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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 2020 році  

та виконання контрактних зобов’язань 

 

Звіт надано за 2020 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, Указів 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, а також відповідно до Постанов 

Кабінету Міністрів України, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я 

Украни, наказів та листів Департаменту освіти та науки Вінницької ОДА з 

метою запобігання захворюваності на коронавірус, гострі респіраторні 

захворювання та уникнення епідемічних ускладнень. 

Основними цінностями, на яких ґрунтується діяльність інституту, є 

професіоналізм, порядність, прозорість, студентоцентризм.  

Діяльність ВТЕІ КНТЕУ у 2020 році ускладнилася карантином, введеним 

на території України з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції. 

Саме тому для мобілізації колективу активно застосовувалися дистанційні 

форми проведення нарад, засідань вченої ради та директорату, засідань кафедр. 

Учасники освітнього процесу активно використовували такі програмні 

продукти  та платформи як Zoom, Office 365 Teams, Google Meets, Moodle, 

різноманітні месенджери. 

Своєчасним було реагування вченої ради інституту на зовнішні виклики, 

пов’язані зі встановленням карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, шляхом затвердження відповідних положень, а 

саме: Положення про дистанційне навчання та Тимчасового положення про 

проведення атестації в 2019-2020 н.р. 

Організація виробничої практики здійснювалася з урахуванням рішення 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 10.03.2020, наказу ВТЕІ КНТЕУ №62 від 12.03.2020 «Про 

запровадження епідеміологічних заходів та призупинення аудиторних 

навчальних занять», а саме: виробничу практику замінено на он-лайн тренінг 

«Віртуальне підприємство» та надана можливість проходити практику на базі 

підприємств, які продовжували свою діяльність під час карантину. 



2 

 

 За результатами роботи у 2020 році у такому форматі, можна 

стверджувати, що дистанційна форма навчання є перспективним напрямом 

розвитку. 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету є єдиним навчальним закладом 

Вінницької області, що має сертифікат на систему управління якістю (СУЯ) у 

сфері вищої освіти ISO 9001. У червні відбувся наглядовий аудит СУЯ 

представниками ДП «Вінницястандартметрологія», результати якого 

засвідчили функціонування системи управління якістю відповідно до ДСТУ 

ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT). 

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. 

Впродовж 2020 року у ВТЕІ КНТЕУ на засіданнях трудового колективу 

затверджено Правила внутрішнього розпорядку у ВТЕІ КНТЕУ, Правила 

внутрішнього розпорядку у гуртожитку, розглянуто підсумки роботи ВТЕІ 

КНТЕУ за 2019-2020 н.р. та перспективні завдання колективу інституту на 

наступний навчальний рік, внесено зміни до Колективного договору на 2018-

2023 рр., внесено зміни до складу комісії по трудових спорах, обрано делегатів  

Конференції трудового колективу та представників (членів) до вченої ради 

інституту. 
Відбулося 13 засідань вченої ради інституту, на яких ухвалювалися 

важливі рішення, спрямовані на подальшу модернізацію структури, змісту та 

організації освіти, підвищення результативності наукової діяльності, 

безперервне поліпшення якості освітніх і наукових послуг, підвищення іміджу 

інституту як надійного партнера на ринку освітніх послуг, удосконалення 

навчально-методичної та матеріально-технічної бази інституту, розвиток 

системи управління якістю.  

Зокрема затверджено: план роботи вченої ради інституту; план 

організаційно-виховної роботи ВТЕІ КНТЕУ; план роботи Ради студентського 

самоврядування ВТЕІ КНТЕУ; фінансовий план на 2020 рік; план проведення 

лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів за участю провідних вчених, 

науковців, фахівців-практиків; план науково-дослідної роботи ВТЕІ КНТЕУ; 

план підготовки дисертацій докторантами, аспірантами, здобувачами, 

викладачами; план проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських 

науково-практичних конференцій, круглих столів професорсько-викладацького 

складу ВТЕІ КНТЕУ; план проведення студентських наукових конференцій, 

олімпіад, конкурсів, круглих столів у ВТЕІ КНТЕУ; план підвищення 

кваліфікації/стажування науково-педагогічних/педагогічних працівників ВТЕІ 

КНТЕУ; перспективний план видання підручників і навчальних посібників у 

ВТЕІ КНТЕУ на 2021-2025 рр.; тематичний план видання підручників і 

навчальних посібників у ВТЕІ КНТЕУ.  
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На засіданні вченої ради було затверджено звіт приймальної комісії про 

роботу в 2020 році та завдання на 2021 рік, Правила прийому на навчання до 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ в 2021 році. 

Підведено підсумки діяльності інституту за різними напрямками, зокрема 

вченою радою затверджувалися звіти про роботу Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ в 2019-2020 н.р., про науково-дослідну роботу 

у ВТЕІ КНТЕУ за 2020 рік, про роботу РСС інституту, про роботу бібліотеки 

інституту, про фінансову діяльність інституту у 2020 році. 

З метою подальшого підвищення якості освіти та якості освітньої 

діяльності інституту вченою радою затверджено освітні програми та навчальні 

плани прийому 2021 року, графіки навчального процесу здобувачів вищої 

освіти на 2020-2021 н.р., норми часу для планування та обліку навчальної, 

методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних працівників, 

робочі програми дисциплін, практик, рекомендовано до видання монографії, 

підручники та навчальні посібники. Ухвалені рішення щодо обрання на посади 

науково-педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ та клопотання перед вченою 

радою КНТЕУ щодо присвоєння вчених звань викладачам інституту. 

