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Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.05.2020 р. № 684 «Про 

перейменування відокремлених структурних підрозділів Київського національного 

торговельно-економічного університету» Торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету (код ЄДРПОУ 

ВП: 01566123) перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ 

«Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету» (ВСП «КТЕФК КНТЕУ»). 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» — один із відокремлених структурних підрозділів, 

що провадить освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну 

діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами фахової 

передвищої освіти з урахуванням їхніх інтересів і здібностей, сприяє поширенню 

наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність з метою реалізації 

державної політики в галузі освіти і науки. 

Коледж є неприбутковою бюджетною установою. 

Про високі показники якості освітньої діяльності свідчить видача сертифікату 

Органом сертифікації на систему управління якістю ВСП «КТЕФК КНТЕУ» до 

червня 2022 року. 

Стратегічною метою коледжу є забезпечення розвитку освітньої, наукової 

діяльності, формування гармонійної особистості, стабільно високої 

конкурентоспроможності. 

Діяльність коледжу в звітному році була спрямована на процес 

імплементації вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» в практику 

роботи коледжу та на вдосконалення освітнього процесу, Концепції 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України. 

Діяльність колективу ВСП «КТЕФК КНТЕУ» у 2020/2021 н. р. забезпечувала 

системне впровадження в освітній процес положень Законів України «Про 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності; поширення і вдосконалення розпочатих раніше 

перетворень, спрямованих на модернізацію освітнього процесу, навчально-

методичної роботи, впровадження надалі інноваційних та інформаційно-

комунікаційних технологій, навчання для набуття компетентностей за 

відповідними освітньо-професійними програмами. 

Підготовка фахівців визначається потребами сучасного ринку праці та 
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здійснюється на засадах безперервної освіти та за відповідними освітньо-

професійними програмами молодшого спеціаліста / фахового молодшого 

бакалавра. 

Однією з умов надання якісних освітніх послуг у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

є навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, яке регулярно та 

систематично актуалізується із урахуванням всіх інноваційних змін.  

При формуванні освітньо-професійних програм для розкриття змісту 

підготовки фахівців залучаються стейкголдери, здобувачі освіти, замовники 

підготовки фахівців. 

Освітній процес у коледжі організовано відповідно до стандартів освіти: 

на засадах формування та розвитку в здобувачів освіти мотивації до навчання, 

навичок самостійної, науково-дослідної та практичної роботи, професійно-

значущих якостей, умінь і навичок; створення умов для гармонійного творчого 

розвитку особистості в індивідуалізації освітнього процесу з метою забезпечення 

якості освіти та інтеграції її національної системи в європейське співтовариство. 

Освітньо-професійні програми та дисципліни мають достатній базовий пакет 

методичних розроблень. 

З метою забезпечення сприятливих умов для навчання, роботи та побуту 

здобувачів освіти, працівників коледжу створено сучасну матеріально-технічну 

базу, яка успішно розвивається.  

У сфері освітньої діяльності Відокремлений структурний підрозділ 

«Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету» активно співпрацює зі стейкголдерами.  

У коледжі діє студентське самоврядування, що є розвиненою, потужною, 

рушійною силою, яка впливає на всі сфери життя закладу освіти. Представники 

ради даної форми управління беруть участь у роботі педагогічної ради коледжу, 

загальних зборах трудового колективу, стипендіальної комісії, визначенні 

структури навчальних планів та змісту дисциплін, складанні освітньо-

професійних програм. 

Протягом звітного періоду продовжувалася активна робота у сфері 

поліпшення координації діяльності підрозділів і служб коледжу, зокрема 

проводився комплекс робіт з інформатизації освітнього процесу, науково-

методичної, господарсько-фінансової діяльності ВСП «КТЕФК КНТЕУ».  

У коледжі діє система ефективного менеджменту – порядок антикризового 

управління, направлений на запобігання ризиків, пов’язаних із впливом 

зовнішніх факторів, та оптимізацію власних ресурсів; розвиток ділової 

досконалості, інноваційності, екологічної відповідальності, що забезпечує:  

ефективне функціонування системи управління якістю Відокремленого 

структурного підрозділу «Київський торговельно-економічний фаховий коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету», яка органічно 

поєднала вимоги положень міжнародних стандартів ДСТУ EN ISO 9001:2018 

щодо надання освітніх послуг та законодавчо-нормативної бази України на 

засадах постійного удосконалення системи забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності коледжу; 

стабільність коледжу у виконанні програм фінансування, їх розвитку за 
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всіма джерелами надходження; своєчасних щомісячних виплатах заробітної 

платні працівникам і стипендії здобувачам освіти; 

щорічне виконання в повному обсязі планів державного замовлення 

підготовки фахівців; багатовекторну роботу із формування контингенту 

вступників на здобуття освіти, проведення профорієнтаційної роботи;  

кадрову політику, направлену на формування якості людського капіталу: 

успішно здійснюється конкурсний відбір науково-педагогічного та педагогічного 

складу, планове підвищення кваліфікації та атестація викладачів;  

якість освітнього процесу відповідно до викликів сьогодення та запитів 

роботодавців: відбувається ефективна взаємодія шляхом залучення їх до 

формування актуальних компетентностей, розроблення навчальних планів, 

методичного забезпечення дисциплін, програмних продуктів, що 

використовуються в практичній діяльності; проведення майстер-класів та 

тренінгів, постійного розширення договорів про співпрацю з бізнес-

структурами, установами та організаціями;  

реагування на інформатизацію суспільства: організація освітнього 

процесу коледжу через комп’ютеризацію, розширення переліку та поглиблення 

змісту дисциплін інформаційного спрямування в навчальних планах підготовки 

фахівців; 

удосконалення системи дистанційного навчання; 

інтеграцію результатів діяльності ВСП «КТЕФК КНТЕУ» до 

європейської освітянської спільноти в умовах глобалізації завдяки укладанню 

договорів про співпрацю з іноземними закладами та установами; сприятливим 

умовам для академічної мобільності викладачів та здобувачів освіти;  

удосконалення матеріально-технічної бази проведення освітнього 

процесу, творчого розвитку;  

реалізацію екологічної політики: ВСП «КТЕФК КНТЕУ» забезпечений 

засобами обліку теплової енергії, електричної енергії, води; відбувається 

озеленення території; розвивається система електронного документообігу з 

метою зменшення обсягу друкованих документів, здійснюється закупівля 

комп'ютерів й техніки з низьким енергоспоживанням.  

В контексті необхідності постійного вдосконалення системи забезпечення 

якості освітньої діяльності ставляться завдання щодо розвитку концептуально 

важливих її складових: введення освітньо-професійних програм фахового 

молодшого бакалавра у межах ліцензованих спеціальностей; створення умов для 

дотримання академічної доброчесності; розроблення індивідуальних навчальних 

планів здобувачів освіти; підвищення мотивації всіх учасників освітнього 

процесу до вивчення іноземних мов; розвиток співпраці з партнерами коледжу з 

метою забезпечення професіоналізації освітнього процесу; розширення 

застосування в освітньому процесі коледжу сучасних освітніх технологій, 

дистанційного навчання тощо 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування коледжу є 

загальні збори трудового колективу, до складу яких включено виборних 

представників з числа здобувачів освіти. Оцінюється фінансово-господарська 

діяльність адміністрації, в сфері забезпечення якості освіти та в інших видах.  
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У 2020/2021 навчальному році відбулося два засідання загальних зборів 

трудового колективу коледжу, на яких були прийняті важливі рішення: обрано 

представників (членів) Конференції трудового колективу КНТЕУ, підведено підсумки 

роботи та оцінено завдання колективу коледжу на наступний навчальний рік. 

Протягом навчального року проведено сім засідань педагогічної ради 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ», на яких розглянуто понад 30 питань та прийнято 

рішення, зокрема щодо: 

● звіту за 2020 рік та завдань на 2021 рік приймальної комісії коледжу; 

● затвердження правил прийому на навчання в 2021 році;  

● затвердження 33 положень коледжу; 

● діджиталізації освітнього процесу; 

● наукової складової освітнього процесу; 

● продовження дистанційного навчання; 

● заходів функціонування системи управління якості відповідно до вимог 

стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018; 

●  активізації профорієнтаційної роботи ВСП «КТЕФК КНТЕУ» в умовах 

карантину; 

● схвалення звітів про акредитаційний самоаналіз за результатами освітньої 

діяльності освітньо-професійних програм; 

● основних напрямків підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання; 

● затвердження річного звіту з науково-дослідної роботи коледжу за 2020 рік; 

● затвердження графіків освітнього процесу на 2021/2022 н. р.; 

● результатів ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти, 

проведеної у формі ЗНО з української мови, математики та історії України;  

● аналізу успішності здобувачів освіти за перше півріччя 2020/2021 н. р.; 

● аналізу звітів профорієнтаційної роботи; 

● затвердження плану науково-дослідної роботи на 2021 рік; 

● затвердження ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна 

стипендія в ІІ півріччі 2020/2021 н. р.; 

● ефективного функціонування системи управління якістю коледжу в 

2020/2021 н. р.; 

● розроблення освітньо-професійних програм та навчальних планів прийому  

фахового молодшого бакалавра на 2021/2022 н. р. 

На засіданнях педагогічної ради розглядались актуальні питання щодо 

формування національно-свідомої особистості в умовах білінгвізму, 

профілактики професійного вигорання, партнерських зв’язків зі стейкголдерами, 

оцінки якості діяльності викладачів коледжу при анкетуванні здобувачів освіти. 

Активно реагуючи на всі інновації в освітньому процесі, продовжувала свою 

роботу методична рада ВСП «КТЕФК КНТЕУ»; проведено сім засідань. Серед 

питань, які розглядалися, основними були щодо вдосконалення освітнього 

процесу, а саме: впровадження інноваційних технологій та дистанційного 

навчання, плани роботи днів відділень, використання інтерактивних методик при 

вивченні іноземної мови, методичне забезпечення практичної підготовки, план 

науково-дослідної роботи, підготовка до екзаменаційної сесії тощо.  
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Виконання зобов’язань за пунктами контракту 

1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст / фаховий молодший бакалавр 
Важливими чинниками забезпечення якості освітнього процесу коледжу 

є постійне удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності у 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» шляхом виконання положень Законів України «Про 

освіту», «Про фахову передвищу освіту». 

Освітньо-професійні програми розробляються в межах кожної спеціальності 

відповідно до Національної рамки кваліфікацій та використовуються для 

визначення й оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності. 

Однією з умов надання якісних освітніх послуг у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» є 

навчально-методичне забезпечення, яке систематично оновлюється, враховуючи 

всі інноваційні зміни. Навчальні дисципліни забезпечені необхідними матеріалами 

на достатньому рівні та з дотриманням методичних вимог. 

