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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 2018 році  

та виконання контрактних зобов’язань 

Звіт надано за 2018 рік, посаду директора ВТЕІ КНТЕУ обіймаю за 

контрактом з 24 квітня 2014 року. 

Керівництво інститутом здійснювалось на умовах, викладених у контракті, 

у відповідності до чинного законодавства України, Статуту КНТЕУ, 

Положення про інститут, нормативної бази системи управління якістю, та 

наказами і розпорядженнями КНТЕУ.  

18 вересня відбулись урочисті заходи з нагоди 50-річного ювілею з дня 

заснування Вінницького-торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету, в рамках яких: 

підписано Договір про співробітництво із Вінницьким міським судом 

Вінницької області – найбільшим судом України; проведено VI Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Соціально-політичні, економічні та 

гуманітарні виміри європейської інтеграції України»; відкрито бронзову 

скульптуру сови - символічного знаку мудрості та знань; офіційно відкрито 

новий навчальний корпусу №2 за адресою: вул. Театральна, 21; встановлено 

нову фотозону на прилеглій до головного корпусу території.  

Всі заходи, що проводились в інституті у 2018 році, були присвячені       

50-річному ювілею ВТЕІ КНТЕУ. 

Одним із пріоритетних завдань ВТЕІ КНТЕУ є підтримання на 

належному рівні системи управління якістю (СУЯ). У травні групою аудиторів 

ДП «Вінницястандартметрологія» проведено перевірку СУЯ ВТЕІ КНТЕУ на 

відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT). 25 червня 

колективу інституту було вручено сертифікат на систему управління якістю, 

ресертифіковану на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). 

Впродовж 2018 року у ВТЕІ КНТЕУ відбулося 3 засідання трудового 

колективу, на яких затверджено Колективний договір на 2018-2023 рр. та склад 

комісії по трудових спорах, внесено зміни до Правил внутрішнього розпорядку 

у ВТЕІ КНТЕУ, презентовано звіт про підсумки роботи інституту у 2017-

2018 н.р. та окреслено перспективні завдання колективу на наступний 

навчальний рік та ін. Відбулося 13 засідань вченої ради інституту, на яких 

розглянуто більше 90 питань, ухвалено 5 положень (Положення про апеляційну 

комісію; Положення про студентське самоврядування; Положення про 

організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти, Положення про 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, Положення про 

студентський гуртожиток, Положення про приймальну комісію Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету), внесено зміни до Положення про переведення 
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здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення у ВТЕІ 

КНТЕУ та Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну 

комісію з атестації у ВТЕІ КНТЕУ. Підведені підсумки науково-дослідної 

роботи за 2018 рік та окреслено завдання на 2019 рік; підсумовано результати 

функціонування СУЯ у 2017-2018 н.р. та затверджено цілі у сфері якості ВТЕІ 

КНТЕУ на 2018-2019 н.р.; рекомендовано до видання монографії, підручники, 

навчальні посібники. Ухвалені рішення щодо обрання на посади науково-

педагогічних працівників Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ та щодо клопотання перед вченою радою КНТЕУ щодо присвоєння 

вчених звань викладачам інституту.  

У 2018 році відбулося 2 засідання Методичної ради ВТЕІ КНТЕУ, на яких 

розглянуто питання: про виробничу та переддипломну практику студентів; 

інформатизація освітнього процесу та розвиток дистанційного навчання; 

студентоцентризм: методи та досвід, презентації кафедр; про стан підготовки 

методичного забезпечення дисциплін до нового навчального року; про 

виконання ухвал методичної ради ВТЕІ КНТЕУ. 

Незмінним пріоритетом для керівництва інституту є своєчасна і повному 

обсязі виплата заробітної плати та стипендій. В інституті суворо забезпечується 

фінансова дисципліна, дотримується чинне законодавство. ВТЕІ КНТЕУ 

своєчасно та достовірно звітує про провадження своєї господарсько-фінансової 

діяльності. Вчасно здійснювалось нарахування і виплата заробітної плати, 

стипендії, всіх соціальних виплат здобувачам вищої освіти з числа дітей – сиріт 

та дітей позбавлених батьківського піклування. 

На виплату академічних стипендій здобувачам вищої освіти у 2018 році 

спрямовано 3 995 022 грн.; на виплату соціальних стипендій – 1 633 458 грн. На 

виплати здобувачам вищої освіти з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування спрямовано 766 325 грн. 