Оптимізовано організаційну структуру інституту (створено фінансово-

економічну службу шляхом об’єднання бухгалтерської служби та планово-

економічного відділу).  

Затверджено низку положень, які регулюють роботу інституту, а саме:  

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій, Положення про 

організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти, Положення про 

дуальну форму здобуття вищої освіти, Положення про порядок конкурсного 

відбору науково-педагогічних працівників, Положення про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників, Положення про 

розроблення та реалізацію освітніх програм першого та другого рівнів вищої 

освіти, Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти, 

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти, 

Положення про користування гуртожитком, Положення про апеляційну 

комісію, Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, Положення про 

кваліфікаційну роботу (проєкт), Положення про організацію освітнього процесу 

здобувачів вищої освіти, Положення про оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти, Положення про приймальну комісію ВТЕІ КНТЕУ. 

21 вересня на засіданні вченої ради інституту ухвалено рішення про 

підтримання клопотання Вінницького торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ перед Київським національним торговельно-економічним 

університетом щодо об’єднання Вінницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ та Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 

чому передувало рішення загальних зборів трудового колективу коледжу. 

У 2020 році відбулося 2 засідання Методичної ради ВТЕІ КНТЕУ, на 

якому розглянуто питання: про інформатизацію освітнього процесу та 

перспективи розвитку дистанційного навчання; Студентоцентризм: методи та 
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досвід. Досвід ефективного використання інтерактивних методів навчання. 

«Реалізація права студента щодо вибірковості дисциплін»; розгляд проектів 

освітніх програм; про виконання зведеного плану видання навчально-

методичних матеріалів, тематичного плану видання підручників/навчальних 

посібників у 2019 р.; затвердження зведеного плану видань навчально-

методичних матеріалів на 2020 р.; стан методичного забезпечення навчальних 

дисциплін до нового навчального року; про виконання плану підвищення 

кваліфікації та стажування НПП на 2019-2020 н.р.; про виконання ухвал 

методичної ради ВТЕІ КНТЕУ. 

Запорукою зміцнення позицій навчального закладу на ринку освітянських 

послуг є якісна організація та проведення освітнього процесу. Освітні програми 

ВТЕІ КНТЕУ відповідають сучасних суспільним потребам та враховують 

тенденції розвитку економіки України та світу, запити бізнесу щодо 

висококваліфікованих фахівців. ВТЕІ КНТЕУ впродовж 2020 здійснював 

підготовку здобувачів ОС «молодший бакалавр» за 7 спеціальностями 

(7 освітніми програмами), ОС «бакалавр» за 15 спеціальностями 

(20 спеціалізаціями) та ОС «магістр» - за 12 спеціальностями 

(18 спеціалізаціями).  

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.  

У 2020 році проведено акредитацію 7 освітніх програм (з них 5 - 

дистанційно): 

- підготовка здобувачів ОС «бакалавр»:  ОП «Маркетинг» - акредитовано на 5 

років, ОП «Товарознавство та комерційна логістика» - акредитовано на 5 років, 

ОП «Харчові технології» - акредитовано на 5 років, ОП «Публічне управління 

та адміністрування» - умовна акредитація, ОП «Міжнародний бізнес» та 

ОП «Інформаційні технології у бізнесі» - очікуємо рішення НАЗЯВО; 

- підготовка здобувачів ОС «магістр»:  ОП «Право» - акредитовано на 5 років. 
13 червня представники кафедри права взяли участь у спільному засіданні 

груп забезпечення освітніх програм з підготовки магістрів та докторів філософії 

за спеціальністю 081 «Право» КНТЕУ та ВТЕІ КНТЕУ, за участі представника 

Університету Казимира Великого в Бидгощі, професора кафедри економіки та 

права Адама Якушевича. 

У навчальних планах передбачено право здобувачів вищої освіти щодо 

формування індивідуальної освітньої траєкторії та вибору навчальних 

дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та 

навчальним планом,  обсязі, що становить не менше 25% загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. 

Важливим напрямком роботи керівництва інституту є пошук форм 

інтеграції вищої освіти з наукою і практикою з метою подолання розриву між 
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рівнем теоретичних знань студентів та практичними навичками їх застосування 

у професійній діяльності. Саме тому до освітнього процесу активно 

залучаються стейкхолдери та фахівці-практики, зокрема для проведення 

майстер-класів, читання лекцій, участі у екзаменаційних комісіях, тощо.  

Для формування контингенту здобувачів постійно ведеться 

профорієнтаційна робота.  З січня по березень здійснено профорієнтаційні 

поїздки у школи Вінниччини, під час яких старшокласників ознайомили з 

основною інформацією про інститут, розповсюджено інформаційні 

матеріалами, а також проведено інтерактивну гру «Обери свій бренд», у ході 

якої майбутні абітурієнти більш детально знайомляться із брендом якісної 

освіти - ВТЕІ КНТЕУ.  

Інститут швидко відреагував на виклики зовнішнього середовища, 

пов’язані із карантином, та активно використовував нові підходи до організації 

та проведення профорієнтаційної роботи і популяризації ВТЕІ КНТЕУ. 

З метою формування іміджу інституту, забезпечення прозорості 

діяльності, залучення абітурієнтів та партнерів для співпраці проводилася 

активна робота по створенню якісного контенту для сайту інституту та профілів 

у соціальних мережах, зокрема інформування аудиторії про міжнародні, 

національні та професійні (пов’язані зі спеціальностями нашого ЗВО) свята, 

макетування тематичних банерів.  