Важливим завданням залишається модернізація освітнього процесу 

шляхом розроблення нових освітньо-професійних програм, удосконалення 

навчальних планів, орієнтованих на компетентнісний підхід. 

Навчально-методичний комплекс дисциплін розробляється та 

актуалізується з урахуванням встановлених випусковими цикловими комісіями 

в освітньо-професійних програмах загальних та фахових (спеціальних) 

компетентностей випускників; місця відповідної дисципліни в навчальному 

плані, що підвищує рівень їх адаптації до майбутньої практичної діяльності. 

Коледжем постійно проводиться моніторинг ринку праці, вивчаються 

потреби і запити стейкголдерів, та відповідно до них корегуються освітньо-

професійні програми підготовки фахівців. 

Проводиться постійна робота щодо загального управління та координації 

діяльності ВСП «КТЕФК КНТЕУ». Головним завданням 2020/2021 року було 

бажання та потреба в удосконаленні взаємодії завідувачів відділень з головами 

циклових комісій, викладачами щодо освітнього процесу, інноваційної, науково-

дослідної та виховної роботи. 

Колективом коледжу здійснюється робота у сфері підвищення якості 

надання освітніх послуг. Як результат, у 2020/2021 н. р. забезпечено виконання 

основних завдань Положення про ВСП «КТЕФК КНТЕУ», стратегії розвитку 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» на 2020-2025 рр. 

Розроблено низку нормативних матеріалів, у тому числі Положення коледжу 

про оцінювання результатів навчання, апеляцію результатів підсумкового контролю 

знань, дистанційну форму здобуття освіти, організацію освітнього процесу, 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

формування індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої 

освіти, розроблення та реалізацію освітньо-професійних програм, Раду з якості, 

педагогічну раду, методичну раду, систему рейтингової оцінки діяльності 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, порядок обрання здобувачами 

освіти вибіркових навчальних дисциплін, порядок навчання за індивідуальним 

графіком здобувачів освіти; Типові положення про відділення/факультет, методичне 

об’єднання кураторів академічних груп, бібліотечно-інформаційний центр.  
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2. Атестація, підвищення кваліфікації та сертифікація педагогічних і 

науково-педагогічних працівників закладу освіти 
Адміністрація у 2020/2021 навчальному році працювала над закріпленням 

позитивних тенденцій у зміцненні кадрового потенціалу коледжу. Увага 

приділялась насамперед поліпшенню якісного складу педагогічних, науково-

педагогічних працівників, підвищенню кваліфікації викладачів, опануванню 

ними новітніх освітніх технологій. При цьому основна увага приділялась 

збереженню кадрового складу, створенню сприятливих умов для наукового 

зростання, заохоченню за результатами праці.  

Відокремлений структурний підрозділ «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж КНТЕУ» постійну увагу приділяє інноваційності 

та оптимізації процесу підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, 

науково-педагогічних працівників, оскільки ця складова є принциповою для 

підтримки та покращення професійного рівня викладачів. Даний вектор кадрової 

політики дозволяє забезпечити високий рівень освітніх послуг, які надаються. 

У ВСП «КТЕФК КНТЕУ» систематизована робота щодо оптимізації 

процесу підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-

педагогічних працівників коледжу, яка постійно вдосконалюється. 

Забезпечують освітній процес дев’ять циклових комісій. 

У результаті вжитих заходів щодо поліпшення якісного складу загальна 

чисельність науково-педагогічних, педагогічних працівників, які беруть участь в 

освітньому процесі, становить 93 особи (три з них знаходяться у відпустці по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Штатних працівників – 76 

осіб (84,5 %), спеціалістів вищої категорії – 45 осіб (59,2 %), в т. ч. викладачів-

методистів – 23 особи (51,1 %), старших викладачів – шість осіб (13,3 %), що 

забезпечує високу якість підготовки фахівців і відповідає вимогам освітньої 

діяльності.  

Частка педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 

званнями становить 10,5 %, у тому числі на постійній основі один доктор наук 

та вісім викладачів − кандидатів наук, два – доценти, що становить 14,5 %. 

Три викладачі коледжу (Бутова Т. Ю., Коновалова О. В., Гончар Ю. М.) 

закінчили аспірантуру в КНТЕУ, захистили дисертаційні роботи на присудження 

наукового ступеня доктора філософії. 

За звітний період підвищили кваліфікацію 19 педагогічних, науково-

педагогічних працівників коледжу, в т. ч. дві особи – в КНТЕУ (на кафедрі 

фінансів, кафедрі товарознавства та митної справи), 13 осіб – у Центральному 

інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, дві особи – у ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 

персоналом», одна особа – в Інституті післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету ім. Бориса Грінченка, одна – в Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. 

Забезпечено виконання оцінювання професійної діяльності педагогічного, 

науково-педагогічного працівника (атестація), яке спрямоване на визначення 

його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації. У звітному періоді 

проатестовано 28 науково-педагогічних, педагогічних працівників. Атестаційною 
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комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) атестовано на 

відповідність або присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань 24 

науково-педагогічних, педагогічних працівники. 

Одна особа пройшла підготовку в національному органі стандартизації та 

отримала посвідчення внутрішнього аудитора з системи управління якістю 

відповідно до вимог EN ISO 9001:2018. 

Відповідно до Кодексу законів про працю України в коледжі діє колективний 

договір (цього року було оновлено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України) 

між трудовим колективом та адміністрацією ВСП «КТЕФК КНТЕУ», який за всіма 

положеннями виконувався своєчасно та в повному обсязі. Пріоритетною є 

робота щодо своєчасної виплати заробітної плати, стипендії згідно із 

законодавством України та умовами колективного договору. Адміністрація 

постійно ініціює заходи щодо поліпшення умов праці співробітників, навчання 

здобувачів освіти. Забезпечується дотримання встановленого режиму роботи і 

відпочинку, охорони праці. 

Вживалися заходи безпосередньо для зміцнення договірної та трудової 

дисципліни.  

3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

закладу освіти 

Одним із першочергових завдань адміністрації та колективу є збільшення 

та збереження контингенту здобувачів освіти. Протягом останніх чотирьох років 

відбувається позитивна тенденція збільшення кількості осіб, які навчаються в 

коледжі.  

Контингент здобувачів освіти коледжу за звітною формою 2-3НК становив 

1452 особи (1435 осіб – 2019/2020 н. р.; 1361 особа – 2018/2019 н. р.), в т. ч. 

контингент здобувачів освіти денної форми здобуття освіти становив 1320 осіб, 

заочної форми – 132 особи (що на 17 осіб більше, ніж в тому навчальному році), 

загалом – це 60 академічних груп (денна – 53 групи, заочна – 7 груп). 

Зростання контингенту відбувається в основному за рахунок збільшення 

осіб, які навчаються на денній формі здобуття освіти за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб. 

З метою забезпечення виконання державного замовлення та договірних 

зобов’язань з підготовки фахівців у коледжі у 2020 році забезпечено виконання 

значного обсягу робіт з формування контингенту здобувачів освіти. Контрольні 

показники прийому на навчання виконано в повному обсязі.  

Особливості вступної кампанії 2020 р.: прозоре конкурсне зарахування на 

навчання, якісний інформаційний супровід абітурієнтів.  

З метою своєчасної підготовки та організації прийому абітурієнтів у 2020 

році приймальною комісією коледжу проведено наступну роботу: 

- розроблено нормативні документи щодо вступної кампанії у ТЕК КНТЕУ 

в 2020 році. 

- оновлено критерії оцінювання знань абітурієнтів при складанні вступних 

випробувань. 

- оновлено програми вступних випробувань з фаху, базові пакети тестових 
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завдань для вступних випробувань. 

Приймальна комісія працювала згідно чинного законодавства, всі рішення 

оформлювалися протоколами. 

Прийом документів було розпочато згідно правил прийому на навчання до 

ТЕК КНТЕУ у 2020 році зі змінами та доповненнями.  

У поточному навчальному році зараховано до коледжу – 466 осіб (527 осіб 

– 2019/2020 н. р.), в тому числі:  

- за формами здобуття освіти: денна – 393 особи (465 осіб – 2019/2020 н. 

р.), заочна – 73 особи (62 особи – 2019/2020 н. р.);  

- за джерелами фінансування: державне замовлення - 208 осіб (231 особа – 

2019/2020 н. р.), за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 258 осіб (234 

особи – 2019/2020 н. р.), із них: 

- на основі ОКР «кваліфікований робітник» заочної форми здобуття освіти 

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 10 осіб;  

- на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра заочної форми за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 67 осіб. 

Слід відмітити ефективну та злагоджену роботу приймальної комісії. 

З метою ознайомлення громадян щодо проведення вступної кампанії в 

коледжі оформлено інформаційні стенди для абітурієнтів, інформацію щодо 

вступу-2020 було розміщено на офіційному вебсайті коледжу. Протягом року 

організовано навчання (інструктажі) технічних секретарів щодо вивчення 

бланків документів та порядку їх оформлення з метою забезпечення якісного 

оформлення особових справ абітурієнтів. Проведено інструктажі з викладачами 

предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій, комісії зі 

співбесіді щодо особливостей вступної кампанії 2020 року, оформлення бланків 

документів тощо. Комп’ютеризовано робочі місця технічних працівників. 

Забезпечено безперервну роботу та внесення даних абітурієнтів до ЄДЕБО. 

У звітному періоді серед здобувачів освіти коледжу продовжено акцію 

«Приведи друга», підсумки якої було оголошено напередодні Дня студента.  

Адміністрацією та викладачами циклових комісії протягом року 

проводилась профорієнтаційна робота в загальноосвітніх та закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, на базі коледжу проведено Дні 

гостинності та Дні відкритих дверей. Організовано протягом року роботу 

підготовчих курсів. 

Для залучення абітурієнтів адміністрацією та викладачами циклових 

комісій протягом навчального року проводилась профорієнтаційна робота в 

загальноосвітніх закладах та закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Підписано партнерські угоди про співпрацю із закладами загальної 

середньої освіти (Білогородська ЗОШ № 1, Навчально-виховний комплекс № 30 

«ЕКОНАД», Гореницька ЗОШ І-ІІІ ступенів). На базі коледжу проведено Дні 

гостинності та Дні відкритих дверей. Організовано протягом року роботу 

підготовчих курсів.  

