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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 2021 році  
та виконання контрактних зобов’язань 

 
Звіт надано за 2021 рік, посаду директора ВТЕІ КНТЕУ обіймаю за 

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

контракті директора, у відповідності до основних положень Конституції 
України, Указів Президента України, Кабінету Міністрів України, Законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 
діяльність», інших чинних нормативно-правових документів, Статуту КНТЕУ, 
Положення про інститут, нормативної бази системи управління якістю та 
наказами і розпорядженнями ректора КНТЕУ, а також відповідно до Постанов 
Кабінету Міністрів України, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я 
України, наказів та листів Департаменту освіти та науки Вінницької ОДА з 
метою запобігання захворюваності на коронавірус, гострі респіраторні 
захворювання та уникнення епідемічних ускладнень. 

Основними цінностями, на яких ґрунтується діяльність ВТЕІ КНТЕУ, є 
професіоналізм, порядність, прозорість, студентоцентризм.  

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету є єдиним навчальним закладом 
Вінницької області, що має сертифікат на систему управління якістю (СУЯ) у 
сфері вищої освіти ISO 9001. 08-09 червня відбувся наглядовий аудит СУЯ 
представниками ДП «Вінницястандартметрологія», результати якого 
засвідчили функціонування системи управління якістю відповідно до ДСТУ 
ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT). Отримано сертифікат на систему 
управління якістю № UA.8O050.063 QMS-21 (дійсний до 24.06.2024 року).  

У жовтні ВТЕІ КНТЕУ другий рік поспіль отримав відзнаку лауреата 
регіонального конкурсу «Імена, яким довіряють». 

В інституті створено та діють органи самоврядування: Конференція 
трудового колективу, комісії по трудових спорах, соціального страхування, на 
ініціативну діяльність яких спирається директорат і забезпечує допомогу їм у 
виконанні покладених на них повноважень. 

Впродовж 2021 року у ВТЕІ КНТЕУ на засіданнях Конференції трудового 
колективу розглянуто підсумки роботи інституту за 2020-2021 н.р. та 
перспективні завдання колективу інституту на наступний навчальний рік, 
внесено зміни до складу делегатів Конференції трудового колективу та 
представників (членів) до вченої ради інституту, затверджено Положення про 
студентське наукове товариство «ВАТРА». 



2 
 

Відбулося 10 засідань вченої ради інституту, на яких ухвалювалися 
важливі рішення, спрямовані на подальшу модернізацію структури, змісту та 
організації освіти, підвищення результативності наукової діяльності, 
безперервне поліпшення якості освітніх і наукових послуг, підвищення іміджу 
інституту як надійного партнера на ринку освітніх послуг, удосконалення 
навчально-методичної та матеріально-технічної бази інституту, розвиток 
системи управління якістю.  

Рішеннями вченої ради з метою оптимізації роботи та удосконалення 
організаційної структури ВТЕІ КНТЕУ у червні ліквідовано Центр 
регіональних досліджень, створено Центр моніторингу якості освітнього 
процесу та інноваційного розвитку ВТЕІ КНТЕУ та Центр грантових проєктів. 

Підведено підсумки діяльності інституту за різними напрямками, зокрема 
затверджувалися звіти про роботу Вінницького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ в 2020-2021 н.р.; про науково-дослідну роботу у ВТЕІ 
КНТЕУ за 2020 рік; про роботу РСС інституту; про роботу бібліотеки 
інституту; про фінансову діяльність інституту у 2021 році; про функціонування 
системи управління якості у ВТЕІ КНТЕУ; про підготовку інституту до 
безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 н.р.. 

На засіданні вченої ради було затверджено звіт про роботу відділу 
реклами та зв’язків з громадськістю щодо популяризації у 2021 році та завдання 
на 2022 рік; звіт приймальної комісії про роботу в 2021 році та завдання на 2022 
рік; Правила прийому на навчання до Вінницького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ в 2022 році; розподілено ліцензований обсяг за освітніми 
ступенями, спеціальностями, спеціалізаціями (освітніми програмами) та 
формами навчання на 2022 рік. 

Затверджено план підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук аспірантами, здобувачами, викладачами на 2021 рік; план 
роботи вченої ради інституту; план організаційно-виховної роботи; план роботи 
Ради студентського самоврядування; фінансовий план на 2021 рік; план 
проведення лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів за участю провідних 
вчених, науковців, фахівців-практиків; план науково-дослідної роботи; план 
підготовки дисертацій докторантами, аспірантами, здобувачами, викладачами; 
план проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-
практичних конференцій, круглих столів професорсько-викладацького складу; 
план проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, 
круглих столів; план видання монографій на 2022 рік; план підвищення 
кваліфікації/стажування науково-педагогічних/педагогічних працівників ВТЕІ 
КНТЕУ; тематичний план видання підручників і навчальних посібників; 
загальні короткострокові програми підвищення кваліфікації державних 
службовців; визначено цілі у сфері якості на 2021-2022 н.р.. 

З метою подальшого підвищення якості освіти та якості освітньої 
діяльності інституту вченою радою затверджено освітні програми та навчальні 
плани; графіки навчального процесу здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н.р.; 
норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, 
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організаційної роботи науково-педагогічних працівників; робочі програми 
дисциплін, практик; рекомендовано до видання монографії, підручники та 
навчальні посібники. Ухвалені рішення щодо обрання на посади науково-
педагогічних працівників ВТЕІ КНТЕУ та клопотання перед вченою радою 
КНТЕУ щодо присвоєння вчених звань викладачам інституту. 

Розглянуто питання про роботу факультетів; про переведення здобувачів 
вищої освіти на вакантні місця державного замовлення; про результати 
атестації здобувачів вищої освіти; про призначення студентам державної форми 
підготовки академічної стипендії Президента України, іменної стипендії 
Верховної Ради України та соціальної стипендії Верховної Ради України 
студентам ЗВО з числа сиріт та дітей малозабезпечених сімей, про розміщення 
тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, на 
депозитному рахунку. 

Затверджено низку положень, які регулюють роботу інституту, а саме: 
Положення про Інституційний репозиторій, Положення про самостійну роботу 
здобувачів вищої освіти, Положення про факультет, затвердження Положення 
про вчену раду; про затвердження Положення про старосту академічної групи, 
Положення про методичну раду, Положення про відкриті заняття науково-
педагогічних працівників, Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 
екзаменаційну комісію з атестації; Положення про переведення здобувачів 
вищої освіти на вакантні місця державного замовлення; Положення про 
організацію фізичного виховання і масового спорту, а також Регламент вченої 
ради. 

У червні з метою оптимізації контингенту прийнято рішення про 
переведення здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 
«Облік та оподаткування» Відокремленого структурного підрозділу 
«Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету» на навчання до ВТЕІ 
КНТЕУ. 

У 2021 році відбулося 4 засідання Методичної ради ВТЕІ КНТЕУ, на яких 
розглядалися проєкти освітніх програм, їх модернізація відповідно до ринку 
праці; стан виконання зведеного плану видання навчально-методичних 
матеріалів, тематичного плану видання підручників/навчальних посібників у 
2020 році та у 2021 році; виконання ухвал методичної ради ВТЕІ КНТЕУ за 
2020-2021 н.р.; стан підготовки методичного забезпечення навчальних 
дисциплін до нового 2021-2022 навчального року; виконання плану підвищення 
кваліфікації/стажування НПП за 2020-2021 н.р.. А також обговорено питання 
про впровадження нових форм і методів освітньої діяльності в он-лайн 
навчанні, про забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої 
освіти; про академічну доброчесність як умову забезпечення високих 
стандартів в освітньому процесі, про впровадження у навчальний процес нових 
елементів змішаної форми навчання. Затверджено плани роботи методичної 
ради ВТЕІ КНТЕУ на 2020-2021 н.р. та 2021-2022 н.р.; зведений план видань 
навчально-методичних матеріалів на 2021 рік. 
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Запорукою зміцнення позицій навчального закладу на ринку освітянських 
послуг є якісна організація та проведення освітнього процесу. Освітні програми 
ВТЕІ КНТЕУ відповідають сучасних суспільним потребам та враховують 
тенденції розвитку економіки України та світу, запити бізнесу щодо 
висококваліфікованих фахівців.  

