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ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
У Н І В Е Р С И Т Е Т

Вінницький заочний філіал Київського торговель-
но-економічного інституту було створено нака-
зом Міністра торгівлі Української РСР № 338 від 

28 серпня 1968 р. Під керівництвом першого директора 
філіалу С. І.  Сидорчука у  1968–1969 навчальному році 
в  структурі підрозділу діяло три факультети: економіч-
ний, торговий і технологічний. З наступного навчально-
го року у  Вінницькому філіалі КТЕІ було організовано 
денне відділення. Важливий етап у  розвитку інституту 
пов’язаний з ім’ям другого його директора — кандидата 
економічних наук, доцента Ю. О. Степаненка, який очо-
лював філіал у 1977–1988 рр.

Квітень 1988 р. позначений певними труднощами 
в  історії філіалу, оскільки, згідно з  рішенням Президії 
Ради Міністрів УРСР та наказом Міністерства торгівлі 
УРСР набір студентів було припинено у  зв’язку з  лік-
відацією закладу. З  1  липня 1988 р. наказом Київсько-
го торгово-економічного інституту № 591 від 18  квітня 
1988 р. було відкрито Вінницький заочний факультет 
КТЕІ, який очолив кандидат технічних наук, доцент 
В. М. Кравченко.

Знаковим для інституту став 1998 р., коли з  ініці-
ативи ректора КДТЕУ А. А.  Мазаракі Вінницький за-
очний факультет було реорганізовано у  Вінницький 
торговельно- економічний інститут Київського державно-
го торговельно- економічного університету (ВТЕІ КДТЕУ). 
Як і в 1968 р., в організаційній структурі інституту діяло 

три факультети: обліково-фінансовий, економіки та ме-
неджменту, підприємництва.

У вересні 2005 р., відповідно до постанови Вченої 
ради КНТЕУ «Про призначення повноважень відокрем-
лених структурних підрозділів КНТЕУ», було значно 
розширено автономію інституту, його самоврядуван-
ня, а  також відповідальність. З  2006 по лютий 2014 рр. 
інститут очолював доктор економічних наук, професор 
В. Т.  Сусіденко, діяльність якого відзначилась організа-
ційними реформами.

З березня 2014 р. директором Вінницького торго-
вельно-економічного інституту КНТЕУ було призначе-
но кандидата педагогічних наук, доцента Н. Л.  Замкову, 
яка в  2007 р. закінчила Вінницький торговельно-еко-
номічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси» 
(друга вища освіта). З 2008 по 2013 рр. очолювала Центр 
іноземної ділової мови у Вінницькому торговельно-еко-
номічному інституті КНТЕУ. У 2012 р. обіймала посаду 
декана факультету економіки та менеджменту. Впро-
довж 2013–2014 рр. працювала на посаді директора Він-
ницького торговельно-економічного коледжу Київського 
національного торговельно-економічного університету.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
впевнено і стабільно розвивається. За час його існування 
здійснені вагомі позитивні зрушення за всіма напрямами 
нав чально-виховної, науково-дослідної та культурно-про-
світницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що 
ВТЕІ КНТЕУ є провідним, 
багатогалузевим інститутом 
на теренах Вінниччини.

Основною метою діяль-
ності Він ницького торго-
вельно-економічного інсти-
туту КНТЕУ є забезпечення 
умов, необхідних для отри-
мання громадянами про-
фесійної освіти, підготовка 
фахівців для потреб Украї-
ни відповідно до їх покли-
кання, інтересів, здібностей 
та нормативних вимог у га-
лузі вищої освіти.

Серед завдань інсти-
туту  — вив чення попиту 
на окремі спеціальності на 
ринку праці й сприяння 
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працевлаштуванню випускників; забезпечення культур-
ного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, 
які навчаються в  Інституті, в  дусі українського патріо-
тизму і поваги до Конституції України та законів Укра-
їни; підвищення освітньо-культурного рівня громадян; 
здійснення навчально-виробничої, видавничої, фінан-
сово-господарської діяльності, спрямованої на забезпе-
чення навчального процесу, поліпшення матеріальних 
і  побутових умов студентів, викладачів, співробітників; 
налагодження міжнародних зв’язків, розвиток міжна-
родного співробітництва в  галузі освіти і  науки з  ви-
щими навчальними закладами, науковими установами, 
організаціями, фондами, діловими колами із зарубіжних 
країн за профілем діяльності інституту.

На трьох факультетах Вінницького торговельно-еко-
номічного інституту КНТЕУ загалом діють 12 кафедр. 
Обліково-фінансовий факультет працює під керівниц-
твом доктора економічних наук, професора В. М. Бонда-
ренка. У складі факультету — кафедри бухгалтерського 
обліку; фінансового контролю і аналізу; фінансів; еконо-
мічної кібернетики та інформаційних систем.

Факультет економіки, маркетингу та менеджменту 
очолює кандидат педагогічних наук, доцент Л. О. Сікор-
ська. До складу факультету входить чотири кафедри: ме-
неджменту і  адміністрування; економіки підприємства 
та міжнародної економіки; сучасних європейських мов; 
маркетингу та реклами.

Факультет товарознавства, туризму та готельно-ресто-
ранної справи, який очолює кандидат технічних наук, до-
цент С. В. Гирич, координує роботу ще чотирьох кафедр: 

товарознавства, експертизи та торговельного підприєм-
ництва; філософії та економічної теорії; туризму та готель-
но-ресторанної справи; психології, соціології та права.

Згідно з  ліцензією інститут здійснює підготовку ба-
калаврів (за  12 спеціальностями, 21 спеціалізацією), 
спеціалістів (за  8 спеціальностями, 11 спеціалізаціями), 
магістрів (за  11 спеціальностями, 19 спеціалізаціями). 
Підготовка фахівців проводиться за спеціальностями: 
економіка; підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність; менеджмент; маркетинг; право; фінанси, банків-
ська справа та страхування; філологія; облік і оподатку-
вання; публічне управління та адміністрування; харчові 
технології; готельно-ресторанна справа; туризм.

Шляхом ліцензування нових спеціальностей розширю-
ється спектр освітніх послуг. Серед нещодавно відкритих: 
«Харчові технології та інженерія» (заочна форма навчання), 
«Правознавство» (денна форма навчання) за освітнім сту-
пенем «бакалавр», «Філологія» спеціалізація «Переклад» 
(вечірня форма навчання) за освітнім ступенем «магістр».

Колектив інституту на чолі із Н. Л.  Замковою по-
стійно працює над реалізацією програми стратегічного 
розвитку навчального закладу: оновлення нормативної 
бази згідно з  вимогами часу; модернізація структури, 
змісту та організації освіти на засадах компетентнісно-
го підходу; створення та забезпечення можливостей для 
реалізації різноманітних освітніх моделей; формування 
безпечного освітнього середовища, екологізації освіти; 
розвиток наукової та інноваційної діяльності в  освіті, 
підвищення якості освіти на інноваційній основі; ін-
форматизація освіти, вдосконалення бібліотечного та 

Народилася 28 квітня 1976 р. у м. Він
ниця. Закінчила факультет іноземних 
мов Вінницького державного педагогічного 
університету та Вінницький торговель
ноекономічний інститут КНТЕУ.

Викладацьку діяльність розпочала у 
1999 р. на посаді асистента кафедри соціаль
ноекономічних наук, з 2001 р. — асистент 
кафедри гуманітарних наук, з 2006 р. — до
цент кафедри гуманітарних наук та сучас
них європейських мов ВТЕІ КНТЕУ.

Упродовж 2008–2013 рр. Наталія Ле
онідівна керувала Центром іноземної ді
лової мови ВТЕІ КНТЕУ, у 2012–2013 рр. 
обіймала посаду декана факультету еко
номіки та менеджменту ВТЕІ КНТЕУ, у 
2013–2014  рр.  — директора Вінницького 
торговельно економічного коледжу КНТЕУ.

З березня 2014 р. Н. Л. Замкова працює 
на посаді директора Вінницького торго
вельноекономічного інституту КНТЕУ. 
Діяльність Наталії Леонідівни спрямо
вана на покращення організації та умов 
навчальновиховного процесу, підвищення 
рівня системи управління якістю та роз
виток міжнародної діяльності інституту.

У 2005 р. здобула науковий ступінь кан
дидата педагогічних наук, в 2015 р. — док
тора філософських наук. Автор понад 120 
наукових і навчальнометодичних праць, у 
тому числі 1 авторської та 2 колективних 
монографій та посібника з грифом МОН.

За багаторічну сумлінну, творчу пра
цю та особистий внесок у підготовку ма
теріальнотехнічної бази навчального 
закладу, а також за вагомий внесок у підго
товку кадрів для даної галузі неодноразово 
нагороджувалась почесними грамотами 
КНТЕУ (2012), Департаменту освіти і 
науки Він ницької ОДА (2014), Всеукраїн
ської профспілки працівників і підприєм
ців торгівлі, громадського харчування та 
послуг  (2015), а також відзнакою Метро
полита Вінницького і Барського (2015) 
за активну волонтерську діяльність та 
сприяння Вінницькій єпархії УПЦ у надан
ні гуманітарної допомоги жителям та вій
ськовослужбовцям у зоні проведення АТО.

Заміжня, виховує двох синів. Життєве 
кредо Наталії Леонідівни: «Завжди з горді
стю озирайся назад, з надією дивись впе
ред, і з любов’ю — навколо себе».

Замкова  
Наталія Леонідівна

Директор Вінницького 
торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ, доктор 

філософських наук, кандидат 
педагогічних наук, доцент.
Випускниця економічного 
факультету Вінницького 

торговельно-економічного 
інституту (2007)
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ри управління Міністерства освіти і  науки України на 
баланс КНТЕУ. Так інститут отримав нове приміщення.

Ефективна кадрова політика керівництва закладу 
сприяє постійному поліпшенню показників якісно-
го складу науково-педагогічних працівників. Відсоток 
штатних викладачів з  науковими ступенями і  вченими 
званнями збільшився і нині становить 75,8%.

Незважаючи на порівняно нетривалий термін керів-
ництва закладом, Н. Л. Замковою було здійснено ряд за-
ходів щодо налагодження відносин із іноземними парт-
нерами: Пан-Європейський університет (м. Братислава, 
Словаччина), Асоціація «Кі-Франс» (Клермон-Ферран, 
Франція), Польсько-Українська господарча палата, Вища 
школа соціально-економічних наук Польщі, Центр під-
вищення кваліфікації м. Кельце (Польща). Пролонговано 
партнерську угоду з  університетом Яна Кохановського 
м. Кельце (Польща) до 2020 р.

Завдяки тісній співпраці ВТЕІ з  загальноосвітніми 
навчальними закладами м. Вінниці у 2015 р. було ініці-
йовано створення Школи економіки та бізнесу, напрям 
роботи якої спрямований на підвищення ефективності 
профорієнтаційної роботи.

Згідно зі штатним розписом, навчальний процес в ін-
ституті забезпечують 203 викладачі. З них докторів наук, 
професорів — 11, 3%, кандидатів наук, доцентів — 64,5%. 
Велика увага приділяється підготовці дисертацій. Упро-
довж 2014 р. 52 викладачі інституту виконували дисерта-
ційні дослідження: 12 осіб працювали над докторськими, 
40 — над кандидатськими дисертаціями. За шість років 
викладачами інституту успішно захищено 11 доктор-
ських та 50 кандидатських дисертацій.

інформаційно-ресурсного забезпечення; створення су-
часної матеріально-технічної бази інституту.

На початку 2014–2015 навчального року відбулися 
зміни в  організаційній структурі ВТЕІ КНТЕУ, зокрема 
було змінено назви структурних підрозділів, факульте-
тів, створено кафедру маркетингу та реклами. У процесі 
зміни організаційної структури інституту розпочав ді-
яльність відділ з організації виховної та культурно-мис-
тецької роботи студентів під керівництвом висококва-
ліфікованих фахівців, серед яких заслужений артист 
України  А.  Дзюба. Двом колективам інституту  — театр 
пісні «Слов’янка» та театр сучасного танцю «Ритм сер-
ця» — за рекомендацією обласної ради профспілок при-
своєно почесне звання «Народний творчий колектив».

За результатами вступної кампанії 2014 р. інститут 
став лідером серед Вінницьких ВНЗ у рейтингу популяр-
ності та авторитетності за результатами середнього балу 
ЗНО серед зарахованих вступників та посів перше місце 
серед 150 інститутів України по кількості поданих заяв.

У вересні 2014 р. Вінницька ОДА та Вінницька об-
ласна рада нагородили ВТЕІ КНТЕУ грантом за І місце 
в рамках реалізації обласної програми «Розвиток інфор-
маційних, телекомунікаційних та інноваційних техноло-
гій в закладах освіти Вінницької області до 2015 р.», тема 
проекту: «Автоматизована система діагностики та керу-
вання енергозбереженням навчального закладу».

Завдяки спільним зусиллям керівництва університе-
ту та інституту, в листопаді 2014 р. Кабінетом Міністрів 
України було прийнято розпорядження (№ 1081-р) про 
передачу будівлі по вул. Театральній, 21, у м. Вінниця зі 
сфери управління Державної служби статистики до сфе-

Художні колективи ВТЕІ КНТЕУ Команда КВН інституту

Навчальний процес: практичне заняття  
з дисципліни «Товарознавство»

Навчальний процес: практичне заняття з дисципліни  
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
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кономічним університетом і  Технологічним освітнім 
інститутом Центральної Македонії м. Серрас (Греція), 
двосторонньої угоди про партнерство між Київським 
національним торговельно-економічним університетом 
і  навчально-тренінговою агенцією JobTrust м. Салоніки 
(Греція) здобувачі вищої освіти спеціальностей «Туризм», 
«Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології 
та інженерія» четвертий рік поспіль мають можливість 
пройти міжнародну виробничу практику на провідних 
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Також 
завдяки підписанню угоди про співпрацю з  готель-
но-ресторанним комплексом «Дружба» (Деменівська до-
лина, Словаччина) здобувачі вищої освіти спеціальнос-
тей «Туризм» та «Харчові технології та інженерія» мають 
можливість пройти міжнародну виробничу практику.

У вирішенні низки питань щодо діяльності інститу-
ту колектив ВТЕІ КНТЕУ спирається на ініціативи орга-
нів студентського самоврядування. Так, студенти беруть 
участь у флешмобах, благодійних акціях, а також долуча-
ються до волонтерської роботи. Постійно покращується 
матеріальна база відділу з  організації виховної та куль-
турно-мистецької роботи студентів, що дає можливість 
створювати нові колективи та залучати студентів до ро-
боти в них. На сьогодні у відділі функціонує 14 творчих 
колективів, до яких залучено понад 80 студентів. Коман-
ди студентів ВТЕІ КНТЕУ беруть участь та займають 
призові місця у загальноміських конкурсах різного рівня.

Найкращі студенти інституту беруть активну участь 
у  профорієнтаційній роботі у  вигляді проведення інте-
лектуально-розважальних заходів на базі районних шкіл. 
Вагомі результати здобуто у різних видах спорту, студен-
ти беруть участь у міжнародних турнірах, чемпіонатах та 
універсіадах України, чемпіонатах України серед студен-
тів, чемпіонатах області, де займають призові місця.

Долучається молодь і до роботи міжвузівських органі-
зацій міста та області. Зокрема, у 2014 р. студента факуль-
тету економіки, маркетингу та менеджменту Р. Молдована 
було обрано головою Студентського парламенту Віннич-
чини, а голову ради студентського самоврядування ВТЕІ 
КНТЕУ А. Островерхову — мером Студентської республі-
ки Вінниччини. Крім того, до складу Студентського Пар-
ламенту Вінниччини увійшли ще 3 студенти ВТЕІ КНТЕУ.

Історія Вінницького торговельно-економічного ін-
ституту КНТЕУ тривала і непроста, але тим більшої ваги 
мають досягнення в усіх напрямах діяльності закладу.

На базі ВТЕІ КНТЕУ постійно проводяться науко-
ві заходи, лекції, майстер-класи, семінари, тренінги за 
участі провідних учених, фахівців-практиків. Тематика 
заходів присвячена актуальним питанням національної 
економіки, фінансів, обліку, контролю, ефективного ме-
неджменту та маркетингу в  сучасних економічних ре-
аліях України та пов’язана з  науковими дослідженнями 
викладачів і студентів. За останні 5 років викладачами ін-
ституту видано 54 монографії, опубліковано 1604 науко-
во-методичних роботи та 52 наукових посібники, серед 
яких 30 затверджені грифом МОН України.

Різними формами науково-дослідної роботи щороку 
охоплюється близько 2000 студентів. Сьогодні в інститу-
ті працюють 23 наукових гуртки та дискусійних клуби. 
Поліпшенню показників науково-дослідної роботи сту-
дентів сприяє урізноманітнення форм наукової роботи, 
організація в  інституті наукових і  науково-практичних 
заходів та активна діяльність студентського наукового 
товариства «ВАТРА».

За результатами вступної кампанії в  2015 р. на всі 
форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» зарахо-
вано 783 особи. Кількість осіб, зарахованих для здобуття 
освітнього ступеня «магістр» становить 397 осіб. Щороку 
в інституті навчається понад 4000 студентів, за п’ять ос-
танніх років понад 9000 студентів завершили навчання. 
Серед загального випуску дипломи з відзнакою отрима-
ли 182 студенти.

Якісна підготовка фахівців європейського рівня 
здійснюється в  інституті також у  рамках міжнародної 
практики здобувачів вищої освіти. Відповідно до Мемо-
рандуму між Київським національним торговельно-е-

Участь студентів у благодійному марафоні «Пробіг з вірою в серці»

Візит до Польщі в межах проекту «Розвиток економічного 
потенціалу Єврорегіону «Дністер» за Програмою розвитку 

ООН (ПРООН), грудень 2014 р.