Фонд оплати праці у 2018 році становив 29 086 112 грн., що на 17,25% 

більше, ніж у попередньому 2017 році. Відрахування на соціальні заходи 

склали 6 315 111 грн., що на 16,50% більше, ніж у 2017 році. Збільшення витрат 

обумовлено підвищенням заробітної плати, згідно чинної нормативно-правової 

бази. 

На оплату комунальних послуг у 2018 році було спрямовано 2 015 533 грн., 

що на 18,4% більше, ніж у 2017 році. Це відбулося внаслідок зростання тарифів 

на комунальні послуги та у зв’язку із введенням у експлуатацію нового 

навчального корпусу. 

На оновлення матеріально-технічної бази інституту та для належного 

забезпечення навчального процесу у 2018 році було спрямовано 2 023 839 грн, 

зокрема закуплено комп’ютерну техніку, меблі, літературу для бібліотечного 

фонду, акустичну систему, мікшерні пульти, мікрофони, систему освітлення, 

музичні інструменти (баян, гітара, кобза тощо), сценічний одяг та взуття для 

народних колективів.  

У звітному періоді експертно-перевірною комісією Державного архіву 

Вінницької області схвалено «Інструкцію з діловодства у ВТЕІ КНТЕУ». 
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У звязку із проведенням ООС та  введенням військового стану впродовж 

звітного періоду стан військового обліку в інституті приведено до вимог 

нормативно-правових актів, звірено облікові дані особових карток з даними 

військового комісаріату, визначено заброньованих на період мобілізації та 

воєнний час. 

Інститут здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за 

15 спеціальностями (24 спеціалізаціями), освітнього ступеня «магістр» - за 11 

спеціальностями (18 спеціалізаціями). 

У звітному періоді було визнано ліцензованими на провадження освітньої 

діяльності (започаткування спеціальності) за спеціальностями: 232 «Соціальне 

забезпечення» (за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти), 081 «Право» 

(за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Проведено акредитаційну 

експертизу напрямів підготовки бакалаврів: 6.030508 «Фінанси і кредит», 

6.030601 «Менеджмент». 

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки бакалаврів 

переоформлено на нові шифри спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 «Менеджмент». 

Проведено акредитаційну експертизу 12 освітніх програм за 

спеціальностями підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«магістр»: «Ресторанні технології» спеціальності: 181 «Харчові технології»; 

«Товарознавство та комерційна логістика», « Товарознавство та експертиза в 

митній справі» спеціальності 076 «Товарознавство, торгівля та біржова 

діяльність»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціальності 

073 «Менеджмент»; «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування»; «Фінансове посередництво» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування; «Економіка 

підприємства», «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика» 

спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 

071 «Облік і оподаткування»; «Державні фінанси» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; «Менеджмент організацій» спеціальності 

073 «Менеджмент». 

У грудні подано до Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та 

ліцензування МОН України 11 ліцензійних справ щодо започаткування 

початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», 081 «Право», 126 «Інформаційні системи та технології», 

181 «Харчові технології», 232 «Соціальне забезпечення», 241 «Готельно-

ресторанна справа», 242 «Туризм»). 

Згідно графіку проведення профорієнтаційної роботи ВТЕІ КНТЕУ 

кафедрами інституту здійснено всі заплановані виїзди та проведено 

презентацію інституту та спеціальностей у Вінницьких СЗОШ та ВНЗ І-ІІ р.а. 

Агітбригадою інституту охоплено усі 27 районів Вінницької області.  
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На базі інституту проводилися лекції-семінари на тему: «Особливості 

вступної кампанії 2018». Зі студентами 4 курсу проведено інформаційно-

роз’яснювальні зустрічі щодо ЗНО для вступу в магістратуру. 

17 березня та 20 листопада проведено Дні відкритих дверей ВТЕІ КНТЕУ, 

чому передувала робота викладачів та студентів, а саме: проведено дні 

гостинності кафедр та анкетування серед випускників м. Вінниці; підписано 

договори про співпрацю із ЗОШ м. Вінниці; розповсюджено флаєра-

запрошення на День відкритих дверей на відповідних дислокаціях м. Вінниця; 

поширення допису про День відкритих дверей у мережі Instagram; розміщено 

оголошення про День відкритих дверей на сайті інституту, у соціальних 

мережах та міському транспорті; створено електронну реєстрацію для 

підтвердження присутності абітурієнта на Дні відкритих дверей на офіційному 

сайті інституту; розроблено та надруковано нові інформаційні буклети про 

факультети та спеціальності інституту. 