ВТЕІ КНТЕУ впродовж 2021 року здійснював підготовку здобувачів 
ОС «молодший бакалавр» за 7 спеціальностями (7 освітніми програмами), 
ОС «бакалавр» за 15 спеціальностями (20 спеціалізаціями) та ОС «магістр» - за 
12 спеціальностями (18 спеціалізаціями). 

У 2021 році проведено акредитацію 5 освітніх програм: 
- підготовка здобувачів ОС «молодший бакалавр» спеціальності 075 
«Маркетинг» ОП «Маркетинг» - акредитовано на років; 
- підготовка здобувачів ОС «бакалавр»: 126 «Інформаційні системи та 
технології» (ОП «Інформаційні технології у бізнесі»), 292 Міжнародні 
економічні відносини (ОП «Міжнародний бізнес»), 281 «Публічне управління 
та адміністрування (ОП «Публічне управління та адміністрування») 
акредитовано на 5 років; 
- підготовка здобувачів ОС «магістр»: 035 «Філологія» ОП «Германські 
мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» – акредитовано на 
5 років. 

У звітному періоді продовжили свою роботу Консультаційно-
інформаційні пункти ВТЕІ КНТЕУ на базі Бердичівського коледжу 
промисловості, Іллінецького державного аграрного коледжу, Рівненського 
коледжу економіки та бізнесу, Житомирського торговельно-економічного 
коледжу КНТЕУ та Хмельницького торговельно-економічного коледжу 
КНТЕУ. У червні підписано договір про співпрацю та створення 
консультаційно-інформаційного пункту з Коломийським економіко-правовим 
фаховим коледжем КНТЕУ. Така співпраця дає можливість забезпечити 
ступеневу освіту для мешканців сусідніх регіонів. 

Популяризація ВТЕІ КНТЕУ здійснювалась через рекламні оголошення в 
друкованих засобах масової інформації та соціальні мережі. Представники 
інституту активно брали участь у ефірах радіо «Місто над Бугом», 
телепередачах на телеканалах «Вінниччина» та «ВІТА». Реклама ВТЕІ КНТЕУ, 
як лауреата конкурсу «Імена, яким довіряють», у грудні звучала в ефірах радіо 
«П’ятниця» та «Люкс FM». 

З метою формування іміджу інституту, забезпечення прозорості 
діяльності, залучення абітурієнтів та партнерів для співпраці проводилася 
активна робота по створенню якісного контенту для сайту інституту та профілів 
у соціальних мережах, зокрема інформування аудиторії про міжнародні, 
національні та професійні (пов’язані зі спеціальностями нашого ЗВО) свята, 
макетування тематичних банерів. Створено офіційну сторінку ВТЕІ КНТЕУ у 
соціальній мережі «TikTok».  

Для формування контингенту здобувачів постійно ведеться 
профорієнтаційна робота. У лютому здійснено виїзди профорієнтаційних 
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бригад Інституту до шкіл м.Вінниці (№10, №7, №19, №16), під час яких з 
учнями 10-х та 11-х класів проводили інтерактивну гру «ОБЕРИ СВІЙ БРЕНД», 
що детально ознайомило старшокласників із брендом якісної освіти 
«Вінницький торговельно-економічного інститут КНТЕУ».  

З метою популяризації інституту, факультетів та спеціальностей, 
активізації і поглиблення профорієнтаційної та агітаційно-роз’яснювальної 
роботи щодо умов прийому в 2021 та 2022 роках проведено Форум «Вступ 2021 
(березень), «Abit Fest онлайн 2021» (квітень), День відкритих дверей (жовтень), 
форум «Абітурієнт 2022» (грудень). 

Розроблено каталог спеціальностей «Вступ у ВТЕІ: за крок до 
студентства», який вміщує повну та розгорнуту інформацію про умови вступу 
2022, спеціальності та центри інституту. Виготовлено костюм ростової ляльки 
«Сова ВТЕІ КНТЕУ», який використовується у іміджевих та 
профорієнтаційних заходах. 

З метою розповсюдження інформації про ВТЕІ КНТЕУ та особливості 
вступної кампанії 2021 активно велася сторінка у Facebook «Абітурієнт ВТЕІ 
КНТЕУ», щодня на офіційних сторінках інституту у соціальних мережах 
розміщувалися інформаційні матеріали, зокрема: «Поради як обрати 
спеціальність?», «Чек-лист абітурієнта», Відео з ABIT FEST ОФФ, ФТМСО та 
ФЕМП, 15 публікацій про спеціальності інституту з анімованими креативами, 
«Спортивне життя у ВТЕІ КНТЕУ» «Військова кафедра», «Культурно-
мистецький центр ВТЕІ КНТЕУ», «Структура РСС», «Міжнародна діяльність 
ВТЕІ КНТЕУ», «Бізнес-школа ВТЕІ КНТЕУ», «Центр розвитку кар’єри» та 27 
публікацій в рамках рубрики «Довідник абітурієнта». Оновлено та 
опубліковано слайд-шоу: «Бути студентом ВТЕІ КНТЕУ – круто», 
«Міжнародна діяльність ВТЕІ КНТЕУ», «Дні кар’єри», «Співпраця ВТЕІ 
КНТЕУ з підприємствами та установами». 

На базі відділу реклами та зв’язків з громадськістю працював пункт 
реєстрації для участі у ЗНО та пункт реєстрації для участі в єдиному вступному 
іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні 2021 року. З 1 липня у 
головному корпусі ВТЕІ КНТЕУ працював Консультаційний центр з питань 
вступу, де абітурієнти та їх батьки мали можливість особисто отримати фахову 
інформацію з питань вступу, зареєструвати електронний кабінет вступника чи 
створити електронну заяву. Фахівці центру знайомили зі специфікою 
спеціальностей, навчальними планами, перспективами працевлаштування, 
інформацією про гуртожитки та дозвілля інституту.   

Незважаючи на усі виклики та складнощі (демографічна криза, відтік 
абітурієнтів у європейські ЗВО, COVID-19, індикативна собівартість) вдалося 
зберегти лідерські позиції серед ЗВО Вінниччини. Кількість зарахованих осіб 
на освітні ступені та форми складає 1221 осіб, у тому числі: для здобуття 
ОС «молодший бакалавр» - 68, ОС «бакалавр» - 852, ОС «магістр» - 301.  

Контингент студентів станом на 01.10.2021 становив: 4283 особи, з них 
денна форма навчання – 2342, заочна форма навчання - 1851, вечірня форма 
навчання – 90. 
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Інститут надає послуги підвищення кваліфікації. Так, у 2021 році в 
рамках співпраці короткострокову програму підвищення кваліфікації «Основні 
засади проходження державної служби» пройшли 57 працівників Управління 
Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області та 348 працівників 
ГУ Державної податкової служби України у Вінницькій області. 

Керівництво інституту у 2021 році працювало над зміцненням кадрового 
потенціалу ВТЕІ КНТЕУ, зокрема над збереженням та поліпшенням кадрового 
складу, створенням сприятливих умов для наукового та професійного 
зростання, заохочення за результатами роботи. 

Впродовж звітного періоду у ВТЕІ КНТЕУ працювали 129 штатних 
викладачів, серед них 22 доктори наук (12 професорів) та 90 кандидати наук 
(72 доценти). З 9 сумісників – 1 доктор наук, 4 кандидати наук (3 доценти). 
Кількісні підрахунки показують, що питома вага штатних викладачів з 
науковими ступенями і вченими званнями в інституті складає 86,82%. 
6 науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання та спорту 
мають спортивне звання «майстер спорту». 

У 2021 році захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій. 
Отримано вчених звань: професора - 1, доцента – 11.  