Зустріч делегації керівництва Центру підвищення кваліфікації 
м. Кельце із представниками Вінницької облради та  

адміністрацією ВТЕІ КНТЕУ, 2014 р. 
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Харківський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету (ХТЕІ КНТЕУ) працює 

з 2005 р. під керівництвом кандидата економічних наук, 
доцента, заслуженого працівника народної освіти Украї-
ни К. Д. Гурової.

Характерною рисою діяльності інституту є прагнення 
на ґрунті позитивного досвіду підготовки фахівців вищої 
кваліфікації вивести на якісно новий рівень процес під-
готовки бакалаврів, спеціалістів і  магістрів; створення 
сучасного навчально-методичного та інформаційного за-
безпечення для ефективної самостійної роботи студентів. 
Високу якість та результативність роботи науково-педа-
гогічного складу інституту підтверджує Сертифікат на 

систему управління якістю стосовно послуг у сфері освіт-
ньої та наукової діяльності, який заклад отримав у 2010 р.

На сьогодні ХТЕІ КНТЕУ  — профільний вищий на-
вчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців для 
невиробничої сфери економіки — ресторанного, готель-
ного, туристичного бізнесу, торгівлі, фінансової систе-
ми, митної служби. В  інституті навчається понад 2000 
студентів за денною та заочною формою на 2 факульте-
тах та 9 кафедрах. Освіта надається за 10 спеціальностя-
ми, працюють програми отримання подвійних дипло-
мів ОКР «бакалавр», «магістр» за участю Університету 
Овернь-Клермон-1 (Франція).

Підготовку фахівців в інституті здійснюють 115 пред-
ставників професорсько-викладацького складу. Серед 

ХАРКІВСЬКИЙ  
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ



185

Р Е Г І О Н А Л Ь Н І  П І Д Р О З Д І Л И

них  — 10 докторів, 9 професорів, 63 кандидати наук, 
42 доценти, 3 академіки Академії економічних наук Укра-
їни, заслужений працівник народної освіти України, 5 
осіб нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України», знаком «Василь Сухомлинський».

Наукові дослідження в інституті проводяться за трьо-
ма основними напрямами: економічним, технічним і пе-
дагогічним, які пов’язані єдиною стратегічною темою 
«Актуальні проблеми формування регіональної клас-
терної мережі торгівлі та послуг». З 2010 р. науковцями 
інституту захищено 1 докторську та 19 кандидатських 

дисертацій. З 2005 р. вчені інституту опублікували 43 мо-
нографії, 96 підручників і навчальних посібників, з них 
31 з грифом МОН України, 678 наукових статей, отрима-
ли 39 патентів і 5 технічних умов.

Щорічно в  інституті проводиться близько 20 на-
укових заходів. За матеріалами науково-практичних 
конференцій випускаються збірники наукових праць. 
Науковці інституту спрямовують свої зусилля на за-
безпечення гідного представлення наукового доробку 
в  міжнародних виданнях та виданнях, які входять до 
наукометричних баз даних. Так за останні п’ять років 

Народилася 18 вересня 1940 р. у м. Бу
зулук Оренбурзької області (Російська 
Федерація). У 1957 р. стала студент
кою фізикоматематичного факультету 
Ураль ського державного педагогічного уні
верситету, у 1960 р. перевелася  до Куйби
шевського педагогічного інституту, який 
закінчила в 1962 р. за спеціальністю «Ма
тематика та креслення». У 1992 р. одер
жала другу вищу освіту у  Харківському 
інституті громадського харчування за 
спеціальністю «Організація і  планування 
зовнішньоекономічних зв’язків».

З 1963 р. працювала у  школах м. Хар
кова на посадах учителя, заступника ди
ректора, директора школи. Обіймала по
сади заступника голови, голови виконкому 
Дзержинського району м. Харкова. З 1990 р. 
працює керівником у системі вищої освіти. 
З 2005 р. є директором Харківського тор
говельноекономічного інституту КНТЕУ.

Під керівництвом Капіталіни Дмитрів
ни у  навчальний процес впроваджуються 
освітні інноваційні технології, диференціа
ція навчання, надається велика увага творчому розвитку 
студентів, максимальному розвитку їх здібностей. У полі 
постійної уваги — талановита, обдарована молодь.

К. Д. Гурова — автор понад 100 публікацій, серед яких 
монографії, навчальні посібники, наукові статті.

За роки педагогічної діяльності зро
била вагомий внесок у  розвиток Харків
щини. Зокрема, Капіталіна Дмитрівна 
проводить значну благодійницьку роботу, 
спрямовану на допомогу дітямсиротам, 
студентамсиротам. Вона є заступником 
голови благодійницької ради гімназіїін
тернату для сліпих дітей ім. В. Г. Королен
ка. Під опікою К. Д.  Гурової знаходиться 
Золочівський дитячий будинок (36 дітей). 
За підтримки благодійного фонду «Тур
бота» Капіталіна Дмитрівна відбудовує 
храм Пантелеймона Цілителя в  с. Фесь
ки та оновлює храм святої Богородиці 
у с. Карасівці на Харківщині.

Високі досягнення удостоєні почесного 
звання «Заслужений працівник народної 
освіти України». Відзначена знаками «Від
мінник народної освіти УРСР» та «От
личник народного образования СССР», ме
даллю «Ветеран праці», нагрудним знаком 
«Софія Русова», почесною грамотою Хар
ківської ОДА, відзнакою виконкому Хар
ківської міської ради «За старанність», 

знаком «Відмінник освіти України». Неодноразово була 
переможцем у конкурсах «Людина року».

Життєве кредо Капіталіни Дмитрівни: «Жити для 
людей, завжди і в усьому — порядність».

Гурова  
Капіталіна Дмитрівна 
Директор Харківського 

торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ, кандидат 
економічних наук, доцент, 
заслужений працівник на-

родної освіти України,  
академік Академії економіч-

них наук України

Зустріч з ректором А. А. Мазаракі Засідання вченої ради
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Так, з  метою реалізації компетентнісного підходу 
до підготовки майбутніх фахівців в  інституті функ-
ціонує система навчально-тренувальних фірм за на-
прямами підготовки: «Економіка підприємства», 
«Маркетинг», «Менеджмент», «Облік і  аудит», «Това-
рознавство та торговельне підприємництво». Це дає 
можливість формувати цілісну систему знань, умінь, 
навичок та розвивати практичні здібності майбутніх 
фахівців, які необхідні їм для вирішення практичних 
виробничих завдань.

За роки існування в стінах інституту підготовлено 
понад 5000 фахівців з  вищою економічною освітою, 
які сьогодні працюють у різноманітних структурах на 
посадах керівників підприємств або їхніх заступни-
ків, з питань економіки, планування, прогнозування, 
фінансів, праці, маркетингу, керівників структурних 
підрозділів, провідних фахівців у  податкових служ-
бах, товарних біржах, державних та муніципальних 
структурах.

Одним із перспективних напрямів розвитку інсти-
туту є наукова співпраця із зарубіжними ВНЗ через 
встановлення контактів у галузі науки і освіти. Інститут 
має 11 угод про наукову співпрацю з вищими навчаль-
ними закладами Росії, Білорусії, Польщі, Словаччини, 
Франції.

Головною метою навчально-виховного процесу в Хар-
ківському торговельно-економічному інституті є розви-

опубліковано 53 роботи у виданнях, що входять до таких 
наукометричних баз: Ulrich’s Periodicals Directory (США), 
DRIVER (ЄС), BASE (Германія), Index Copernicus (Поль-
ща), РИНЦ (Росія), ResearchBib (Японія). У журналах, 
що входять до наукометричної бази Scopus, опублікова-
но 3 наукові статті. Основні наукові доробки викладачів 
інституту розміщуються на сайті «Бібліотека наукових 
праць ХТЕІ КНТЕУ».

Науково-дослідна робота зі студентами підпоряд-
кована створенню умов для активізації наукової твор-
чості, розвитку дослідницьких здібностей майбутніх 
фахівців. З  метою об’єднання молодих науковців ін-
ституту відповідно до їх наукових інтересів створено 
раду молодих учених, аспірантів та студентів, функ-
ціонують 13 кафедральних студентських наукових 
об’єднань.

За 10 років призерами всеукраїнських, міжнародних 
і  регіональних конкурсів студентських наукових робіт 
і професійних конкурсів стали понад 40 студентів. Знач-
на частина результатів наукових досліджень з  метою 
фундаменталізації навчання використовується в  на-
вчальному процесі, який ведеться на основі сучасних 
педагогічних технологій, використання інноваційних 
підходів, поєднання наукових та практичних методів 
організації пізнавальної діяльності студентів, що дає 
можливість нашим випускникам бути конкурентними 
на ринку праці.

Міжнародний проект «Scientific-Fun — 
 наукові пікніки в Україні», травень 2015 р. Призери ХІІІ чемпіонату університету з брейн-рингу

Міжнародна науково-практична студентська конференція 
«Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень су-

спільства: вітчизняний та зарубіжний досвід», березень 2015 р.
Заняття в лабораторії загальних методів  

дослідження харчових продуктів
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КВК КНТЕУ на Кубок ректора» та Кубку міського голови. 
Студентка В. Кійко та танцювальний колектив «Action» 
стали лауреатами міського конкурсу студентської са-
модіяльності «Студентська весна». М.  Махамад здобула 
звання «Перша віце-красуня Східної України — 2011» та 
«Міс Азія — 2014».

Серед спортсменів інституту понад 50 студентів ма-
ють звання майстра спорту міжнародного класу, май-
стра та кандидата в майстри спорту України. Серед них 
Г. Подкопай — чемпіон світу з кік-боксингу, Ю. Пігаре-
ва  — чемпіон України з  спортивно-гірського туризму, 
Х. Головчанська, М. Пустовіт, І. Рудаков стали призерами 
чемпіонату України з  тхеквондо ВТФ та карате, М.  Ка-
цель  — призер чемпіонату України з  спортивної радіо-
пеленгації, Ю.  Кромідо  — призер чемпіонату України 
з шорт-креку, А. Мінейко — призер чемпіонату України 
з шахів.

ток високоінтелектуальної, творчої, свідомої особистості 
з громадянською позицією, готової до конкурентного ви-
бору свого місця в житті. Провідна роль у житті студентів 
належить студентському самоврядуванню, яке має вплив 
на всі сфери діяльності інституту. Працює студентська 
профспілкова організація. Студенти представлені в усіх 
органах управління інституту, беруть безпосередню 
участь у вирішенні всіх питань, що стосуються навчання, 
побуту, відпочинку студентів.

Загальноінститутські заходи направлені на всебіч-
ний гармонійний розвиток особистості, яка здатна до 
саморозвитку, самовиховання. Доброю традицією стали 
такі заходи, як посвята першокурсників у  студенти, ог-
ляд художньої самодіяльності «Народження нової зір-
ки», Масляна, дні здоров’я, брейн-ринг, спортивні свя-
та першокурсників. Команда економічного факультету 
«Економ-клас» неодноразово брала участь в  іграх «Ліги 

Випуск студентів, 2015 р.

Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта Слобожанщини 
та навчання за кордоном – 2015», листопад 2015 р. День першокурсника, 2015 р.
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Історія інституту бере свій початок у 2000 р. відповідно 
до наказу Міністерства освіти і науки України № 459 
«Про створення Ужгородського навчального центру 

КДТЕУ» від 30 грудня 1999 р. Ініціатором організації ви-
щого навчального закладу та його незмінним керівни-
ком є кандидат економічних наук, професор, відмінник 
освіти України, заслужений працівник народної освіти 
України, член Всесвітньої асоціації готельних навчаль-
них закладів (International Association of Hotel schools), 
почесний працівник туризму України, член Українського 
кулінарного союзу П. П. Гаврилко.

З урахуванням значного досвіду роботи з  підготов-
ки фахівців, наявності висококваліфікованих виклада-
чів у  Вінницькому торговельно-економічному інституті 
КДТЕУ саме цьому інституту було надано повноваження 
здійснювати від імені університету керівництво і управ-
ління Ужгородським навчальним центром, а  також 
управління господарсько-фінансовою діяльністю.

У 2003 р. створено 2 кафедри: товарознавства та ко-
мерційної діяльності; економіки, бухгалтерського обліку 
та фінансів. У 2007 р. створено кафедру менеджменту ту-

ристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Сьогодні 
функціонує 6 кафедр.

У 2006 р. ліцензовано та здійснено перший набір сту-
дентів денної форми навчання за спеціальністю 6.050200 
«Менеджмент організацій» з  варіативною компонентою 
«Менеджмент туристичного бізнесу» та «Менеджмент 
готельно-ресторанного бізнесу».

Наказом ректора КНТЕУ № 2794 «Про перетворення 
Ужгородського навчального центру КНТЕУ на Ужгород-
ський торговельно-економічний інститут КНТЕУ» від 
25  вересня 2012 р. на базі Ужгородського навчального 
центру КНТЕУ створено Ужгородський торговельно- 
економічний інститут КНТЕУ (УТЕІ КНТЕУ).

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії Мініс-
терства освіти і  науки, молоді та спорту України Ужго-
родський торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 
(довідка № 11-Д-40 від 27.10.2011 р.) внесено до держав-
ного реєстру закладів освіти України з наданням ліцензії 
на здійснення освітньої діяльності за ІІ–ІІІ рівнем акре-
дитації.

УЖГОРОДСЬКИЙ  
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Професорсько-викладацький колектив Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
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Підготовка фахівців в УТЕІ КНТЕУ здійснюється від-
повідно до ліцензії за 3 галузями знань, 5 напрямами під-
готовки, 5 спеціальностями: 
– галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»: 

напрям 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальність 
7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими 
програмами)»; напрям 6.030509 «Облік і аудит», спеці-
альність 7.03050901 «Облік і аудит»»; напрям 6.030510 
«Товарознавство і торговельне підприємництво», спе-
ціальність 7.03051001 «Товарознавство і комерційна 
діяльність»; 

– галузь знань 0306 «Менеджмент і адмініструван-
ня»: напрям 6.030601 «Менеджмент», спеціальність 
7.03060101 «Менеджмент організацій і адмініструван-
ня (за видами економічної діяльності»; 

– галузь знань 0517 «Харчова промисловість та перероб-
ка сільськогосподарської продукції»: напрям 6.051701 
«Харчові технології та інженерія», спеціальність 
8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві».
Станом на 1 вересня 2015 р. в УТЕІ КНТЕУ навчаєть-

ся 1249 студентів, з них 455 — денної та 794 — заочної 
форм навчання. За рахунок коштів державного бюджету 
навчається 389 студентів (232 — денної та 157 — заочної 
форм навчання). За рахунок коштів фізичних та юридич-
них осіб навчається 861 студент. 

Основними структурними підрозділами Ужгород-
ського торговельно-економічного інституту КНТЕУ є: 
6 кафедр — випускові фінансів, бухгалтерського обліку, 
товарознавства та комерційної діяльності, менеджмен-

ту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, тех-
нології і  організації ресторанного господарства; загаль-
ноінститутська кафедра природничо-гуманітарних та 
інформаційних дисциплін; приймальна комісія; вчена 
рада; студентська рада; науково-методична рада; бібліо-
тека; відділи: навчальний, сектор сприяння працевлаш-
туванню студентів та випускників; відділ кадрів; бухгал-
терія; юридична служба; господарська служба.

У вересні 2015 р. створено факультет обліку, фінан-
сів та торговельного підприємництва, а також факультет 
ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

За роки існування навчального закладу підготовле-
но та випущено близько 5 000 фахівців з вищою освітою. 
Серед випускників відомі бізнесмени, народний депутат 
України Р. І. Горват, заступник керівника віділення банку 
«Райфайзен-Банк Аваль» в Закарпатській області В. В. Ро-
шко, керівник банку «Комінвестбанк» Р. Ю. Вачеля, керів-
ник відділення страхової компанії «Європейський Союз» 
К. Й.  Ткачук (Югас), відомий в  Україні та Європі, лау-
реат міжнародних кондитерських конкурсів шоколатьє 
В. П. Штефаньо, лауреати міжнародних конкурсів опер-
ного співу сестри Маряна та Галина Гаврилко, чемпіонка 
світу серед юніорів із сноуборду Анна-Марія Чундак, на-
чальник управління туризму та курортів Закарпатської 
обласної державної адміністрації Д. М. Ман та ін.

В Ужгородському торговельно-економічному інсти-
туті КНТЕУ значна увага приділяється добору, розста-
новці та підвищенню кваліфікації науково-педагогіч-
них кадрів. Підтвердженням виваженості та стабільної 

Народився 2  серпня 1948 р. у  смт Бу
штино Тячівського району Закарпатської 
області. Вищу освіту здобув в  Ужгород
ському державному університеті на істо
ричному (1972) та економічному факуль
тетах (1986).

Трудову діяльність Петро Петрович 
розпочав з  жовтня 1972 р. викладачем 
Ужгородського технікуму радянської тор
гівлі. З грудня 1988 р. по липень 2013 — ди
ректор Ужгородського технікуму радян
ської торгівлі, який у  вересні 1993 р. був 
перейменований в Ужгородський комерцій
ний технікум. У січні 2000 р. за ініціативи 
П. П. Гаврилка створено Ужгородський на
вчальний центр Київського національного 
торговельноекономічного університету. 
У  вересні 2012 р. навчальний центр пе
ретворено в  Ужгородський торговельно 
економічний інститут КНТЕУ, одночасно 
були реорганізовані Ужгородський комер
ційний технікум та училище. Таким чи
ном, в  Закарпатській області створено 
комплекс споріднених навчальних закладів 
КНТЕУ: Ужгородський торговельноеконо
мічний інститут КНТЕУ, Ужгородський 
торговельноекономічний коледж КНТЕУ 

та Ужгородське вище торговельноеконо
мічне училище КНТЕУ.