Популяризація ВТЕІ КНТЕУ здійснювалась через рекламні оголошення в 

друкованих засобах масової інформації та соціальні мережі. Представники 

інституту активно брали участь у ефірах радіо «Місто над Бугом».  

З метою розповсюдження інформації про ВТЕІ КНТЕУ та особливості 

вступної кампанії 2020 працівниками відділу було створено сторінку у 

Facebook «Абітурієнт ВТЕІ КНТЕУ». Для знайомства абітурієнтів з інститутом 

започатковано «День нових рубрик» - щодня на офіційних сторінках інституту 

у соціальних мережах розміщувалися інформаційні матеріали, зокрема: 

«5 цікавих фактів про ВТЕІ КНТЕУ»; «Відкрий для себе ВТЕІ КНТЕУ. 

Структура інституту»; «Бути студентом ВТЕІ КНТЕУ – це круто. Студентське 

життя яке воно є»; «Як обрати спеціальність: 10 порад абітурієнтам»; 

«Міжнародна діяльність у ВТЕІ КНТЕУ»; «Працевлаштування та стажування 

студентів ВТЕІ КНТЕУ»; «Довідник абітурієнта» (відповіді на найпоширеніші 

запитання про вступ». Розміщено чек-лист абітурієнта (список справ, які 

обов’язково потрібно виконати аби стати студентом омріяного закладу вищої 

освіти) та чек-лист «Як зробити кращі роки свого життя справді незабутніми та 

максимально корисними» (50 пунктів, які зобов’язаний зробити кожен студент 

аби його життя було справді вражаючим). 

Змонтовано та оприлюднено відео-інструкцію для абітурієнтів по 

користуванню сайтом vstup.info, де наглядно показано, як знайти ВТЕІ КНТЕУ 

та переглянути інформацію про вступ до інституту; відеоролики про 

розташування навчальних корпусів ВТЕІ КНТЕУ; окремі відео про кожну 

спеціальність ВТЕІ КНТЕУ; слайд-шоу про відомих випускників ВТЕІ КНТЕУ. 
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У квітні 2020 року було розроблено та розміщено у соціальних мережах 

інформаційний матеріал під назвою: «Як обрати спеціальність: 10 порад 

абітурієнтам».  

Крокуючи в ногу з сучасними технологіями та сьогоднішніми реаліями 

представлено новий проект «3D тур у ВТЕІ КНТЕУ». Відтепер абітурієнти, їх 

батьки та усі бажаючі мають можливість відвідати віртуальну екскурсію у 

тривимірному панорамному зображенні ВТЕІ КНТЕУ. 

На базі відділу реклами та зв’язків з громадськістю працював пункт 

реєстрації для участі у ЗНО та пункт реєстрації для участі в єдиному вступному 

іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні 2020 року. 

Двічі проведено День відкритих дверей онлайн під гаслом «Карантин не 

завадить! Проводимо День відкритих дверей ОНЛАЙН». Для забезпечення 

проведення заходу працівниками відділу було створено програми, банери, 

зображення для соціальних мереж, стилізовані рамки для профілю в соціальній 

мережі Facebook, розробка дизайн-макетів для презентацій інституту та 

факультетів. Також було розроблено та проведено флешмоб у соціальних 

мережах серед студентів ВТЕІ КНТЕУ під назвою: «Наскільки ти студент ВТЕІ 

КНТЕУ?». 

У травні реалізовано проект ABIT FEST он-лайн, під час якого учасники 

заходів отримали інформацію про умови вступу, особливості освітніх програм, 

переваги навчання та студентське життя у ВТЕІ КНТЕУ. 

Відповідно до Програми розвитку туризму на 2016-2020 роки у серпні на 

фасаді навчального корпусу №1 (біля головного входу) встановлено 

туристично-інформаційну табличку нового покоління, яка є двомовною, 

містить QR-код з переходом на сайт із розширеною інформацією про 

туристичний об’єкт-пам’ятку архітектури «Будинок реального училища», 

містить фото об’єкта, а також елемент інклюзивності за рахунок нанесення 

шрифту Брайля. Окрім цього QR-код дозволяє отримувати щомісячну 

інформацію про кількість сканувань у розрізі м.Вінниці, країні, з якої прибув 

турист, та пристрою, з якого здійснювалося зчитування. Це дозволяє визначати 

цільову аудиторію та покращувати якість наданих туристичних послуг у місті в 

подальшому.  

Незважаючи на усі виклики та складнощі (демографічна криза, відтік 

абітурієнтів у європейські ЗВО, COVID-19, індикативна собівартість) вдалося 

зберегти лідерські позиції серед ЗВО Вінниччини.  За підсумками вступної 

кампанії 2020 до ВТЕІ КНТЕУ було подано 4527 заяв. Кількість зарахованих за 

усіма освітніми ступенями та формами навчання – 1325 осіб. З них: для 

здобуття ОС «молодший бакалавр» - 31 особа (у т.ч. 17 – за державним 

замовленням), для здобуття ОС «бакалавр» - 493 особи на основі ПЗСО (у т.ч. 

д.ф.н. - 493 (з них 6 - за державним замовленням), з.ф.н – 71) та 420 осіб на 

основі ОКР «молодший спеціаліст» (з них 37 - за державним замовленням) (у 

т.ч. денна скорочена форма – 86, заочна скорочена форма – 334), для здобуття 

ОС «магістр» - 306 особи (у т.ч. д.ф.н. – 67).  
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Контингент студентів станом на 01.10.2020 становив: 4477 осіб, з них 

денна форма навчання – 2494, заочна форма навчання - 1878, вечірня форма 

навчання – 105. 