Науково-педагогічні працівники Вінницького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ є членами наукових та громадських рад, комісій, інших 
об’єднань, зокрема: постійної комісії Вінницької обласної Ради з питань освіти, 
культури, релігії, молоді та спорту; постійної комісії Вінницької міської ради з 
питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту; колегії 
Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА; Координаційної ради з 
питань національно-патріотичного виховання при Вінницькій ОДА; Експертної 
ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі при 
Департаменті соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації; робочої групи з розроблення проєкту Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року; робочої групи з питань розвитку туризму при Вінницькій ОДА; робочої 
групи з розробки Стратегії розвитку туризму м. Вінниці до 2030 року; 
громадської ради з питань розвитку туризму при міському голові м. Вінниці; 
експертної ради щодо присудження закладам освіти грантів Вінницької 
обласної ради та обласної державної адміністрації; комісії при Вінницькій 
міській раді щодо перегляду місцевого регуляторного середовища у м. Вінниці; 
Дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку у межах Проєкту 
міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС; 
Відділення економіки Національної академії наук вищої освіти України; 
експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів 
вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 
діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки»; робочої групи з розробки 
професійних стандартів за кодом 2419 «Професіонали у сфері маркетингу 
«Рекламіст»; журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 
«Маркетинг»; кафедри педагогіки і соціальної політики при ЮНЕСКО; 
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ГО «Українська Асоціація Маркетингу», ГО «Об’єднання маркетологів 
України»; ГО Вінницької обласної організації «Українська Асоціація 
Маркетингу»; ГО «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської 
інтеграції»; Ради адвокатів Вінницької області, Вінницької обласної; ГО 
«Вінницький обласний «Клуб бухгалтерів»; Гільдії внутрішніх аудиторів 
України; ГО «Українське товариство товарознавців і технологів»; Вінницького 
Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з 
Реклами; Хмельницької обласної організації «Спілка економістів України»; 
Громадської спілки «Український кулінарний союз»; комітету стейкголдерів 
міжнародного проєкту «Joint Organization to Unite Rural Networks of 
Entrepreneurial Youth – JOURNEY»; журі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з напрямку «Інформатика і кібернетика» на базі 
Вінницького національного технічного університету; журі Всеукраїнського 
фіналу XXXV Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних 
математичних задач, який проводиться на базі Вінницького національного 
технічного університету конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу 
бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) Вінницької області. 

5 докторів наук є членами 7 спеціалізованих вчених рад із захисту 
дисертацій дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук; 
1 – була головою одноразової спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

5 науково-педагогічних працівників є членами редакційних колегій 
5 фахових наукових видань; 4 – рецензентами наукових журналів. 

19 НПП та 1 студентка є експертами Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм. 

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 у ЗВО, на підприємствах та установах 35  викладачів.  

У жовтні 5 науково-педагогічних працівників кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи пройшли навчання за програмою «Школа 
гостинності» – серії тренінгів, ініційованих ГО «Business People Club» та 
6 викладачів пройшли підвищення кваліфікації за навчальною програмою 
«LEVEL UP разом з REIKARTZ», організованою найбільшою в Україні 
готельно-ресторанною мережею «REIKARTZ». 

Працівники ВТЕІ КНТЕУ за сумлінну працю, досягнуті успіхи у навчанні 
і вихованні підростаючого покоління у 2021 році отримали відзнаки. 
Персональні нагороди регіонального конкурсу «Імена, яким довіряють» 
отримали д.філол.н., проф., завідувач кафедри іноземної філології та перекладу 
Н.Б. Іваницька та д.істор.н., проф., завідувач кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи Н.М. Чорна. З нагоди свята Дня працівників освіти 
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Почесними грамотами Вінницької обласної Ради та обласної державної 
адміністрації відзначені доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри 
економіки та міжнародних відносин В.В. Хачатрян та кандидат технічних наук, 
доцент, завідувачка кафедри товарознавства, експертизи та торговельного 
підприємництва А.С. Тернова.  З нагоди відзначення 75-річчя з дня заснування 
Київського національного торговельно-економічного університету працівників 
Інституту нагороджено Почесними грамотами Вінницької обласної ради (6 
працівників), Київського національного торговельно-економічного 
університету (6 працівників) та Подяками Вінницької міської ради та її 
виконавчого комітету (7 працівників). Скарбника профкому, провідного 
бухгалтера ВТЕІ КНТЕУ О.В. Дремлюгу занесено на Дошку пошани Федерації 
профспілок Вінницької області. 

На виконання протокольних рішень Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій (від 18.02.2021 
№5), рішень Комісії з питань надзвичайних ситуацій ВТЕІ КНТЕУ та з метою 
упередження захворюваності серед учасників освітнього процесу видавалися 
внутрішньоінститутські накази, відповідно до яких освітній процес для 
здобувачів вищої освіти всіх ступенів та курсів, та усіх форм навчання 
проводився за дистанційною формою. 

У навчальних планах передбачено право здобувачів вищої освіти щодо 
формування індивідуальної освітньої траєкторії та вибору навчальних 
дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та 
навчальним планом, обсязі, що становить не менше 25% загальної кількості 
кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. Тому у 
2021 р. введено в користування власну розробку викладачів ВТЕІ КНТЕУ - 
автоматизовану систему для формування індивідуальної освітньої траєкторії 
студентів ЗВО. 

Важливим напрямком роботи керівництва інституту є пошук форм 
інтеграції вищої освіти з наукою і практикою з метою подолання розриву між 
рівнем теоретичних знань студентів та практичними навичками їх застосування 
у професійній діяльності. Саме тому до освітнього процесу активно 
залучаються стейкхолдери та фахівці-практики, зокрема для проведення 
майстер-класів, читання лекцій, участі у екзаменаційних комісіях, тощо.  

Маючи на меті здійснення підготовки фахівців відповідно до вимог та 
потреб роботодавців, інститут практикує провадження навчального процесу у 
дуальній формі та поєднує таким чином вищу освіту з практичним досвідом 
роботи. 29 листопада підписано договір про впровадження елементів дуальної 
освіти у підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові 
технології» на базі з Філії «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика». 
Згідно з договором, сторони здійснюватимуть спільну діяльність щодо 
впровадження дуальної форми здобуття освіти під час підготовки бакалаврів та 
магістрів, що, безсумнівно, сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців. 
Троє здобувачів розпочали навчання відповідно до даного договору. 
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З жовтня 18 здобувачів ОП «Соціальне забезпечення», «Фінанси, 
банківська справа та страхування», «Інформаційні технології у бізнесі», 
проходили стажування в Департаменті соціальної та молодіжної політики 
Вінницької обласної державної адміністрації,  яке тривало 1,5 місяці (отримали 
Довідки про стажування). 

У 2021 році долучився до Проєкту ЄС «Право-Justice» та в рамках 
Меморандуму про співпрацю між Інститутом, Вінницьким апеляційним судом, 
Вінницьким міським судом та Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Вінницькій області студенти, які навчаються за 
спеціальністю «Право» мають можливість з перших курсів працювати 
судовими волонтерами.  

15 грудня з нагоди Дня працівників суду України Голова Вінницького 
апеляційного суду С.Медвецький вручив Подяки 5 здобувачам спеціальності 
«Право» за активне сприяння розвитку волонтерського сервісу в суді, 
наставництво, надання допомоги відвідувачам, ініціативність, взаємодію з 
працівниками установи. 

У звітному періоді науково-дослідна робота колективу ВТЕІ КНТЕУ 
проводилась відповідно до Плану науково-дослідної роботи на 2021 рік за 
такими пріоритетними напрямками діяльності: виконання наукових досліджень 
в рамках держбюджетних кафедральних науково-дослідних робіт, у тому числі 
науково-дослідних робіт, які фінансуються за кошти замовників; впровадження 
результатів НДР в практику; здійснення наукового співробітництва; підготовка 
докторських і кандидатських дисертацій; організація і проведення наукових та 
науково-практичних заходів різного рівня; участь в конференціях, семінарах, 
симпозіумах; підготовка і видання наукових та навчально-методичних робіт; 
керівництво науково-дослідною роботою студентів.  

У 2021 році виконувалися 26 кафедральних науково-дослідних робіт, у т.ч. 
3 міжкафедральних. 

У 2021 році завершено виконання 13 НДР, з яких впроваджено на 
виробничих і торговельних підприємствах та у навчальний процес ВТЕІ 
КНТЕУ результати 7 НДР, а також здійснено впровадження результатів 4 НДР, 
які виконувались за кошти замовників (виконання завершено у 2020 р.).  

Продовжується робота щодо комерціалізації наукових досліджень. У 
2021 р. за виконання 7 НДР за кошти замовників отримано 8,0 тис. грн.  