В Інституті регіональних досліджень 
НАН України Петро Петрович підготував 
та захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Організаційноекономічні засади 
розвитку комерційного підприємництва» 
(1998). У  2012 р. рішенням Атестаційної 
колегії Міністерства освіти і науки, моло
ді та спорту України йому було присвоєно 
вчене звання професора. Серед наукових до
сягнень Петра Петровича — понад 100 пу
блікацій, з них 76 — наукових, 33 — навчаль
нометодичного характеру, 57 — у фахових 
виданнях, 17 — патентів та заявок на ви
находи. Автор та співавтор понад 20 на
вчальних посібників, монографій, збірників, 
основні з них: «Основи економічної теорії» 
(2002), «Політична економія» (Львів, 2004), 
«Закарпатські страви»  (2006), «Географія 
туризму» (2012).

Відмінник освіти України, заслужений 
працівник народної освіти України, почес
ний працівник туризму України. У 2005 р. 
нагороджений знаком Міністерства осві
ти і науки України «Петро Могила», а у 
2008 р. — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Гаврилко  
Петро Петрович

Директор Ужгородського 
торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ, кандидат 
економічних наук, профе-

сор, заслужений працівник 
народної освіти України, 
член Всесвітньої асоціації 

готельних навчальних закла-
дів (International Association 

of Hotel schools), дійсний 
член (академік) Української 

академії наук
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дичною комісією УТЕІ КНТЕУ, науково-педагогічними 
працівниками та студентами і здійснюється у відповідно-
сті до визначеної комплексної теми наукового досліджен-
ня «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку 
України в умовах глобалізації: стан економіки і фінансо-
вої сфери, ринкові перспективи, транскордонне співро-
бітництво». Станом на сьогодні в УТЕІ КНТЕУ викону-
ються: 6 комплексних (колективних), 58 індивідуальних 
наукових досліджень. Співвідношення обсягів фунда-
ментальних і  прикладних досліджень побудовані опти-
мально з урахуванням специфіки профілю УТЕІ КНТЕУ.

Тільки за останні 5 років науково-педагогічними пра-
цівниками опубліковано 865 наукових праць, видано 11 мо-
нографій, 6 підручників, 10 навчальних посібників, 6 із них 
з грифом МОН України. Опубліковано 467 наукових статей, 
292 з яких у фахових наукових виданнях, за час існування за-
кладу науково-педагогічні працівники УКЕІ КНТЕУ отри-
мали 21 патент на винаходи та корисні моделі. Ще 2 заявки 
на винаходи подано на розгляд до Державного підприєм-
ства України «Інститут промислової власності». Викладачі 
та студенти брали участь у 92 науково-практичних конфе-
ренціях, з яких 45 — міжнародні, 34 — всеукраїнських та 
4 — міжвузівські, у тому числі 9 інтернет-конференцій.

УТЕІ КНТЕУ виступив співорганізатором 5 міжна-
родних науково-практичних конференцій, за результа-
тами проведення яких видано збірники матеріалів, про-
ведено 2 студентські науково-практичні конференції, 
результатом яких став випущений збірник публікацій 
студентських наукових доробок.

кадрової політики, яку проводить адміністрація інсти-
туту, є те, що якісний склад науково-педагогічних кадрів 
зростає як кількісно, так і якісно.

Освітню діяльність інституту КНТЕУ забезпечують 
83 науково-педагогічні працівники. Серед науково-педа-
гогічних із науковими ступенями та вченими званнями — 
49 осіб (або 59,1%), з них 8 осіб (або 16,3%) — доктори 
наук, професори. Загалом, серед 58 штатних науково-пе-
дагогічних із науковими ступенями та вченими звання-
ми здійснюють освітню діяльність 32 особи (або 55,2%), 
з них — 4 особи (або 12,5%) — доктори, професори.

До навчального процесу, крім штатних науково-педа-
гогічних працівників залучаються фахівці-практики про-
відних підприємств та установ області: банківські пра-
цівники, державного казначейства, страхових компаній, 
туристичних підприємств та підприємств готельно-рес-
торанної справи, галузей харчової промисловості та ін.

За період існування інституту у  спеціалізованих ра-
дах штатними науково-педагогічними працівниками за-
хищено 1 докторську дисертацію (доктор наук з держав-
ного управління), 15 — кандидатських. Ще 2 дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук подано до розгляду. Вчене звання професора отри-
мав 1 працівник, доцента — 7 працівників.

Невід’ємними складовими освітньої діяльності та 
вирішальним фактором європейської привабливості та 
конкурентоспроможності є наукова робота та науко-
во-технічна діяльність УТЕІ КНТЕУ, яка забезпечується 
науково-методичною радою, кафедрами, науково-мето-

Аудиторні заняття студентів-економістів
Студенти спеціальності «Харчові технології та інженерія» 

демонструють свої вироби

Практичні заняття студентів спеціальності  
«Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» Студенти-товарознавці в спеціалізованому кабінеті
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Для ефективного проведення навчально-виховного 
процесу та науково-дослідної роботи в  інституті задія-
но: лекційні аудиторії, навчально-методичні кабінети, 
навчальні лабораторії, конференц-зала, які облаштовано 
мультимедійними засобами з  програмним забезпечен-
ням для проведення навчальних занять. Аудиторії і лабо-
раторії обладнані необхідним інвентарем, відповідають 
нормативним вимогам.

Належна увага приділяється також питанням форму-
вання основних джерел інформаційного забезпечення 
навчально-виховного процесу, діяльності адміністрації, 
науково-педагогічних працівників, студентів, абітурієн-
тів, основою яких є біб ліотека із сформованими фондами 
на паперових та електронних носіях. Бібліотечні фонди 
навчальної, наукової та художньої літератури нарахову-
ють понад 21 000 екземплярів. Поетапне формування бі-
бліотечних фондів дозволило забезпечити студентів під-
ручниками, навчальними посібниками у відповідності до 
діючих нормативних вимог.

Аналізуючи організацію виховної роботи зі студен-
тами, слід відзначити, що пріоритетними напрямами 
виховної роботи були: професійна підготовка студентів, 
наукова діяльність, правове, патріотичне, художньо-ес-
тетичне, моральне, трудове та екологічне виховання. 
Студрадою за підтримки адміністрації проводяться такі 
заходи: День знань; урочисте посвячення першокурсни-
ків у студенти; паломницькі поїздки до монастирів, архі-
тектурних пам’яток Закарпаття, України; акції милосер-
дя в  підтримку дітей-сиріт, дітей-інвалідів, вихованців 
інтернатних установ, приурочених Дню Святого Ми-
колая Чудотворця, різдвяним, пасхальним, новорічним 
святам; зустрічі з  провідними вченими економістами, 
фінансистами; годин спілкування з  питань духовнос-
ті особистості; урочистостей, присвячених пам’ятним 
да там; тижнів профорієнтаційної роботи у  загально-
освітніх школах м.  Ужгорода; Шевченківські дні, Свя-
то мови; День довкілля; концертні програми; святкові 
урочистості з  нагоди вручення дипломів випускникам; 
дні здоров’я та спартакіада; профорієнтаційні заходи 
з  презентацією УТЕІ КНТЕУ на ярмарках професій та 
загальноосвітніх школах Закарпатської області; фести-
валі, конкурси.

Важливе місце у діяльності УТЕІ КНТЕУ посідають між-
народні зв’язки. Так, налагоджено партнерські відносини 
з Арадським університетом ім. Василія Голдіса (Румунія), 
Академіями туристичного, ресторанного та готельного 
бізнесу (Австрія), Нідрегазьким університетом (Угорщи-
на), Кошицьким університетом ім.  Шафарика, Пряшів-
ським університетом, Словацьким сіль сь когосподарським 
університетом в  м. Нітра  (Словаччина), Познанською 
вищою школою бізнесу та іноземних мов (Польща). Про-
фесорсько-викладацький склад проходить стажування за 
кордоном: в Університеті Paris-Sud (Франція) та Познан-
ській вищій школі.

Розвивається і є достатньою для повноцінної організа-
ції навчального і виховного процесу матеріально-технічна 
база УТЕІ КНТЕУ. У власному розпорядженні ВНЗ є нав-
чальний корпус загальною площею 1931,4 м2. Відповідно 
до наказу ректора КНТЕУ від 13.03.2015 р. № 539 «Про 
передачу на баланс Ужгородському торговельно-еконо-
мічному інституту КНТЕУ» здійснено передачу на баланс 
УТЕІ КНТЕУ будівель загальною площею 4962,6 м2. Крім 
того, для забезпечення навчального процесу згідно з до-
говорами про співпрацю використовуються навчальні 
приміщення (кабінети, навчальні лабораторії, комп’ютер-
ні зали, бібліотека) Ужгородського торговельно-еконо-
мічного коледжу та Ужгородського вищого комерційного 
училища КНТЕУ загальною площею 3328,7 м2.

Команда «Creative cooks» студентів УТЕІ КНТЕУ —  
срібні призери фестивалю українських регіональних кухонь

Студенти інституту здійснили сходження на полонину  
Руна в Закарпатській області

Групі студентів УТЕІ КНТЕУ вручено перші дипломи  
європейського зразка в географічному центрі Європи  

(селище Ділове Рахівського району Закарпатської області)
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Історія розвитку Чернівецького торговельно-еконо-
мічного інституту Київського національного торго-
вельно-економічного університету (ЧТЕІ КНТЕУ)

веде відлік із 1966 р., коли Чернівецький філіал Доне-
цького інституту радянської торгівлі був переданий до 
складу Київського торгово-економічного інституту. Пер-
шим директором навчального закладу став кандидат еко-
номічних наук, доцент І. Т. Петрук, який і започаткував 
традиції, що збережені та примножуються до цього часу.

Штатний розклад філіалу на час створення становив 
9 штатних одиниць науково-педагогічного та 16 одиниць 
навчально-допоміжного персоналу. Підготовка фахівців 
здійснювалася за п’ятьма спеціальностями: «Економіка 
торгівлі та громадського харчування», «Бухгалтерський 
облік», «Товарознавство та організація торгівлі промис-
ловими товарами», «Товарознавство та організація тор-
гівлі продовольчими товарами», «Технологія та органі-
зація громадського харчування» на вечірній та заочній 
формах навчання.

Кожне нове десятиліття історії інституту ніби віддзер-
калювало його здобутки на кожному етапі розвитку. Так, 
70-ті рр. минулого століття для Чернівецького філіалу від-
значилися здобуттям високого авторитету в царині вищої 
економічної освіти західного регіону, у тому числі за ра-
хунок створення наукових шкіл, формування досвідчено-
го професорсько-викладацького колективу, збільшення 
контингенту студентів, відкриття денної форми навчання.

На противагу попередньому періоду, 80-ті рр. позна-
чені складним часом: контингент студентів зменшувався, 
призупинилась підготовка фахівців на денній формі, від-
булося скорочення професорсько-викладацького складу. 
Однак уже в 1987 р. був створений Чернівецький заочний 
факультет Київського торгово-економічного інституту, 
у складі якого працювали 29 викладачів та 58 співробіт-
ників, а на вечірній та заочній формах навчались понад 
1000 студентів.

У 90-ті рр. відбулася якісна реорганізація структури 
факультету за рахунок утворення нових кафедр та від-
ділів, факультету післядипломної освіти, невпинного 
збільшення контингенту студентів. У 1998 р. на факульте-
ті вперше було створено раду студентського самовряду-
вання, студентську футбольну команду, а також команду 
КВК «Сальдо». Новим етапом розвитку навчального за-
кладу стала реорганізація у 1999 р. заочного факультету 
у Чернівецький торговельно-економічний інститут Київ-
ського державного торговельно-економічного універси-
тету. Зміцнення матеріальної бази ВНЗ дало можливість 
створити нові факультети, а також відновити денну фор-
му навчання у 1999 р.

Стрімкий та потужний розвиток інституту відбував-
ся у 2000-х рр. Втричі зросла кількість студентів денної 
та заочних форм навчання, у п’ять разів збільшився штат 
науково-педагогічних працівників, у  чотири рази роз-
ширилася площа навчальних приміщень. Утворювались 

нові факультети, кафедри, 
ліцензувались нові напрями 
підготовки, впроваджува-
лись інноваційні технології 
навчання тощо.

На сьогодні Чернівець-
кий торговельно-економіч-
ний інститут КНТЕУ  — це 
успішний підсумок 50-літ-
ньої самовідданої праці, 
досягнень та злетів декіль-
кох поколінь науковців, 
співробітників та студент-
ства. ЧТЕІ КНТЕУ сформу-
вався як сучасний науко-
во-освітній центр, один із 
найпрестижніших вищих 
навчальних закладів Буко-
вини, який будує свою робо-
ту на європейських стандар-
тах, зберігаючи надбання та 
традиції вітчизняної освіти.

Від часу створення го-
ловною метою функціону-
вання ЧТЕІ КНТЕУ є по-

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ  
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Головний корпус Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
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єднання освіти, науки, практики та інновацій у  єдиний 
комплекс, що передбачає: досягнення високої якості 
підготовки затребуваних ринком праці фахівців; забез-
печення культурного та духовного розвитку особисто-
сті, виховання її в  дусі патріотизму і  поваги до історії 
та законів України; розвиток та розширення напрямків 
фундаментальної, прикладної науки, інноваційних освіт-
ніх технологій; розширення зв’язків з  навчальними на 
науковими закладами, організаціями, об’єднаннями та 
підприємствами України, Європи та світу; участь у під-
триманні статусу лідера освітньо-наукового простору 
базового навчального закладу — КНТЕУ.

З 1987 р. навчальний заклад очолює Т. М.  Орехов-
ська — заслужений працівник освіти України, відмінник 
освіти України, лауреат премії імені О. Поповича.

Освітній процес у  ЧТЕІ КНТЕУ здійснюється на 3 
факультетах зусиллями 11 кафедр, на яких працюють 
147  штатних викладачів. Під гаслом «ВЧИСЬ, ДУМАЙ, 
СТАВАЙ МУДРІШИМ!» вищу освіту в  інституті здобу-
вають більше 3300 студентів, із них на денній формі нав-
чання — 1100, заочній — 2150, післядипломній — 50. 

Студенти опановують майбутній фах за 12 спеці-
альностями: «Економічна кібернетика», «Міжнародна 
економіка», «Міжнародний бізнес», «Фінанси і кредит» 
(державні фінанси, банківська справа), «Облік і аудит», 
«Економіка підприємства», «Маркетинг» (маркетинг, 
рекламний бізнес), «Менеджмент організацій і  адміні-
стрування» (менеджмент організацій торгівлі, менедж-
мент туристичної індустрії, менеджмент митної справи, 
менеджмент готельного, курортного та туристичного 
сервісу), «Товарознавство і  торговельне підприємни-

цтво» (товарознавство і  комерційна діяльність, това-
рознавство та експертиза в  митній справі), «Готельно- 
ресторанна справа», «Туризм», «Харчові технології та 
інженерія».

Якості підготовки фахівців сприяє висока компетент-
ність викладачів, впровадження у практику нових інно-
ваційних технологій та актуального методичного забез-
печення, застосування новітніх технологій ефективного 
управління навчальним закладом. Так, з  2012 р. у  ЧТЕІ 
КНТЕУ функціонує система управління якістю, що від-
повідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. Об’єктивним під-
твердженням рівня сучасного науково-освітнього центру 
є відзнаки інституту на щорічних конкурсах «Буковин-
ська якість» та міжнародних виставках «Сучасні заклади 
освіти», численні нагороди та відзнаки співробітників 
і студентів.

Практичній підготовці студентів сприяє тісна дов-
гострокова співпраця інституту з  більш як 200 підпри-
ємствами та установами краю, де майбутні випускники 
проходять виробничу практику, стажування. Крім цього, 
практична підготовка реалізується в межах віртуальних 
тренінгових підприємств та філіалів кафедр на вироб-
ництві. З метою сприяння працевлаштуванню студентів 
і випускників щороку в ЧТЕІ КНТЕУ проводяться «Яр-
марки кар’єри» за участі провідних підприємств-робо-
тодавців. Висока інтенсивність круглих столів, семінарів, 
дуальних лекцій за участю роботодавців дає змогу ЧТЕІ 
КНТЕУ йти в ногу з практикою, швидко адаптуватися до 
нових вимог ринку праці, ініціювати ліцензування нових 
спеціальностей та магістерських програм, працевлашто-
вувати випускників.

Народилася 3  грудня 1940 р. у  м. Риб
ниця Молдавської РСР. Вищу освіту здобу
вала в Донецькому інституті радянської 
торгівлі, згодом навчалася в  аспірантурі 
КТЕІ.

Трудовий шлях розпочала одразу піс
ля закінчення школи  — працювала шве
єюмотористкою Чернівецької артелі 
з 1957 р. З 1959 р. навчалася в торговоку
лінарній школі, до вступу в  інститут 
працювала продавцем.

З 1965 по 1967 рр. — лаборант, викла
дач Горлівського технікуму радянської 
торгівлі. З 1967 р. Т. М. Ореховська продов
жила фахове становлення у  Чернівецько
му філіалі Київського торговельноеконо
мічного інституту на посаді викладача, 
згодом старшого викладача. Через три 
роки після присудження наукового ступе
ня кандидата економічних наук, у 1977 р., 
була затверджена на посаді завідувача 
кафедри економічних дисциплін. З вересня 
1987 р. Тетяна Миколаївна обіймала посаду декана Чер
нівецького факультету Київського торговельноеконо
мічного інституту (з  29  серпня 1994  р.  — Чернівецький 

факультет Київського державного тор
говельноекономічного університету). 
З липня 1999 р. очолює Чернівецький тор
говельноекономічний інститут КНТЕУ.