У вересні у ВТЕІ КНТЕУ курс підвищення кваліфікації за програмою 

«Основні засади проходження державної служби. Основи державного 

управління та здійснення державного фінансового контролю»  пройшли 160 

працівників Управління Державної казначейської служби України у Вінницькій 

області, 69 працівників Управління Північного офісу Держаудитслужби у 

Вінницькій області  та 24 працівники Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький). 

Керівництво інституту у 2020 році працювало над зміцненням кадрового 

потенціалу  ВТЕІ КНТЕУ, зокрема над збереженням та поліпшенням кадрового 

складу, створенням сприятливих умов для наукового та професійного 

зростання, заохочення за результатами роботи. 

У 2020 році в інституті працювало 143 штатних викладачі, серед них 21 

доктор наук (15 професорів) та 102 кандидати наук (67 доцентів). З 9 сумісників 

– 1 доктор наук, 4 кандидати наук (2 доценти). 6 науково-педагогічних 

працівників кафедри фізичного виховання та спорту мають спортивне звання 

«майстер спорту». 

 Кількісні підрахунки показують, що питома вага штатних викладачів з 

науковими ступенями і вченими званнями в інституті складає 86,02%. (2019 рік 

– 84,7%).  

У 2020 році захищено 4 докторських та 1 кандидатська дисертації. 

Отримано вчених звань: професора – 1; доцента – 4. 

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 

41 штатний викладач.  

У звітному періоді науково-дослідна робота колективу ВТЕІ КНТЕУ 

проводилась відповідно до Плану науково-дослідної роботи на 2020 рік за 

такими пріоритетними напрямками діяльності: виконання наукових досліджень 

в рамках держбюджетних кафедральних науково-дослідних робіт, у тому числі 

науково-дослідних робіт, які фінансуються за кошти замовників; впровадження 

результатів НДР в практику; здійснення наукового співробітництва; підготовка 

докторських і кандидатських дисертацій; організація і проведення наукових та 

науково-практичних заходів різного рівня; участь в конференціях, семінарах, 

симпозіумах; підготовка і видання наукових та навчально-методичних робіт; 

керівництво науково-дослідною роботою студентів.  

У 2020 році виконувалися 25 кафедральних науково-дослідних робіт, у 

т.ч. 4 міжкафедральних, Грант на реалізацію проєкту «Інтелектуальна 

багатопрофільна лабораторія для навчання, аналізу та прогнозування 
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успішності здобувачів вищої освіти» (Замовник – Вінницька обласна державна 

адміністрація та Вінницька обласна рада). 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ є офіційним 

партнером проєкту від України, що фінансується Програмою ЄС Еразмус+ (КА 

2 – «WeCan», «Допомога в інтеграції новоприбулим жінкам – переселенкам 

через підприємництво», 2019-1-SE01-KA204-060421).  

Загальна кількість публікацій за 2020 рік становить 1268 обсягом 1746,21 

друк. арк., що на 67,55 друк. арк. більше, ніж у 2019 році. 

У звітному році викладачами кафедр інституту видано 5 монографій, що 

на 3 монографії більше, ніж у 2019 році. Видано 32 (у 2019 році 25) розділи 

монографій, з них за кордоном - 23 розділи, у тому числі 22 розділи мовами 

Європейського Союзу.  

Активно здійснювалась підготовка наукових статей і тез доповідей, у т.ч. 

опубліковано 534 наукові статті обсягом 235,59 друк. арк. та 189 тез доповідей 

обсягом 28,57 друк. арк. Кількість статей, опублікованих у фахових виданнях 

становить 215. Опубліковано 128 наукових статей у виданнях за кордоном. У 

виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі даних Scopus – 

24 статті, що на 10 одиниць більше, ніж у 2019 році, з них 10 статей 

опубліковані у виданнях, що індексуються одночасно у міжнародних 

наукометричних базах даних Scopus та Web of science; у Web of science – 2 

статті. У збірниках наукових праць опубліковано 154 статті.  

Навчально-методичних видань опубліковано 508 одиниць, що на 20  

більше, ніж у 2019 році. У тому числі видано 3 навчальних посібники.  

Впродовж 2020 року за результатами проведення винахідницької, 

раціоналізаторської та патентної роботи подано 3 заявки та отримано 2 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на службовий твір.  

Кафедрами проведено 90 наукових заходів різного рівня: 10 конференцій 

(1 Міжнародна, 6 Всеукраїнських, 3 вузівських), 39 лекцій, майстер-класів, 

семінарів, тренінгів, 25 круглих столів (15 Всеукраїнських, 3 міжвузівських, 

7 вузівських), 7 семінарів (2 Всеукраїнських, 5 вузівських), Всеукраїнський 

вебінар, 8 інших заходів. 

За результатами наукових досліджень в звітному році викладачами 

інституту представлено на конференціях, семінарах, інших заходах різного 

рівня 243 доповіді, в тому числі на конференціях 56 доповідей (29 на 

національних, 23 на міжнародних, 4 за межами України) та 187 доповідей на 

інших заходах. 

Науковці інституту взяли участь в роботі 210 конференцій, круглих 

столів, семінарів тощо, в тому числі у роботі 132 конференцій (31 

національних, 79 міжнародних, 22 за межами України) та у 78 інших заходах.  