У звітному періоді продовжили свою роботу Консультаційно-

інформаційні пункти ВТЕІ КНТЕУ на базі Бердичівського коледжу 

промисловості, Іллінецького державного аграрного коледжу, Рівненського 

коледжу економіки та бізнесу, Житомирського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ та Хмельницького торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ.  

Під час вступної кампанії 2018 року відбулися прийом заяв та документів, 

вступні екзамени та конкурсний відбір для зарахування на навчання вступників 

для здобуття ОС «бакалавр» та ОС «магістр». За підсумками вступної кампанії 

2018 до ВТЕІ КНТЕУ було подано 4563 заяв. Зараховано: для здобуття 

ОС «бакалавр» - 1131 осіб, для здобуття ОС «магістр» - 606 осіб.  

У 2018 році в інституті працювало 147 штатних науково-педагогічних 

працівників, серед них 18 докторів наук, 12 професорів та 104 кандидати наук, 

58 доцентів. З 12 сумісників – 1 доктор наук, 1 професор та 7 кандидатів наук, 

2 доценти. Кількісні підрахунки показують, що питома вага штатних науково-

педагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями  

становить 83%.  

Протягом звітного періоду колектив ВТЕІ КНТЕУ продовжував 

вдосконалювати науково-педагогічну діяльність на основі освітнього, 

наукового й інноваційного процесів і випереджаючого розвитку змісту 

навчання до практики професійної діяльності, брав активну участь у 

формуванні освітнього і дослідницького простору в регіоні та країні, сприяв 

працевлаштуванню випускників в сучасному конкурентному середовищі. 

Зусилля науковців інституту були спрямовані на створення та сприяння 

ефективної діяльності нових організаційно-економічних механізмів взаємодії 

вищої школи з наукою, регіональними, обласними, міськими держустановами, 

виробничими та торговельними підприємствами. 

У 2018 році ВТЕІ КНТЕУ продемонстрував значні здобутки у своїй 

науковій діяльності. Викладачами інституту захищено 1 докторську 

(Ковінько О.М.) та 6 кандидатських дисертацій (Абдуллаєва А.Є., 
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Говорко О.В., Головчук Ю.О., Копчикова І.В., Маршук Л.М., Семенюк І.Ю.). 

Д.філос.н. Замковій Н.Л., д.е.н. Боковець В.В., д.е.н. Корж Н.В. присвоєно 

вчене звання професора; к.е.н. Іванченко Г.В., к.е.н. Покиньчереді В.В. – вчене 

звання доцента. 

Науково-дослідна робота, що виконується в межах робочого часу 

викладачів в інституті відповідає державній науковій, науково-технічній та 

інноваційній політиці України, інтеграції вищої освіти до європейського 

науково-освітнього простору. 

У 2018 році в інституті виконувалася 31 кафедральна науково-дослідна 

робота (у тому числі 2 міжкафедральних, 29 кафедральних НДР). 

Викладачі кафедри менеджменту та адміністрування виконували міні-

грант в рамках проекту «Baltic Network for the Prevention of Early School Leaving 

(SEE-ME)», що фінансується Folkuniversetet (Швеція). 

З метою апробації наукових розробок, обміну наукових досліджень за 

звітний період в інституті на базі ВТЕІ КНТЕУ в 2017 році проведено низку 

конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів, зокрема: VI Міжнародна 

науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та 

гуманітарні виміри європейської інтеграції України»; VI Всеукраїнська 

науково-практична Інтернет-конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні 

підприємницькою діяльністю»; ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція «Актуальні проблеми сучасної транслятології, 

лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»; VІІ Всеукраїнська 

науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку фінансової системи України»; V Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, 

технології». 
У листопаді на базі ВТЕІ КНТЕУ проходили: Експортний форум 

«VinExport», організований Центром підтримки бізнесу у м.Вінниці (за 

підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку) та Третій 

загальноміський форум «Вінниця 2030. Назад у майбутнє», організований 

Вінницькою міською радою. 

Представники кафедри менеджменту та адміністрування брали активну 

участь у заходах в рамках швейцарсько-української програми EGAP 

«Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» та 

ділилися досвідом щодо запровадження дисципліни «Е-урядування» для 

підготовки здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування». 

У 2018 році в інституті організовано та проведено 104 (у 2017 році - 97) 

наукових заходи, в т.ч. 52 лекції, майстер-класи, семінари, тренінги за участі 

провідних вчених, науковців, фахівців-практиків, 10 науково-практичних 

конференцій (1 Міжнародну, 7 Всеукраїнських, 2 вузівських); 28 круглих столів 

(1 всеукраїнський, 1 регіональний, 16 міжвузівських, 10 вузівських), 

2 міжвузівських вебінари, 9 науково - практичних семінарів та 3 інших заходи. 