Науковий доробок Т. М.  Ореховської 
становить понад 80 наукових праць, серед 
яких 1 підручник з  грифом Міністерства 
освіти і науки України та 2 монографії.

За плідну працю  Т.М. Ореховська удо
стоєна почесного звання «Заслужений пра
цівник освіти України», нагороджена зна
ком «Відмінник освіти України», знаком 
«Петро Могила», вищою відзнакою Дитя
чого фонду України — Кришталевим знаком 
«Серце віддаю дітям», почесною відзнакою 
Чернівецької ОДА та обласної ради «Буко
вина». Має численні грамоти та подяки від 
місцевої влади за особистий внесок у розви
ток освіти, туризму та спорту на Букови
ні, є лауреатом премії ім. О. Поповича.

Життєве кредо Т. М.  Ореховської: 
«Мій кар’єрний успіх залежить від моєї 

освіченості, культури, вміння відслідковувати зміни та 
приймати максимально правильні рішення при мінімумі 
помилок».

Ореховська  
Тетяна Миколаївна

Директор Чернівецького 
торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ, кандидат 
економічних наук, доцент, 

заслужений працівник  
освіти України
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розвитку колективу інсти-
туту протягом останніх 
п’яти років підтверджують 
успішні захисти 6 доктор-
ських та 51 кандидатської 
дисертації.

У ЧТЕІ КНТЕУ активно 
розвивається наукова ро-
бота студентів: в  інституті 
функціонує Наукове то-
вариство молодих учених 
та студентів, дискусійний 
клуб «Стратегія», Школа 
карвінгу, Школа кулінарної 
майстерності та сервісу, Ту-

ристичний клуб «Плай» та 9 наукових гуртків. Щорічно 
проводяться наукові заходи, зокрема інтернет-конфе-
ренції та творчі наукові конкурси. У 2015 р. ЧТЕІ КНТЕУ 
провів уже VIII відкритий щорічний Буковинський сту-
дентський фестиваль реклами, на якому презентовано 
68 творчих робіт студентів.

У 2012 р. започатковано проведення щорічного Бу-
ковинського студентського фестивалю науки, на якому 
студенти презентують свої науково-інвестиційні про-
екти та бізнес-ідеї, що в подальшому мають можливість 
реалізації. З  2014 р. започатковано щорічний кулінар-
ний фестиваль-ярмарок «Свято гарбуза». П’ятирічний 
науковий доробок студентів становить понад 3000 нау-
кових робіт, 20 призових місць у всеукраїнських конкур-
сах та предметних олімпіадах, 35 перемог студентських 
рекламних робіт на міжнародному та всеукраїнському 
рівнях, здобуття прав на фінансування власних біз-
нес-проектів. Вагомими є досягнення студентів спеці-
альності «Харчові технології та інженерія», які тільки 
за останні 5 років здобули Гран-прі, 4 кубки (серед яких 
кубок юніорів «Золотий шеф-кухар України»), 16 золо-
тих, 10 срібних та 15 бронзових медалей, дипломи та 
грамоти переможців, інші нагороди за активну участь, 
унікальне представлення тощо на 5 міжнародних та 
9  всеукраїнських фестивалях, конкурсах, спеціалізова-
них ярмарках.

Міжнародна діяльність є стратегічним завданням 
розвитку сучасного ВНЗ. У ЧТЕІ КНТЕУ за останні п’ять 
років було суттєво розширено участь викладачів, студен-

ІТ-технології є дієвим 
ресурсом підвищення яко-
сті освітянської діяльно-
сті інституту. Авторські 
слайд-лекції, відеолекції, 
електронні підручники та 
електронні навчально-ме-
тодичні комплекси, курси 
серверу дистанційного нав-
чання — це вже традиційні 
освітні засоби всіх викла-
дачів ЧТЕІ КНТЕУ.

З метою забезпечення 
публічності своєї діяльно-
сті, налагодження дієвого 
зворотного зв’язку та надання широкого кола інформа-
ційних послуг активно розвивається офіційний веб-сайт. 
За останні роки сайт поповнено численними рубриками, 
базами та формами зворотного зв’язку. У 2014 р. іспан-
ська лабораторія Cybermetrics, у рамках рейтингу Webo-
metrics Ranking of World Universities, відвела офіційному 
веб-сайту ЧТЕІ КНТЕУ високе 19 місце серед 300 сайтів 
ВНЗ України.

Наукова робота в ЧТЕІ КНТЕУ залишається одним із 
пріоритетних напрямів розвитку. Щорічно науковці ін-
ституту працюють над більш ніж 20 науково-дослідни-
ми темами на замовлення підприємств та установ краю; 
залучаються до розробки регіональних програм соціаль-
но-економічного розвитку Чернівецької області, програм 
розвитку міста Чернівців, стратегій розвитку туризму 
тощо. Результати наукових робіт лише за останні 5 ро-
ків знайшли відображення у 40 монографіях, 12 підруч-
никах, 46 навчальних посібниках, 1272 наукових статтях, 
з яких 42 — у виданнях, що входять до наукомет ричних 
баз даних. Для апробації наукових досліджень на базі 
ЧТЕІ КНТЕУ проведено 126 наукових заходів, 8 з яких — 
міжнародні. Результатами проведення винахідницької та 
націоналізаторської роботи останніх п’яти років є отри-
мання викладачами ЧТЕІ КНТЕУ 19 патентів на корисні 
моделі.

З 2000 р. щоквартально публікується науковий фа-
ховий журнал «Вісник ЧТЕІ», який включений до Між-
народної наукометричної бази РІНЦ та індексується 
в базі даних Google Scholar. Результативність наукового 

Міжнародна науково-практична конференція, грудень 2015 р.

Заняття в лінгафонному кабінеті Заняття у лабораторії товарознавства
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учасники Вищої української телевізійної ліги «АМіК» 
(2011), чемпіони Подільської ліги КВК, чемпіони (2013) 
та фіналісти (2014) Кубка ректора КНТЕУ).

Одним із найважливіших напрямів виховної роботи є 
благодійництво, яке активно розвивається серед студен-
тів та співробітників ЧТЕІ КНТЕУ. Колектив інституту 
постійно долучається до різноманітних благодійних ак-
цій: «Подаруй дитині життя», «Від серця до серця», «Тиж-
день доброти», «Стань донором крові»; відвідування 
дитячих будинків; плетіння маскувальних сіток, органі-
зація благодійних концертів, збір продуктів харчування, 
коштів, речей та медикаментів для бійців, які перебува-
ють у зоні проведення АТО.

Спорт у ЧТЕІ КНТЕУ є важливою складовою студент-
ського життя. Серед випускників та студентів інститу-
ту — 3 заслужених майстри спорту (І. Гешко, Л. Січені-
кова, Т.  Дорохова), 23 майстри спорту та 19 кандидатів 
у  майстри спорту, 9 рекордсменів України, 3 учасники 
Олімпійських ігор, 5 учасників Чемпіонатів світу та 
7 учасників Чемпіонатів Європи, 21 член збірної України.

У ЧТЕІ КНТЕУ активно та результативно функціону-
ють спортивні секції з ігрових видів спорту, легкої атлети-
ки, спортивного орієнтування, різних видів єдиноборств. 
З  2002 р. діє жіноча збірна з  волейболу, яка гідно пред-
ставляє інститут на всеукраїнському обласному та місце-
вому рівнях, у тому числі з 2005 р. — у Вищій студентській 
лізі України. Високі результати здобули і чоловічі збірні 
з  футболу та баскетболу. Студенти інституту постійно 

беруть участь та посідають 
призові місця у різноманіт-
них змаганнях, турнірах, 
спартакіадах, універсіадах, 
лігах, інших спортивних 
заходах міста, області, 
України та світу. Щорічно 
в  інституті проводяться 
спартакіади з  різних видів 
спорту серед факультетів, 
спортивні свята («Козаць-
кі забави», змагання «Ку-
бок Артеміди», змагання 
з  боулінгу, більярду, шахів, 
лазерних боїв, пейнтболу 
тощо).

тів і науковців у академічних проектах, програмах міжна-
родних організацій та ЄС, програмах подвійних дипло-
мів. За 29 чинними угодами з іноземними ВНЗ інститут 
сьогодні співпрацює з  партнерами з  12 країн Європи. 
Ефективно діє та розвивається програма міжнародного 
обміну студентами з ВНЗ Польщі, Греції, Румунії, Фран-
ції. Тісною та результативною є співпраця інституту 
з  Сучавським університетом імені Штефана чел Маре 
(Румунія).

Забезпеченню гармонійного, творчого та культурно-
го розвитку учасників освітнього процесу сприяє вдало 
організована виховна робота. Так, щороку на базі ЧТЕІ 
КНТЕУ організовуються конкурси «Таланти твої, пер-
шокурснику», «День здоров’я», «Студент року», «Пара 
року», театральні дійства «Андріївські вечорниці», «Ма-
ланка» та ін. З  числа студентів утворені та активно ді-
ють мистецькі гуртки, клуби за інтересами, зокрема: лі-
тературно-мистецький клуб «Експромт», студентський 
театр «Дебют», вокальний ансамбль «Барви», хореогра-
фічно-танцювальна студія «Стихія», танцювальний гурт 
«Dance 4 Life». Для всебічного культурного розвитку сту-
дентів з 2012 р. у складі ЧТЕІ КНТЕУ функціонує Універ-
ситет культури імені Марії Тілло. Усі важливі події інсти-
туту з 2002 р. висвітлює студентська газета «Сходинками 
до PROFI».

Результатом проведеної виховної роботи у  ЧТЕІ  
КНТЕУ є участь та значні перемоги студентів у  різно-
манітних творчих та мистецьких конкурсах, фестива-
лях, зокрема у  щорічно-
му обласному фестивалі 
юнацької творчості «Чи-
сті роси», конкурсі знав-
ців української мови імені 
Петра Яцика, фестивалях 
та кубках КВК (коман-
ди КВК «Wiesbaden» та 
«Stamford»  — чемпіони 
України за версією асо-
ціації команд КВК Украї-
ни (2010), фіналісти Першої 
Україн ської телевізійної 
ліги АМіК (2010), чемпіони 
Західної міжрегіональної 
ліги «Європа» АМіК (2011), 

Театральна студія «Дебют»Студенти спеціальності «Харчові технології та інженерія»

Зустріч з потенційними роботодавцями
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Коледж здійснює підготовку фахівців за ОКР «молод-
ший спеціаліст» за такими спеціальностями: 072 Фінан-
си, банківська справа та страхування (5.03050801 «Фі-
нанси і кредит»); 071 Облік і оподаткування (5.03050901 
«Бухгалтерський облік»); 076 Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність (5.03051001 «Товарознав-
ство та комерційна діяльність»); 181 Харчові технології 
(5.05170101 «Виробництво харчової продукції»); 241 Го-
тельно-ресторанна справа (5.14010102 «Ресторанне об-
слуговування»); 242 Туризм (5.14010301 «Туристичне 
обслуговування»).

Навчальний процес повністю забезпечений навчаль-
но-методичними комплексами дисциплін за новітніми 
вимогами МОН України (близько 300 НМКД для 6-ти 
спеціальностей).

Коледж має сучасні засоби навчання: 6 інтерактивних 
комплексів, 5 комп’ютерних кабінетів, телевізори. Пози-
тивом є наявність програмного забезпечення для викла-
дання дисциплін, все це дає можливість застосування ви-
кладачами коледжу інтернет-орієнтованих педагогічних 
технологій, а  саме: електронних конструкторів занять; 
віртуальних лабораторій з  фізики та хімії; бібліотеки 

Історія Вінницького торговельно-економічного коле-
джу сягає 1967 р., коли, згідно з наказом Міністерства 
торгівлі Української PCP, було створено Вінницький 

технікум громадського харчування. Навчальний заклад 
пройшов ряд перейменувань, реорганізацій: у 1997 році 
став структурним підрозділом КНТЕУ та функціонує як 
відокремлений підрозділ університету без права юри-
дичної особи на основі ст.  7 Закону України «Про під-
приємництво в  Україні»; наказом Міністерства освіти 
і науки України № 137 від 01.03.2006 р. перейменований 
у  Вінницький торговельно-економічний коледж Київ-
ського національного торговельно-економічного універ-
ситету (ВТЕК КНТЕУ).

За 48 років існування коледж підготував понад 17 000 
спеціалістів середньої ланки для різних галузей еконо-
міки України. Випускники коледжу працюють також за 
кордоном.

Основною метою діяльності ВТЕК КНТЕУ є підго-
товка конкурентоспроможного людського капіталу для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку краї-
ни, самореалізації особистості, забезпечення потреб су-
спільства та ринку праці у кваліфікованих фахівцях.

ВІННИЦЬКИЙ  
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
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наочностей, створених з різних дисциплін; електронних 
карт та віртуальних телескопів; власноруч створених 
мультимедійних презентацій (зі  всіх навчальних дис-
циплін) з  необхідними відеофрагментами, текстом та 
графічними ілюстраціями; звернення до електронних 
енциклопедій, пошук навчальної інформації в мережі Ін-
тернет.

Середовище Microsoft Excel застосовується при вико-
нанні лабораторних робіт з  дисципліни «Інформаційні 
системи і технології в фінансово-кредитних установах». 
Використовуючи фінансові функції програми, студенти 
створюють інвестиційні проекти, проводять їх аналіз та 
приймають управлінські рішення по віртуальному під-
приємству. Програмний комплекс «Стиль»  — Перлина 
охоплює три програмно-технічних бази: «Перлина»  — 
Каса, «Перлина»  — Клієнт-банк і  «Перлина»  — Бухгал-
терія». Використовуючи програмно-технічні можливості 
комплексу, студенти створюють віртуальні підприємства 
різних типів, ведуть їх бухгалтерію, касу, обслуговування 
рахунків, розрахунки з  контрагентами тощо. Програм-
ний комплекс «Операційний день банку» також застосо-

вується при виконанні лабораторних робіт з дисципліни 
«Інформаційні системи і технології в фінансово-кредит-
них установах».

Студентами коледжу створено такі програми: «Кре-
дитний калькулятор» (дозволяє вираховувати суму пе-
ріодичних платежів, кількість платежів та суму відсотків 
за користування кредитом), «Депозитний калькулятор» 
(дозволяє вираховувати суму відсотків за депозитом та 
суму на кінцеву дату вкладу), імітатор «Банкомат» (доз-
воляє імітувати роботу з банкоматом: вносити, знімати 
віртуальну готівку; роздруковувати чек по транзакції; 
проводити аналіз картрахунків віртуальних клієнтів), 
«Free Mind» (дозволяє створювати «карти розуму», які 
сприяють якнайкращому сприйняттю та розумінню но-
вого матеріалу, його легкому засвоєнню). Коледж з  ве-
ресня 2015 р. використовує в освітньому процесі «Вірту-
альний студентський банк», який в своєму складі містить 
більшість елементів промислової банківської системи 
«Scarb VX»™.

Значна увага приділяється створенню й удоскона-
ленню електронних підручників із різних дисциплін. 

Народилася 19  листопада 1962 р. 
в  смт Крижопіль Вінницької області. 
У  1984 р. закінчила Він ницький держав
ний педагогічний інститут за спеціаль
ністю «Географія з  додатковою спеці
альністю біологія».

Педагогічний стаж Валентини Єв
геніївни становить 28 років, загальний 
трудовий стаж — 31 рік. Після здобут
тя вищої освіти вона 20 років працюва
ла у  Вінницькій середній школі № 22 на 
посадах вчителя біології і  географії, ор
ганізатора позакласної та позашкільної 
виховної роботи, заступника директора 
з навчальновиховної роботи. Упродовж 

2004–2010 рр. очолювала колектив серед
ньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступе
нів № 32  м. Вінниця. У  2010 р. призначена 
заступником міського голови м. Вінниця. 
З січня 2014 р. — директор Вінницького об
ласного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. У цьому ж році Валенти
ну Євгеніївну було призначено директором 
Вінницького торговельноекономічного ко
леджу.

Має кваліфікаційну категорію «Спеціа
ліст вищої категорії» та педагогічне зван
ня «Вчительметодист». Нагороджена по
чесною грамотою Міністерства освіти та 
науки України.

Балицька  
Валентина Євгеніївна
Директор Вінницького 

торговельно-економічного 
коледжу

Лінгафонно-комп’ютерний кабінет іноземних мовКабінет товарознавства
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Прикладом є електронні підручники «Фінанси підпри-
ємства», «Банківські операції», «Фізика», «Астрономія».

На заняттях з  іноземної мови використовується 
програма «Smart Notebook». Викладачі, застосовуючи 
ресурси програми, створюють та пропонують безліч за-
вдань на закріплення лексичних одиниць. За допомогою 
комп’ютерно-лінгафонної апаратури студенти мають 
можливість виробляти навички мовленнєвої діяльності.

Створено навчальний портал коледжу, кожен викла-
дач має власний сайт, де розміщено весь навчально-ме-
тодичний матеріал з дисциплін.

Наукова робота є одним з  важливих напрямів ді-
яльності коледжу: лише у 2015 році 27 викладачів взя-
ли участь у  14 всеукраїнських та міжнародних кон-
ференціях; команди коледжу здобули перемоги у  4-х 
галузевих виставках, фестивалях, мистецьких конкур-
сах; 23 викладачі опублікували в Україні наукові та на-
вчально-методичні роботи; 8 працівників навчаються 
в  аспірантурі; до науково-дослідної роботи активно 
долучаються студенти; підписано договір про творчу 
співпрацю, стажування викладачів та підготовку кадрів 

з Познанською Вищою Банківською Школою (Республі-
ка Польща).