Протягом 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 185  
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підприємствами, установами, закладами вищої освіти. Кількість укладених 

нових договорів про співробітництво в 2020 році – 35, зокрема підписано: 

договір про творчу, наукову та практичну співпрацю між ВТЕІ КНТЕУ та 

Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства, 

договір про співпрацю між ВТЕІ КНТЕУ та КЗ «Вінницький обласний 

молодіжний центр «Квадрат», що відкриває нові можливості для соціального 

становлення, розвитку, навчання та самореалізації молоді через залучення її до 

інформаційно-просвітницьких, культурних, профорієнтаційних, освітніх, 

мистецьких, ділових, громадських та інших заходів. 

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 працюють 20 наукових гуртків, 8 дискусійних клубів та 1 

наукова студія. В засіданнях наукових гуртків взяли участь 566 студентів (на 70 

більше, ніж у 2019 році), які виступили з 331 доповіддю; в засіданнях 

дискусійних клубів взяли участь 217 студентів, які виступили з 128 доповідями; 

в роботу наукової студії залучено 40 студентів.  

У виконанні кафедральних НДР брали участь 57 студентів. 

Кількість публікацій студентів за результатами участі в конференціях 

різного рівня – 1841 обсягом 373,36 друк. арк. Опубліковано 726 одноосібних 

статей та 1115 тез доповідей.  

У 2020 році здійснено випуск 12 збірників Вісника СНТ «ВАТРА» з 

одноосібними статтями здобувачів освітнього ступеня «магістр», та 7 збірників 

тез доповідей.  

Дієвою формою роботи зі студентами є олімпіади з дисциплін та 

спеціальностей. У 2020 році в інституті проведено 29 олімпіад, учасниками 

яких були 796 студентів.  

У внутрішньоінститутському конкурсі випускних кваліфікаційних робіт 

(проєктів) брали участь 88 робіт. У 2020 році 22 роботи студентів брали участь 

у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань 

і спеціальностей (за 17 спеціальностями).  

Загалом, студенти інституту здобули 5 Дипломів (ІІ-Ш ступенів) у 

Всеукраїнських конкурсах студентських НДР (2 Дипломи ІІ ступеня, 3 

Дипломи Ш ступеня) та 15 заохочувальних нагород у Міжнародних (7) та 

Всеукраїнських (8) конкурсах студентських НДР.  

Студенти ВТЕІ КНТЕУ брали активну участь у 16 фахових, 

інтелектуальних конкурсах: Міжнародних (8), Всеукраїнських (5), та вузівських 

(3).  

Студенти ВТЕІ також брали участь у наступних конкурсах: І етап ХХ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (30 студентів); 

ІІІ етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (1 

студентка); ХІІ Консумерський фестиваль «ЧАС ДІЯТИ» (6 робіт); 
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Міжнародний конкурс «Expose Tobacco Industry Manipulation, Save the Next 

Generation» (1 робота); VІ Міжнародний Інтернет кінофестиваль «Star 

Independet» (17 робіт); ІІІ Всеукраїнський студентський конкурс бізнес- 

проєктів «Бізнес-трамплін» (5 робіт).  

В інституті проведено також наступні конкурси: на кращий переклад 

фахового тексту з елементами аналітичного аналізу; з вебдизайну та 

комп’ютерної графіки; бізнес-планів «Студентський Start-up». За результатами 

участі студенти відзначені 5 Дипломами та 7 Грамотами. 

Студенти ВТЕІ здобули 9 Дипломів у фахових, інтелектуальних 

Міжнародних конкурсах та Всеукраїнських конкурсах. У Міжнародних – 6 

Дипломів (2 Дипломи І ступеня, 1 Диплом IІ ступеня, 2 Дипломи Ш ступеня та 

Диплом за 1 місце); у Всеукраїнських конкурсах 1 Диплом IІ ступеня, Диплом 

за Ш місце кубок переможців та Диплом учасника. 

У звітному періоді проведено VIIІ Фестиваль студентської науки (з 10 по 

28 лютого 2020 р.). В рамках Фестивалю проведено 71 захід, а саме: VIІ 

Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція 

«Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків»; VIІ студентська 

науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації 

особистості студента ЗВО: філософські, соціально-правові та мовознавчі 

аспекти», 7 засідань всеукраїнських та вузівських круглих столів; workshop 

«Публічна політика України в контексті внутрішніх і зовнішніх викликів»; 

науково-практичний семінар «Особливості юридичних професій в сучасних 

умовах», V Міжвузівський форум-квест «Наука очима студентів ЗВО: 

теперішнє і майбутнє»; відкрите засідання Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ; 29 

відкритих засідань наукових гуртків та дискусійних клубів, 29 олімпіад з 

навчальних дисциплін і спеціальностей. 

У березні ВТЕІ КНТЕУ, на правах партнера, долучився до офіційного 

старту 3 сезону соціального проекту «Я люблю своє, Вінницьке!». Здобувачі 

спеціальності «Маркетинг» ВТЕІ КНТЕУ, в рамках угоди про дуальну освіту, 

беруть участь у просуванні даного проекту, і своїм прикладом доводять, що «Я 

люблю своє, Вінницьке!» - це економічний патріотизм у дії. 

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. 

В інституті успішно працює «Бізнес-школа», заняття у якій дозволять 

сформувати нову генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні 

стандарти ведення бізнесу. У 2020 році слухачі «Бізнес-школи» були 

учасниками 53 заходів, з яких 33 вебінари, спільні перегляди інтерв’ю ТОП-

лідерів світових компаній, круглі столи, онлайн презентації компаній, форуми, 

онлайн лекції, воркшопи, бізнес-інтенсив, майстер-клас, вебсемінар. 