Науково-педагогічні працівники інституту взяли участь в роботі 

https://www.facebook.com/hashtag/vinexport?source=feed_text&story_id=1510236432344946
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222 конференцій, круглих столів, семінарів тощо, в тому числі у роботі 

157 конференцій (44 національних, 97 міжнародних, 16 за межами України) та 

у 65 інших заходах. За результатами наукових досліджень в звітному році 

викладачами інституту представлено на конференціях, семінарах, інших 

заходах різного рівня 424 доповіді, в т.ч. на конференціях всього 197 доповідей 

(національних - 20, міжнародних - 170, за межами України - 7) та 227 

доповідей на інших заходах. 

Молоді вчені взяли участь у роботі 64 конференцій, круглих столів, 

семінарів тощо, в тому числі у роботі 44 конференцій (3 національних, 

28 міжнародних, 3 за межами України) та у 20 інших заходах. За результатами  

наукових досліджень в звітному році молодими вченими інституту 

представлено на конференціях, семінарах, інших заходах різного рівня 52 

доповіді, в т.ч на конференціях всього - 34 доповіді (національних - 3, 

міжнародних - 28, за межами України - 3) та 18 доповідей на інших заходах. 

Загальна кількість публікацій викладачів за 2018 рік становить 1214 

обсягом 2187,14 друк. арк.   

Видано 6 монографій загальним обсягом 78,77 друк. арк.: 1 монографія 

(8,33 друк. арк.) за кордоном та 5 монографій (70,44 друк. арк.) видано в Україні. 

23 розділи монографій (19,59 друк. арк.): в Україні 10 (12,81 друк. арк.), за 

кордоном 13 розділів обсягом 6,78 друк. арк., в тому числі 11 розділів мовами 

Європейського Союзу (6,0 друк. арк.). 

Видано 2 підручники обсягом 19,17 друк. арк., 9 навчальних посібників 

обсягом 77,0 друк. арк.; 

454 одиниці навчально-методичних видань (опорні конспекти лекцій, 

методичні рекомендації, програми, робочі програми) загальним обсягом 1722,44 

друк. арк 

Опубліковано 525 наукових статей обсягом 234,4 друк. арк. та 195 тез 

доповідей обсягом 35,77 друк. арк.  

Опубліковано 238 статей у фахових виданнях (119,41 друк. арк.): у 

виданнях за кордоном 101 статтю обсягом 42,7 друк. арк.; у міжнародних 

наукометричних базах даних 225 статей обсягом 108,74 друк. арк., у т.ч. статей 

у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі даних Scopus 

– 19 статей обсягом 7,98 друк. арк., у Web of science - 9 статей обсягом 3,99 

друк. арк., у збірниках наукових праць 150 статей загальним обсягом 59,02 

друк. арк.  

В інституті велика увага приділяється підвищенню 

кваліфікації/стажуванню науково-педагогічних працівників. Питання 

формування нових умінь, вдосконалення існуючих фахових компетентностей, 

опанування інноваційних технологій, методів, засобів навчання, вивчення 

педагогічного досвіду інших ВНЗ, особливостей роботи підприємств та 

організацій є одним з найважливіших напрямків у роботі ВТЕІ КНТЕУ. У 

звітному періоді пройшли стажування 24 викладачі, з них 5 - позапланово. 
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За результатами стажування видано 24 методичних видання, з яких 10 - 

завдання до практичних занять, 13 - методичні рекомендації до самостійної 

роботи. 1 - завдання до лабораторних занять. 

Викладачі інституту пройшли підвищення кваліфікації з курсу «Сучасні 

інноваційні методи навчання та освітні тренди майбутнього» у Школі 

педагогічної майстерності при навчально-методичному відділі. 

У лютому 23 викладачі інституту пройшли 5-ти денне стажування на 

тему: «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: 

європейський досвід та провідні тенденції» на базі Кошицького технічного 

університету та Братіславського пан-європейського університету. 

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 та 7 дискусійних клубів. У 

виконанні кафедральних НДР брали участь 49 студентів. 

Кількість публікацій студентів – 2138 обсягом 492,36 друк. арк.: статей – 

973, тез доповідей – 1165. 

У 2018 році здійснено випуск 9 (у 2017 році - 6) збірників Вісника 

СНТ «ВАТРА» з одноосібними статтями здобувачів ОС «магістр», та 6 (у 2017 

році – 5) збірників тез доповідей.  