Пропозиції щодо покращення роботи приймальної комісії у період 

вступної кампанії 2021: 

- оновити рекламно-агітаційні матеріали щодо вступу 2021 року; 
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- забезпечити ознайомлення профорієнтаторів коледжу з особливостями 

Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти та 

освітнього ступеня бакалавр в 2021 році; 

- провести аналіз мережі закладів загальної середньої освіти м. Києва та 

Київської області з метою укладання нових угод про співпрацю та визначення 

основних напрямків поїздок для роботи профорієнтаторів; 

- активізувати та персоніфікувати роз’яснювальну роботу серед 

здобувачів освіти, які завершують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст денної та заочної форм здобуття освіти, щодо продовження 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та 

в Київському торговельно-економічному університеті; 

- проводити Дні відкритих дверей із застосуванням онлайн-комунікацій 

(«Zoom», «Google Meet»); 

- підтримувати профорієнтаційний зв’язок з учнями та класними 

керівниками шкіл, проводити індивідуальну роз’яснювальну роботу через 

соціальні мережі («Instagram», «Facebook», «Telegram»), в телефонному режимі 

та через електронну пошту; 

- залучати здобувачів освіти до профорієнтаційної роботи, 

розповсюдження матеріалів про ВСП «КТЕФК КНТЕУ», створення 

відеоматеріалів та паперових варіантів з метою позиціювання закладу на ринку 

освітніх послуг. 

- Продовжити проведення акції «Приведи друга» серед здобувачів освіти 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ», різноманітних челенджей, онлайн-флешмобів, 

опитувань для учнів у соцмережах з викладенням фото, відмічаючи заклад освіти 

хештегом, та створення тематичних відеомеседжей. 

Випуск у 2021 році планується 404 особи. Загалом у 2018 році – 420 

здобувачів освіти, у 2019 році – 428, у 2020 році – 422. 

Коледж забезпечує ступеневу освіту випускників коледжу за скороченими 

програмами у КНТЕУ: продовжили навчання поточного навчального року в 

КНТЕУ 257 осіб, що становить 60,9 % від загальної кількості випускників. 

Обсяги державного замовлення прийому та випуску у 2020 році виконано 

в межах ліцензованих обсягів та затверджених МОН показників. 

4. Дотримання закладом освіти ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 
З метою забезпечення виконання Законів України «Про освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 

акумульовано інформацію про якісний склад педагогічних та науково-

педагогічних працівників коледжу та затверджено склад груп забезпечення, 

відповідальних за виконання освітньо-професійних програм за спеціальностями. 

До складу груп забезпечення ввійшли педагогічні та науково-педагогічні 

працівники, які працюють в коледжі за основним місцем роботи, мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності та не входять (входили) до жодної 

групи забезпечення ВСП «КТЕФК КНТЕУ» або іншого закладу освіти в 

поточному семестрі. 
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Систематично проводиться аналіз дотримання технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Рівень наукової та 

професійної активності педагогічних, науково-педагогічних працівників 

засвідчено виконанням не менше чотирьох видів та результатів професійної 

діяльності (з 18 позицій), передбачених ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності. 

Інформація про кадрове та матеріально-технічне забезпечення постійно 

оновлюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

За звітний період акредитовано дві освітньо-професійні програми: 

«Готельне обслуговування» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»; 

«Туристичне обслуговування» зі спеціальності 242 «Туризм». 

На сьогодні коледж акредитовано за всіма освітньо-професійними 

програмами освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

Комісії на підставі проведених акредитаційних експертиз засвідчили, що 

організаційне, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне, 

інформаційне забезпечення, якість підготовки фахівців дозволяють забезпечити 

державну гарантію якості освіти. 

Дотримання ВСП «КТЕФК КНТЕУ» ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності засвідчено позитивними рішеннями Акредитаційної комісії 

Міністерства освіти і науки України. 

5. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності. Наукова та 

науково-дослідна робота. Розвиток міжнародних зв’язків 

Освітній процес забезпечений на достатньому рівні підручниками та 

навчальними посібниками. 

Бібліотечно-інформаційним центром за 2020/2021 навчальний рік 

придбано 233 екз. навчальної літератури на суму 23531 грн. 

В тому числі: 

- спонсорська допомога згідно програми «Подаруй бібліотеці книгу», 

отримано 48 екз. на суму 11970 грн; 

- замість втраченої літератури придбано 60 екз. на суму 4285 грн.  

У Бібліотечно-інформаційному центрі фонд книг, брошур, журналів 

становить 38540 екз. З Міністерства освіти і науки України безкоштовно 

надійшло 39 примірників на суму 1420 грн. 

Є доступ до CUL Online – Онлайн бібліотеки навчальної літератури 

видавництва «ЦУЛ». 

Основними напрямками співпраці коледжу з КНТЕУ, організаціями та 

установами різних форм власності, базами практик є обговорення змісту 

навчальних планів та методичного забезпечення дисциплін, участь у науково-

методичних конференціях та семінарах, обмін інформацією, забезпечення 

студентів базою для практичної підготовки, обмін досвідом у використанні 

новітніх технологій в освітньому процесі. 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» є постійним учасником міжнародних та 

всеукраїнських виставок, форумів, фестивалів: 

- ІV Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER» (м. Київ, Київський 
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університет імені Бориса Грінченка, 19.09.2020). 

25 лютого 2021 року на базі ВСП «Київський торговельно-економічний 

фаховий коледж КНТЕУ» проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну 

інтернет-конференцію «Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в 

умовах євроінтеграції», яку присвячено проблемам та перспективам розвитку 

торгівлі та електронної комерції як специфічного виду підприємницької 

діяльності, враховуючи ризики та виклики сьогодення. До участі у конференції 

долучились 15 закладів вищої освіти України. За результатами роботи 

конференції тези учасників будуть опубліковані у Збірнику матеріалів 

конференції.  

13 квітня 2021 року у ІІІ Всеукраїнському конкурсі стартапів 

«TourSystemUkrChallenge», організованому на базі КНТЕУ, свої інноваційні 

бізнес-проєкти представляли найкреативніші здобувачі ВСП «КТЕФК КНТЕУ». 

За результатами обговорення конкурсних бізнес-проєктів учасників члени журі 

відзначили і конкурсанток від коледжу: 1) за напрямом «Start-up. Hospitality» – 

дипломом ІІІ ступеня нагороджено Грись Катерину (ГО-11) з її проєктом 

мобільного додатку «Hotel Schedule» (керівник: Гончар Ю. М.); 2) за напрямом 

«Start-up. Tour» – сертифікатом учасника відзначено Трикішу Марію (ТО-31) та 

Щербакову Владу (ТО-31) з соціальним проєктом «UA Without limits» 

(керівники: Сорвіна Ю. М., Мачинська С. М.). 

На відділенні фінансів, обліку та маркетингу стало традицією проводити 

студентський конкурс соціальних та комерційних проєктів в рамках STARTUP 

DAY «Від ідей до грошей». 13 квітня 2021 року відбувся ІІІ студентський 

конкурс. Близько 70-ти здобувачів освіти та викладачів відділення фінансів, 

обліку та маркетингу виявили зацікавленість та взяли активну участь у Майстер-

класі «STARTUP: від ідеї до запуску»; обговорили особливості STARTUP-

проєктів, генерування та валідацію бізнес-ідей, STARTUP-екосистеми; 

розглянули можливості розроблення та реалізації бізнес-задумів здобувачів 

освіти на платформі Бізнес-інкубатора та стартап-клубу КНТЕУ. 

25 травня 2021 року в онлайн-форматі проведено Міжнародну науково-

практичну конференцію «Індустрія сфери послуг: виклики та можливості». У 

конференції взяли участь 135 учасників, зокрема з таких країн світу як Україна, 

Канада, Англія, Іспанія, Данія, Польща, Болгарія. Із цікавими та актуальними 

доповідями виступили як представники освітніх закладів (директори коледжів, 

викладачі, здобувачі освіти, молоді науковці), так і представники реального 

бізнесу: керівники та фахівці ресторанних, готельних та туристичних 

підприємств Києва, Одеси, Харкова, Вінниці, Чернівців, Ужгороду, Житомиру, 

Хмельницького, Бурштину, Коломиї та інших міст України. 

 

Педагогічні, науково-педагогічні працівники ВСП «Київський 

торговельно-економічний фаховий коледжу КНТЕУ» систематично згідно плану 

роботи проводили наукові конференції, брали участь у круглих столах, майстер-

класах, семінарах-тренінгах, друкувалися у фахових журналах.  

Викладацький склад тісно співпрацює з факультетами, кафедрами КНТЕУ, 

бере активну участь у Всеукраїнських, Міжнародних студентських науково-
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практичних конференціях та інших заходах, які проводилися на базі коледжу. 

Опубліковано статті педагогічними працівниками: 

- «Аналіз економічної безпеки підприємств торгівлі» у збірнику матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»; 

- «Проблеми законодавчого регулювання обліку інтернет торгівлі в рамках 

зовнішньоекономічного досвіду» у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку»; 

- «Санкційний аудит як засіб запобігання банкрутства підприємства» у 

електронному науковому фаховому виданні «Ефективна економіка»; 

- «Інтеграція в сучасному освітньому просторі» у збірнику матеріалів LІV 

Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Інновації науки ХХІ 

століття»; 

- «Використання елементів ейдетики на уроках української літератури» у 

науково-методичному журналі «Українська мова та література в школі»; 

- «Excursion activies of the XXІ century. The problem Of excursions» у 

збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм 

ХХІ століття: глобальні виклики та цівілізаційні ціності»; 

- «Event tourism as afactor of economic development» у збірнику матеріалів 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм ХХІ століття: 

глобальні виклики та цівілізаційні ціності»; 

- «Розвиток міжкультурної компетенції студентів в процесі вивчення 

іноземної мови» у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та 

літератури»; 

- «Розвиток власної торгової марки (privatelabel) як чинник конкурентної 

переваги лінійки магазинів EVA» у збірнику тез доповідей І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Маркетинг, реклама та PR: нові технології для 

бізнесу»; 

- «Інтернет як форма ефективного маркетингу» у збірнику тез доповідей 

І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетинг, реклама та PR: 

нові технології для бізнесу»; 

- «Упаковка як інструмент маркетингу» у збірнику тез доповідей 

І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетинг, реклама та PR: 

нові технології для бізнесу»; 

- «Розвиток та впровадження інноваційних маркетингових технологій на 

сучасному підприємстві» у збірнику тез доповідей І Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Маркетинг, реклама та PR: нові технології для бізнесу»; 

- «Особливості сучасного рітейла в Україні» у збірнику тез доповідей 

І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетинг, реклама та PR: 

нові технології для бізнесу»; 

- «Трансформація рітейлу в період технічної еволюції» у збірнику тез 

доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетинг, 

реклама та PR: нові технології для бізнесу». 
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Педагогічні, науково-педагогічні працівники беруть активну участь у 

програмах, проєктах, різноманітних конференціях, а саме: 

- І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Маркетинг, реклама 

та PR: новітні технології для бізнесу» (23.10.2020); 

- Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання та 

проблеми розвитку сучасної мови та літератури» (14-15 серпня 2020 р.; Україна, 

м. Одеса); 

- Міжднародній онлайн-конференції «Цифрова освіта: Сучасні технології 

освітнього процесу» (18.08.2020; м. Київ); 

- ІV Фестивалі освітнього лідерства «CLEVER» (19.09.2020); 

- Другій Міжнародній Онлайн Конференції психодрами «Життя: виклики, 

цінності та сенси» (21-22 листопада 2020 р.) та ін. 