У 2021 році кафедрами економіки та міжнародних відносин; фінансів; 
права; іноземної філології та перекладу; маркетингу та реклами; фізичного 
виховання та спорту надано послуг щодо використання науково-технічних 
розробок підприємствами м. Вінниці та Вінницької обл. на суму 16,5 тис. грн.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ є офіційним 
партнером проєкту від України, що фінансується Програмою ЄС Еразмус+ 
(КА 2 – «WeCan», «Допомога в інтеграції новоприбулим жінкам-іммігранткам 
через підприємництво», 2019-1-SE01-KA204-060421). У звітному році 
виконувалась ІІ фаза проєкту, що передбачає розробку тренінгових модулів для 
жінок-іммігранток з метою формування у них підприємницьких навичок. В 
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рамках реалізації проєкту було проведено 10 онлайн-сесій та 
IV транснаціональну зустріч (м. Тільбург, Нідерланди, 20-21.10.2021 р.).  

У 2021 р. науково-педагогічними працівниками кафедри економічної 
кібернетики та інформаційних систем в рамках реалізації Обласної програми 
розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області 
на 2021-2025 рр. отримано грант на реалізацію проєкту «Автоматизована 
система для формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів ЗВО» 
(розпорядження Вінницької обласної ради від 08.09.2020 №204). Обсяг 
фінансування – 45,0 тис. грн. 

Загальна кількість публікацій за 2021 р. становить 1321 одиниці обсягом 
1708,33 друк. арк. Опубліковано 740 наукових робіт обсягом 335,09 друк. арк. 
Навчально-методичних видань опубліковано 581 обсягом 1373,24 друк. арк., у 
тому числі видано 7 навчальних посібників обсягом 91,0 друк. арк. та 574 
навчально-методичних розробок загальним обсягом 1282,24 друк. арк.  

Видано 4 монографії загальним обсягом 46,4 друк. арк., у тому числі за 
кордоном 1 монографію обсягом 5,2 друк. арк. та 28 розділів монографій 
обсягом 25,17 друк. арк. З них за кордоном 19 розділів обсягом 13,40 друк. арк. 
(9 розділів мовами Європейського Союзу обсягом 5,55 друк. арк.), в Україні 
9 розділів обсягом 11,77 друк. арк.  

У звітному році опубліковано 510 наукових статей обсягом 233,63 друк. 
арк.: у фахових виданнях 215 статей обсягом 115,98 друк. арк., з них 211 статей 
обсягом 114,43 друк. арк. у виданнях, які індексуються у наукометричних базах 
даних (в т.ч. Scopus, Web of Science), 4 статті обсягом 1,55 друк.арк. без 
наукометричних баз даних; у міжнародних наукометричних базах даних 
опубліковано 273 статті обсягом 140,82 друк. арк., з них у виданнях, що 
індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus 26 статей 
обсягом 10,33 друк. арк., Web of Science 11 обсягом 4,59 друк. арк.; у виданнях 
за кордоном 139 статей обсягом 55,83 друк. арк.; у збірниках наукових праць 
140 статей загальним обсягом 55,32 друк. арк. та 198 тез доповідей обсягом 
29,89 друк. арк. 

З 2011 року інститут активно співпрацює з Академічним товариством імені 
Михайла Балудянського (Словаччина). У 2021 році здійснено спільний випуск 
Міжнародного наукового журналу Scientific Letters of Academic Society of 
Michal Baludansky – 68 статей. 

Молодими вченими опубліковано: 2 монографії обсягом 19,24 друк. арк., у 
тому числі 1 монографія за кордоном обсягом 0,74 друк. арк. та 9 розділів 
обсягом 11,55 друк. арк., у тому числі за кордоном 3 розділи обсягом 1,89 друк. 
арк.; видано 2 навчальних посібники обсягом 4,71 друк. арк.; опубліковано 118 
статей обсягом 40,55 друк. арк., у тому числі у фахових виданнях 51 статтю 
обсягом 22,14 друк. арк.; у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 
64 статті обсягом 25,79 друк. арк., у тому числі в наукометричній базі даних 
Scopus 9 статей обсягом 1,96 друк. арк., Web of Science 5 статей обсягом 1,15 
друк. арк.; у зарубіжних виданнях опубліковано 35 статей обсягом 9,09 друк. 
арк., у збірниках наукових праць 30 статей обсягом 8,83 друк. арк.  
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Протягом 2021 року за результатами проведення винахідницької, 
раціоналізаторської та патентної роботи отримано 1 патент на корисну модель, 
4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на службовий твір.  

Кафедрами проведено 104 наукових заходи, в тому числі 10 науково-
практичних конференцій (1 Міжнародну, 6 Всеукраїнських, 3 вузівських), 
27 круглих столів (18 Всеукраїнських, 9 вузівських), 5 науково-практичних 
семінарів (1 Всеукраїнський, 4 вузівських), Всеукраїнський вебінар, 9 інших 
заходів, 52 лекції, майстер-класи, тренінги. 

Науковці інституту взяли участь в роботі 254 конференцій, круглих столів, 
семінарів тощо, у тому числі 142 конференцій різного рівня. За результатами 
наукових досліджень в звітному році викладачами інституту представлено на 
конференціях, семінарах, інших заходах різного рівня 237 доповідей, в т.ч 56 на 
конференціях різного рівня.  

Протягом звітного року кафедри ВТЕІ КНТЕУ здійснювали плідне 
наукове співробітництво із закладами вищої освіти, підприємствами, 
установами та суб’єктами підприємницької діяльності у формі надання 
наукових консультацій, написання та рецензування наукових праць, участі у 
наукових та науково-практичних заходах в межах укладених договорів з 186  
підприємствами, установами, закладами вищої освіти. Кількість укладених 
нових договорів про співробітництво в 2021 році – 38, зокрема підписано: 
договір про творчу, наукову та практичну співпрацю між ВТЕІ КНТЕУ та 
Національним музеєм-садибою М.І. Пирогова, Вінницьким обласним 
краєзнавчим музеєм, Національним агентством України з питань державної 
служби, Сьомим апеляційним адміністративним судом, Вінницьким 
апеляційним судом, Виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ГУ 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області, з Регіональним 
представництвом молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у 
Вінницькій області та ГО «Асоціація соціального розвитку через право» що 
передбачає співробітництво в напрямку навчальної, навчально-методичної, 
науково-дослідної та виховної роботи та взаємного обміну досвідом.  

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.  

Науково-дослідною роботою охоплено більше 2 тисяч здобувачів вищої 
освіти, які брали активну участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, 
олімпіадах, тематичних конференціях, роботі наукових гуртків та дискусійних 
клубів, наукових семінарах, круглих столах, вікторинах тощо. 

В інституті працює 21 науковий гурток, 8 дискусійних клубів та 1 наукова 
студія. У виконанні кафедральних НДР брав участь 61 здобувач вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ взяли участь в роботі 51 конференції, 
на яких було оголошено 147 доповідей.  
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Загальна кількість публікацій здобувачів вищої освіти становить 
2619 обсягом 511,78 друк. арк.: з них 976 одноосібних статей обсягом 299,1 
друк. арк. та 1643 тези доповідей обсягом 213,58 друк. арк.  

У 2021 році здійснено випуск 20 збірників Вісника СНТ «ВАТРА» з 
одноосібними статтями здобувачів освітніх ступенів «магістр», «бакалавр» та 
9 збірників тез доповідей.  

76 кваліфікаційних робіт (проєктів) брали участь у Внутрішньовузівському 
конкурсі кваліфікаційних робіт (проєктів).  

89 наукових робіт студентів брали участь у I (вузівському) турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей. 

29 наукових робіт студентів брали участь у II турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
(4 дипломи ІІІ ступеня). 

За результатами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт 
здобули: Диплом І ступеня, Сертифікат за ІІ місце, Грамоти за 1 та 2 місця, 
7 Сертифікатів лауреатів конкурсу. 

Здобувачі вищої освіти брали участь у 21 Всеукраїнських/регіональних 
фахових конкурсах, турнірах, фестивалях, де здобули 9 Дипломів ІІ-ІІІ ступеня 
та заохочувальні нагороди. 