Педагогічний колектив коледжу активно розробляє 
і  впроваджує в  освітній процес інноваційні проекти. 
Отримано дипломи за такі проекти: у березні 2014 р. — 
«Впровадження інформаційно-комунікаційних техноло-
гій в  освітній процес» на П’ятій міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти — 2014» в номінації «Сучасний 
вищий навчальний заклад у  загальноєвропейському 
освітньому просторі»; в  жовтні 2015 р.  — «Інноваційні 
проекти коледжу як запорука якісної освіти та конку-
рентоспроможності випускників» в номінації «Розробка 
та упровадження в освітню практику інноваційних тех-
нологій, технічних засобів навчання, проектів, програм 
і рішень» на VII Міжнародному форумі «Інноватика в су-
часній освіті — 2015».

Колектив коледжу у вересні 2014 р. та у вересні 2015 р. 
отримав гранти в обласній програмі «Розвиток інформа-
ційних, телекомунікаційних та інноваційних техноло-
гій» в закладах освіти Вінницької області до 2015 р.» за 
презентацію проектів «Створення навчального центру 

як складової інноваційного роз-
витку коледжу» й «Створення 
навчальної віртуальної лінга-
фонної лабораторії (лінгафон-
ного смарт-класу)».

У 2015 р. на Всеукраїнській 
олімпіаді з  дисципліни «Ви-
робництво харчової продукції» 
серед студентів ВНЗ І–ІІ рівня 
акредитації студенти вибороли 
ІІ та ІІІ місця.

Вперше 8 студентів ІІ та ІІІ 
курсів проходили практику 
на підприємствах готельного 
господарства Греції.

Студенти брали участь у 
заходах: «Створення найбіль-
шого Герба України», який 
проводила міська молодіжна 
рада, всеукраїнських акціях 
«Діти  — янголи миру», «Іce 

Кабінет технології приготування кулінарної продукції Кабінет географії, екології та мікробіології

Студенти спеціальності «Туристичне обслуговування» — стюардеси з групою дітей  
під час проведення екскурсії в рамках волонтерської програми Вінницької міської ради
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bucket challenge», «Мова єдина», заходах до дня народ-
ження Лесі Українки, Т. Г. Шевченка; до Європейсько-
го тижня місцевої демократії; до відзначення 25-річ-
ниці Революції на граніті; в міських правових дебатах 
тощо. Студенти та викладачі коледжу долучилися до 
волонтерського руху в підтримку учасників АТО. Ко-
манда коледжу «Їдальня Верховної Ради» отримала 
звання першого володаря кубку КВН Ліги коледжів 
міста.

Вагоме місце займає фізичне виховання студентів. 
Так, у 2014–2015 навчальному році в першості міста се-
ред ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації команди коледжу посіли 
1 місце з настільного тенісу та футзалу, 2 місце — з ша-
шок, 3 місце — з греко-римської боротьби.

Цікавими є туристичні подорожі в  Карпати, адже 
кожна студентська група встановлює прапор коледжу на 
Говерлі, що засвідчує власний рекорд з підкорення знаме-
нитої вершини.

Студенти та викладачі коледжу на стажуванні у Польщі Бiржовi торги

Міс фiлософiя Пiдкорюємо Говерлу

Команда КВН коледжу «Їдальня Верховної Ради»Студенти демонструють мистецтво карвінгу
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Історія Харківського торговельно-економічного коле-
джу Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету (ХТЕК КНТЕУ) сягає 1939 р., 

коли був заснований Харківський технікум радянської 
торгівлі. У  1962 р. в  Харкові створено ще один заклад 
цього профілю  — Харківський технікум громадського 
харчування. У  1992  р. в  результаті об’єднання обох за-
кладів був створений Харківський технікум торгівлі та 
громадського харчування, згодом перейменований на 
Харківський бізнес-коледж. Метою коледжу була освітня 
діяльність, пов’язана з  наданням вищої освіти на рівні 
освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціа-
ліста та бакалавра за такими напрямами підготовки, як 
економіка і  підприємництво, менеджмент, харчова тех-
нологія та інженерія.

З 2005 р. коледж став структурним підрозділом Ки-
ївського національного торговельно-економічного уні-
верситету. Нині це передовий навчальний заклад І рівня 
акредитації з розвинутою матеріально-технічною базою, 
навчальними кабінетами з сучасними засобами інформа-

ційних технологій та лабораторіями, укомплектованими 
високотехнологічним обладнанням.

Упродовж 11 років існування коледжу його незмінним 
лідером є директор Л. О. Радченко, кандидат історичних 
наук, доцент, професор кафедри українознавства Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразі-
на. Людмила Олексіївна  — автор багатьох підручників, 
навчальних посібників, монографій та наукових публі-
кацій, член правління громадської спілки «Український 
кулінарний союз», почесний член багатьох кулінарних 
асоціацій Європи та світу, суддя міжнародних кулінар-
них конкурсів.

Структуру коледжу становлять 4 відділення та 4 цик-
лові комісії, роботу яких забезпечують досвідчені фа-
хівці сфери сучасної науки та прогресивної педагогіки. 
Освітній процес здійснюється за 9 ліцензованими спеці-
альностями підготовки молодших спеціалістів та 5 робіт-
ничими професіями, актуальними на ринку праці. Що-
річно в коледжі навчається понад 1000 студентів з різних 
областей України.

ХАРКІВСЬКИЙ  
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
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Народилася 21  липня 1954 р. у 
м.  Вельськ Архангельської області (Ро
сійська Федерація). Вищу освіту здобула 
у Харківському державному університеті 
ім. Горького у 1979 р., Харківському інсти
туті громадського харчування у 1994 р.

Людмила Олексіївна має великий дос
від роботи на керівних посадах. Так, із 
1980 по 1990 рр. працювала на посадах 
першого секретаря Фрунзенського район
ного комітету Ленінської Комуністичної 
спілки молоді України м. Харкова, заступ
ника голови Фрунзенського райвиконкому. 
У 1990 р. призначена завідувачем заочним 
відділенням Харківського технікуму тор
гівлі та громадського харчування (у  по
дальшому  — Харківський бізнесколедж). 
В  коледжі працювала деканом заочного 
відділення, проректором заочної та про
фесійнопрактичної форми навчання.

З 2005 р.  — директор Харківського 
технікуму економіки та бізнесу КНТЕУ, який у 2006 р. був 
перетворений у  Харківський торговельноекономічний 
коледж КНТЕУ. Роботу колективу коледжу Л. О. Радченко 
орієнтує на формування фахівця з  інноваційним типом 
мислення й культури, з готовністю до професійної діяль
ності на рівні світових стандартів.

Людмила Олексіївна працює багато і  плідно, постій
но розкриваючись як учений, педагог, наставник, органі
затор. Відкрита всьому новому, прогресивному; дбає про 
високий рівень викладання навчальних дисциплін, якісні 
теоретичні знання та практичні навички студентів, 
впроваджує прогресивні форми роботи.

У 1997 р. здобула науковий ступінь кандидата істо
ричних наук. Автор 10 монографій, 25 підручників, на
вчальних посібників та навчальнометодичних розробок, 
понад 50 наукових статей.

За активної участі Л. О.  Радченко у  Фрунзенському 
районі збудовані 5 загальноосвітніх шкіл, 5 дитячих до
шкільних закладів, 2 басейни, відкриті 2 юнацькі спор
тивні школи, школа мистецтв при загальноосвітній 

школі № 14, Фрунзенський будинок дитя
чої та юнацької творчості, станція юних 
техніків.

Сьогодні Людмила Олексіївна опіку
ється популяризацією кулінарних тра
дицій в Європі та світі, сприяє розвитку 
Українського кулінарного союзу, є почес
ним членом багатьох кулінарних асоціа
цій (ОАЕ, Сербія, Хорватія, Чорногорія, 
Боснія та Герцеговина, ШріЛанка, Із
раїль), була суддею близько 22 Міжна
родних кулінарних конкурсів у  Хорватії 
(Посол SKMER в  Україні, почесний суддя 
ІХ Міжнародного кулінарного фестива
лю «Перлина моря  — 2014»), Чорногорії, 
Сербії (Міжнародний кулінарний фести
валь «Балканський кулінарний кубок — 
2014»), Польщі (Ogolnopolski Pokaz Stolow 
Wigilijnych Gwiazdka), Іспанії, Франції, 
ШріЛанці (Міжнародний гастрономіч
ний фестиваль 16th Edition CULINARY ART 

EXPO FOOD), Ізраїлі (Міжнародний кулінарний конкурс 
«Смак миру»), Боснії та Герцеговині (ІІ Міжнародний фес
тиваль гастрономії «Bosanski Dukat» Holiday In 2013), 
Львові (Перший Всеукраїнський кулінарний фестиваль 
«Дні Української кухні»), Києві (Перший Міжнародний ку
лінарний фестиваль BESTCookFEST2015) тощо.

За багаторічну працю, високий професіоналізм та ва
гомий внесок у розвиток освіти і виховання молоді вона 
відзначена низкою нагород: почесні грамоти Міністер
ства освіти і  науки України, Харківської обласної дер
жавної адміністрації; нагрудні знаки Міністерства осві
ти і науки України («Відмінник народної освіти України», 
«А. С. Макаренко») та Харківської обласної державної 
адміністрації; медалі («Чарівна сила України», «Почесний 
громадянин Слобожанщини», Професійної пошани ІІ сту
пеня, іменна золота медаль WACS Хорватії, країн Африки 
та Близького Сходу, Асоціації кулінарів Саудівської Ара
вії); Диплом почесного члена Taste Of Pease Jerusalem асо
ціації шефкухарів Ізраїлю (ІСА). Відзначена нагородою 
Світової асоціації співтовариств шефкухарів тощо.

Радченко  
Людмила Олексіївна

Директор Харківського 
торговельно-економічного 
ко леджу КНТЕУ, кандидат 

істо ричних наук, доцент, про-
фесор ХНУ ім. В.Н. Каразіна

В умовах європейського вибору України головною 
метою діяльності навчального закладу є формування 
фахівця з  інноваційним типом мислення й культури, 
з готовністю до професійної діяльності на рівні світових 
стандартів.

Організаційні та структурні зміни, що відбуваються 
у  вищій освіті, спонукають коледж спрямовувати свою 
роботу на забезпечення конкурентоспроможності та від-
повідності своєї освітньої діяльності ліцензійним вимо-
гам до вищих навчальних закладів.

У коледжі під керівництвом Л. О.  Радченко сформо-
вано високопрофесійний колектив викладачів, здатний 
забезпечити суспільство кваліфікованими фахівцями, 
створені комфортні умови для плідної роботи праців-
ників і  студентів, розвивається міжнародне співробіт-

ництво. Все це вивело Харківський торговельно-еконо-
мічний коледж КНТЕУ на позиції лідера в  своїй галузі 
й підтвердило високий рівень української освіти в євро-
пейському культурному просторі.

Основною конкурентною перевагою ХТЕК КНТЕУ є 
його фахівці, переважна більшість яких — науковці, ві-
домі у вітчизняній та світовій практиці, викладачі вищої 
категорії, які постійно оновлюють змістове наповнення 
дисциплін, активно впроваджують нові технології нав-
чання, забезпечуючи тим самим міждисциплінарне вза-
ємозбагачення. Залучення до освітнього процесу спеціа-
лістів-практиків унаочнює перетворення знань у фахову 
компетенцію.

Сьогодні трудовий колектив коледжу налічує 77 педа-
гогів, серед яких 3 доктори та 15 кандидатів наук, а також 
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За період з 2008 р. коледж набув міжнародного визнан-
ня і став дійсним членом Українського кулінарного союзу 
та постійним учасником міжнародних кулінарних конкур-
сів у межах діяльності Всесвітньої асоціації співтовариств 
шеф-кухарів (WACS), де гідно відстоює честь України на 
світовому рівні. Команда викладачів та студентів коледжу 
неодноразово брала участь у  міжнародних гастрономіч-
них фестивалях і конкурсах у Білорусі, Боснії та Герцего-
вині, Іспанії, Молдові, Сербії, Хорватії, Шрі-Ланці, Ізраїлі 
тощо. Високий рівень фахової підготовки підтверджено 
226 медалями, більшість з яких — золоті.

Важливою складовою навчального процесу в  ХТЕК 
КНТЕУ є забезпечення гідними місцями практики, в тому 
числі за кордоном. Спираючись на підтримку Київського 
національного торговельно-економічного університету, 
коледж співпрацює з  кращими підприємствами готель-
но-ресторанної галузі, а  саме інтернаціональною мере-
жею готелів в Греції Grecotel (острови Крит, Кос, Родос, 
Корфу, Пелопоннес). Студенти коледжу також проходять 
практику у закладах Польщі, Італії, Іспанії, Франції тощо.

Крім того, для студентів коледжу постійно прово-
дяться майстер-класи з кулінарної майстерності та рес-
торанного обслуговування, в яких беруть участь провід-
ні кулінари світу: Роман Давід Таубер, ректор Академії 
готельної справи та гастрономії в м. Познань (Польща), 
Томас Андреас Гуглер, майстер-шеф, президент Асоці-
ації шеф-кухарів Саудівської Аравії, континентальний 
директор WACS у  країнах Африки та Близького Сходу, 
Джордже Костіч, почесний президент та засновник Асо-
ціації шеф-кухарів Сербії, член міжнародних Асоціацій 
кухарів Німеччини та Росії, міжнародний суддя WACS, 
Іво Андріч, президент Асоціації кулінарів Сербії, Джон 
Кінселла, член Американської академії кухарів (ААС), 
президент та генеральний директор компанії Smartchefs 
та ін.

У коледжі активно розвивається студентська науко-
ва робота: проводяться прикладні наукові дослідження, 
науково-практичні конференції, круглі столи, олімпіади, 
конкурси наукових робіт та майстер-класи. Крім того, 
студенти під керівництвом викладачів коледжу беруть 
участь у міжвузівських наукових заходах, під час яких де-
монструють високий рівень наукових досліджень у зма-
ганні зі студентами ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

34 викладача вищої категорії, які забезпечують підвищен-
ня якості освітнього процесу та розвиток його наукової 
складової. Викладачами коледжу за останні 5 років було 
опубліковано понад 30 підручників та навчальних посіб-
ників, у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки 
України, а також майже 300 наукових друкованих праць.

Щороку до коледжу для отримання вищої освіти 
вступають випускники загальноосвітніх шкіл та про-
фесійно-технічних училищ, загальна кількість яких по-
стійно збільшується. Так, динаміка кількості абітурієнтів 
коледжу з 2010 до 2015 рр. становить 43%. На сьогодні ко-
ледж здійснює підготовку молодших спеціалістів з ресто-
ранного та туристичного обслуговування, виробництва 
харчової продукції, виробництва хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і  харчових концентратів, фахівців 
зі зберігання, консервування та переробки м’яса, а також 
з фінансів, комерційної діяльності, бухгалтерського облі-
ку та економіки підприємства.

Формуванню випускника коледжу, конкурентного на 
сучасному ринку праці, сприяє участь студентів та ви-
кладачів у міжнародних конкурсах та фестивалях, учас-
никами яких є провідні фахівці з цілого світу.

Континентальний директор країн Африки,  
Ближнього Сходу та Всесвітньої асоціації шеф-кухарів 

(World Association of Chefs Societies — WACS)  
у країнах Африки, Ближнього Сходу та засновник  

Асоціації шефів Саудівської Аравії Томас Андреас Ґуглер  
дає майстер-клас студентам коледжу

Заняття завжди проводяться із використанням  
новітніх інформаційних технологій

Конференції, круглі столи, олімпіади — невід’ємна складова 
наукової роботи коледжу
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Диплом молодшого спеціаліста за останні 5 років 
в ХТЕК КНТЕУ отримали близько 5 тисяч осіб, із яких ди-
плом з відзнакою — 107 студентів коледжу, що стало гідним 
стартом їх професійного життя. При цьому заслуговує ува-
ги той факт, що більшість студентів отримують роботу за 
фахом уже під час виробничих практик. Значна частка ви-
пускників, як правило, продовжує навчання в українських 
ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації або здобуває європейську 
освіту та працює в  готельно-ресторанному та туристич-
ному бізнесі в країнах, відомих своїми традиціями гостин-
ності, таких як Греція, Польща, Франція, Швейцарія та ін. 
Поєднання фундаментальної та професійно-практичної 
підготовки гарантує їм вагомі переваги на ринку праці.

Чимало випускників коледжу вже зробили блискучу 
кар’єру, працюючи на керівних посадах як в комерційних 
підприємствах, так і  в  органах державної влади, вико-
нуючи адміністративну роботу в  готельно-ресторанних 
та торговельно-розважальних комплексах, туристичних 
фірмах, банках і фінансово-кредитних установах, а деякі 
з них заснували власний бізнес. Все це підтверджує, що 
диплом ХТЕК КНТЕУ є надійною платформою для роз-
витку кар’єри.

З метою забезпечення демократичності та прозоро-
сті навчального процесу в  коледжі була створена рада 
студентського самоврядування, яка працює на партнер-
ських умовах як з адміністрацією, так і з колективом сту-
дентів. Щорічно в коледжі проходять зустрічі студентів 
з адміністрацією, під час яких кожен студент може взяти 
участь в обговоренні актуальних питань навчання, побу-
ту та дозвілля.