Результатом забезпечення якості умов освітньої діяльності є участь 

здобувачів освіти коледжу в студентських науково-практичних конференціях: 

- Студентській конференції «Шляхи євроатлантичної інтеграції» 

(21.10.2020); 

- Квесті «Маркетингові лабіринти» (23.10.2020); 

- Конкурсі плакатів «Маркетинг очима студентів» (23.10.2020); 

- Студентській конференції «Декларація про державний суверенітет як 

основний документ державотворення України» (28.10.2020); 

- Студентському науково-практичному семінарі «Поведінкова економіка. 

Вплив емоцій на прийняття фінансових рішень» (30.10.2020); 

- Студентському круглому столі «Облік та оподаткування в умовах 

міжнародної економічної інтеграції» (04.11.2020); 

- Конкурсі рекламних роликів «The best college» (04.11.2020); 

- WebQuest «Лабіринтами бухгалтерії» (13.11.2020); 

- Конкурсі газет та плакатів «Outstanding people of Great Britain» 

(17.11.2020); 

- Всеукраїнському студентському конкурсі в форматі хакатону «Creative 

minds Battle» (26.11.2020); 

- Конкурсі коміксів «Читай світ» (15.12.2020); 

- Круглому столі «Володіння іноземною мовою як елемент успішної 

кар’єри» (27.01.2021); 

- Круглому столі до Дня кримського спротиву російській окупації 

(17.02.2021); 

- Майстер-класі з виготовлення солодощів «Cake Pops» (18.02.2021); 

- Студентській науково-практичній конференції «Розвиток бізнесу: 

інновації та перспективи» (18.02.2021); 

- ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції» 

(25.02.2021); 

- ІІІ студентському конкурсі STARTUP DAY «Від ідей до грошей» 

(13.04.2021); 

- Науково-практичній конференції «Економічні знання молоді як шлях до 

стабільності України» (15.04.2021). 
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Міжнародне співробітництво коледж здійснює під впливом Київського 

національного торговельно-економічного університету.  

Директор коледжу пройшов Міжнародне стажування у Словаччині 

(«Moderné metódy a inovačné technológie vo vysokoškolskom vzdelávaní: európske 

skúsenosti a súčasné trendy» («Сучасні методи викладання та інноваційні 

технології у вищій освіті: європейський досвід та провідні тенденції»), 

Сертифікат № 46/03-2019 (108 год. 3,6 кредити ЕСТS), 05-07.06.2019) та був 

учасником VII Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-

політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» 

Україна – Словаччина (м. Кошице, Словаччина, 05-07.06.2019). 

Публікації Олійника О. В. у Scopus: 

1. Oliinyk Oleh Public danger and wrongfulness as important signs of 

administrative offences related to unauthorized occupation of a land plot // Journal of 

Legal, Ethical and Regulatory Issues. – Volume 23, Issue 2, 2020. – P. 1-6. 

(Міжнародне видання, Scopus, Друк ISSN 1544-0036, Інтернет ISSN 1544-0044). 

2. Oliinyk O. The right to health: Ukraine’s international obligations and 

financial activity of public authorities in the context of reforming the national 

healthcare system / Deshko L., Kostenko Y., Koval I., Mikhailina T., Oliinyk O. // 

GeorGian Medical news. – No 7-8 (304-305), 2020. –  

P. 177-182. (Міжнародне видання, Scopus, ISSN: 1512-0112). 

Продовжено співпрацю з Болгарією. У 2021 році виробничу практику в 

Болгарії проходяться шість здобувачів освіти коледжу. Планується підписання 

двосторонньої угоди про партнерство. 

 

6. Застосування нових наукових знань під час підготовки фахівців 
У контексті співпраці з державними підприємствами, організаціями та 

бізнес-структурами із участю видатних вчених, науковців, провідних фахівців-

практиків у 2020/2021 навчальному році організовано та проведено лекції, 

майстер-класи, професіографічні екскурсії, тренінги, бесіди, низку заходів 

провідними представниками бізнесу, державних структур, науковцями, а саме: 

- директором ресторану «Наживо»; 

- керівником ресторанного господарства «Президент-Готелю»; 

- директором департаменту персоналу «Президент-Готелю»; 

- начальником номерного фонду готелю «Русь»; 

- директором ТОВ «Даніс-тур»; 

- директором ТА «STRELA TRAVEL»; 

- директором туристичного підприємства «Sun Wind»; 

- диретором туристичної компанії «Golden Fish»; 

- директором туристичного агенства «Adventure Tours in Ukraine»; 

- менеджером туристичного агенства «Жюль Верн»; 

- шеф-кухарем ресторану «WHISKY CORNER», віце-президент асоціації 

шеф-кухарів України; 

- заступником директора Київського регіонального центру оцінювання 

якості освіти; 

- директором ІТ компанії «Why net»; 
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- викладачами факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

КНТЕУ; 

- керівником відділу бухгалтерського обліку ТОВ «Глобал Ентертеймент»; 

- представниками ТОВ «Еталон-Україна»; 

- викладачами кафедр обліку та оподаткування; економіки та фінансів 

підприємства; фінансів; фінансового аналізу та аудиту КНТЕУ; 

- директором страхової компанії «Укрфінстрах»; 

- оцінювачем ТОВ «Лідер Плюс»; 

- директором ТОВ «Канзас»; 

- директором Святошинського відділення, АТ КБ «ПравексБанк»; 

- викладачами кафедр товарознавства та митної справи, підприємництва та 

логістики; товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ; 

- викладачами факультету обліку, аудиту та інформаційних систем 

КНТЕУ; 

- начальником відділу кадрового обліку торговельної мережі «Novus»; 

- директором Гіпермаркету – К2 ТОВ «Епіцентр». 

 

У 2020/2021 навчальному році наукова робота здобувачів освіти 

здійснювалася завдяки участі в олімпіадах і конкурсах, студентських наукових 

тематичних конференціях КНТЕУ, у виконанні науково-дослідних робіт 

циклових комісій, підготовці наукових публікацій. 

Здобувачі освіти також брали участь та отримали подяки в олімпіадах з 

дисциплін: фізика, хімія, бухгалтерський облік, зарубіжна література, українська 

мова. 

7. Організація освітнього процесу 
Запорукою зміцнення позицій коледжу на ринку освітянських послуг є 

якісна організація та проведення освітнього процесу. 

Освітній процес в коледжі організовано на засадах формування та розвитку 

у здобувачів освіти мотивації до навчання, навичок самостійної навчальної, 

науково-дослідної та практичної роботи, професійно-значущих якостей, фахових 

компетенцій умінь, забезпечення умов для гармонійного творчого розвитку 

особистості здобувача освіти в умовах індивідуалізації освітнього процесу.  

Навчально-методична робота у 2020/2021 навчальному році була 

спрямована на реалізацію позицій Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, здійснення яких зокрема забезпечувало удосконалення 

освітнього процесу, навчально-методичного забезпечення дисциплін, підготовку 

здобувачів освіти до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, 

впровадження нових освітніх технологій тощо. Навчально-методична робота 

здійснювалась під керівництвом заступника директора з навчально-методичної 

роботи. На високому сучасному рівні цю роботу забезпечували працівники 

навчально-методичного кабінету, навчального відділу, циклові комісії. 

Організаційною основою процесу були чітко розроблені навчальні плани, графік 

освітнього процесу, розклади занять та екзаменаційних сесій. 

Здійснюється моніторинг підготовки та видання усіх видів навчально-

методичних матеріалів для проведення практичних (семінарських) лабораторних 
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занять; оновлюються складові методичних комплексів.  

Освітньо-професійні програми та дисципліни, що викладаються в коледжі, 

мають достатній базовий пакет методичних матеріалів; поступово 

впроваджуються методичні матеріали для набуття здобувачами освіти навичок 

самостійної роботи відповідно до оновлених навчальних планів. 

Організація освітнього процесу в коледжі здійснювалась на високому рівні 

у відповідності до чинного законодавства.  

Підготовлено 157 навчально-методичні видання фахової спрямованості й 

розташовано в хмарному сервісі «Оffice 365».  

Викладач Заверуха Н. М. є одним із співавторів навчального посібника 

«Гігієна і санітарія» під загальною редакцією професора кафедри технології і 

організації ресторанного господарства КНТЕУ Карпенка Петра. 

Освітня діяльність ВСП «КТЕФК КНТЕУ» протягом звітного періоду була 

спрямована на забезпечення високої якості освітніх послуг з метою реалізації 

програми вдосконалення забезпечення якості освіти. Протягом 2020/2021 

навчального року відзначалися позитивні тенденції щодо підвищення якості 

освітнього процесу: 

- проведено наглядовий аудит за функціонуванням сертифікованої системи 

управління якості на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 

та отримано сертифікат; 

- здійснено приєднання коледжу до системи електронної взаємодії органів 

виконавчої влади (СЕВ ОВВ) з метою підвищення оперативності обміну 

документами та зменшення документообігу в паперовому вигляді; 

- запроваджено Типову форму договору про надання освітніх послуг; 

- укладено угоди про співпрацю з ТОВ «ДЄП Сістемз» щодо впровадження 

online-платформи «Діловод» в освітній процес, з Міжнародним освітньо-

методичним центром «PEARSON» щодо використання онлайн- платформи 

«MyEnglishLab» з підручником «Speek Out» при вивченні іноземних мов, з 

ТОВ «Інтелект-Сервіс» щодо використання комп’ютерної програми 

«Комплексна система автоматизації підприємства «IS-pro» та системи 

електронного документообігу «М.Е.Doc»; 

- використовуються академічні навчальні матеріали за програмою 

SAP «Університетський альянс» (SAP University Alliances), асоційованого 

членства;  

- надаються інформаційно-консультаційні й методичні послуги з 

проведення інформаційно-консультаційного обслуговування слухачів за 

програмами, затвердженими Іноземним підприємством «Амадеус Україна». 

- залучено до освітньої діяльності бізнес-партнерів (компанії: «Страхова 

компанія «УКРФІНСТРАХ», «Why net», «Глобал Ентертеймент», «Канзас»; 

готелі: «Русь», «Президент Готель»; турагенції: «Даніс-Тур», «Adventure Tours 

in Ukraine», «Golden Fish», та ін.), які також брали участь у розробленні освітньо-

професійних програм в частині визначення основних ключових компетенцій, 

необхідних для досягнення успіху випускників. 