Проведено 28 олімпіад, учасниками яких були 907 студентів. У II етапі 

Всеукраїнських студентських олімпіад з 10 спеціальностей та дисциплін взяли 

участь 11 студентів.  

Студенти брали активну участь у 34 фахових, інтелектуальних конкурсах 

(міжнародних (11), всеукраїнських (14), та вузівських (9)), за результатами яких 

здобуто: у міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських НДР – 

7 дипломів (І-Ш ступенів) та 15 заохочувальних нагород; у фахових та 

інтелектуальних міжнародних, всеукраїнських конкурсах – 37 дипломів, 

1 золота медаль, кубок за 1 місце та 67 заохочувальних нагород. 

У звітному періоді на базі інституту відбулись: V Всеукраїнська 

студентська науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчі та 

маркетингові дослідження товарних ринків»; V Всеукраїнська студентська 

науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації 

особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально-правові та 

мовознавчі аспекти»; VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного 

розвитку України: пошук молодих»; ІІІ Вузівська студентська наукова 

конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

управлінні підприємством»; ІІІ Вузівська студентська наукова конференція 

«Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної 

системи контролю, аудиту та аналізу». 
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Поліпшенню показників науково-дослідної роботи студентів сприяє 

урізноманітнення форм наукової роботи, організація в інституті наукових і 

науково-практичних заходів та активна діяльність студентського наукового 

товариства «ВАТРА». В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка 

пропонує довгострокові, середньострокові навчальні програми, які дозволять 

сформувати нову генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні 

стандарти ведення бізнесу.  

Студентів, що мають високі результати навчання та досягнення у науковій 

діяльності було відзначено іменними стипендіями: Президента України – 2, 

Верховної ради – 3, Вінницької обласної держаної адміністрації та обласної 

ради – 6, Вінницької міської ради – 4. 

Впродовж 2018 року ВТЕІ КНТЕУ продовжував свою міжнародну 

діяльність. Підписано договір про співробітництво з питань закордонного 

стажування студентів з Компанією «КАЛІПСО ТУР ЮА» (Туреччина), угоду 

про співпрацю з Яським Університетом імені Александра Іоана Куза (Румунія), 

договір про співпрацю з Folkuniversetet (Швеція). 

У рамках співпраці з Folkuniversetet (Швеція) до ВТЕІ КНТЕУ 

неодноразово приїжджав Алі Рашиді, директор департаменту міжнародної 

співпраці. Викладачі брали участь у його тренінгах з проблемно-орієнтованого 

навчання, що проходять в рамках реалізації міжнародного проекту «Baltic 

Network for prevention of Early School Leaving» (SEE-ME) (Project Number 

10055/2017). 

За результатами конкурсного відбору та співбесіди студентка 2-го курсу 

спеціальності «Державні фінанси» Плахтій Валентина виборола можливість 

пройти стажування у Folkuniversetet. Проведено І етап конкурсного відбору 

студентів на стажування в Академії туризму Греції (за підтримки 

Folkuniversitet). 

Завдяки укладеним договорам, студенти ВТЕІ КНТЕУ у звітному періоді 

мали змогу проходити міжнародну практику в готельних комплексах 

Словаччини, Туреччини, Болгарії, готельно-ресторанних закладах Німеччини.  

Студенти старших курсів мали можливість дізнатися про вакансії та 

відкриті програми з працевлаштування та ознайомитися з діяльністю 

підприємств і організацій провідних компаній України під час «Ярмарків 

вакансій», які були організовані у квітні та листопаді 2018 року, а також при 

візитах-презентаціях можливостей працевлаштування у ПАТ «КРЕДІ 

АГРІКОЛЬ БАНК», ТОВ «Фуджікура Аутомотів Україна-Львів». 

Творчі студенти мають змогу розвивати свої здібності в культурно-

мистецькому відділі ВТЕІ КНТЕУ. Наймасштабнішими інститутськими 

заходами були: «Дебют першокурсника – 2018», «Міс ВТЕІ КНТЕУ», «Містер 

ФЕМП», «Фестиваль КВН на Кубок Директора ВТЕІ КНТЕУ». 

Здобувачі освіти ВТЕІ КНТЕУ - активні учасники благодійних акцій, що 

відбувались у місті у 2018 році. 

Організовано зустріч студентів з лікарем вищої категорії Центру 

планування сім’ї, репродукції людини і медико-генетичного консультування 
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лікарем акушером-гінекологом Ластовецькою О.Б. на тему: «Репродуктивне 

здоров’я: його значення та збереження»; 

У листопаді колектив викладачів та студентів інституту отримав подяку 

від Громадської організації «Гільдія народних умільців» за підтримку Акції 

єднання «Україна моя вишивана».  