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ  
здійснює активну міжнародну діяльність. Так, було під-
писано договори про міжнародне співробітництво, 
де партнерами ХТЕК КНТЕУ є такі навчальні закла-
ди готельно-ресторанного та торговельно-економічно-
го профілю: Вища школа готельно-ресторанного бізнесу 
ім. Жана Друана (м. Париж, Франція), Академія готельної 
справи та гастрономії (м. Познань, Польща), KES College 

Команда ХТЕК КНТЕУ на Міжнародному гастрономічному  
фестивалі 6th Edition CULINARY ART EXPO FOOD  

(CAFE 2015), м. Коломбо, Шрі-Ланка

(м. Нікосія, Республіка Кіпр), Мінський 
торговельний коледж (м. Мінськ, Біло-
русь), Національний комерційний ко-
ледж Молдавської економічної академії 
(м. Кишинів, Молдова), Ананда Коледж 
(Коломбо, Шрі-Ланка) а  також Центр 
кулінарного мистецтва «Школа шокола-
ду» (м. Москва, Росія), Асоціація куліна-
рів Узбекистану; відновлена співпраця 
з Технологічним коледжем (м. Цинцин-
наті, США).

У коледжі створені всі умови не тіль-
ки для отримання професійних знань, 
а  й для цікавого дозвілля, розвитку 
особистості, розкриття талантів і  твор-
чих здібностей студентів та заняття 
спортом. Упродовж навчального року 
відбувається велика кількість культур-
но-масових заходів: брейн-ринги та ін-
телектуальні ігри, концерти художньої 
самодіяльності, фотоконкурси, тематич-

ні тижні, екскурсії тощо. Студенти беруть активну участь 
у благодійних акціях та волонтерських заходах, культур-
них програмах, спортивних змаганнях та марафонах.

Гордістю ХТЕК КНТЕУ є його студенти та викладачі, 
які мають почесні нагороди та відзнаки у  науці, мисте-
цтві та спорті, а саме: дипломи лауреата І та ІІ ступеня на 
ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Родник 
талантов», (проект «Творчий шанс», номінації «Художнє 
слово» та «Естрадний вокал»); 2 місце у конкурсі «Від миру 
в родині — до миру в Україні!» (Всеукраїнська акція «16 
днів проти насильства» під егідою Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради); диплом 
лауреата Всеукраїнського конкурсу наукових робіт моло-
дих дослідників історії України «Жінки України у Другій 
світовій війні: історія, пам’ять, репрезентації»; почесна 
грамота та Кубок переможця міського конкурсу «Молода 
людина року — 2014»; 1 місце та кубок Гран-прі в абсолют-
ній першості з декатлону на Всеукраїнському фізкультур-
но-реабілітаційному заході для молоді з особливими по-
требами «Вітрила надії»; 3 місце у чемпіонаті з фехтування 
у складі параолімпійської команди міста Харкова та ін.

Нагороди ХТЕК КНТЕУ, отримані на міжнародних конкурсах  
професійної майстерності
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Динаміка розвитку Коломийського економіко-право-
вого коледжу КНТЕУ, постійні інновації і творчий пошук 
у  навчально-виховному процесі, органічне поєднання 
освіти, науки і виховання забезпечило гідне місце коле-
джу серед вищих навчальних закладів освіти І–ІІ рівнів 
акредитації.

Від часу заснування коледж очолювала кандидат іс-
торичних наук, заслужений працівник освіти України 
Л. В.  Гарарук. У травні 2015 р. директором навчального 
закладу призначено доктора політичних наук Гарата Ро-
мана Михайловича.

Одним із головних завдань діяльності навчального 
закладу є інтегрування до світового освітнього просто-
ру в рамках Болонської декларації. З цією метою коледж 
з 2007 р. перейшов на підготовку молодших спеціалістів. 
У травні 2008 р. було завершено ліцензування нових спе-
ціальностей: «Організація обслуговування в готелях» та 
«Організація обслуговування в  закладах ресторанного 
господарства і торгівлі», а в 2012 р. ліцензовано спеціаль-
ність «Товарознавство та комерційна діяльність» за ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Коломийський економіко-правовий коледж (КЕПК) 
належить до державних закладів освіти на При-
карпатті. Створенню його як структурного під-

розділу Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету передували відповідні нормативні 
документи — лист Кабінету Міністрів України № 1078/33 
від 28 травня 1996 р. та наказ Міністерства освіти Украї-
ни № 214 від 19 червня 1996 р.

Місцем розташування нового навчального закладу 
стали орендовані площі в  приміщенні Коломийського 
ВПУ № 17. Перший навчальний рік розпочався 1  жовт-
ня 1996 р. з кількістю студентів 300 осіб. Було відкрито 
спеціальності «Економіка підприємства», «Бухгалтер-
ський облік і аудит», «Менеджмент невиробничої сфери», 
«Правознавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«молодший спеціаліст», «бакалавр».

У жовтні 1997 р. за підтримки університету для коле-
джу було придбано приміщення колишнього адміністра-
тивного корпусу заводу «Коломиясільмаш», і  наступні 
роки проводився процес освоєння приміщення, добудо-
ви та розвитку.

КОЛОМИЙСЬКИЙ  
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ
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Нині коледж забезпечує освітою студентів різних 
областей України: Івано-Франківської, Чернівецької, За-
карпатської, Волинської, Тернопільської, Житомирської, 
Одеської та ін. Молодь опановує нові спеціальності на 
відділеннях обліку та фінансів, правознавства, менедж-
менту готельно-ресторанної діяльності.

Освітній процес КЕПК КНТЕУ забезпечують 79 ви-
кладачів: 10 викладачів-сумісників та 69 штатних пра-
цівників. Серед них — 1 доктор наук, 7 кандидатів наук, 
43 викладачі вищої категорії, 16 викладачів-методистів. 
За період існування коледжу 15 викладачів здобули на-
уковий ступінь кандидата наук, 2 викладачів — доктора 
наук. Деякі з них перейшли працювати до навчальних за-
кладів І–ІІІ рівнів акредитації. Коледж має відзнаку від-
повідно до атестаційного свідоцтва про надання повної 
загальної середньої освіти.

Одним із важливих засобів підвищення якості і вихо-
вання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній 
діяльності новітні досягнення науково-технічного і  куль-
турного прогресу, є науково-дослідницька діяльність. Що-
року в коледжі проводяться олімпіади з фахових дисциплін, 
студентські теоретичні та науково-практичні конференції. 
Студенти коледжу є активними учасниками Міжнародного 
конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Все-
української олімпіади з основ математики, Всеукраїнської 
універсіади з іноземної мови, Міжнародного конкурсу з ак-
туальних питань менеджменту туристичної індустрії, Все-
українського конкурсу «Молода економіка» тощо, на яких 
займали призові місця та отримували грамоти.

Кращі студенти коледжу були відзначені іменними 
стипендіями Верховної Ради України та стипендіями 
Президента України. Серед них студенти відділення пра-
вознавства: Л.  Сергійчук  — 2012–2013 навчальний рік, 

Л. Витрикуш — 2013–2014 навчальний рік, Д. Слижук — 
2014–2015 навчальний рік; студент відділення обліку та 
фінансів М. Матейчук — 2014–2015 навчальний рік.

Активним учасником навчального процесу, спрямо-
ваного на формування у  студентів громадянської свідо-
мості, сприяння інтелектуальному розвитку особистості, 
прагнення до постійного професійного росту є бібліотека 
коледжу. Так, постійно поповнюється бібліотечний фонд, 
використовуються різноманітні форми культурно-про-
світницької роботи: бесіди, презентації, огляди, семінари, 
літературно-мистецькі зустрічі та ін. Особливо важливою 
складовою роботи є виставкова діяльність. На сьогодніш-
ній день у фонді бібліотеки налічується 46 815 примірни-
ків видань та 39 найменувань періодики. Бібліотека коле-
джу незмінно займає І місце на обласному огляді-конкурсі 
бібліотек ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації та ПТНЗ.

З метою удосконалення нормативного забезпечення 
практичної підготовки студентів, забезпечення якості 
вищої освіти згідно з  новою редакцією Положення про 
проведення практики студентів КНТЕУ від 31  жовтня 
2014 р., рішенням педагогічної ради коледжу від 7 листо-
пада 2014 р. введено в дію нову редакцію Положення про 
проведення практики студентів. Створений та постійно 
оновлюється банк потенційних роботодавців (підпри-
ємств, установ, організацій). Регулярно здійснюється 
робота щодо добору базових підприємств і заключення 
договорів для проходження виробничої практики.

Вже укладено 47 довготермінових договорів з  під-
приємствами, установами, організаціями про проход-
ження виробничої практики студентами всіх спеціаль-
ностей в межах Прикарпаття, Вінницької, Закарпатської, 
Львівської та Тернопільської областей. У  зв’язку з  цим, 
до складу комісії із захисту звітів залучаються фахівці 

Народився 10  вересня 1969 р. у  м. Ко
ломия ІваноФранківської області. Здо
був дві вищих освіти: історичну у  Чер
нівецькому державному університеті 
ім. Ю.  Федьковича та юридичну в  Львів
ському національному університеті іме
ні Івана Франка. У 1995 р. розпочав тру
дове становлення на посаді викладача 
історії Коломийської загальноосвітньої 
школи № 6. Із Коломийським коледжем 
КНТЕУ робота пов’язана з 1996 р. У цьо
му закладі Роман Михайлович спершу 
пройшов становлення як викладач істо
рії та філософії, згодом  — завідувач за
очного відділення, заступник директора 
з навчальновиробничої роботи. У 2002 р. 
завідував відділенням правознавства, 
з  2003 до 2006  рр.  — заочним, а  з  2007 до 
2015 рр. — відділенням правознавства Ко
ломийського економікоправового коледжу 
КНТЕУ. З  29  травня 2015 р. Р. М.  Гарат 
призначений директором Коломийського 
економікоправового коледжу КНТЕУ.

У межах наукових досліджень вивчає 
політичні проблеми міжнародних систем 
та глобального розвитку, у навчальноме
тодичній роботі займається впровад
женням у навчальний процес інноваційних 
методів і  технологій навчання. Автор 
2  монографій та понад 40 наукових ста
тей.

За сумісництвом Роман Михайлович 
працював викладачем кафедри еконо
мічної теорії Чернівецького торговель
ноекономічного інституту КНТЕУ, 
інспектором Коломийського навчаль
ноконсультативного центру Чернівець
кого торговельноекономічного інститу
ту КНТЕУ, з 2014 р. є професором кафедри 
політології Прикарпатського національ
ного університету імені Василя Стефани
ка, член товариства «Просвіта» м. Коло
миї.

Життєве кредо Р. М.  Гарата  — само
віддано служити людям та своїй справі.

Гарат
Роман Михайлович

Директор Коломийського 
економіко-правового коледжу 

КНТЕУ, професор кафедри 
політології Прикарпатського 
національного університету 

імені Василя Стефаника, 
доктор політичних наук, кан-

дидат історичних наук
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відповідних підприємств, організацій, установ з  метою 
якісної оцінки практичних знань і  навичок та майбут-
нього працевлаштування студентів.

З 2013 р. коледж співпрацює з  Академією готельного 
бізнесу та громадського харчування (м. Познань, Поль-
ща), де продовжують навчання 14 випускників коледжу 
відділення менеджменту готельно-ресторанної діяльності. 
Удосконаленню практичних навичок та успішному пра-
цевлаштування в майбутньому студентам коледжу сприяє 
нова форма захисту звітів виробничої практики, запрова-
джена в коледжі — захист відбувається іноземною мовою.

У 2005 р. у  стінах коледжу було відкрито Центр на-
вчально-виробничого тренінгу, основним завданням 
якого є організація проходження навчальної практики 
з  фаху студентів спеціальностей «Готельне обслугову-
вання», «Ресторанне обслуговування», «Товарознавство 
та комерційна діяльність», «Правознавство», «Фінанси 
і кредит», «Бухгалтерський облік» освітньо-кваліфікацій-
ного рівня «молодший спеціаліст». На базі віртуального 
підприємства коледжу створені структурні підрозділи, 
в яких організовуються тренінги з фаху. Налагодженню 
тісної співпраці з  роботодавцями та допомозі студен-
там і випускникам коледжу у працевлаштуванні сприяє 
Центр розвитку кар’єри.

З метою підвищення якості підготовки майбутніх спе-
ціалістів створено нові навчальні кабінети та лабораторії, 
реорганізовано кабінет екології та охорони праці, онов-
лено інформаційно-навчальні стенди. У кабінеті менедж-
менту та маркетингу створено робоче місце менедже-

ра-маркетолога, використовуються комп’ютерні програми 
«Парус-маркетинг», «Парус-менеджмент», «Колоквіум+».

Для забезпечення якості підготовки фахівців спе-
ціальності «Готельне обслуговування» лабораторію 
«Готель» реорганізовано та розділено на навчальну та 
практичну зони. Студенти спеціальності «Ресторанне 
обслуговування» мають можливість працювати в  до-
укомплектованій спеціалізованій лабораторії «Техноло-
гії приготування їжі» з  найсучаснішим обладнанням та 
удосконалювати знання про харчову цінність сировини, 
способи обробки харчових продуктів, про напрямки 
і стилі етнічних кухонь.

Спеціалізований навчальний кабінет «Товарознав-
ства» отримав більшу кількість товарних взірців, ство-
рена база основних державних нормативно-правових 
документів, виділена зона лабораторії «Магазин». Нав-
чально-методичне забезпечення та матеріально-технічна 
база кабінету дають можливість якісно проводити нав-
чальну практику.

Кабінет «Захисту Вітчизни» обладнано стендами 
відповідно до програми дисципліни «Захист Вітчизни» 
та експозицією з  військово-патріотичного виховання, 
прид бано зразки навчальної зброї АК-74, РПГ, навчаль-
них гранат Ф-1 та РГД. Кабінет «Історії України» укомп-
лектовано системами NETBOOK (13 штук), що дає мож-
ливість студентам використовувати Інтернет під час 
занять та самостійної роботи безпосередньо на заняттях.

Заходи організаційно-виховної роботи спрямовані на 
подальше формування у молоді національної свідомості, 

У читальному залі бібліотеки коледжу Переможці конкурсу «Від студента до професіонала»

Випускники коледжу — студенти Академії готельного бізнесу 
та громадського харчування (м. Познань, Польща)

Студенти спеціальності «Ресторанне обслуговування»  
набувають навичок у спеціалізованій лабораторії  

«Технології приготування їжі»
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почуття патріотизму, бажання брати участь у розбудові 
держави, створення умов для набуття ними соціального 
досвіду, професіоналізму, високої мотивації праці та за-
лучення до управління студентським життям.

У коледжі активно працює студентське самовряду-
вання, діяльність якого безпосередньо впливає на життя 
навчального закладу. Представники ради студентсько-
го самоврядування беруть участь у  роботі педагогічної 
ради коледжу, конференції трудового колективу, ради 
з організаційно-виховної роботи, стипендіальної комісії. 
Студенти КЕПК КНТЕУ не залишаються осторонь по-
дій, які мають місце в  Україні, та організовують заходи 
на підтримку учасників АТО: благодійний захід «Одвіч-
на слава нашим патріотам! Одвічна пам’ять доблесним 
синам!»; акція «Зігрій воїна», під час якої було зібрано 
понад 40 тис. грн, на ці кошти закуплено форму і теплі 
речі для бійців 80-ї аеромобільної бригади, в якій воюють 
випускники коледжу; надано матеріальну підтримку для 
лікування пораненого батька студентки коледжу, бійця 
128-ї бригади Олександра Жилака.

Молодь коледжу бере активну участь у загальномісь-
ких та всеукраїнських благодійних акціях. Доброю тра-
дицією стало у передсвятковий час дбати про подарунки 
для літніх та самотніх людей, допомагати їм по господар-
ству, проводити для них святкові концерти. Учасники ху-
дожньої самодіяльності виступають з Різдвяною програ-
мою перед людьми, які відбувають покарання у  місцях 
позбавлення волі. Такі заходи відіграють важливу роль 
у морально-правовому вихованні.

З метою формування у студентів естетичних смаків, які 
ґрунтуються на українських народних традиціях та кра-
щих надбаннях світової культури, в коледжі активно про-
водиться робота гуртка художньої самодіяльності, члени 
якого брали участь у концертах, фестивалях, оглядах-кон-
курсах серед навчальних закладів м. Коломиї та серед ВНЗ 
І–ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області. За під-
сумками обласного конкурсу театрів фольклору та драма-
тичних колективів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Івано-Фран-
ківської області Коломийський економіко-правовий 
коледж посів І  місце за постановку театрального дійства 
«Одвічна слава нашим патріотам! Одвічна пам’ять доблес-
ним синам!». Колектив ансамблю «Прикарпатські візерун-
ки» захистив звання «Зразковий ансамбль пісні і танцю».

Цікава робота проводиться в гуртках і клубах за ін-
тересами. Серед них — клуб інтелектуальних ігор, КВК, 
літературна студія, «Первоцвіт», «Патріот», «Аргонавти».

У рамках державної програми «Пропаганда України 
за кордоном» інформаційно-видавничий центр «Діловий 
партнер» під патронатом Міністерства закордонних справ 
України, Міністерства освіти і науки України, Торгово-про-
мислової палати України, Асоціації міст України і громад 
у четвертій книзі із серії «Діловий імідж України. Здобутки. 
Досвід. Визнання» Коломийський економіко-правовий ко-
ледж КНТЕУ за результатами своєї діяльності удостоєний 
престижної нагороди «Визнання року — 2007» та нагоро-
джений почесним дипломом за професійну діяльність, ін-
телектуальний потенціал, значний внесок у розбудову та 
формування привабливого міжнародного іміджу України.