В інституті проведено також наступні конкурси: конкурс бізнес-планів 
«Студентський Start-up»; Конкурс на кращий переклад фахового тексту з 
елементами аналітичного аналізу; Англомовний веб-квест «I love VITE 
KNUTE»; Конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки; конкурс 
«Маркетингові інновації - 2021»; І (вузівський) етап Міжнародного 
студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, 
оподаткування, аналізу та аудиту, I (вузівський) тур ІІ Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт «Інноваційні ресторанні технології», 
І (вузівський) етап IІІ Всеукраїнського студентського конкурсу стартапів 
«TourSystemUkrChallenge», І (вузівський) етап ХХІІ Міжнародного у з 
української мови імені Петра Яцика, І (вузівський) етап ХІІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Т. Шевченка.  

10-26 лютого проведено IX Фестиваль студентської науки, в якому взяли 
участь 1722 здобувачів вищої освіти. Загалом організовано 62 заходи, в т.ч.: 
- 5 вузівських, міжвузівських та всеукраїнських круглих столів: «Вплив 
пандемії COVID-19 на міжнародні економічні відносини: сучасні тенденції» 
(24.02.2021); «Цифрові трансформації в економіці» (25.02.2021); «Сучасні 
тенденції розвитку обліку та аудиту в Україні» (25.02.2021); «Сучасні кулінарні 
тренди в ресторанному бізнесі» (25.02.2021); «Регіональна фінансова політика: 
сучасний стан та вектори розвитку» (26.02.2021);  
- 2 студентських науково-практичних Інтернет-конференції: VІІІ студентська 
науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації 
особистості студента ЗВО: філософські, соціально-правові, мовознавчі та 



13 
 
здоров’яформуючі аспекти» (24.02.2021); VІІІ Всеукраїнська студентська 
науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчі та маркетингові 
дослідження товарних ринків» (26.02.2021); 
- Workshop «Сталий розвиток: усвідомлений вибір майбутнього», 
організований кафедрою менеджменту та адміністрування; 
- 7 відкритих засідань дискусійних клубів; 
- 20 відкритих засідань наукових гуртків; 
- відкрите засідання наукової студії «Цифрова трансформація в громадах»; 
- 26 олімпіад, у т.ч. зі спеціальностей – 13, з навчальних дисциплін – 13. 
Загалом у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 725 
здобувачів ОС «магістр» та ОС «молодший бакалавр».  

Студентів, які мають високі результати навчання та досягнення у науковій 
діяльності, було відзначено іменними стипендіями Президента України, 
Верховної ради, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради, 
Вінницької міської ради. 

У лютому студенти ВТЕІ КНТЕУ Вітковська Валерія та Жовтобрюх 
Богдана пройшли перший тур у конкурсі на стипендіальну програму 
«Завтра.UA» від Фонду Віктора Пінчука. «Завтра.UA». 

В інституті успішно працює «Бізнес-школа», заняття у якій дозволять 
сформувати нову генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні 
стандарти ведення бізнесу. У 2021 році в рамках проєкту відбулося 64 заходи за 
участю провідних фахівців із багаторічним досвідом у різних сферах бізнесу. 
Майже 500 здобувачів вищої освіти відвідали заходи, а 40 з них успішно 
виконали програму та отримали сертифікат Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ, який 
підтверджує рівень професійної підготовки і виконуватиме рекомендаційну 
функцію при працевлаштуванні. Підтвердження результатів неформального 
професійного навчання слухачі Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ, здобувачі 
ОС «магістр» ОП «Маркетинг», презентували власну розробку - брендбук 
проєкту «Бізнес-школа ВТЕІ КНТЕУ». 

Інститут продовжив брати участь у проекті «Підприємницький 
університет», у межах якого викладається курс «Інноваційне підприємництво та 
управління стартап-проектами» (як вибіркова дисципліна), що запроваджено 
стартап-інкубатором YEP спільно з Міністерством освіти і науки, 
Міністерством цифрової трансформації, Дія.Бізнес та Українським фондом 
стартапів. 

Важливим напрямком роботи ВТЕІ КНТЕУ є міжнародна діяльність. 
Загалом, укладено 38 договорів про міжнародне та наукове співробітництво із 
зарубіжними ЗВО, у т.ч. з Folkuniversitetet (м. Уппсала, Швеція), Академією 
туризму (м. Волос, Греція), Університетом Яна Кохановського (Польща), 
Академічним товариством імені Михайла Балудянського, Тбіліським 
державним університетом імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Яським 
університетом імені Олександра Іоана Кузи (Румунія) та ін., та договори про 
організацію та проведення програм міжнародної практики, у т.ч. з Асоціацією 
«U.C.M. Italy» (м. Фоджа, Італія) за програмою «Культура італійської 
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кулінарології», компанією «Sarpedon Travel Tur. Turz. Ins. Emlak. Mad. Ltd. Sti» 
(м. Аланія, Туреччина), готелем «Дружба» (Словаччина), Всеукраїнською 
молодіжною громадською організацією «АЙСЕК в Україні» та ін.  

Відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво і Договір про 
стажування з Folkuniversitetet (м.Уппсала, Швеція) студентка Плахтій В. 
(ОС «магістр», освітня програма «Державні фінанси») проходить стажування на 
посаді помічника фінансового менеджера та асистента проєктного менеджера 
відділу міжнародних зв’язків Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala 
universitet. Період стажування з 1 серпня 2020 р. по 29 грудня 2021 р. 

Подано заявку на участь директора інституту у конкурсі для проходження 
навчального курсу «Управління інтернаціоналізацією та німецько-українським 
академічним співробітництвом 2022-2023» від Університету ім. Лейбніца 
(м.Ганновер, Німеччина), який реалізовується в межах програми Німецької 
служби академічного обміну (DAAD). 

В умовах зростання наукової складової у підготовці сучасних 
висококваліфікованих фахівців особливу роль відіграє бібліотека інституту, яка 
є науковим, інформаційно-навчальним, культурно-освітнім підрозділом, що 
сприяє розробці та впровадженню перспективних навчальних технологій, 
створенню умов для ефективної наукової роботи та організації освітнього 
процесу. Постійно оновлюються фонди з питань економіки, маркетингу, права, 
менеджменту, бухгалтерського обліку, фінансів, зовнішньоекономічних 
відносин, комп’ютерних технологій.   

У 2021 році структурними підрозділами бібліотеки надано послуг – 10522 
(у 2020 – 9262), за єдиною реєстрацією – 5809, відвідувань – 222026; 
книговидача – 604258 (у 2020 – 599316). 

Фонд бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ - це один із головних інформаційних 
ресурсів, який нараховує 244636 одиниць зберігання. Із них: 214209 прим. книг, 
16801 одиницю періодичних видань, 9481 онлайн-книгу, 4007 електронних 
ресурсів та 138 інших одиниць зберігання. За звітний рік бібліотечний фонд 
поповнився на 2573 облікові одиниці на суму 79458 грн. Джерелами 
надходження були книжкові видавництва: «Центр учбової літератури», «Ліра-
К», «Кондор», «Новий Світ-2000», «Магнолія 2006», «Каравела», «Олді-плюс», 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, подарункові видання тощо.  

Бібліотека ВТЕІ КНТЕУ у 2021 році передплачувала 48 назв періодичних 
видань відповідно до економічного профілю інституту на суму більше 
62 тис. грн. 

Впродовж звітного року за рахунок нових надходжень та аналітичних 
описів статей з періодичних видань електронний каталог бібліотеки поповнився 
на 7648 записів. Постійно поповнювалась база даних «Праці викладачів ВТЕІ 
КНТЕУ», яка налічує 8224 наукових праць. 

Враховуючи вимоги часу, у бібліотеці ВТЕІ КНТЕУ є доступ до 
повнотекстової бази даних навчальних видань видавництва «Центр учбової 
літератури» (більше 1280 назв монографій, підручників, навчальних посібників 
економічної тематики) та бази міжнародного наукового видавництва Springer 
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Nature (понад 3000 журналів з гуманітарних, економічних, природничих, 
соціальних, технічних наук, права та міжнародних відносин, 9662 назви 
монографій, підручників та довідкових видань). Вони є доступними в локальній 
мережі інституту із можливістю копіювати або скачувати як окремі розділи 
підручників, так і всі видання.  

В 2021 році ВТЕІ КНТЕУ продовжили доступ до платформи Web of 
Science та Scopus за кошти держбюджету України. Провайдером доступу є 
Державна науково-технічна бібліотека України. Отримано доступ до 
ScienceDirect eBooks, провідної колекції наукових електронних книг від 
Elsevier. 