Укладено протокол про співпрацю з Міжнародною фундацією виборчих 

систем в Україні (IFES Україна) з метою сприяння освітньому розвитку України 
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через курс «Демократія: від теорії до практики». Коледж є першим закладом 

фахової передвищої освіти, який долучився до ініціативи наряду з понад 30 

закладами вищої освіти з 12 регіонів України. Курс «Демократія: від теорії до 

практики» прослухало 85 здобувачів освіти (чотири групи). Керівником проєкту 

призначено Юлію КРАВЕЦЬ. Фундація повністю забезпечила навчально-

методичними посібниками та довідниками викладача та здобувачів освіти. 

Педагогічні працівники Альона БІБКО та Богдан КОЗАК пройшли тренінговий 

курс з методики викладання. Вивчення предмету відбувалося при використанні 

електронної платформи, яка була надана для безкоштовного впровадження в 

освітній процес. Керівником проєкту, Юлією КРАВЕЦЬ, 28 травня 2021 року 

проведено відкрите онлайн-заняття щодо використання методології, розробленої 

IFES Україна, яке отримало позитивні відгуки експертів: старшої експертки з 

громадянської освіти – д-р Грір Берроуз, Віталія ЧОРНЕНЬКОГО – адвоката, 

доцента кафедри конституційного права ЛНУ ім. І. Франка. 

У контексті традиційних контрольних зрізів щодо з’ясування якості 

освітнього процесу нами було здійснено аналіз результатів анкетування, яке 

проводилося за плановою програмою дослідження «Викладач очима студентів». 

Опитано 100 респондентів, та оцінено викладачів за 5-бальною шкалою. 

Викладачі, які отримали бали від 4,5 до 5: Матвієнко Л. В., Ткаченко О. О., 

Дудка Н. М., Тимчик Л. П., Галенко І. В., Дем’янчук С. О., Ярошенко М. Ю., 

Бутова Т. Ю., Клименко Т. В., Чернюк Н. М., Скрипник А. І., Старунська Ю. А., 

Коновалова О. В. Слід наголосити, що опитування здійснювалося за допомогою 

«Google Forms» («Google Disk»). 

Організовано підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання 

(ДПА у формі ЗНО) з української мови і літератури, історії України (період ХХ – 

початок ХХІ століття) та математики для здобувачів освіти другого курсу. 

Цілеспрямовано та системно проводилася робота щодо підвищення якості 

навчальних занять із застосуванням інноваційних освітніх технологій, у т. ч. 

дистанційних.  

Продовжується використання елементів дистанційного навчання в системі 

«Moodlе», створений навчально-інформаційний портал «Moodlе ТЕК КНТЕУ», 

який є діючим. Запроваджено в освітній процес для дистанційного навчання такі 

онлайн ресурси: «Padlet» – інтерактивну онлайн-дошку, завдяки якій можливе 

поєднання тексту, зображення, відео, аудіо в інтерактивному форматі , 

«Kahoot» – онлайн-сервіс для створення вікторин, дидактичних ігор і тестів; 

хмарний сервіс «Оffice 365». 

Застосування викладачами коледжу таких інноваційних технологій як 

кейси, ділові ігри, STARTUP забезпечує акцентування на особистісно-

орієнтованій складовій навчання, в процесі якого кожен зі студентів набуває 

більш глибокі та фундаментальні знання, демонструє ініціативу та креативність. 

За допомогою мережевих технологій корпорації Microsoft Corporation 

програми «Office 365 for education» організована система електронних 

корпоративних скриньок з доменом tek.net.ua та надано доступ до віртуального 

дискового простору, на якому знаходиться електронна методична база 

забезпечення освітнього процесу. 
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Продовжено розроблення та розташування навчально-методичних 

матеріалів циклових комісій на OneDrive Microsoft для забезпечення е-освіти в 

освітньому процесі, постійно оновлюється і удосконалюється керування освітнім 

процесом в пакеті комп’ютерних програм «ДЕКАНАТ». 

Дисципліни освітньо-професійних програм мають достатній пакет 

методичних розробок. Якість методичного забезпечення постійно зростає 

завдяки залученню до рецензування та розробки представників професійного 

середовища. 

Забезпеченню якості підготовки здобувачів освіти в коледжі сприяє чітка 

організація та координація їхньої самостійної роботи, обсяг якої для кожної 

окремої дисципліни передбачено навчальними планами. Популярними є такі 

форми навчання: брейн-ринги, майстер-класи, професіографічні екскурсії тощо.  

Для забезпечення об’єктивності та прозорості освітнього процесу колектив 

коледжу постійно працює над удосконаленням системи контролю знань 

здобувачів освіти шляхом впровадження системних підходів до оцінювання та 

комплексного застосування різних видів контролю, що дозволяє досягти 

максимальної об’єктивності оцінювання. Про це свідчать показники успішності. 

Загальна успішність здобувачів освіти денної форми в першому півріччі 

2020/2021 н. р. становила 95,7 %, якісна – 46,6% (2019/2020 абсолютна – 97,7 %, 

якісна – 56,4 %).  

Семестровий контроль складали 38 академічних груп здобувачів освіти, 

але без академічної заборгованості склали тільки 22 академічні групи, що 

становить всього 57,9 %. Необхідно звернути увагу викладачів на попередження 

(превентивні заходи) постійного контролю за успішністю, відвідуванням занять 

протягом семестру та підготувати відповідний наказ щонеділі проводити 

інструктажі щодо забезпечення якісної успішності. 

Колективом коледжу здійснюється постійна робота у сфері підвищення 

якості надання освітніх послуг. Освітній процес у коледжі забезпечується 

якісними та сучасними навчально-методичними матеріалами, актуалізація яких 

системно здійснюється педагогічними, науково-педагогічними працівниками. 

На належному рівні розроблені методичні матеріали циклових комісій: 

інформаційних систем та технологій, економіки та фінансів, товарознавства та 

підприємництва, облікових дисциплін та маркетингу. Викладачами коледжу 

розроблено завдання до самостійної роботи здобувачів освіти, написання 

курсових робіт, робочі зошити. 

Протягом навчального року оновлено та осучаснено 136 навчальних 

програм, 220 робочу навчальну програму (147 – денної форми здобуття освіти,  

73 – заочної форми здобуття освіти).  

Розроблено та затверджено постановою вченої ради КНТЕУ 26 квітня 2021 

року, 12 навчальних планів наступного року прийому денної форми здобуття 

освіти та 5 навчальних планів року заочної форми.  

Розроблені плани інтегровано з планами КНТЕУ відповідних освітньо-

професійних програм у сфері фахової передвищої освіти для освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

Принципового значення набуває співпраця зі стейкголдерами-партнерами 
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освітньо-професійних програм, використання різноманітних інтерактивних 

методів та форм здобуття освіти, у тому числі дистанційних технологій 

навчання. 

Одним із важливих напрямів розвитку коледжу є інформатизація 

освітнього процесу. Для потреб освітнього процесу всі циклові комісії коледжу 

відповідно до встановлених вимог забезпечені необхідною комп’ютерною 

технікою. Комп’ютерний центр коледжу розміщений у восьми навчальних 

кабінетах, у кожному з яких установлено по вісім робочих станцій та мобільний 

комп’ютерний клас з 20 ноутбуків. Обладнана кімната системного 

адміністратора. Загалом центр має 190 комп’ютерів, об’єднаних у локальну 

мережу. Всі комп’ютери центру підключені до глобальної мережі Інтернет за 

допомогою сервера. Служби коледжу обладнано комп’ютерами – 52 робочих 

місця, об’єднаних у локальну мережу.  

Працівники й здобувачі освіти коледжу мають доступ до мережі Інтернет 

завдяки Оптичному SFP LINK/1G-підключенню. 

Для управління комп’ютерним класом використовується програма 

«Net.Support.School», яка дає змогу викладачу, не відходячи від свого робочого 

місця, контролювати роботу кожного здобувача освіти, дати окремим з них 

настанови, продемонструвати презентацію або документ аудиторії, передати або 

зібрати файли з усіх комп’ютерів. 

8. Підсумки дистанційного навчання здобувачів освіти та заходи щодо 

активізації дистанційної форми навчання 

Враховуючи виклики сьогодення, колективу коледжу потрібно було 

переформатувати освітній процес з очної форми здобуття освіти на змішану. 

Учасники освітнього процесу ВСП «КТЕФК КНТЕУ» виконали поставлені 

завдання, та освітній процес здійснювався згідно освітньо-професійних програм, 

навчальних планів прийому. Забезпечено та організовано проведення 

навчальних занять за змішаною формою навчання для здобувачів освіти. 

Реалізовано виконання навчальних планів та програм шляхом запровадження 

дистанційних елементів освітнього процесу із застосуванням інформаційно- 

комунікаційних технологій (система «Moodle» та інші засоби комунікації) при 

опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні індивідуальних завдань, 

курсових робіт, практичної підготовки здобувачів освіти.  

Освітній процес у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» здійснюється із застосуванням, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України, електронних сервісів для 

організації дистанційного навчання: платформи дистанційного навчання 

«Moodlе», додатків «Google» («Google Диск», «Google Клас», «Google 

Документи», «Google Презентації», «Google Форми» та ін.); хмарного сервісу 

«Оffice 365»; для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей – «Microsoft 

Teams», «Google Meet», «Zoom»; для швидкої комунікації із здобувачами освіти, 

батьками, викладачами – «Viber», «WhatsApp», «Telegram», електронної пошти; 

сервісів - віртуальної дошки «Padlet.com», «Kahoot!», «LearningApps.org», «Mind 

Meister», карти знань «FreeMind»; освітніх порталів «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus», «Видавництво Ранок», «Український ерудит». 

Коледжем упродовж 2020-2021 н. р. було проведено опитування 



20 

здобувачів освіти щодо стану використання технологій дистанційного навчання 

в освітньому процесі ВСП «КТЕФК КНТЕУ» під час загальнонаціонального 

карантину, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від  

11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19».  

Проведення опитування передбачало виявити досягнення, а також 

проблеми, пов’язані з використанням технологій дистанційного навчання, які є 

загальними для освітянської спільноти; знайти варіанти вирішення, надалі 

визначити основні тенденції розвитку процесів використання технологій 

дистанційного навчання.  

Усього в опитуванні взяло участь понад 100 респондентів. Показники 

кількості та частки учасників опитування показали, що рівень організації 

дистанційного навчання у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та відповідність власним 

очікуванням є успішним – 80,4 %. 

Виявили бажання повернутись до попередньої (очної) форми здобуття освіти 

37 %, перейти до змішаної (очно-дистанційної) – 31 %, до дистанційної – 32 %. 

В онлайн-режимі з використанням платформ «Google Meet», «Zoom» 

проведено: засідання педагогічних та методичних рад, збори трудового 

колективу ВСП «КТЕФК КНТЕУ», захист курсових проєктів (робіт), звітів з 

практики згідно графіка. 