Команда з волейболу — переможці міських змагань
Благодійний концерт на підтримку учасників АТО  

від художньої самодіяльності коледжу

Флешмоб «Україна єдина»
Учасники зразкового ансамблю пісні і танцю  

«Прикарпатські візерунки»
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школі діяли фахові курси для дорослих, на яких навча-
ли машинопису, стенографії, товарознавству. Дирекція, 
в свою чергу, сприяла працевлаштуванню найбільш ста-
ранних у торговельній науці випускників.

Підготовка фахівців не припинялася і в період угор-
ської окупації Закарпатського краю в 1939–1944 рр. З часу 
звільнення Закарпаття від іноземної окупації (жовтень 
1944 р.) та його возз’єднання з Україною (червень 1945 р.) 
для закладу почався новий період  — у  грудні 1945 р. 
Ужгородський технікум радянської торгівлі стає першим 
середнім спеціальним навчальним закладом наймолод-
шої області Радянської України. Навчання і  виховання 
152 учнів здійснювали 8 викладачів.

З 1945 по 1961 рр. директором технікуму працював 
С. І.  Петрус, у  1961–1988 рр. навчальним закладом ке-
рував І. М.  Андришин. Технікум готував кадри нового 
типу — товарознавців продовольчих товарів та бухгал-
терів, у 1953 р. розпочато підготовку товарознавців не-
продовольчих товарів, з  1963 р.  — техніків-технологів 

Перша сторінка історії навчального закладу була 
перегорнута в 1915 р. Тоді, за часів Австро-Угор-
щини в Ужгороді розпочала роботу перша Ужго-

родська торговельна школа, яка заклала основи традицій 
підготовки фахівців торговельної справи в  Закарпатті. 
З 1923 по 1925 рр. заклад працював як Державна руська 
торговельна академія під керівництвом відомого освіт-
нього і політичного діяча краю Августина Штефана.

У 1925 р. Ужгородське руське відділення об’єднало-
ся з аналогічним угорським закладом, що був відкритий 
у м. Мукачеві, і в результаті утворилася Мукачівська тор-
говельна академія. В Ужгороді заклад продовжив діяль-
ність як торговельна школа.

Талановитій і  прогресивній молоді здійснювалося 
викладання таких дисциплін як «Торговельна наука», 
«Товарознавство», «Купецькі рахунки», «Торговельна ко-
респонденція», «Стенографія», «Діловодство», «Машино-
пис», «Математика», «Історія», «Географія», руська, чесь-
ка та інші іноземні мови. При Ужгородській торговельній 

УЖГОРОДСЬКИЙ  
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Навчальний корпус № 1 Ужгородського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
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громадського харчування. З  метою залучення до нав-
чання і  поглиблення знань працюючих без відриву від 
виробництва в  технікумі було відкрито заочну форму 
навчання.

Упродовж 1988–2013 рр. директором технікуму пра-
цював П. П. Гаврилко, кандидат економічних наук, про-
фесор, заслужений працівник народної освіти України, 
почесний працівник туризму України, член-кореспон-
дент Академії економічних наук України, член Всесвіт-
ньої організації навчальних закладів готельно-ресторан-
ного бізнесу «ЕUНОFА», академік Української академії 
наук.

У 2012 р. відбулася реорганізація Ужгородського 
комерційного технікуму в  Ужгородський торговель-
но-економічний коледж — шляхом приєднання його до 
Київського національного торговельно-економічного 

університету як відокремленого структурного підрозді-
лу. Директором коледжу призначено Л. І. Павлюк.

На сучасному етапі коледж здійснює підготовку мо-
лодших спеціалістів з 7 спеціальностей: «Бухгалтерський 
облік», «Фінанси і  кредит», «Оціночна діяльність», «То-
варознавство та комерційна діяльність», «Виробництво 
харчової продукції», «Готельне обслуговування», «Турис-
тичне обслуговування».

Навчально-виховний процес забезпечують 107 педа-
гогічних працівників, 5 педагогів мають науковий сту-
пінь кандидата наук, 4 є пошукачами, педагогічне звання 
викладача-методиста присвоєно 16 педагогам, 44 мають 
кваліфікаційну категорію спеціаліста вищої категорії. На 
сьогодні впевнено можна стверджувати, що педагогіч-
ний колектив закладу — це викладачі-однодумці, сплав 
досвідчених та молодих, талановитих і  перспективних 

Народилася 2  лютого 1969 р. у  с. Ду
бринич Перечинського району Закарпат
ської області. У 1986 р. стала студенткою 
Ужгородського державного університету, 
обравши математичний факультет. 
Друга вища освіта  — Тернопільський на
ціональний економічний університет, фа
культет фінансів і кредиту.

Трудовий шлях Лариса Іванівна роз
почала в  Ужгородському комерційному 
технікумі, який і  визначив її подальше 
професійне становлення на багато ро
ків уперед: 1991–1993 рр. — лаборант та 
викладачсумісник, 1994–1999 рр.  — ви
хователь студентського гуртожитку, 
2000–2011 рр.  — викладач інформатики, 
2012 р. — заступник директора техніку
му з навчальної роботи.

У 2013 р. очолила Ужгородський торго
вельноекономічний коледж КНТЕУ. Основними напряма
ми діяльності Л. І. Павлюк як директора навчального за
кладу та як науковця є провадження новітніх технологій 
навчання, комп’ютеризація навчального процесу, вдоско

налення форм і  методів практичної під
готовки студентів, зміцнення співпраці 
з  торговельними закладами Словаччини, 
Угорщини, Польщі, оновлення навчаль
нометодичного та матеріального облад
нання, розвиток студентського самовря
дування.

На сьогодні Лариса Іванівна  — здобу
вач кафедри «Економіка підприємства», 
працює над темою «Механізм регулятор
ної політики розвитку внутрішнього рин
ку регіону». Завершила роботу зі створен
ня електронного посібника «Самостійне 
вивчення Microsoft Excel», є автором ме
тодичного посібника «Технологія ство
рення електронних посібників». Упродовж 
2005–2013 рр. очолювала Первинну проф
спілкову організацію коледжу.

У 2005 р. Л. І. Павлюк була нагородже
на почесною грамотою МОН України.

Улюблений вислів — «студент і викладач — це голов
на рушійна сила освіти, а освітній процес — це виховання 
майбутнього громадянина держави».

Павлюк  
Лариса Іванівна

Директор Ужгородського 
торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ

Найкращий результат Василя Галаша, Сергія Лещака та 
Марини Гутлер Практичне заняття з дисципліни «Барна справа»
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педагогів, які продовжують примножувати традиції до-
свідчених колег попередніх років.

Напрацювання педагогічного колективу свідчать про 
те, що заклад в третьому тисячолітті впевнено рухається 
вперед: впроваджуються інноваційні технології, викла-
дачами застосовуються новітні методики навчання, зорі-
єнтовані на активізацію навчальної діяльності студентів. 
На заняттях викладачі широко застосовують ділові ігри, 
різні типи семінарів, інтерактивні технології, ситуатив-
не моделювання для розв’язання студентами складних 
проблем та виробничих ситуацій. Діагностика рівня нав-
ченості проводиться через атестацію, заліки, іспити та 

заміри залишкових знань методом застосування тестів 
різної складності.

Засвоєнню фахових теоретичних знань сприяють 
практичні заняття. Основне завдання їх полягає в уточ-
ненні та поглибленні теоретичних знань, формуванні 
інтелектуальних вмінь, навичок планувати і аналізувати 
свої дії, узагальнювати, опановувати навички професій-
ної діяльності.

Єдність навчального та виховного процесу  — 
невід’єм ний пріоритетний принцип діяльності педаго-
гічного колективу коледжу. Головним завданням є фор-
мування в  студентів національної свідомості, мовної, 

Практичне заняття з дисципліни «Технологія виробництва харчової продукції»

Вишукані страви студента Сергія Лещака Смачна «Говерла» від Марка Мельниченка
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правової та екологічної культури, бажання працювати 
задля своєї країни, готовності до її захисту і збереження 
її Соборності. Добрим демократичним здобутком можна 
вважати діяльність студентського самоврядування, яке 
співпрацює з  педагогічним колективом, започаткувало 
роботу об’єднання «Молодь ХХІ ст. — проти насилля, за 
здоровий спосіб життя». Своєрідним літописом життя 
закладу стала студентська молодіжна газета «Дукат».

Важливою складовою студентського життя є фізичне 
виховання та спортивно-масова робота, про що свідчать 
досягнення студентів. Так, М. Офіцинський — дворазо-
вий чемпіон України (2014–2015) з класичного пауерліф-

тингу, А.-М. Чундак — учасниця зимових Олімпійських 
ігор — 2014 в Сочі.

Невід’ємною і важливою складовою роботи Ужгород-
ського торговельно-економічного коледжу є налагоджен-
ня співпраці з навчальними закладами Європи. У їх чис-
лі  — Шкільний комплекс господарсько-економічних 
послуг ім. К. Віткевича (Польща), Готельна академія м. Гу-
менне (Словаччина), Готельна академія м. Пряшів (Сло-
ваччина), Об’єднана торговельно-готельна академія 
м. Свіднік (Словаччина), Торговельна школа м. Ніредьга-
за (Угорщина), Середня спеціальна школа торгівлі і по-
слуг м. Пряшів (Словаччина).

Практичне заняття з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку»

Студенти Ужгородського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ підкорюють Європу
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Наказом Міністерства торгівлі УРСР від 18  січня 
1964  р. № 26 на базі товарознавчого і  бухгалтерського 
відділів Київського технікуму радянської торгівлі та Ки-
ївської школи кулінарного учнівства було організовано 
Технікум радянської торгівлі зі спеціальностями: «Това-
рознавство промислових товарів», «Товарознавство про-
довольчих товарів», «Бухгалтерський облік у  торгівлі», 
«Художнє оформлення» зі спеціальністю «Декоративне 
оформлення». Після реорганізації, 1 лютого 1964 р., тех-
нікум отримав нове, щойно збудоване приміщення на 
вул. Львівській, буд. 2/4, де знаходиться і до теперішнього 
часу.

За роки існування навчальний заклад декілька разів 
змінював свою назву: від Київського торгового коледжу до 
Київського комерційного коледжу, згодом — Київського 

Один із найвідоміших вищих навчальних закладів 
України з  підготовки молодших спеціалістів га-
лузей знань «Економіка та підприємництво» та 

«Сфера обслуговування». Історія розвитку закладу роз-
починається з 1 квітня 1957 р., часу існування Київсько-
го заочного технікуму радянської торгівлі. За наказом 
Міністерства торгівлі УРСР від 9  серпня 1958 р. № 236 
заклад було реорганізовано в Київський технікум радян-
ської торгівлі з  денною та заочною формами навчання. 
Перший набір студентів було здійснено на спеціальності 
«Технологія готування їжі», «Товарознавство промис-
лових товарів», «Товарознавство продовольчих товарів» 
і  «Бухгалтерський облік у радянській торгівлі». На ден-
ний відділ зараховано 240 осіб, на заочний  — 300 осіб. 
Технікум розташовувався по вул. Чигоріна.

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
(м. КИЇВ)

Торговельно-екномічний коледж КНТЕУ
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Народився 3  березня 1975 р. у  Києві. 
З 1990 по 1995 рр. навчався в Педагогічному 
коледжі при Київському університеті іме
ні Тараса Шевченка за спеціальністю «По
чаткове навчання», здобув кваліфікацію 
вчителя початкових класів. У 1999 р. здо
був кваліфікацію юриста за спеціальністю 
«Правознавство» в Київському інституті 
внутрішніх справ при Національній акаде
мії внутрішніх справ України. Одночасно, 
з  1995 по 1999 рр. О. В.  Олійник нав чався 
в  Київському державному лінгвістичному 
університеті за спеціальністю «Мова та 
література (англійська мова)», здобув 
кваліфікацію філолога, викладача англій
ської мови та зарубіжної літератури.

У 2006 р. захистив кандидатську ди
сертацію на тему «Організаційноправо
ві засади захисту інформаційних ресурсів 
України». У 2013 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Інформаційна безпека України: доктрина адміні
стративноправового регулювання».

Трудове становлення розпочав у вересні 1997 р. на по
саді юрисконсульта Міжрегіонального центру по підго
товці та перепідготовці спеціалістів автосервісу. З 2000 
до 2003 рр. О. В. Олійник — помічник представника Вер
ховної Ради України  — заступника Генерального секре

таря Ради Міжпарламентської Асамблеї 
Державучасників СНД.

Подальше професійне зростання Олег 
Вікторович пройшов на посадах голов
ного консультанта Відділу забезпечення 
діяльності Уповноваженого України з  пи
тань СНД Секретаріату Адміністрації 
Президента України (2004), заступника 
директора з  маркетингу Київського про
ектноконструкторського бюро автома
тизованих систем управління Державного 
комітету промислової політики України 
(2004–2005). З 2005 до 2009 рр. — началь
ник відділу організаційноаналітичного 
забезпечення роботи керівництва, за
ступник директора департаменту робо
ти з кадрами вищої школи та державної 
служби  — начальник відділу керівних ка
дрів Міністерства освіти і науки України. 

У 2009–2014 р. працював головним консультантом відділу 
моніторингу та ефективності законодавства Інститу
ту законодавства Верховної Ради України. З 2014 р. Олег 
Вікторович Олійник очолює Торговельноекономічний ко
ледж КНТЕУ.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України» та почесною грамотою Національної служби по
середництва і примирення.

Олійник  
Олег Вікторович

Директор Торговельно-еко-
номічного коледжу КНТЕУ, 

доктор юридичних наук

Трудовий колектив ТЕК КНТЕУ
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торгово-економічного коледжу та, врешті, Торговель-
но-економічного коледжу Київського національного тор-
говельно-економічного університету (ТЕК КНТЕУ).

Період існування навчального закладу ознаменова-
ний підготовкою понад 25 000 фахівців, які успішно пра-
цюють на підприємствах і  в  організаціях різних форм 
власності та господарювання. За роки діяльності коледж 
став одним із провідних вищих навчальних закладів 
України з підготовки компетентних фахівців.

Вагомий внесок у  становлення, розвиток та процві-
тання навчального закладу зробили його керівники. 
Директорами коледжу в  різні періоди були мудрі на-
ставники, творчі особистості справжні фахівці своєї 
справи: О. П.  Колчигін, перший директор (1958–1959), 
О. С.  Гордієнко (1959–1964), А. С.  Турова (1964–1970), 
І. К. Задорожний (1972–1975), В. І. Сідоріна (1975–2003), 

Л. М. Греченкова (2003–2014). З липня 2014 р. директором 
коледжу є О. В. Олійник. Під його керівництвом проведе-
на низка реформаторських змін щодо оновлення матері-
ально-технічної бази навчального закладу, управлінської 
діяльності, посилення наукової роботи серед викладачів 
з  науковими ступенями, аспірантами. Вагомий внесок 
у справу підготовки фахівців та виховання студентської 
молоді вносять організатори та керівники навчально-ви-
ховного процесу — заступники директора коледжу.

За період перебування у  структурі університету 
в  коледжі відбулись значні позитивні зміни в  навчаль-
но-методичній, виховній та кадровій роботі. В  основу 
діяльності ТЕК КНТЕУ покладено творчий педагогічний 
потенціал викладачів університету та коледжу. Підготов-
ка фахівців здійснюється на підґрунті міждисциплінар-
них зв’язків з кафедрами КНТЕУ. Викладання дисциплін 

Посвята у першоркурсники Родинне свято «Коледж — наш дім»

Свято вишиванки
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забезпечують 91 викладач, з них 43% — викладачі вищої 
категорії. Для викладання дисциплін також залучаються 
науково-педагогічні працівники КНТЕУ, така співпраця 
дозволяє студентам в майбутньому швидше адаптувати-
ся до навчального процесу в університеті.

Колектив коледжу працює у тісній взаємодії з ректо-
ратом, структурними підрозділами університету  — це 
єдина згуртована команда педагогів, практиків та сту-
дентів, у якій на першому місці стоять знання і творчість, 
вибагливість та професіоналізм, чуйність та індивідуаль-
ний підхід.

Дев’ятого серпня 2013 р. коледж відсвяткував 55-ту 
річницю з  дня заснування. ТЕК КНТЕУ завжди крокує 
в ногу з часом і сучасними вимогами суспільства, відкри-
ваючи нові спеціальності, і забезпечує підготовку конку-
рентоспроможних фахівців.

На сьогодні підготовка фахівців за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється за 
десятьма спеціальностями: «Товарознавство та комерцій-
на діяльність», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і  кре-
дит», «Маркетингова діяльність», «Оціночна діяльність», 
«Інформаційна діяльність підприємства», «Комп’ютерна 
обробка текстової, графічної та образної інформації», 
«Ресторанне обслуговування», «Туристичне обслугову-
вання», «Готельне обслуговування». Коледж був і  зали-
шається не лише місцем здобуття знань, а  й осередком 
культурного та професійного становлення особистості.

З роками змінюються покоління студентів і  викла-
дачів, однак незмінними залишаються високий творчий 
потенціал педагогічного колективу, прагнення студентів 
до навчання, партнерські взаємини «викладач  — сту-
дент», гордість за свій навчальний заклад.

Керівництво коледжу Спортивне свято «День здоров’я»

Змагання зі спортивного багатоборства
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Навчальний заклад з  багаторічною історією, яка 
сприяла становленню традицій для навчання та 
виховання студентів. Кожен навчальний семестр 

у  Житомирському торговельно-економічному коледжі 
Київського національного торговельно-економічного 
університету (ЖТЕК КНТЕУ) є продуктивним поступом 
для інтелектуального, наукового та культурного розвит-
ку здобувачів освітніх послуг. Реалізуватися як фахівець, 
успішно навчатися, вести здоровий спосіб життя, інте-
лектуально розвиватися і  віднайти, нарешті, свою осо-
бистісну нішу реалізації студентська молодь має можли-
вість у стінах навчального закладу.