За результатами поданої заявки Інститут виборов право участі у пілотному 

проекті «Підприємницький університет», у межах якого впродовж 2020-2021 

н.р. викладатиметься курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-
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проектами», який запроваджено стартап-інкубатором YEP спільно з 

Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, 

Дія.Бізнес та Українським фондом стартапів. 
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 в межах 39 договорів про 

міжнародне та наукове співробітництво із зарубіжними ЗВО, у т.ч. з 

Folkuniversitetet (м. Уппсала, Швеція), Академією туризму (м. Волос, Греція), 

Університетом Яна Кохановського (Польща), Академічним товариством імені 

Михайла Балудянського, Тбіліським державним університетом імені Іване 

Джавахішвілі (Грузія), Яським університетом імені Олександра Іоана Кузи 

(Румунія) та ін. та договори про організацію та проведення програм 

міжнародної практики, у т.ч. з Асоціацією «U.C.M. Italy» (м. Фоджа, Італія) за 

програмою «Культура італійської кулінарології», Компанією «Sarpedon Travel 

Tur. Turz. Ins. Emlak. Mad. Ltd. Sti» (м. Аланія, Туреччина), готелем «Дружба» 

(Словаччина, Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «АЙСЕК 

в Україні» та ін.  

Здобувач ОС «магістр» 2-го курсу спеціальностей «Державні фінанси» та 

«Філологія» Царук Анастасія та здобувач ОС «бакалавр» 3-го курсу 

спеціальності «Державні фінанси» Плахтій Валентина завдяки своїй активності, 

старанності та відповідальному ставленні отримали можливість продовжити 

стажування на посадах помічника фінансового менеджера та асистента 

проєктного менеджера відділу міжнародних зв’язків у Folkuniversetet (Швеція) 

ще на один рік. 

Закордонну виробничу практику у готельних комплексах Словаччини до 

початку карантину проходили 55 студентів. 

Потужною та рушійною силою, яка впливає на всі сфери життя інституту, 

є Рада студентського самоврядування ВТЕІ КНТЕУ, до складу якої входять 

6 секторів: культмасовий, інформаційний, профорієнтаційний, навчальний, 

соціальний, спортивний. 

У 2002 році добувача ОС «бакалавр» спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» 2 курсу Юнову Юлію обрано Головою студентської ради 

Вінниччини. 

Окрім успішного навчання наші студенти не залишаються осторонь 

проблем суспільства, є учасниками волонтерських рухів, творчо розвиваються, 

підтримують здоровий спосіб життя.  

Організаційно-виховна робота в інституті спрямована на:  

- формування загальної культури, загальнолюдських цінностей, духовності, 

патріотизму, здорового способу життя та поведінки студентів з використанням 

набутого досвіду, різноманітних форм і методів роботи;  
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- популяризацію правової культури, виховання у студентів потреби в 

активній протидії антигромадській поведінці, правопорушенням, жорстокості;  

- поширення серед студентства волонтерського руху, благодійності та 

милосердя;  

- підтримку проявів турботи про дітей в будинках-інтернатах, дитячих 

будинках, донорства, участі студентів в акціях милосердя;  

- національно-патріотичне виховання студентської молоді, успадкування 

культурно-духовних надбань українського народу, розвиток культури 

міжнаціональних відносин;  

- здійснення професійного та трудового виховання з формуванням у 

студентів усвідомленого ставлення до навчання як основної форми трудової 

діяльності у період перебування в інституті, бережливого ставлення до 

державного майна, дотримання норм і правил проживання у гуртожитку, участь 

у суботниках, інших заходах з благоустрою території;  

- превентивно-оздоровче виховання з метою запобігання серед студентів 

алкоголізму, наркоманії, токсикоманії;  

- розвиток художньо-естетичного виховання студентів на основі їх 

залучення до гуртків художньої самодіяльності, проведення тематичних 

вечорів, творчих та інтелектуальних конкурсів, ігор, диспутів, зустрічей з 

письменниками, поетами, відвідання музеїв, театрів, виставок тощо;  

- активізацію діяльності спортивних секцій, проведення спартакіад. 

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.  

Ситуація із поширенням короновірусу в країні внесла свої корективи в 

роботу всього інституту - організаційно-виховна робота  з березня 2020 року 

набула, переважно, форми онлайн-заходів, зокрема: естафета пам’яті з нагоди 

відзначення Дня Пам’яті та Примирення і Дня Перемоги над нацизмом шляхом 

запуску відеоролика, в якому викладачі та студенти інституту декламували 

вірш; флешмоб #Дякую Мамо у соціальних мережах; День вишиванки онлайн, 

в рамках якого проведено: флешмоби, фотовиставки, відеозаписи виконання 

українських народних пісень та танців; та інші заходи. 

Здобувачі вищої освіти та працівники інституту є постійними учасниками 

патріотичних та інших виховних заходів, що відбувались у місті у 2020 році, 

зокрема: урочиста хода до відзначення Дня Соборності України; акція «Алея 

Життя», в рамках якої люди з трансплантованими органами висадили яблуні на 

території Вінницької міської клінічної лікарні №1 на знак вдячності тим, 

завдяки кому продовжують жити; програма «Соціальний бриз» (допомога 

людям похилого віку), яка реалізується ГО «Молоді Агенти Змін» спільно з 
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литовським Центром персонального розвитку молоді за підтримки Ради обмінів 

молоддю України та Литви.  

Напередодні новорічних свят представники інституту передали 

подарунки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Ситковецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат I-II ступенів 

(Немирівський район, Вінницька область) та Козятинському обласному 

соціальному центру матері та дитини. 

Приділяється значна увага спортивно-масовій та оздоровчій роботі. 