Заходи щодо активації дистанційної форми здобуття освіти: оновлено 

технічне обладнання для збільшення потужності сервера; уніфіковано перелік 

платформ для здійснення дистанційного навчання в закладі освіти. 

Продовжено реалізацію положень національної політики, пов’язаних з 

інтеграцією в Європейській освітній простір. У рамках міжнародної співпраці з 

громадською організацією Болгарсько-український культурно-освітній центр 

«МЕДІА» в коледжі працює Клуб вивчення болгарської мови та культури. 

Практична підготовка є одним із важливих видів навчальної роботи і 

здійснюється з метою набуття професійних компетенцій. Внаслідок 

проходження практики формуються професійні уміння та навички, інноваційний 

характер мислення, креативна спрямованість особистості, здатність та бажання 

до самовдосконалення, виховуються потреби поновлення своїх знань та творчого 

їх застосування в практичній діяльності. Практична підготовка продовжувала 

поповнюватися новим методичним забезпеченням, упровадженням в освітній 

процес коледжу технологій дистанційного навчання для аналізу віртуальної 

інформації, діагностики та моніторингу інформації базового підприємства. 

Фахова адаптація здобувачів освіти залежить від того, наскільки 

значущими для них є майбутня професія, робота, кар’єрний успіх, які вимоги 

вони ставлять до себе, до своєї професійної компетентності, до майбутнього 

місця роботи. Адаптація до майбутньої практичної діяльності – обов’язковий 

етап переходу здобувача освіти від одного виду діяльності до іншого. Для 

досягнення цієї мети викладачі мають вчасно і фахово орієнтуватися в динаміці, 

що обумовлена змінами в політичній, економічній та соціальній структурах 

України. 

Для забезпечення практичної підготовки здобувачів освіти та їх успішного 
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працевлаштування коледж співпрацює з підприємствами та організаціями різних 

форм власності шляхом укладання угод про співпрацю, договорів про 

проходження практики здобувачами освіти, що створюють умови для реалізації 

програм практики. 

Коледж постійно підвищує якість практичної підготовки здобувачів освіти, 

що здійснюється з понад 85 базовими підприємствами. 

Відповідно до графіка освітнього процесу у 2020/2021 н. р. на виробничих 

підприємствах проходили навчальну практику 312 здобувачів освіти;  виробничу 

– 632 здобувачі освіти, із них 15 – заочної форми здобуття освіти.  

У вересні-жовтні 2020 року проведено професіографічні екскурсії для 

здобувачів освіти першого курсу в рамках ознайомлення з майбутньою 

спеціальністю на 13 провідних підприємств м. Києва, а саме: ресторан «Наживо», 

ТОВ «БК КВАДР» Президент Готель, готель «Братислава», готель «Україна», 

ПрАТ «КАРТЕЛЬ», ТОВ «Тревел Дестинейшн Юкрейн», ТОВ «Лідер Плюс», 

ТОВ «Епіцентр», Правекс Банк, Приват Банк, ТОВ «Глобал Ентертеймент», 

СК «Укрфінстрах». 

З метою формування дуальної освітньої траєкторії для здобувачів освіти 

коледжу задля опанування європейських сервісів та світових стандартів 

продовжено співпрацю з компанією «Леруа Мерлен Україна». 

Проведено зустрічі здобувачів освіти випускних груп з менеджерами по 

роботі з персоналом наступних підприємств: ТОВ «БК КВАДР» «Президент 

Готель», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ТОВ «Новус Україна» та ін. 

Для здобувачів освіти відповідних спеціальностей організовано та 

проведено навчальні online-інфотури «Готелями Києва», «Ресторанами Києва», 

«Київськими туроператорами». 

Проведено майстер-класи: з приготування різдвяної випічки «Штолен», 

«Cake pops», «Етнічної ізраїльської кулінарії», кулінарний батл «Страва в 

казані», Web-квест «Лабіринтами бухгалтерії»; круглий стіл «Облік та 

оподаткування в умовах міжнародної економічної інтеграції»; конкурс у форматі 

хакатону «Creative minds battle». 

Розширено перелік баз практики: підписано угоди з п’ятьма новими 

базами.  

Продовжено співробітництво з Асоціацією шеф-кухарів України та 

Кулінарною Академією на засадах партнерства, взаємовигоди та спільності 

інтересів з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої та 

практичної діяльності. 24-26 травня 2021 року викладачі зі здобувачами освіти 

взяли участь у VI сесії Чемпіонату України з кулінарного мистецтва. Коледж 

нагороджено дипломом. 

На належному рівні та відповідно до плану роботи ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

на 2020/2021 навчальний рік здійснювалася організаційно-виховна робота, яка 

була спрямована згідно напрямків: національно-патріотичне, інтелектуально-

духовне, громадянсько-правове, морально-етичне, художньо-естетичне, трудове 

та фізичне виховання. Всі заходи в рамках напрямків проводились з 

дотриманням карантинних обмежень відповідно до рівня епідемічної небезпеки. 

Протягом року проведено 15 засідань органу студентського 
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самоврядування ВСП «КТЕФК КНТЕУ» (далі – ОСС ВСП «КТЕФК КНТЕУ»), 

робочі зустрічі адміністрації та кураторів груп зі здобувачами освіти 1 курсу, 

години спілкування 1-2 курсів з директором коледжу, під час яких розглядались 

питання щодо дотримання етичного кодексу здобувача освіти, правил 

внутрішнього розпорядку, проведення різноманітних заходів відповідно до 

плану роботи коледжу тощо.  

Відповідно до Закону України  «Про фахову передвищу освіту» орган 

студентського самоврядування забезпечено необхідними ресурсами та умовами 

для функціонування та розвитку. Представники ОСС ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

беруть участь у роботі педагогічної ради (9 осіб), загальних зборах трудового 

колективу (10 осіб), методичного об’єднання кураторів груп, стипендіальної 

комісії, комісії з питань переведення здобувача освіти на вакантне місце 

державного замовлення, комісії з розслідування фактів порушення правил 

внутрішнього трудового розпорядку тощо. Протягом року відбулося 5 засідань 

методичного об’єднання кураторів груп, 3 засідання стипендіальної комісії, 2 

засідання комісії з питань переведення здобувача освіти на вакантне місце 

державного замовлення. 

У коледжі за 2020/2021 н. р. проведено круглі столи, конкурси, квести, 

олімпіади, майстер-класи, творчі вечори, літературно-музичні композиції та 

тематичні читання до 145-річниці від дня народження Олександра Мурашка, 

79-річниці трагедії Бабиного Яру, Дня Захисника України та Дня українського 

козацтва, Дня української мови та писемності, Дня гідності та свободи, Дня 

Збройних сил України, Дня Соборності та Дня Небесної сотні, 207-річниці від 

дня народження Тараса Шевченка, 35-річниці аварії на ЧАЕС тощо. Більшість 

цих заходів проведено в онлайн-форматі із застосуванням онлайн-комунікацій. 

За сприяння Центру у справах сім’ї та жінок «Родинний дім» 

Святошинського району міста Києва для здобувачів освіти проведено цикл 

семінарів-бесід. Практичним психологом коледжу разом з кураторами груп 1-2 

курсів проведено місячник профілактичних лекцій-бесід щодо цінності та сенсу 

життя, негативного впливу Інтернету, відносин з родиною та однолітками, 

булінгу тощо. Підготовлено рекомендації, відео-матеріали кураторам груп та 

батькам. 

Здобувачі освіти беруть активну участь у підтримці історичної 

національної пам’яті. Протягом року, враховуючи карантинні обмеження та з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, проводились 

віртуальні екскурсії по музеях, театрах, історичних місцях України та світу. 

Культурно-масове життя коледжу вирізнялось новизною з врахуванням 

вимог та викликів сьогодення. Проведено першу лекцію до Дня знань «Протидія 

розповсюдженню коронавірусу: міри захисту та безпеки»», командні змагання в 

рамках спортивного свята «День здоров’я та туризму. Осінь – 2020», змагання з 

різних видів спорту (волейбол, міні-футбол, бадмінтон), онлайн-шоу талантів 

серед здобувачів освіти 1 курсу до Міжнародного дня студента, заходи в рамках 

Всеукраїнського тижня права, конкурс рекламних роликів, відео-привітань, 

коміксів, творчий конкурс трейлерів (міні-роликів) «Моя професія – моє 

майбутнє» тощо. Учасників та переможців заходів відзначено грамотами, 
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подяками, цінними подарунками та преміями. 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» як структурний підрозділ КНТЕУ бере активну 

участь у заходах університету: студентських науково-практичних конференціях, 

спортивних заходах тощо.  

У коледжі протягом року активізувалась профорієнтаційна робота. 

Адміністрацією, працівниками приймальної комісії, головами та викладачами 

циклових комісій проведено 22 Дня відкритих дверей (Дня гостинності, Дня 

абітурієнта) із застосуванням онлайн-комунікацій, під час яких відбувались 

презентації відділень коледжу та освітньо-професійних програм із залученням 

здобувачів освіти старших курсів, практичних працівників. Підписано ряд угод 

про співпрацю між ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та загальноосвітніми закладами. 

В умовах національного карантину у коледжі виховна робота не 

припинялася, а проводилася у нових сучасних формах. Таким чином освітній 

процес у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» організовано на засадах формування та 

розвитку в здобувачів освіти мотивації до навчання, навичок самостійної, 

навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, професійно-значущих 

якостей, умінь і навичок майбутніх фахівців, забезпечення умов для 

гармонійного творчого розвитку особистості здобувача освіти в умовах 

індивідуалізації освітнього процесу.  

9. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 

потребами 
Протягом 2020/2021 навчального року в коледжі навчається 9 осіб з 

особливими потребами. Здобувачі освіти (інваліди з дитинства) отримують 

академічну (3 особи) та соціальну (6 осіб) стипендії відповідно чинного 

законодавства України. Приміщення та обладнання в коледжі відповідають 

вимогам діючих санітарно-гігієнічних норм і можуть бути використані для 

проведення освітнього процесу. Відповідно до ліцензійних умов розроблено 

перелік заходів щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб 

з особливими потребами та інших маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівлі, аудиторій та іншої інфраструктури. 

Адміністрація коледжу постійно приділяє увагу покращенню умов навчання 

здобувачів освіти з особливими потребами. 

10. Стабільне фінансово-економічне становище закладу фахової 

передвищої освіти та ефективне використання майна, дотримання вимог 

законодавства 

Фінансування коледжу Міністерством освіти і науки України за останні 

роки зростає, що забезпечує виплату заробітної плати, стипендії відповідно до 

законодавчих актів й оплату комунальних послуг. Також для оплати 

комунальних послуг використовуються кошти спеціального фонду. 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» постійно проводить роботу щодо розширення 

переліку платних освітніх та інших послуг, удосконалення їх структури. 