Для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді 
інтелектуальних продуктів освітньої спільноти інституту, надання відкритого 
доступу до них засобами інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у 
середовище світового науково освітнього товариства здійснювалась робота по 
наповненню інституційного Репозиторію ВТЕІ, який налічує 1845 документів. 

Традиційно у 2021 році в бібліотеці організовувались книжкові виставки і 
відкриті перегляди літератури до знаменних і пам’ятних дат, а саме: 
«М. Коцюбинський – наш сучасник» (до 157-річчя від дня народження М. 
Коцюбинського), «Бабин Яр – символ вічної скорботи» (до 80-тих роковин 
трагедії в Бабиному Яру), «Читати модно!!!» (до Всеукраїнського дня 
бібліотек), «Ми з України – козацького роду» (до Дня українського козацтва), 
«Рідна мова – серця подих» (до Дня української писемності та мови), «Час 
плине, а пам’ять залишається…» (до Дня Гідності та Свободи), «Україна 
пам’ятає, світ визнає 32-33рр.» (до Дня пам’яті жертв Голодомору) та 18 
віртуальних виставок. 

Бібліотека інституту вже традиційно є майданчиком для проведення 
різноманітних масових заходів. В тісній співпраці з деканатами інституту, 
кураторами академічних груп, співробітниками книгозбірні було проведено 
6 цікавих зустрічей, майстер-класів, тематичних заходів тощо. 

Організаційно-виховна робота в інституті спрямована на:  
- формування загальної культури, загальнолюдських цінностей, духовності, 
патріотизму, здорового способу життя та поведінки студентів з використанням 
набутого досвіду, різноманітних форм і методів роботи;  
- популяризацію правової культури, виховання у студентів потреби в 
активній протидії антигромадській поведінці, правопорушенням, жорстокості;  
- поширення серед студентства волонтерського руху, благодійності та 
милосердя;  
- підтримку проявів турботи про дітей в будинках-інтернатах, дитячих 
будинках, донорства, участі студентів в акціях милосердя;  
- національно-патріотичне виховання студентської молоді, успадкування 
культурно-духовних надбань українського народу, розвиток культури 
міжнаціональних відносин;  
- здійснення професійного та трудового виховання з формуванням у 
студентів усвідомленого ставлення до навчання як основної форми трудової 
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діяльності у період перебування в інституті, бережливого ставлення до 
державного майна, дотримання норм і правил проживання у гуртожитку, участь 
у суботниках, інших заходах з благоустрою території;  
- превентивно-оздоровче виховання з метою запобігання серед студентів 
алкоголізму, наркоманії, токсикоманії;  
- розвиток художньо-естетичного виховання студентів на основі їх 
залучення до гуртків художньої самодіяльності, проведення тематичних 
вечорів, творчих та інтелектуальних конкурсів, ігор, диспутів, зустрічей з 
письменниками, поетами, відвідання музеїв, театрів, виставок тощо;  
- активізацію діяльності спортивних секцій, проведення спартакіад. 

Окрім успішного навчання наші студенти не залишаються осторонь 
проблем суспільства, є учасниками волонтерських рухів, творчо розвиваються, 
підтримують здоровий спосіб життя.  

Здобувачі вищої освіти та працівники інституту є постійними учасниками 
патріотичних, соціальних та інших виховних заходів місцевого, регіонального 
та Всеукраїнського рівня, зокрема: акції «Здорові немовлята» (збір коштів для 
купівлі необхідного обладнання для дитячих лікарень України); благодійна 
акція, ініційована Національним банком України та благодійним фондом 
«Таблеточки» (збір коштів на медичне обладнання для дітей, що борються з 
раком); виховний захід «Відповідальний пішохід»; антинаркотичний рейд; 
акція «Чисте довкілля», масовий забір крові в рамках акції «Давайте рятувати 
життя разом!»; акція «Вінниця проти домашнього насильства»; вшанування 
подвигів протестувальників під час Революції Гідності покладанням квітів до 
меморіалу «Дерево свободи» на Майдані Небесної сотні у м.Вінниця. 

Представники інституту та студентства здійснили благодійні поїздки у 
Ситковецьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат I-II ступенів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Немирівський р-н, 
Вінницька обл.), Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини 
(Вінницька обл.), Брацлавську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів 
Немирівського району Вінницької обласної ради, притулок для бездомних 
собак «Планета». 

Творчі студенти мають змогу розвивати свої здібності в культурно-
мистецькому відділі ВТЕІ КНТЕУ, де на сьогодні займається більше 100 
студентів, з якими щоденно керівники колективів проводять масові та 
індивідуальні репетиції. На базі відділу існують народні колективи: народний 
театр сучасного танцю «Ритм серця», Народний театр пісні «Слов’янка», 
народний творчий колектив «СТЕП» ансамбль народного танцю «Сяйво», 
вокальний ансамбль «Магія», чоловічий колектив  «Братчики», які постійно 
беруть участь у Всеукраїнських, обласних, місцевих творчих конкурсах.  

16 вересня на засіданні культурно - мистецької ради та атестаційної 
комісії Федерації профспілок Вінницької області отримано Свідоцтва про 
підтвердження почесних звань «Народний - зразковий аматорський колектив 
профспілок України» творчим колективам ВТЕІ  КНТЕУ – театру пісні 
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«Слов’янка», студентському театру естрадної пісні «СТЕП» та театру сучасного 
танцю «Ритм серця». 

Активні студенти долучилися до масштабного заходу до Дня студента, 
організованого Вінницьким обласним молодіжним центром «Квадрат» в центрі 
міста на Європейській площі. У конкурсі «Кращий логотип навчального 
закладу» ВТЕІ КНТЕУ зайняв 2 місце. Студенток О.Харковенко та Т.Кривеньку 
відзначено грамотами Вінницької ОДА та Вінницької обласної Ради за їх 
внесок у розвиток молодіжного руху області. 

Приділяється значна увага спортивно-масовій та оздоровчій роботі. 
Наразі в інституті функціонує 8 спортивних секцій, а саме: з легкої атлетики, 
плавання, волейболу, баскетболу, футболу, боксу, настільного тенісу та 
аеробіки. В цілому у спортивних секціях інституту займається близько 200 
студентів.  

Впродовж року студенти ВТЕІ КНТЕУ взяли участь та отримали 
нагороди  у таких спортивних змаганнях, а саме:  
- ХХХ Чемпіонат Європи зі спортивної акробатики (м. Пезаро, Італія)  - 
Пугач Аліна (Е-11д) посіла VІ місце у жіночій групі; 
- чемпіонат України з боксу: Гончарук Марина (МР-11мб) – ІІ місце серед 
дівчат, молоді та юніорок у ваговій категорії до 64 кг; Власюк Максим (М-23д) 
– І та ІІІ місце у ваговій категорії 60 кг; Клітинський Ярослав (ЕБ-31д) – І місце 
у ваговій категорії 48 кг. У складі збірної команди Вінницької області 
спортсмени вибороли ІІ загальнокомандне місце 
- Командний чемпіонат України з естафетного бігу - в особистому заліку 
Сергій Носулько (МЕВ-21д) – І місце в естафеті 4х800 м, Вікторія Шевчук 
(ІСТ-11мб) - ІІІмісце в естафеті 4х800 м та 4 місце в естафеті 4х400 м. У складі 
збірної команди Вінницької області посіли І місце;  
- Чемпіонат України зі спортивної радіопеленгації - Владімірова Віра (ПР-
12д) в особистому заліку виборола дві бронзових медалі на класичній дистанції 
д.144МГц та у спринті. У загальнокомандному заліку команда Вінницької 
області посіла ІІ місце;  
- Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед студентів «Cool 
Race». Шевчук Вікторія (ІСТ-11мб) посіла 5 місце, Носулько Сергій (МЕВ-21д) 
– 12 місце; 
- Чемпіонат Вінницької області з легкої атлетики серед молоді - Петрушко 
Віктор (Е-11д) - ІІ місце на дистанції 800м та ІІ місце на дистанції 400м; 
Шевчук Вікторія (ІСТ-11мб) – І місце на дистанції 800м; 
- Кубок Вінницької області з таеквон-до - Мудрик Даніїл (ІСТ-11д) 
виборов І місце у спарингу та І місце у формальному комплексі туль. 