Протягом року студенти ВТЕІ КНТЕУ взяли участь та отримали нагороди  

у чисельних інститутських, загальноміських та регіональних спортивних 

змаганнях, а саме: Чемпіонат Європи з боротьби сумо (ІІ місце); 24-годинний 

забіг серед команд-юніорів (до 24 років) Чемпіонату Європи з екстремального 

орієнтування  (золота медаль); Чемпіонат України з легкої атлетики у 

приміщенні (ІІІ місце з бігу, І та ІІ місце з естафетного бігу); Чемпіонат 

Вінницької області серед ВНЗ з боксу (4 загальнокомандне місце; в особистому 

заліку – два 2-х та два 3-х місця); Чемпіонат Вінницької області з плавання 

серед здобувачів вищої освіти (ІІІ загальнокомандне  місце); Чемпіонат 

Вінницької області з легкої атлетики (4 місце); XIV літня Універсіада 

Вінницької області (змагання з греко-римської боротьби - IV загальнокомандне 

місце, два І місця у особистому заліку; змагання з кульової стрільби - VII 

загальнокомандне місце; змагання з тенісу V загальнокомандне місце; Кубок 

Вінницької області з легкої атлетики у приміщенні (чотири І місця та два ІІ 

місця); обласна Спартакіада науково-педагогічних працівників закладів вищої 

освіти (змагання з шахів - 6 місце; змагання з кульової стрільби - 6 місце); 

змагання серед студентів ВНЗ ІІI-V р. а. з волейболу (6 місце); турнір 

«Студентської Ліги 2018» зі спортивного орієнтування (1 загальнокомандне 

місце). 

Популяризація ВТЕІ КНТЕУ здійснювалась через рекламні оголошення в 

друкованих засобах масової інформації; обласне та міське радіомовлення; 

телебачення; розміщення рекламних оголошень в міському громадському 

транспорті. З метою формування іміджу інституту, забезпечення прозорості 

діяльності, залучення абітурієнтів та партнерів для співпраці здійснюється 

постійне удосконалення офіційного сайту ВТЕІ КНТЕУ. Усі події, що 

відбувалися у ВТЕІ КНТЕУ протягом звітного року висвітлювалися на 

офіційному сайті інституту, у засобах масової інформації, у соціальних 

мережах.  

Для школярів м.Вінниці та Вінницького району проводилися заняття 

(тренінги: з креативності; критичне мислення: методи формування та розвитку; 

емоційний інтелект: інструкція з використання; хмарні технології та сервіси; 

5 кроків до успішної кар’єри) у Школі молодого лідера при ВТЕІ КНТЕУ. 

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, 
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менеджменту, бухгалтерського обліку, фінансів, зовнішньоекономічних 

відносин, комп’ютерних технологій. 

За звітний рік бібліотечний фонд поповнився на 2412 облікових одиниць. 

Продовжено договір на використання повнотекстової бази даних наукових і 

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

до більш як 1200 назв монографій, підручників, навчальних посібників (ресурс 

доступний в локальній мережі інституту). 

До 50-річчя інституту випущено серію з 18 персональних бібліографічних 

покажчиків провідних науковців інституту під назвою «Нехай не згасне світ 

науки». 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 

«Про припинення використання в Україні Бібліотечно-бібліографічної 

класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» 

проводилася робота по переведенню фондів книгозбірні на УДК. 

Бібліотекарі пройшли підвищення кваліфікації у Школі медіаграмотності 

на базі Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.Пирогова, відвідували заняття в 

Університеті культури «Книга і суспільство» на базі Вінницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва. 

Впродовж 2018 року працівники відділу технічних засобів навчання 

займалися створення нової удосконаленої версії «Електронного діловодства». 

Науково-консультативною студією «Бізнес-консультант» для керівників і 

фахівців підприємств, приватних підприємців м. Вінниці, студентів ВНЗ, було 

організовано 9 науково-практичних семінарів. В даних заходах взяли участь 213 

слухачів (на 33 слухача, або на 18,3 % більше від минулого року), а надходження 

грошових коштів склали 110760 грн., що на 29760 грн., або 36,7 % більше від 

минулого навчального року.  

У 2018 році атестацію з української мови осіб, які претендують на вступ на 

державну службу та отримали посвідчення про володіння державною мовою 

(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301 

«Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, щодо вільного володіння державною мовою») у ВТЕІ 

КНТЕУ пройшли 2388 осіб.  