Загальний обсяг надходжень у 2020 р. до коледжу становив 27471,2 млн. 

грн., видатки склали 27298,9 млн. грн. 

У 2020/2021 н. р. забезпечено своєчасно та в повному обсязі соціальні 

виплати працівникам, здобувачам освіти коледжу. 
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У грудні 2020 р. від МОН України додатково надійшло 561,4 тис. грн., які 

були використані на придбання комп’ютерного обладнання. 

Чисельність педагогічного, науково-педагогічного та іншого персоналу в 

звітному періоді відповідала встановленим Міністерством освіти і науки України 

лімітам та затвердженому штатному розпису. Частка витрат на заробітну плату з 

нарахуваннями становила 87,2 % від витрат загального фонду. 

У 2020 році коледжем забезпечено цільове та ефективне використання 

коштів державного бюджету.  

У загальних видатках спеціального фонду (7681,2 тис. грн.) видатки на 

оплату праці з нарахуваннями становили 6919,1 тис. грн, або 90 % загальних 

витрат, на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та оплату 

послуг (у тому числі комунальні послуги 20,5 тис. грн.) – 752,7 тис. грн., або 

9,99 %, інші поточні видатки – 9,7 тис. грн., або 0,01 %. 

На капітальні видатки коледжем було спрямовано 111,7 тис. грн, або 

0,004 % загальних витрат. 

За період з січня 2020 року по квітень 2021 року придбано медичні 

препарати для надання першої медичної допомоги на суму 8,0 тис. грн. 

На інші послуги (крім комунальних), у т. ч.: заправка картриджів та 

обслуговування оргтехніки – 303,2 тис. грн. 

Адміністрацією коледжу прийнято рішення щодо заохочення 

педагогічних, науково-педагогічних працівників відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери», Положення про ВСП «КТЕФК КНТЕУ», Положення про систему 

рейтингової оцінки діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ», Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам ТЕК КНТЕУ. 

Упродовж року виплачена грошова винагорода за сумлінну працю 

педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які обіймають посади на 

постійній основі, також надані премії та матеріальна допомога на оздоровлення 

викладачам та іншим співробітникам коледжу. 

Заробітна плата, відпускні, листи тимчасової непрацездатності та 

допомога на оздоровлення сплачені у повному обсязі. 

Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату академічної стипендії 

здобувачам освіти.  

Використання власних надходжень спеціального фонду зумовлено 

основними напрямами діяльності коледжу: на загальні потреби коледжу та на 

розвиток матеріально-технічної бази, оплату праці, придбання предметів, 

матеріалів, обладнання, інвентарю та оплату послуг, енергоносіїв. 

Протягом року постійно виконувались роботи з ремонту приміщень 

навчального корпусу, аудиторій, службових приміщень. Крім того, проведено 

роботи з благоустрою зони спортивного майданчика та території коледжу. 

Фінансовий план ТЕК КНТЕУ за звітний період виконано з урахуванням 

напрямів діяльності щодо розвитку коледжу надалі, планових ремонтів і 
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технічного переоснащення, збалансовано за всіма показниками. 

Затверджений Міністерством освіти і науки України штатний розпис 

коледжу повністю забезпечений фінансуванням із загального та спеціального 

фондів державного бюджету та згідно з відповідним рішенням Уряду передбачає 

планове підвищення мінімальної заробітної плати. 

У коледжі активно проводилися заходи щодо раціонального використання 

бюджетних коштів, економії матеріальних і фінансових ресурсів. 

Інформація про результати діяльності коледжу за відповідними 

напрямами, виконання положень, планів прийому для здобуття освіти, 

показників ефективного використання державного майна та інших показників 

діяльності, а також дотримання законодавства у сфері освіти і науки, виконання 

інших умов надаються до КНТЕУ, МОН України у встановлений термін. 

11. Дотримання умов колективного договору. Положення  

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 
Відповідно до чинного законодавства в коледжі діють затверджені в 

установленому порядку Положення ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та колективний 

договір між адміністрацією й трудовим колективом, які виконувалися своєчасно 

та в повному обсязі. Пріоритетною є робота щодо своєчасної, ритмічної виплати 

заробітної плати та стипендій згідно із законодавством та умовами колективного 

договору. Увага приділяється матеріальному та моральному заохоченню 

здобувачів освіти за відмінне навчання, активну громадську діяльність тощо. 

Адміністрація постійно ініціює заходи щодо поліпшення умов праці 

співробітників, навчання здобувачів освіти. Забезпечується дотримання 

встановленого режиму роботи і відпочинку, охорони праці. 

12. Захист інформації відповідно до законодавства 
Для забезпечення захисту інформації, відповідно до законодавства у 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» впроваджені і використовуються персональні фізичні 

ключі доступу до електронної системи «ДЕКАНАТ».  

Дотримуються всі вимоги щодо заборони використання електронної 

пошти Російської Федерації та її заборонених ресурсів, про що видано наказ 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» і ведеться моніторинг використання Інтернет-ресурсів. 

13. Вдосконалення управління закладом освіти, зміцнення фінансово-

господарської, трудової дисципліни 

Діяльність ВСП «КТЕФК КНТЕУ» направлена на створення умов з метою 

підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб 

суспільства, ринку праці.  

Система управління якістю ВСП «КТЕФК КНТЕУ» функціонує відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», наказів / 

листів МОН України, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти та інших законодавчих актів, ДСТУ EN ISO 9001:2018, 

документації сертифікованої системи управління якістю коледжу. 

В межах системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 

Відокремленого структурного підрозділу «Київський торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного 

університету» система внутрішнього забезпечення якості  забезпечує здійснення 
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таких процедур і заходів: 

− визначення принципів та процедур забезпечення якості фахової 

передвищої освіти;  

− здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-

професійних програм;  

− щорічне оцінювання здобувачів освіти, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань;  

− забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних, 

педагогічних працівників;  

− забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, за кожною освітньо-

професійною програмою;  

− забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;  

− забезпечення публічності інформації про освітньо-професійні програми та ін. 

Політика коледжу у сфері якості спрямована на системну консолідацію 

зусиль персоналу, здобувачів освіти та партнерів щодо забезпечення:  

− розвитку автономії структурних підрозділів; створення 

конкурентоспроможних освітньо-професійних програм;  

− фінансової стабільності коледжу;  

− дієвого зв’язку з ринком праці, розвитку партнерських відносин зі 

стейкголдерами;  

− постійного удосконалення якості освіти; запровадження інноваційних 

освітніх технологій;  

− прозорості управління процесами;  

− високого рівня компетентностей персоналу;  

− дотримання принципів доброчесності, корпоративної культури, 

підвищення ефективності взаємодії співробітників,  

− соціальної захищеності працівників та здобувачів освіти;  

− матеріально-технічних умов провадження освітньої діяльності, творчої 

реалізації;  

− формування гармонійно розвинутих, патріотично вихованих 

особистостей, професійно конкурентоспроможних фахівців.  

− збереження навколишнього середовища, ресурсо- та 

енергозаощадження.  

З 30 жовтня по 02 листопада 2020 року в коледжі проведено наглядовий 

аудит за функціонуванням сертифікованої системи управління якості на 

відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 аудиторами 

державного підприємства «Київський обласний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Київоблстандартметрологія»). 

За результатами сертифікаційного аудиту системи управління якістю видано 

сертифікат, який засвідчує, що ВСП «КТЕФК КНТЕУ» впровадив та 

використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного 

стандарту EN ISO 9001:2018. Термін дії сертифікату до червня 2022 року.  
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Регулювання відносин між адміністрацією та трудовим колективом 

відбувається у відповідності до колективного договору та правил внутрішнього 

розпорядку у ВСП «КТЕФК КНТЕУ». 

14. Виконання навчальних планів прийому й освітньо-професійних 

програм, дотримання всіма підрозділами закладу освіти штатно-фінансової 

дисципліни, організація та здійснення контролю за освітнім процесом  
Підготовка фахівців у коледжі здійснюється відповідно до затверджених 

вченою радою КНТЕУ освітньо-професійних програм, навчальних планів 

прийому. 

Реалізація основних завдань контролю результатів навчання здобувачів 

освіти досягається системними підходами до оцінювання та комплексністю 

застосування різних видів контролю. 

Підвищення якості освітнього процесу пов’язане з формуванням кадрового 

складу циклових комісій за рахунок кваліфікованих педагогічних та науково-

педагогічних працівників, відповідно до ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності. Розподіл навчального навантаження між педагогічними та 

науково-педагогічними працівниками здійснюється з урахуванням посади, 

наукового ступеня, вченого звання, рівня кваліфікації, досвіду роботи, обсягів 

методичної, наукової, організаційної та інших видів робіт циклових комісій, 

відділень коледжу. 

Фактичне виконання навчального навантаження щоденно фіксується в 

журналі обліку виконання навчальної роботи педагогічними та науково-

педагогічними працівниками та в програмі «ДЕКАНАТ». 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники забезпечують викладання  

навчальних дисциплін відповідно до сучасних вимог. Якість надання освітніх 

послуг досягається за рахунок безперервного підвищення професійного рівня, 

формування та вдосконалення інформаційної, матеріально-технічної та 

навчально-методичної бази коледжу. 

Двічі на рік наприкінці кожного семестру науково-педагогічні, педагогічні 

працівники звітують про виконання індивідуального плану на засіданні циклової 

комісії та вносять дані про його фактичне виконання в індивідуальний план роботи. 

Перевірку здійснює заступник директора з навчально-методичної роботи. 

Організована в коледжі система здійснення контролю за освітньою 

діяльністю дозволяє забезпечити виконання навчальних планів прийому й 

освітньо-професійних програм. Освітній процес в коледжі організовано з 

урахуванням можливостей інформаційних технологій навчання та націлений на 

формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного 

вдосконалення впродовж життя. 

15. Створення належних умов праці та прав працівників відповідно до 

вимог чинного законодавства 

Матеріально-технічна база ВСП «КТЕФК КНТЕУ» постійно оновлюється. 

Особлива увага приділялась питанням поліпшення умов праці та навчання. 

Зусилля адміністративно-господарської частини були спрямовані на розвиток 

матеріально-технічної бази з метою забезпечення сприятливих умов для 

навчання, праці та побуту здобувачів освіти та працівників. Адміністративно-



28 

господарська частина здійснює експлуатацію й своєчасний ремонт інженерних 

мереж та енергетичного обладнання, вчасно проводить підготовчі роботи та 

отримує акт готовності до опалювального сезону. До коледжу безперебійно 

постачається електроенергія, теплоносії, вода, забезпечується їх раціональне 

використання. 