В рамках ІІ етапу ХVІ літньої Універсіади Вінницької області здобувачі 
вищої освіти брали участь у змаганнях: з шахів (4 місце), з кульової стрільби 
(4 місце). В рамках ІІ етапу XVII Літньої Універсіади Вінницької області збірна 
команда інституту у змаганнях з настільного тенісу посілаV місце серед ЗВО 
області, за результатами змагань з баскетболу 3х3 (хлопці) та з баскетболу 3х3 
(дівчата) посіли два ІІ місця.  
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У Вінницькому чемпіонаті з боулінгу серед студентів ЗВО студенти ВТЕІ 
КНТЕУ здобули 2 місце. 

У червні у військово-патріотичному таборі, організованому відділом 
молодіжної політики Вінницької міської ради, студенти ВТЕІ КНТЕУ зайняли 
почесне 1 місце серед інститутів та університетів м. Вінниці. 

Здобувач ОС «бакалавр» Геннадій Масленніков (багаторазовий чемпіон 
України з боксу серед молоді, бронзовий призер Чемпіонату Європи з боксу 
серед молоді-2020) здобув перемогу у номінації «Кращий спортсмен 
Вінницької області 2020 року» за версією інтернет-користувачів сайту 
Відділення Національного олімпійського комітету у Вінницькій області. 

30 липня 28 студентів ВТЕІ КНТЕУ, які навчалися у Житомирському 
військовому інституті імені С. П. Корольова за програмою підготовки офіцерів 
запасу (в рамках діючого Договору про співпрацю), в урочистій атмосфері 
склали Військову присягу на вірність українському народові.  

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

У жовтні 2021 року здобувача ОС «бакалавр» спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» 3 курсу Юнову Юлію вдруге обрано Головою 
студентської ради Вінниччини. 

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.   

В інституті суворо забезпечується фінансова дисципліна, дотримується 
чинне законодавство. ВТЕІ КНТЕУ своєчасно та достовірно звітує про 
провадження своєї господарсько-фінансової діяльності. Незмінним пріоритетом 
для керівництва інституту є своєчасна і повному обсязі виплата заробітної 
плати, стипендій та інших виплат пільговим категоріям працівників та 
здобувачів вищої освіти. Вчасно здійснювалось нарахування і виплата 
заробітної плати, стипендії, всіх соціальних виплат працівникам та здобувачам 
вищої освіти.  

На виплату академічних стипендій здобувачам вищої освіти у 2021 році 
спрямовано 2 277 106 грн., що на 8,8 % менше, ніж у 2020 році. Станом на 
01.01.2022 р. 91 здобувач вищої освіти отримує академічну стипендію, та 85 
здобувачів – соціальну стипендію.  
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Для соціальних виплат дітям-сиротам у 2021 році спрямовано 210 091 грн. 
У гуртожитках інституту проживає 46 студентів, які мають право на державну 
цільову підтримку (діти учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи). 
У 2021 р. їм було виплачено 295 880 грн. компенсації за проживання у 
гуртожитку. 

Фонд оплати праці у 2021 році становить 51 683 181 грн. (у. ч. за рахунок 
коштів загального фонду 11 080 800 грн., за рахунок коштів спеціального 
фонду – 40 602 381 грн.), що на 11,1% більше, ніж у 2020 році. Чисельність 
штатних працівників змінилася незначно. Збільшення витрат обумовлено 
підвищенням заробітної плати, згідно чинної нормативно-правової бази, та 
матеріального стимулювання працівників інституту. У відповідності до 
зростання фонду оплати праці зростає і показник відрахування на соціальні 
заходи. 

На оплату комунальних послуг у 2021 році спрямовано 2 641 748 грн. (у 
т.ч. за рахунок коштів загального фонду 703 702 грн., за рахунок коштів 
спеціального фонду – 1 938 046 грн.), що на 74,2% більше, ніж у 2020 році. 
Інститутом вживаються заходи щодо раціонального використання 
енергоресурсів, але значне зростання вартості комунальних платежів 
призводить до непередбачуваних витрат.  

У 2021 році на оновлення матеріально-технічної бази інституту  
спрямовано 540 536 грн, зокрема: 

- дивани для навчального корпусу №4 – 25 990 грн; 
- штори – жалюзі для навчальних корпусів – 29 000 грн; 
- меблі для навчальної лабораторії (НК №1) – 48 000 грн; 
- спортивний інвентар – 13 289 грн; 
- навчальна література – 45 222 грн; 
- періодичні видання для бібліотечного фонду – 62 445 грн; 
- заміна міжповерхових дверей у навчальному корпусі № 4 на 

металопластикові – 239 900 грн; 
- електричні водонагрівачі у гуртожиток №1- 38 345 грн.  

Значна сума коштів спрямовується на оплату послуг (крім комунальних) – 
1 433 756 грн. (у т. ч. кошти загального фонду – 111 730 грн., кошти 
спеціального фонду – 1 322 026 грн.). 

Проведено закупівлю усіх витратних матеріалів та запасів для здійснення 
поточного ремонту навчальних корпусів і гуртожитку, а також для 
безперебійної роботи структурних підрозділів.  

Велика увага приділяється утриманню навчальних корпусів, гуртожитку та 
прилеглої території у належному стані, що забезпечує безпечні умови та 
комфорт навчально-виховного процесу. Разом з комісією по контролю за 
експлуатацією та ремонту будівель було проведено весняний та осінній 
технічні огляди навчальних корпусів та гуртожитку, автотранспортних засобів, 
з оформленням актів з переліком недоліків та несправностей, які усуваються у 
літній період (канікул), під час поточного ремонту, який виконується силами 
працівників АГЧ.  
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До початку навчального року проведено поточний ремонт навчальних 
аудиторій та місць загального користування, зокрема ремонт холу навчального 
корпусу №4 (встановлення підвісної стелі, шпаклювання та фарбування стін, 
встановлення нових світильників), ремонт даху приміщення відділу 
організаційно-виховної роботи, на двох сходових маршах 1-9 поверхів укладено 
нову керамічну плитку. В НК №1 проведено заміну ввідного розподільчого 
щита мережі електропостачання та розпочато ремонт аудиторії 17.  

Проводиться постійна робота щодо покращення умов проживання 
здобувачів у гуртожитках. У гуртожитку №1 відремонтовано покрівлю. 

Виконано сезонне технічне сервісне обслуговування кондиціонерів.  
Перед опалювальним сезоном на обладнанні теплових пунктів 

навчальних корпусів та гуртожитку аварійно-диспетчерською службою 
проведено гідравлічне випробування та гідропневматичне промивання 
внутрішньобудинкових мереж центрального опалення. 

За участю завідувачів кафедр та відповідальних осіб, актуалізовано  
паспорти навчальних аудиторій та кабінетів інституту. 

Проведено благоустрій територій, прилеглих до навчальних корпусів, 
висаджено нові декоративні рослини біля навчальних корпусів. 

Для усіх працівників ВТЕІ КНТЕУ створено умови праці відповідно до 
вимог нормативно-правових актів, додержуються права працівників, 
гарантовані чинним законодавством про охорону праці та техніку безпеки.  

В навчальному закладі забезпечено протипожежні вимоги та умови техніки 
безпеки. Регулярно проводяться інструктажі з питань пожежної, техногенної 
безпеки з працівниками та студентами ВТЕІ КНТЕУ, зокрема на початку 
навчального року здобувачам вищої освіти 1-х курсів проводиться вступний 
інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки, а також первинний 
інструктаж з безпеки життєдіяльності мешканцям гуртожитку. У 2021 році 
розроблено нові інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Впродовж року проведено кілька перевірок виконання вимог пожежної 
безпеки, дотримання протипожежного режиму, санітарного стану житлових 
кімнат у навчальних корпусах та гуртожитку № 1. Здійснено щорічну перевірку 
та перезарядку вогнегасників (208 шт.).Проведено технічне обслуговування 
пожежних рукавів та кранів в НК № 4 та гуртожитку. Закуплено 2 АКБ для 
приладу спостереження за сигналами тривоги пожежного спостереження та 
пожежний інвентар для укомплектування пожежних щитів. 