ВТЕІ КНТЕУ дотримується інформаційної та екологічної політики 

КНТЕУ. Зокрема завдяки користуванню системою електронного діловодства, 

зменшено кількість друкованих документів та швидкість отримання документів 

відділами; щорічно проводиться збір макулатури, активно популяризується 

здоровий спосіб життя. 

Протягом звітного року удосконалювалася матеріально-технічна база 

інституту, з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та 

побуту студентів і співробітників. У серпні введено в експлуатацію навчальний 

корпус №2 по вул.Театральній, 21. До початку навчального року проведено 

поточний ремонт навчальних аудиторій та місць загального користування. 

Здійснено ремонт кабінетів заступника директора з фінансово-економічних 

питань-головного бухгалтера та бухгалтерської служби, закуплено нові меблі. 
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Проведено часткове шпаклювання та фарбування входу в головний корпус 

інституту. Модернізовано освітлення двору у навчальному корпусі №1. У 

гуртожитку №1 виконано поточний ремонт покрівлі, всю будівлю переведено 

на енергозберігаюче LED-освітлення, для підтримання в робочому стані 

евакуаційного освітлення встановлено акумулятори. В підвалі навчального 

корпусу №2 проводилися ремонтні роботи приміщення під спортивний зал. У 

навчальному корпусі №1 встановлено фільтр для питної води. 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. Протягом звітного періоду: розроблено наказ «Щодо 

посилення пожежної безпеки, дотримання протипожежного режиму на об’єктах 

ВТЕІ КНТЕУ», «Про проведення навчань працівників та здобувачів вищої 

освіти щодо дій у разі виникнення пожежі», примірна інструкція «Щодо дій 

персоналу по евакуації з поверху будівлі навчального корпусу та гуртожитку 

інституту»; проведено перевірку протипожежного стану, дотримання 

протипожежного режиму у навчальних корпусах та гуртожитках інституту; 

визначено підприємства для обслуговування вогнегасників та пожежних кран-

комплектів; проведено тренування працівників інституту щодо дій по евакуації 

учасників навчально-виховного процесу з приміщень навчальних корпусів та 

гуртожитку; проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів в 

навчальному корпусі № 4 та гуртожитку № 1; атестовано сторожів навчальних 

корпусів та гуртожитку щодо відповідності вимогам посадових інструкцій та 

інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, з питань здійснення контролю за 

дотримання протипожежного режиму, огляду території інституту та приміщень, 

порядку ввімкнення освітлення, спрацювання охоронної та пожежної 

сигналізації, а також дій у разі виникнення пожежі 

Регулярно проводяться вступні інструктажі з питань пожежної, 

техногенної безпеки з працівниками та студентами ВТЕІ КНТЕУ. 

Згідно з договором між ВТЕІ КНТЕУ та ТОВ «Медичний центр 

«Макс і К» працівникам та здобувачам освіти надаються медичні послуги. У 

разі необхідності може бути надана допомога профільного спеціаліста.  

За підтримки Первинної профспілкової організації інституту для 

працівників здійснено поїздки до Чорного моря (смт. Залізний порт) та 

Прикарпаття. Організовано флюроографічне обстеження працівників. 

Проведено новорічне свято для дітей співробітників, закуплено подарунки для 

працівників до новорічних свят, Міжнародного жіночого дня, Дня захисника 

України. Традиційно вітали із Днем пам’яті та примирення і надавали 

матеріальну допомогу ветеранам війни та учасникам бойових дій, які 

працювали та працюють в інституті.  
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На базі ВТЕІ КНТЕУ успішно працює «Асоціація випускників та друзів 

ВТЕІ КНТЕУ». В рамках співпраці випускники інституту, що займають 

провідні посади в органах державного управління, самоврядування та різних 

сферах підприємницької діяльності, активно долучаються до участі в 

інститутських заходах: семінарах, форумах, круглих столах, майстер-класах, 

проведенні кваліфікаційних екзаменів, захистах випускних кваліфікаційних 

проектів (робіт) тощо. Випускники інституту виступають спонсорами на 

інститутських заходах різних видів, долучаються до популяризації ВТЕІ 

КНТЕУ серед потенційних абітурієнтів та до роботи з талановитою молоддю, 

що сприяє можливості подальшого працевлаштування здобувачів старших 

курсів. За сприяння Асоціації випускників та друзів ВТЕІ КНТЕУ у червні було 

організовано четверту зустріч випускників. 