Наразі в інституті функціонує 8 спортивних секцій, а саме: з легкої атлетики, 

плавання, волейболу, баскетболу, футболу, боксу, настільного тенісу та 

аеробіки. В цілому у спортивних секціях інституту займаються більше 160 

студентів.  

Впродовж року студенти ВТЕІ КНТЕУ взяли участь та отримали 

нагороди  у таких спортивних змаганнях, а саме: Чемпіонат України з боксу 

серед жінок -  Гончарук М.О. (МР-11мб), ІІІ місце у складі збірної,  Чемпіонат 

Європи з боксу серед молоді-2020 (м. Будва, Чорногорія) - Масленніков Г.О. 

(М-13д), ІІІ місце у ваговій категорії 60 кг у складі збірної команди України, 

весняний турнір з настільного тенісу серед ЗВО м.Вінниця 

(IV загальнокомандне місце),  

Інститут брав активну участь у спортивних змаганнях в рамках ІІ етапу 

ХІV літньої Універсіади Вінницької області: змагання з волейболу (жінки) – 

IV місце, з волейболу (чоловіки) – V місце. 

Збірна команда ВТЕІ КНТЕУ посіла ІІІ місце у Спартакіаді науково-

педагогічних працівників ЗВО Вінницької області 2020 року з шахів. 

Викладач кафедри фізичного виховання і спорту Чехівська Юлія стала 

переможцем Кубку України з легкої атлетики у приміщенні  на дистанції 400 м 

(м. Київ). 

Викладачів кафедри фізичного виховання і спорту Чехівську Ю.С. 

відзначено грамотою Виконавчого комітету Вінницької міської ради за зайняте 

І місце у Кубку України з легкої атлетики (у приміщенні), Шкондю В.В. - 

подякою за високі спортивні досягнення та зайняте ІІ місце у чемпіонаті 

України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги у сезоні 2019-2020 р.  

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.   

Враховуючи вимоги часу, для науково-педагогічних працівників, 

студентів було продовжено договір на використання повнотекстової бази даних 

навчальних видань видавництва «Центр учбової літератури», яка надає доступ 

до більше 1280 назв монографій, підручників, навчальних посібників 
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економічної тематики. Цей ресурс доступний в локальній мережі інституту із 

можливістю копіювати або скачувати як окремі розділи підручників, так і всі 

видання. 

З січня 2020 року ВТЕІ КНТЕУ отримав доступ до повних текстів 

публікацій міжнародного наукового видавництва Springer Nature, яке видає 

понад 3000 журналів з гуманітарних, економічних, природничих, соціальних, 

технічних наук, права та міжнародних відносин. Книжкова колекція 

видавництва Springer Nature нараховує 9662 назви монографій, підручників та 

довідкових видань, які було конвертовано до електронного каталогу бібліотеки. 

Вони є доступними в локальній мережі інституту.  

Підписано договір щодо тестового доступу до онлайн-сервісу з 

оформлення бібліографічних посилань «Grafiati» — сервісу автоматичного 

оформлення посилань і створення списків використаних джерел за 

українськими та міжнародними стандартами: ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 (ВАК), APA, MLA, Chicago та Harvard.  

Впродовж року працівниками бібліотеки організовано 5 книжкових 

виставок, а також ряд виховних заходів: майстер-клас з кардмейкінгу, акція 

«Подаруй бібліотеці книгу!», літературний флешмоб відео читань «Бібліотека 

читає…» (до дня народження Ліни Костенко). 

В інституті суворо забезпечується фінансова дисципліна, дотримується 

чинне законодавство. ВТЕІ КНТЕУ своєчасно та достовірно звітує про 

провадження своєї господарсько-фінансової діяльності. Незмінним пріоритетом 

для керівництва інституту є своєчасна і повному обсязі виплата заробітної 

плати, стипендій та інших виплат пільговим категоріям працівників та 

здобувачів вищої освіти. Вчасно здійснювалось нарахування і виплата 

заробітної плати, стипендії, всіх соціальних виплат працівникам та здобувачам 

вищої освіти.  

На виплату академічних стипендій здобувачам вищої освіти у 2020 році 

спрямовано 2 495 997 грн, що на 17,6% менше, ніж у 2019 році. Станом на 

01.01.2021 р. 120 здобувачів вищої освіти отримують академічну стипендію, та 

99 здобувачів – соціальну стипендію. Для соціальних виплат дітям-сиротам у 

2020 році спрямовано 143202 грн.  

У гуртожитках інституту проживає 40 студентів, які мають право на 

державну цільову підтримку (діти учасників бойових дій, внутрішньо 

переміщені особи). У 2020 р. було виплачено 259 200 грн компенсації за 

проживання у гуртожитку. 

Фонд оплати праці у 2020 році становить 46 539 600 грн (у. ч. за рахунок 

коштів загального фонду 9 439 600 грн, за рахунок коштів спеціального фонду 

– 37 100 000 грн), що на 22,6% більше, ніж у 2019 році. Збільшення витрат 

обумовлено підвищенням заробітної плати, згідно чинної нормативно-правової 

бази, та матеріального стимулювання працівників інституту. У відповідності до 

зростання фонду оплати праці зростає і показник відрахування на соціальні 

заходи. 
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На оплату комунальних послуг у 2020 році спрямовано 1 516 381 грн ( у 

т.ч. за рахунок коштів загального фонду 768 972 грн, за рахунок коштів 

спеціального фонду – 747 409 грн), що на 33,5% менше, ніж у 2019 році 

оскільки інститутом вживаються заходи щодо раціонального використання 

енергоресурсів.  

У 2020 році значно було оновлено матеріально-технічну базу інституту. 