Поступ навчального закладу почався з 1962 р., коли на 
базі школи торгово-кулінарного учнівства було відкрито 
Житомирський технікум радянської торгівлі. З 1991 р. — 
Житомирський комерційний технікум, з 2011 р. — ДВНЗ 
«Житомирський коледж ресторанно-туристичного біз-
несу та торгівлі». У  грудні 2012 р. коледж увійшов до 
структури Київського національного торговельно-еко-
номічного університету і в динамічних умовах сьогоден-
ня продовжує здійснювати успішну освітню діяльність.

Чітка стратегія роботи коледжу простежується в усіх 
формах організації навчально-виховного процесу, яка 
відповідає обраній меті: «Провадження освітньої діяль-
ності шляхом інновацій та забезпечення творчої реалі-
зації учасників освітнього процесу». Нині навчальний 
процес закладу забезпечують 60 педагогічних працівни-

ків, в тому числі 1 заслужений працівник освіти України, 
7 відмінників освіти України, 9 викладачів-методистів. 
Також у коледжі працюють 14 випускників навчального 
закладу, які мають фахову вищу освіту. До навчального 
процесу залучено 5 кандидатів наук.

На сьогодні колектив коледжу пишається якісною ро-
ботою викладачів та майстрів виробничого навчання се-
ред яких: М. Л. Світлична, В. В. Вaсиленко, Л. Д.  Галайчук, 
А. С.  Григор’єва, Т. А.  Осмоловська, Н. Л.  Щерба, Л. С.  Ка-
реліна, Л. Г.  Ольшевська, Н. П.  Герасимчук, О. Ф.  Мельник, 
І. О. Шумовська, Н. В. Степанчук, Т. В. Джигирей, С. В. Кон-
дратюк, В. В.  Трухан, П. А.  Прушківська, Н. А.  Хит рич, 
Н. Ф.  Яценко, Д. В.  Ступаков. Педагогічний склад здійснює 
постійний моніторинг якості навчального процесу, стежить 
за наданням психологічного супроводу студентам, які його 
потребують. Налагоджено співпрацю з батьківською грома-
дою коледжу, відновлено роботу батьківського педагогічного 
лекторію, забезпечуються соціальний захист студентів-сиріт.

З метою підвищення якості освіти постійно розширю-
ються бази практики коледжу, в яких використовуються су-
часні новітні технології виробництва. На сьогодні укладено 
договори з  підприємствами ресторанного господарства, 
торгівлі, туристичних фірм, готельного господарства та ор-
ганів юстиції міста, серед яких: 12 ресторанів та кафе, 9 мар-
кетів, 7 туристичних представництв; ТОВ  «Альянс-Мар-
кет», ТОВ «ПАККО-Холдинг», ДП  «Фуршет-Центр»; 
Державна податкова інспекція м.  Житомир, Богунський 

ЖИТОМИРСЬКИЙ  
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Житомирський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
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районний суд м. Житомир, Корольовський районний суд 
м. Житомир, Житомирський районний суд, Головне управ-
ління юстиції у Житомирській області, ПАТ «Укртелеком» 
м. Житомир, Головне управління пенсійного фонду Укра-
їни в Житомирській області, Апеляційний суд Житомир-
ської області, ТУ  ДСА України в  Житомирській області, 
готельне господарство «Житомир», дочірнє підприємство 
«Житловик», КП міської ради, агентство з управління май-
ном, ТОВ «Житомирземлепроект».

Підтримуючи репутаційний ресурс навчального закла-
ду, нині на підприємствах, які є базами практики коледжу, 
на різних посадах працюють 1200 випускників. Навчальний 
заклад гідно представляють: О. В. Мосюрова — начальник 
управління експертизи та сертифікації Житомирської тор-
гово-промислової палати, В. П. Волуйко — директор марке-
ту «Квартал», О. М. Герасимчук — директор магазину «ЖЛ», 
Н. О. Бондарчук — директор маркету «ЕКО», Г. Є. Шуляків-
ська — ТОВ СП «Медкітс», Т. О. Панченко — менеджер зі 
збуту будматеріалів ТОВ «Легабуд», Н. А.  Поляновська  — 
директор з роздрібного продажу мережі «Квартал».

Коледж є учасником ГО «Український кулінарний 
союз», який співпрацює із провідними фахівцями за-
кладів ресторанного господарства. Фахівці галузі, які 

є керівниками провідних підприємств ресторанного 
господарства області, надають допомогу у  підвищен-
ні професійного рівня студентів коледжу. У свою чергу, 
викладачі коледжу сприяють розповсюдженню новітніх 
технологій та передових досягнень у сфері ресторанного 
господарства України, беруть участь у підготовці команд 
підприємств ресторанного господарства міста та області 
до участі у  всеукраїнських та міжнародних фестивалях 
кулінарного мистецтва. Студенти та викладачі коле-
джу долучаються до спільних проектів КНТЕУ, зокрема, 
яскравим прикладом є здобуття І  місця в  КулінарШОУ 
номінації «Барбекю» (травень, 2015 р.) та здобуття при-
зових місць у заходах, присвячених до Дня туризму-2015.

Реалізація належного рівня фундаментальної, фахо-
вої та соціально-гуманітарної підготовки студентів дося-
гається завдяки дієвості створеної системи наукового та 
організаційно-методичного забезпечення навчально-ви-
ховного процесу. У  навчальному закладі протягом три-
валого часу працює школа викладача-початківця, мето-
дичне об’єднання класних керівників та методична рада 
викладачів. Цикловими методичними комісіями розроб-
лено необхідні методичні комплекси дисциплін відповід-
но до модульно-рейтингової системи навчання.

Народився 8  березня 1959 р. на Чер
кащині. У  1984 р. став студентом філо
логічного факультету Житомирського 
державного педагогічного інституту іме
ні Івана Франка, який у  1989 р. успішно 
закінчив.

У 1993 р. здобув другу вищу освіту: 
закінчив Українську академію внутріш
ніх справ. За отриманим фахом здобував 
досвід під час проходження служби у сило
вих структурах на посадах середнього та 
старшого керівного складу оперативних 
та слідчих підрозділів.

Займався адвокатською діяльністю, 
згодом розпочав педагогічне становлення 
як викладач юридичних дисциплін. З груд
ня 2014 р. Григорій Леонідович обіймає 
посаду директора Житомирського торго
вельноекономічного коледжу КНТЕУ.

Член спілки адвокатів України, за 
роки діяльності нагороджувався відомчи
ми відзнаками МВС України.

Не одружений. Життєве кредо: «Май
бутнє створюється сьогодні».

Губарєв 
 Григорій Леонідович

Директор Житомирського 
торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ

Студенти  під час заходів до Дня туризму, 2015 р.
Набуття професійних навичок на заняттях  

з товарознавства продовольчих товарів
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«POLІSSYA DAY» у форматі фестивалю, Полісся-флешмоб 
у виконанні студентів та викладачів, майстер-класи з кар-
вінгу та спортивного туризму, розважальної кулінарної ві-
кторини «Я люблю Україну», заходу «Повага до старших», 
наукової шоу-програми «Молекулярна кухня», а також низ-
ки благодійних аукціонів під гаслом «Допоможи вояку».

Традиційно, великі досягнення має заклад у царині спор-
ту: 1 місце в чемпіонаті м. Житомира серед ВНЗ з волейбо-
лу (дівчата, 2012–2014); 1 місце у чемпіонаті м. Житомира 
серед студентських команд І та ІІ рівнів ВНЗ з волейболу 
(2014–2015); 2 місце на Універсіадах студентів Житомирщи-
ни з волейболу та міні-футболу (2015); 2 місце у командному 
змаганні з тенісу серед І та ІІ рівнів ВНЗ м. Житомир (2015).

На сьогодні, маючи якісні освітні традиції та відповідний 
високий репутаційний ресурс, Житомирський торговель-
но-економічний коледж творить свою історію як європей-
ський сучасний освітній навчально-виховний та творчий 
заклад, у якому панує майстерність, добро та наснага.

Навчальний заклад пишається щорічними стипендіа-
тами Президента України та Верховної Ради України.

На сьогодні ЖТЕК КНТЕУ — це вдале поєднання ви-
кладачів та студентів, які створюють теплу атмосферу для 
якісної праці, фахового та особистісного зростання. Всі 
разом і кожен окремо працює з усвідомленням — щоб змі-
нити країну на краще, варто самим якісно змінюватись. 
Коледж підтримує основні ініціативи КНТЕУ як базового 
закладу, вдало реалізує та забезпечує відмінні перспек-
тиви студентам, які зможуть працювати у  престижних 
правничих установах, закладах торгівлі та туризму.

Підсумком методичної роботи є участь у міжнародних 
конференціях сфери туризму, щорічна участь у  конкур-
сі-огляді науково-дослідницьких робіт. Тематика дослі-
джень надзвичайно розмаїта, зокрема: «Подієвий ресурс 
Житомирської області — особливості селищної та сіль-
ської культури», «Елементи стилістики культових спо-
руд м. Бердичів», «Визначення вмісту нітратів в харчовій 
продукції», «Дослідження ринку мобільних телефонів», 
«Пам’ятники та пам’ятні знаки Житомира як територіаль-
ний естетичний бренд». За останні роки у  коледжі було 
проведено ряд обласних методичних об’єднань виклада-
чів соціально-економічних та гуманітарних дисциплін: 
«Педагогічні технології множинного інтелекту», «Сучас-
ний контекст патріотизму» та «Лабіринти культур».

Однією з основних організаційних форм позааудиторної 
роботи є предметні гуртки та клуби, об’єднані у студентські 
наукові товариства. Нині в коледжі гуртковою та науковою 
роботою охоплено 378 споживачів освітніх послуг. Свідчен-
ням вдалого поєднання навчального процесу та виховних 
впливів стало тематичне різнобарв’я студентських проек-
тів, які є результатом активної роботи студентського само-
врядування коледжу. Реалізувати себе може кожен студент, 
беручи участь чи то в конкурсі декламування поезій, чи то 
в культурних проектах: «Українці, читайте», «Продуктивне 
мислення», «Проблеми екології» або в безлічі економічних 
вікторин. Зокрема, за останній період студентська грома-
да та викладачі ініціювали ряд унікальних спільних про-
ектів. Візуально яскравою, інтелектуальною та творчою 
вдалася студентська просвітницько-дозвільна ініціатива 

Здобуття навичок професійної експертизи Практичні заняття з фізіології харчування

Переможці КулінарШОУ На часі — присвоєння кваліфікації кухаря
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Вітання команд з волейболу На змаганнях з водного туризму

Початок навчального року — спільна радість

Гуманітарна складова навчального процесу Майбутні юристи практикуються
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Заснований 1  жовтня 1972 р., коли на базі відділу 
робітничого постачання Бурштинської ДРЕС Мі-
ністерства енергетики й електрифікації України був 

створений навчально-курсовий комбінат з  підготовки 
кадрів для робітничих професій. У 1974 р. відбулася ре-
організація у  Професійне торгово-кулінарне училище. 
Підготовка робітничих кадрів здійснювалась для Управ-
ління відділів робітничого постачання системи Мін-
енерго. Згодом, у 1986 р., училище передано до Комітету 
державної професійної освіти і  отримало назву СПТУ 
№ 20, у 1995 році перейменовано у ПТУ № 20, а у 2004 р. 
отримало статус вищого професійного училища торгівлі 
та ресторанного сервісу.

Визначним для навчального закладу став 2012 р., коли 
наказом Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту 
України від 14 червня 2012 р. № 692 училище було реор-
ганізовано у  Бурштинський торговельно-економічний 
коледж Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету (БТЕК КНТЕУ). Нині коледж  — 
поліфункціональний навчальний заклад І–ІІ рівнів 
акредитації, який здійснює підготовку фахівців за двома 
освітньо-кваліфікаційними рівнями  — підготовка мо-
лодших спеціалістів та робітничих кадрів, де навчається 
понад 600 майбутніх фахівців.

Освітні послуги коледжу пов’язані з одержанням ви-
щої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого 

спеціаліста (Ліцензія серії АЕ № 458597 від 05.08.2014 р.) 
зі спеціальностей: виробництво харчової продукції, то-
варознавство та комерційна діяльність, ресторанне об-
слуговування, туристичне обслуговування. Поряд з цим 
традиційно здійснюється підготовка кваліфікованих 
робітників (Ліцензія серії АД № 073085 від 12.02.2013 р.) 
за професіями: кухар, кухар-кондитер, кухар-офіціант, 
майстер ресторанного обслуговування, офіціант, бармен, 
конторський (офісний) службовець (бухгалтерія), контр-
олер-касир, електромеханік торговельного та холодиль-
ного устаткування, оператор комп’ютерного набору,  
агент з організації туризму, покоївка, адміністратор.

Студентам та учням, які навчаються на основі базо-
вої загальної середньої освіти, надається повна загаль-
на середня освіта (Свідоцтво про атестацію серії ЗД ІІІ 
№ 091486 від 07.03.2013 р.). Враховуючи значну кількість 
випускників з високим розрядом, у 2014 р. коледж ого-
лосив набір молодших спеціалістів зі спеціальності «Ви-
робництво харчової продукції» на основі повної загаль-
ної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника за професією «Кухар» за ско-
роченим терміном навчання.

Керівництвом коледжу визначені пріоритетні напрями 
подальшої діяльності: забезпечення якості освіти шляхом 
модернізації навчально-методичної роботи; впроваджен-
ня сучасних педагогічних інновацій, інформаційно-ко-

БУРШТИНСЬКИЙ  
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Навчальний корпус Бурштинського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
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мунікаційних технологій навчання, запровадження 
особистісно-розвивальних педагогічних технологій за 
програмою тренінг-курсу НАПН України; підвищення 
ефективності самостійної роботи студентів з  викорис-
танням сучасних методів контролю перевірки та  оцінки 
знань. Проведення цих та інших заходів щодо розвитку 
діяльності коледжу сприятиме перетворенню навчально-
го закладу в базовий для Прикарпаття з підготовки кон-
курентноздатних спеціалістів та забезпечення ними галу-
зей торгівлі, ресторанного та готельного господарства.

Формування контингенту студентів та учнів коледжу 
здійснювалося в межах ліцензованого обсягу згідно з об-
сягами державного замовлення на підготовку і  випуск 
фахівців у 2014 р., затвердженого наказом МОН України 
від 9 липня 2014 р. № 808. Так, ліцензований обсяг при-

йому до коледжу у 2014 р. становив: 240 молодших спеці-
алістів, 330 осіб робітничих кадрів.

Для виконання запланованих обсягів прийому керів-
ництво коледжу запровадило такі форми профорієнта-
ційної роботи: дні відкритих дверей, ярмарки професій; 
виставки творчих робіт студентів, учнів коледжу; прове-
дення майстер-класів з різних спеціальностей, професій; 
зустрічі з випускниками коледжу, оголошення про умови 
прийому до коледжу та рекламний матеріал про життя 
і традиції коледжу за допомогою радіо, телебачення, пре-
си, інтернету, офіційного сайту коледжу.

Одним із найважливіших показників роботи коле-
джу є його кадрове забезпечення. Станом на 1  квітня 
2015  р. навчально-виховний процес у  коледжі забезпе-
чують 74 педагогічних працівники, з  них 39 викладачів 
та 25 майстрів виробничого навчання, у т. ч. 74 штатних. 

Народився 19 вересня 1972 р. у м. Бур
штин Галицького району ІваноФранків
ської області. Закінчив Прикарпатський 
університет імені Василя Стефаника за 
спеціальністю «Математика» та Іва
ноФранківський національний технічний 
університет нафти і газу за спеціальніс
тю «Державна служба».

Професійне становлення розпочав у 
1995  р. на посаді вчителя математики 
Подільської ЗОШ І–ІІ ступенів Галицького 
району, того  ж року був призначений за
ступником директора з навчальновихов
ної роботи цієї школи.

У 1998 р. А. Р. Козак обійняв посаду за
ступника директора з  навчальновихов
ної роботи Бурштинського ПТУ № 20, че
рез два роки  — директор Бурштинського 
ПТУ № 20, яке у 2004 р. було реорганізоване 
у Бурштинське вище професійне училище торгівлі та рес
торанного сервісу. З 2012 р. Андрій Романович директором 
Бурштинського торговельноекономічного коледжу КНТЕУ.

У рамках поглиблення знань та наукового опанування 
фаху є здобувачем наукового ступеня кандидата педаго
гічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професій

ної освіти». Активно бере участь у  про
веденні семінарів, засіданні лабораторій 
в Інституті професійнотехнічної освіти 
НАПН України. Регулярно публікує науко
ві статті, тези доповідей, є автором ме
тодичного посібника.

Двічі обирався депутатом Галицької 
районної ради (2006, 2010).

Андрій Романович неодноразово від
значався пам’ятними нагородами різних 
рівнів, зокрема почесними грамотами 
Асоціації кулінарів України, Міністерства 
освіти і науки України, ІваноФранківської 
обласної державної адміністрації, президії 
Центрального комітету профспілки пра
цівників енергетики та електротехнічної 
промисловості України, Академії педагогіч
них наук України, грамотами Управління 
освіти і науки ІваноФранківської обласної 

державної адміністрації, ІваноФранківської обласної дер
жавної адміністрації, Галицької районної державної адміні
страції та районної ради. Також нагороджений знаком про
фесійної пошани III ступеня Асоціації кулінарів України.

Одружений. Життєве кредо Андрія Романовича: 
«Живи — дивись уперед і не повертайся».

Козак  
Андрiй Романович

Директор Бурштинського 
торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ

