового колективу, комісії по трудових спорах, соціального страхування , на 
ініціативну діяльність яких спирається директорат і забезпечує допомогу їм у 

виконанні покладених на них повноважень. 
Згідно з договором між ВТЕІ КНТЕУ та ТОВ «Медичний центр «Макс і К» 

працівникам та здобувачам освіти надаються медичні послуги. У разі 
необхідності надається допомога профільних спеціалістів.  

За підтримки Первинної профспілкової організації інституту для 
працівників організовано поїздки до Чорного моря (смт. Залізний порт), у 

Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир та Історико-



16 

 

культурний заповідник «Буша». Організовано профогляд жінок лікарем-
мамологом у Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері.  

Проведено новорічне свято для дітей співробітників, закуплено подарунки 
для працівників до новорічних свят, Міжнародного жіночого дня, Дня 

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.  
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.  Так, випускник інституту В.Терліковський подарував у Музей грошей 
ВТЕІ КНТЕУ 70 екземплярів цінних купюр і монет різних країн. 

За сприяння Асоціації випускників та друзів ВТЕІ КНТЕУ у 2019 році 
відбулась чергова зустріч випускників ВТЕІ КНТЕУ (відвідали близько 200 

осіб).  
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.  
Завдяки обраній стратегії розвитку та інноваційним підходам до 

організації навчального процесу інститут є конкурентоспроможним на ринку 

освітніх послуг регіону і привабливим для своїх потенційних абітурієнтів, 
користується повагою в середовищі державних органів управління і серед 

роботодавців. 
 

Замкова Н.Л. – доктор філософських наук, професор, 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; 
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- академік Відділення економіки Академії наук вищої освіти України.  ГО 
«Національна академія наук вищої освіти України»  

- член робочих  груп: з актуалізації Програми сприяння залученню 
інвестицій у м. Вінницю на 2014-2020 рр.; з розроблення проекту Стратегії 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року; комісії з конкурсного відбору виконавців заходів Плану дій реалізації 

Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) Вінницької 
області на період до 2020 року, Дорадчого комітету з ефективного  врядування і 

розвитку у межах  Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст» ПРОМІС, ГО «Українська Асоціація Маркетингу», Громадської 

спілки «Український кулінарний союз». 
- член редакційної колегії фахового журналу «Вісник КНТЕУ». 

Впродовж звітного періоду брала участь у: регіональному семінарі-нараді 
по обговоренню узгодженого проекту Закону України «Про фахову передвищу 

освіту»; засіданні конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу бізнес -
планів для підприємців-початківців (стартапи) Вінницької області; у засіданні 
робочої групи з розроблення проекту Стратегії збалансованого регіонального 

розвитку Вінницької області на період до 2027 року; у засіданні серпневої 
конференції працівників освіти Вінницької області «Підсумки розвитку освіти 

області у 2018-2019 навчальному році та завдання на 2019-2020 навчальний 
рік»; у засіданні міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки 

пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та 
районного рівня Вінницької області; у презентації концепції змін  у сфері вищої 

освіти за участі  Міністра освіти і науки України Г.Новосад та її заступника 
Є.Стаднія. Виступила спікером-експертом по темі «Чи потрібна вища освіта?» 

на занятті школярів-старшокласників у бізнес-школі «Alter ego». 
Проходила двічі закордонне стажування: у Folkuniversitetet (Uppsala, 

Sweden) and Tourism Academy «Dimitra» (Larissa, Greece), в рамках якого брала 
участь у тренінгах в рамках проекту Erasmus+ «Igma. Femina. Shortening 
Distance to Labour Market and Education for migrant and refugee women through 

gender-sensitive counseling and local cooperation strategies 2016-2019»; в 
Академічному товаристві ім. Міхала Балудянського та Університеті 

Центральної Європи( м.Ясна – Прешов – Кошице) «Сучасні методи навчання та 
інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та світові 

тенденції». 
Власні наукові інтереси сконцентровано на дослідженні проблем 

політології, філософії та філології на сучасному етапі розвитку нашої країни, в 
процесі співпраці з іноземними партнерами. 

Упродовж звітного періоду підтримувала плідні наукові зв’язки з 
видатними вченими зарубіжжя та України, із науковими центрами і кафедрами 

провідних університетів країни. 
Є науковим керівником 1 здобувача наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної 
освіти. 
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