Зокрема закуплено: обладнання для лабораторії кафедри ТтГРС – 224 957 грн; 

принтери та копіювальне обладнання – 124 500 грн, меблі – 154 194 грн, 

створення лінгафонного кабінету – 291 244, штори-жалюзі – 39994 грн, 

навчальна література – 24 814 грн, завершення  капітального ремонту корпусу 

№1 – 3 180 683 грн, капітальний ремонт системи водопостачання корпусу №4 – 

52420 грн, поточний ремонт системи внутрішнього протипожежного водогону 

у гуртожитку №1 – 31 685 грн, поточний ремонт ліфтів у навчальному корпусі 

№4 – 147 645 грн, форма спортивна – 21 978 грн. 

Відповідно до рішення Вченої ради КНТЕУ від 25.06.2020 (протокол №8, 

п.16), наказу №1303 від 30.06.2020 з балансу Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ передано на баланс Інституту нерухоме майно: 

будівля гаража з прибудовами (180,8 кв.м), будівля коледжу з прибудовами 

(2546 кв.м), гуртожиток (2990,2 кв.м), земельна ділянка (5678 кв.м), земельна 

ділянка (4022 кв.м), будівля гуртожитку з адміністративно-навчальними 

приміщеннями (2932,4 кв.м), загорожа металева (274,45 пог.м), загорожа 

металева (84,95 пог.м). 

Велика увага приділяється утриманню навчальних корпусів, гуртожитку та 

прилеглої території у належному стані, що забезпечує безпечні умови та 

комфорт навчально-виховного процесу. Разом з комісією по контролю за 

експлуатацією та ремонту будівель було проведено осінній та весняний 

технічні огляди навчальних корпусів та гуртожитку з оформленням актів з 

переліком недоліків та несправностей, які усуваються у літній період (канікул), 

під час поточного ремонту, який виконується силами працівників АГЧ.  

Завершено капітальний ремонт навчального корпусу №1 (покрівлі та 

фасадів із заміною вікон), який є пам’яткою  архітектури місцевого значення 

«Будинок реального училища». Здійснено поточні ремонти у навчальному 

корпусі №1 з метою підтримання працездатного стану приміщень та створення 

комфортних умов роботи та навчання. 

У навчальному корпусі №2 було організовано місце для зайняття 

фізкультурою, фітнесом та атлетикою, облаштовано чоловічу та жіночу 

роздягальні. У корпусі встановлено 5 нових кондиціонерів. Організовано 

пожежний вихід на вулицю Театральну. 

У навчальному корпусі №4 було замінено 6 дерев’яних вікон на 

металопластикові,  замінено 5 внутрішніх дерев’яних дверей, встановлено 

3 водонагрівачі. Реконструйовано 405 та 806 аудиторії. Здійснено ремонт 

сходових маршів. Проведено енергетичний аудит корпусу, отримано 

енергетичний сертифікат. Здійснено ремонт 2 пасажирських та вантажного 

ліфтів. Встановлено 2 нових кондиціонери.  
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До початку навчального року проведено поточний ремонт навчальних 

аудиторій та місць загального користування. У всіх приміщеннях інституту 

здійснювалася заміна світильників на світлодіодні.  

Придбано 90 трибун для виступу та стаціонарні проектори, які 

встановлено у навчальних аудиторіях. 

Керівництвом проводиться значна робота щодо покращення умов 

проживання здобувачів у гуртожитках. Зокрема, у гуртожитку №1 здійснено 

заміну тумб та робочих поверхонь на кухнях, замінено сантехніку у місцях 

загального користування, закуплено матраци тощо.  

На всіх, прилеглих до корпусів, територіях проведено обрізку аварійних та 

хворих дерев. 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.  

В навчальному закладі забезпечено протипожежні вимоги та умови техніки 

безпеки. Регулярно проводяться інструктажі з питань пожежної, техногенної 

безпеки з працівниками та студентами ВТЕІ КНТЕУ. В квітні 2020 року 

проведено перезарядку 208 вогнегасників, придбано 20 штук нових. Перевірено 

та проведено технічне обслуговування 32 пожежних кран-комплектів. 

ВТЕІ КНТЕУ дотримується інформаційної та екологічної політики 

КНТЕУ. Зокрема завдяки користуванню системою електронного діловодства, 

зменшено кількість друкованих документів та швидкість отримання документів 

відділами; проводиться збір макулатури, активно популяризується розумне 

споживання та здоровий спосіб життя. 

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 інституту організовано 

профогляд лікарем дерматологом-онкологом Вінницького обласного клінічного 

онкологічного диспансеру. Закуплено подарунки для працівників до 

новорічних свят, Міжнародного жіночого дня, Дня захисника України.  

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.   
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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. 

 

Особисті досягнення директора інституту. 

Замкова Н.Л. – доктор філософських наук, професор, заслужений 

працівник освіти України: 

- депутат Вінницької обласної ради, голова постійної комісії з питань 

освіти, релігії, культури, молоді та спорту; 

- 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; 

- 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 конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу бізнес-планів 

для підприємців-початківців (стартапи) Вінницької області; 
- член редакційної колегії фахового журналу «Вісник КНТЕУ». 

Впродовж звітного періоду брала участь у: засіданні конкурсної комісії з 

визначення переможців конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців 

(стартапи) Вінницької області; у засіданні серпневої конференції працівників 

освіти Вінницької області «Підсумки розвитку освіти області у 2019-2020 

навчальному році та завдання на 2020-2021 навчальний рік» (дистанційно на 

платформі zoom). 
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