На виконання «Плану основних заходів цивільного захисту області на 
2021 рік», затвердженого розпорядженням Голови ОДА від 19.01.2021 № 38, 
листа Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами Вінницької обласної державної адміністрації від 
07.09.2021 № 03.01-02-1134 у ВТЕІ КНТЕУ проведено «Місячник цивільного 
захисту» в рамках якого: надано методичні рекомендації з питань цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності викладачам кафедр для використання в 
освітньому процесі; 04-08.10.2021 проведено практичні тренування щодо 
безпечної та швидкої евакуації учасників навчального процесу; 05-06.10.2021 
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проведено навчання з викладачами інституту з питань цивільного захисту та 
безпечної та швидкої евакуації учасників навчального процесу; 13 жовтня 
проведено повторне практичне тренування щодо безпечної та швидкої евакуації 
учасників навчального процесу корпусу № 2.  

Відповідно до наказу від 04.11.2021 № 222 «Про проведення навчання та 
перевірку знань працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності» 
комісією по перевірці знань було проведено навчання та перевірка знань на 
яких були присутні 67 працівників інституту. 

Проведено заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з 
інвалідністю та маломобільних груп населення, зокрема: для безпроблемного 
пересування по прилеглій території; визначено місця для паркування 
автомобілів осіб з інвалідністю (найближче до входу у будівлю; облаштовано 
доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси; виготовлено та розміщено в 
належних місцях знаки візуальної та просторової інформації про розташування 
пристосованих для маломобільних груп населення місць та послуг. З метою 
виконання вимоги щодо пристосування навчальних корпусів та соціальної 
інфраструктури для осіб із вадами зору та маломобільних груп населення 
придбано спеціальну поліграфічну продукцію із нанесеним текстом шрифтом 
Брайля – 59 штук. У НК №4 здійснено переобладнання санітарної кімнати на 2 
поверсі для зручності доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп 
населення. 

На виконання протокольних рішень Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій (від 18.02.2021 
№5), рішень Комісії з питань надзвичайних ситуацій ВТЕІ КНТЕУ та з метою 
упередження захворюваності серед учасників освітнього процесу 
здійснювалися протиепідемічні заходи, зокрема щодо вологого прибирання, 
провітрювання приміщень, використання дезінфекційних та миючих засобів, 
дотримання соціальної дистанції та маскового режиму, уникнення масового 
скупчення людей, а також перевірка дотримання правил безпеки внутрішнього 
розпорядку на виконання вимог попередження розповсюдження коронавірусу. 
Щоденно подавалися Повідомлення по формі 2-НС про кількість хворих на 
COVID-19 у Департамент освіти і науки Вінницької ОДА. 

На виконання статті 12 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», керуючись наказом МОЗ України від 04.10.2021 року 
№2153 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, 
працівники яких підлягають обов’язком профілактичним щепленням» та з 
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 
видано внутрішній наказ від 4.11.2021 №224 «Про обов’язкове профілактичне 
щеплення працівників інституту проти гострої респіраторної хвороби COVID-
19». Адміністрація інституту спільно з Первинною профспілковою 
організацією ВТЕІ КНТЕУ організували вакцинацію працівників від COVID-19 
вакциною Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech. Щеплення проводилися 
мобільною бригадою добровільно й безоплатно з дотриманням стандартних 



22 
 
заходів інфекційного контролю. Щосуботи та неділі в навчальному корпусі № 2 
працював пункт масової вакцинації проти СОVID-19. 

За підтримки Первинної профспілкової організації інституту закуплено 
подарунки для працівників до новорічних свят, Міжнародного жіночого дня, 
Дня захисника України. 

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.  

ВТЕІ КНТЕУ дотримується інформаційної та екологічної політики 
КНТЕУ. Зокрема завдяки користуванню системою електронного діловодства, 
зменшено кількість друкованих документів та швидкість отримання документів 
відділами; проводиться збір макулатури, активно популяризується розумне 
споживання та здоровий спосіб життя. 

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.  

Порушень трудової дисципліни впродовж 2021 року не було. 
Кредиторська заборгованість з соціальних виплат та комунальних 

платежів на 01.01.2022  відсутня.  
Завдяки обраній стратегії розвитку та інноваційним підходам до 

організації навчального процесу інститут є конкурентоспроможним на ринку 
освітніх послуг регіону і привабливим для своїх потенційних абітурієнтів, 
користується повагою в середовищі державних органів управління і серед 
роботодавців. 

 
Науково-педагогічна робота, підвищення кваліфікації та особисте 

професійне зростання директора інституту. 
Замкова Н.Л. – доктор філософських наук, професор, заслужений 

працівник освіти України: 
- депутат Вінницької обласної ради, голова постійної комісії з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та спорту; 
- член вченої ради Київського національного торговельно-економічного 
університету; 
- член методичної ради Київського національного торговельно-
економічного університету;  
- член спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 із захисту докторських і 
кандидатських дисертацій у Вінницькому державному педагогічному 
університеті ім. М.Коцюбинського; 
- академік Відділення економіки Академії наук вищої освіти України  ГО 
«Національна академія наук вищої освіти України»; 
- Член ГО «Український кулінарний союз»; 
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- Член Української асоціації маркетингу; 
- Член робочої групи з питань розвитку туризму при Вінницькій 
облдержадміністрації; 
- Член Координаційної ради з питань національно-патріотичного 
виховання при Вінницькій облдержадміністрації; 
- член конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу бізнес-планів 
для підприємців-початківців (стартапи) Вінницької області; 
- член редакційної колегії фахового журналу «Вісник КНТЕУ». 

Власні наукові інтереси сконцентровано на дослідженні проблем 
політології, філософії та філології на сучасному етапі розвитку нашої країни, в 
процесі співпраці з іноземними партнерами. 

Впродовж звітного періоду брала участь у: обласній серпневій 
конференції «Освіта України 30 без бар’єрів: вектор якості та успіху» 
(м.Вінниця, 26.08.2021); Міжнародній конференції «Служба волонтерів як 
необхідна складова надання сервісів для вразливих груп користувачів суду» 
(м.Вінниця, 14.04.2021), Форумі вищої освіти, організатори – НАЗЯВО, KSE, 
Prometheus, American Counsil (м.Київ, 24.04.2021), - IV Всеукраїнському 
круглому столі «Молодь опановує маркетинг» (м.Вінниця, 04.06.2021), 
круглому столі «Соціальні права та їхній захист адміністративним судом // 
Проблемні аспекти» (м.Вінниця, 30.08.2021), конференції, присвяченій 
урочистому старту нового семестру ініціативи «Підприємницький університет» 
(м.Київ, 13.09.2021), ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції 
України» (м.Вінниця, 14-16.09.2021), Серії вебінарів «Використання постійних 
ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Майстер-
класи ORCID для науковців» (м.Київ, 29.09-04.10.2021), Форсайт-сесії 
«Професіоналізація вищої освіти: синергія взаємодії університету та   бізнесу» 
(м.Київ, 21.10.2021), круглому столі «Освіта впродовж життя: нові реалії 
глобальних викликів» (м.Київ, 22.10.2021). 

У 2021 році опубліковані 1 стаття у науковому журналі, що індексується 
у міжнародній наукометричній базі SCOPUS, 1 стаття у збірнику наукових 
праць в Україні, 2 розділи у закордоннних колективних монографіях. Видано 
1 робочу програму навчальної дисципліни. 

Входжу до колективу авторів комп’ютерної програми «Автоматизація 
побудови індивідуальної освітньої траєкторії студентів ЗВО на основі обрання 
вибіркових дисциплін (Автоматизація обрання вибіркових дисциплін)», на який 
отримано свідоцтво авторського права № 105034 від 31.05.2021). 

Упродовж звітного періоду підтримувала плідні наукові зв’язки з 
видатними вченими зарубіжжя та України, із науковими центрами і кафедрами 
провідних університетів країни. Взяла участь у мітапі «Сучасна громада: 
трансформація та тренди (досвід Польщі)» (25.03.2021) та міжнародній онлайн 
конференції «The evidence for the relevance of Vocational Training programmes – 
learners’ destinations and employers’ satisfaction with what they have learned», 
(м.Стокгольм, Швеція, 26.04.2021). 
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