Інформація про результати діяльності інституту за відповідними 

напрямами, виконання Статуту, планів прийому на навчання, показники 

використання державного майна та інші показники надається КНТЕУ у 

встановлені строки. 

Поточні завдання та шляхи їх вирішення обговорювались щотижнево під 

час засідань директорату.  

 

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

працівник освіти України: 

- член вченої ради Київського національного торговельно-економічного 

університету; 

- член методичної ради Київського національного торговельно-

економічного університету;  
- член спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій у Вінницькому державному педагогічному 

університеті ім. М.Коцюбинського; 

- член Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку для 

впровадження Проекту «Партнерство для розвитку міст»; 

- член робочої групи з актуалізації Програми сприяння залучення 

інвестицій у місто Вінницю на 2014-2020 рр.  

- член комісії з конкурсного відбору виконавців заходів Плану дій 

реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької 

області на період до 2020 року, 

- член редакційної колегії фахового журналу «Вісник КНТЕУ». 

Впродовж звітного періоду брала участь у засіданнях: громадської 

дорадчої комісії при Департаменті освіти і науки Вінницької ОДА; комісії з 

конкурсного відбору виконавців на проведення навчальних семінарів для 

суб’єктів малого та середнього підприємництва з актуальних питань розвитку 

бізнесу у Департаменті міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку Вінницької ОДА; конкурсної комісії з визначення переможців 

конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців, проведеному 

Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
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Вінницької ОДА; по обговоренню візії «Конкурентоспроможне місто на мапі 

Східної Європи» проекту концепції інтегрованого розвитку Вінниці-2030»; у 

серпневій конференції працівників освіти Вінницької області «Підсумки 

розвитку освіти області у 2017-2018 навчальному році та завдання на 2018-2019 

навчальний рік»; Міжнародній конференції «EQAVET in practice» 

(м.Стокгольм, Швеція), на якій презентувала проміжні результати проекту 

«Baltic Network for prevention of Early School Leaving» (SEE-ME); круглому 

столі «Сприятливий бізнес-клімат на місцевому рівні – спільна відповідальність 

влади, бізнесу і громади», організованому Вінницькою міською радою спільно 

з проектом ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих та середніх 

підприємств»; VІ Міжнародному інвестиційному форумі «Вінниччина – бізнес 

в центрі України»; у прес-конференції, присвяченій реалізації на Вінниччині 

проекту Igma3 (за підтримки Folkuniversitetet (Швеція)), що передбачає 

підготовку та навчання спеціалістів організацій (державних і недержавних), які 

працевлаштовують молодь. 

Власні наукові інтереси сконцентровано на дослідженні міжмовних 

відносин та міжмовної комунікації в широкому історичному контексті, в 

демонстрації ролі націй, влади та різних її типів у формуванні подальших 

сценаріїв сталого розвитку держави в умовах євроінтеграційних процесів. 

Упродовж року здійснювала керівництво кафедральною держбюджетною 

темою «Лінгводидактичні основи формування іншомовної професійної 

компетентності майбутніх фахівців економічної сфери: теоретико-практичні 

виміри» (1 кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р.), брала участь у виконанні науково-

дослідної роботи «Стратегії і тактики перекладацьких практик в 

полікультурному дискурсі: комунікативно-прагматичний аспект» (1 кв. 2016 р. 

– IV кв. 2018 р.). 
Упродовж звітного періоду підтримувала плідні наукові зв’язки з 

видатними вченими зарубіжжя та України, із науковими центрами і кафедрами 

провідних університетів країни. 

Виступила експертом від спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 5 кандидатських дисертаційних досліджень на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Була опонентом 2 здобувачів 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук.  

Є науковим керівником 1 здобувача наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної 

освіти. 

У звітному році здійснювала керівництво науково-дослідною роботою 

здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «магістр» та «бакалавр» і надавала їм 

допомогу у підготовці наукових статей та тез доповідей. 

За плідну науково-педагогічну, організаторську та громадську діяльність 

нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським 

народом» (2018), Почесним знаком Федерації професійних спілок України «За 

розвиток соціального партнерства» (2018), Почесною відзнакою Київського 
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національного торговельно-економічного університету «Гідному шани» (2018), 

відзнакою Всеукраїнського об’єднання «Країна» «За плідну співпрацю» (2018). 

У грудні 2018 р. обрано академіком ВГО «Академія наук вищої освіти 

України».  

 

Директор ВТЕІ КНТЕУ                                 Н.Л. Замкова 

 

28.12.2018  
 

 