Своєчасно проводиться технічне обслуговування приладів обліку теплової 

енергії, годинникової установки, обладнання їдальні. У встановлені терміни 

подається звітна документація про споживання енергоносіїв, налагоджено 

оперативний зв’язок з усіма енергопостачальними організаціями. 

Завданням розвитку матеріально-технічної бази коледжу є питання 

енергозбереження. Адміністрація коледжу постійно вживає заходів щодо 

скорочення енергоспоживання, оскільки їх реалізація є важливим чинником 

ефективного використання ресурсів та економії коштів. Результатом реалізації 

цих заходів стала економія ресурсів.  

Діє сучасна навчальна лабораторія барної справи та ресторанного 

обслуговування «A la Versaille». 

Господарчим відділом здійснювалась робота щодо підтримання  

в належному санітарному стані всіх приміщень коледжу. Регулярно 

прибирається територія від залишків листя, сміття та снігу.  

У 2020/2021 навчальному році тендерний комітет ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

плідно працював в сфері публічних закупівель. Відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі» від початку 2021 року тендерним комітетом проведено 

близько 50 процедур закупівель та укладено понад 50 договорів на постачання 

товарів, робіт та послуг, необхідних для безперебійної роботи коледжу.  

У другому та третьому кварталах 2021 року тендерним комітетом 

планується здійснити закупівлю послуг з проведення поточного ремонту 

аудиторій, а також успішні закупівлі товарів та послуг, необхідних для 

оновлення матеріально-технічної бази ВСП «КТЕФК КНТЕУ». 

Розроблена проєктна документація на встановлення протипожежної 

сигналізації, придбано комплект обладнання. 

Коледж забезпечено технікою для створення цифрового освітнього середовища: 

придбано 41 комп’ютер, 5 ноутбуків, комутатори. 

Проводилась постійна робота по підтримці експлуатаційних 

характеристик автомобілів. 

У коледжі для кожного здобувача освіти та працівника створені сприятливі 

та безпечні умови для навчання й роботи. Керівництво коледжу своєчасно 

забезпечує повну та вичерпну інформацію здобувачам освіти і співробітникам 

про можливі небезпечні ситуації, вжиті заходи для їх запобігання або ліквідації 

та про дії людей у надзвичайних ситуаціях. 

Постійно проводиться робота щодо дотримання законодавства України з 

охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та забезпечення 

необхідних умов праці.  

Забезпечується своєчасне постачання будівельних матеріалів, оргтехніки, 

меблів та інших ресурсів для освітньої і господарської діяльності коледжу; 

їдальня забезпечується харчовими продуктами. 
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16. Виконання фінансово-економічних відносин 

Коледж дотримувався кошторису доходів і видатків, не допускав 

виникнення заборгованості із заробітної плати, за комунальні послуги. Вчасно 

подавав на затвердження засновникові річного кошторису доходів і видатків 

закладу освіти. 

Своєчасно проводив розрахунки з юридичними та фізичними особами. 

Своєчасно та у повному обсязі виконував зобов’язання перед державним 

бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними 

фондами. 

У 2020 році коледжем забезпечено цільове та ефективне використання 

коштів державного бюджету. 

За рахунок коштів загального фонду держбюджету за КПКВ 2201420 

«Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» видатки коледжу в 

2020 році склали в сумі 16848,1 тис. грн., у тому числі на оплату праці та 

нарахування – 14693,0 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

813,5 тис. грн.; на використання товарів та інших послуг (на харчування та інші 

допомоги дітям-сиротам) – 416,3 тис. грн. 

За КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів» для виплати академічних стипендій здобувачам 

освіти у 2020 році використано коштів із загального фонду держбюджету в сумі 

3059,8 тис. грн. 

У 2020 році коледжем використано 7681,2 тис. грн від надання платних 

послуг (послуг за навчання). Кошти використовувались на оплату поточних 

видатків – це насамперед заробітна плата з нарахуваннями в сумі 6919,1 тис. грн., 

на оплату комунальних та інших послуг у сумі 303,2 тис. грн. На розвиток 

матеріально-технічної бази коледжу за рахунок коштів спеціального фонду 

держбюджету направлено 458,9 тис. грн. 

З метою недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості 

коледжем своєчасно проводилися розрахунки з юридичними та фізичними 

особами відповідно до фінансових зобов’язань університету, укладених 

договорів за надані товари і послуги, виконані роботи. 

Коледжем забезпечено складання та подання у встановлений термін 

бюджетної і фінансової звітності до ГУ ДКС України в м. Києві та Міністерства 

освіти і науки України, податкової звітності до органів Державної фіскальної 

служби України, статистичної звітності до органів Державної служби статистики 

України та звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

17. Вживання в межах своїх повноважень заходів щодо запобігання 

проявам корупційних правопорушень у закладі освіти 

Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 рр., 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, 

статей 78-79 Закону України «Про вищу освіту», Законів України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про 

запобігання корупції», актів Кабінету Міністрів України, доручень Міністерства 
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освіти і науки України з метою профілактики та недопущення правопорушень у 

2020 році в коледжі проводилася системна профілактична робота, спрямована на 

запобігання проявам корупції, хабарництву та посадовим зловживанням, а саме: 

1) на початку навчального року видано наказ «Про забезпечення прозорості 

освітнього процесу», який доведено до відома кожного його учасника; 

2) проводились обговорення питань протидії корупції та хабарництва на 

засіданнях циклових комісій, раді студентського самоврядування, зборах 

здобувачів освіти, зборах навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу; 

3) забезпечено щорічне подання суб’єктами декларування декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік; 

4) на офіційному вебсайті ВСП «КТЕФК КНТЕУ» оприлюднюються 

положення та інші документи, якими регулюється порядок здійснення 

освітнього процесу, інформація про склад керівних органів; 

5) своєчасно опрацьовувалась інформація, що надходила до «Скриньки 

довіри», та оперативно вживалися заходи реагування; 

6) забезпечено безперебійну роботу телефонної «гарячої лінії» та 

оперативне реагування на звернення, що на неї надходили; 

7) проведено соціологічне опитування «Викладач очима студентів».  

Анкетування проводиться в додатку «Google Forms» («Google Disk»). 

Розроблено, на наш погляд, нову сучасну анкету. Всі розрахунки автоматизовані, 

що дає змогу отримати найбільш точні результати та узагальнити їх. 

8) забезпечено поширення знань про антикорупційне законодавство, а 

також інформування учасників освітнього процесу про негативний вплив 

корупції на авторитет суспільства загалом та заходи щодо її запобігання; 

9) проведено заходи зі здобувачами освіти щодо гідного ставлення до 

навчання, підвищення успішності та необхідності дотримання етичних норм. 

Всі ці заходи спрямовані на запобігання проявам корупції та хабарництва, 

забезпечення прозорості освітнього процесу, миттєве поширення інформації, 

сприяють співпраці здобувачів освіти з адміністрацією та РСС. 

18. Звітування перед вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування про результати діяльності коледжу, зокрема про 

виконання колективного договору 

Відповідно до статті 35 Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

керівник коледжу звітує перед вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування закладу освіти – загальними зборами трудового колективу 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ». 

Щорічний звіт про діяльність закладу освіти та стратегічні напрями розвитку 

коледжу подаються директором до Київського національного торговельно-

економічного університету та оприлюднюються на офіційному вебсайті. 

19. Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання 

здобувачів освіти,  спорту 

Для розвитку здобувачів освіти як особистості та популяризації здорового 

способу життя в коледжі на базі циклової комісії фізичного виховання 

функціонують секції з настільного тенісу, фітнесу, волейболу (чоловічий, 

жіночий), баскетболу, боксу, футболу (чоловічого, жіночого), атлетичної 
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гімнастики, легкої атлетики, боротьби та із загальної фізичної підготовки. У 

формуванні іміджу коледжу важливу роль відіграє спортивне життя студентства. 

Розширилося коло спортивних заходів. На рівні з традиційними заходами 

(змагання з мініфутболу, стрітболу, спортивного багатоборства серед хлопців та 

дівчат, баскетболу, волейболу)  з’явилися нові. Серед них змагання з настільного 

тенісу, шахів та спортивний флешмоб до Всесвітнього дня здоров’я.  

Протягом 2020 р. тривала спартакіада ВСП «КТЕФК КНТЕУ» серед 

збірних команд відділень з футболу, мініфутболу, баскетболу, волейболу, 

настільного тенісу.  

Традиційно наприкінці вересня в коледжі проводиться спортивне свято 

«День здоров’я». Цього року формат свята було змінено. На стадіоні «Темп» з 

метою популяризації здорового способу життя, забезпечення повноцінного 

фізичного розвитку, створення умов для активного відпочинку та налагодження 

дружніх стосунків серед студентської молоді ВСП «КТЕФК КНТЕУ» відбулися 

«Ігри Співдружності ВСП «КТЕФК КНТЕУ», де учасники отримали призи від 

директора Олега Олійника. У змаганнях взяли участь 14 команд. 

Протягом жовтня звітного року в коледжі проводились ігри з мініфутболу 

«Осінь-2020» на Кубок ВСП «КТЕФК КНТЕУ», в яких взяли участь 7 команд. 

Протягом листопада з дотриманням усіх протиепідемічних вимог 

відбулись фінальні ігри на першість ВСП «КТЕФК КНТЕУ» з волейболу.  

Цикловою комісією інформаційних систем та технологій було проведено 

змагання з відеогри «Counter-Strike». 

4 березня 2021 року до Міжнародного жіночого дня у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

вперше відбувся турнір з жіночого бадмінтону серед викладачів та інших 

співробітників коледжу. Змагання проходили в три тури згідно проведеного 

жеребкування серед учасників. Переможцями турніру стали: 

1 місце – Осадча Тетяна Анатоліївна, завідувач відділення сфери 

обслуговування; 2 місце – Ткачук Тетяна Василівна, викладач англійської мови; 

3 місце – Куликовець Ліліана Орестівна, викладач французької мови. 

Олійник Олег Вікторович, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри загальноправових дисциплін КНТЕУ, член 

редакційної колегії журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право», 

спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів і 

природокористування України за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Нагороджений нагрудним 

знаком «Відмінник освіти», почесною грамотою Національної служби 

посередництва і примирення за вагомий внесок у розвиток правової культури 

серед учасників соціально-трудових відносин, запобігання виникненню 

колективних трудових спорів (конфліктів), забезпечення соціально-економічної 

стабільності в державі та розвиток соціального діалогу в Україні.  

За вагомий внесок у розвиток кулінарного мистецтва, плідну співпрацю та 

допомогу в розвитку територіального осередку громадської спілки 

«Слобожанська Гільдія Кулінарів» директора Торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ введено до складу правління громадської спілки «Український 

кулінарний союз».  




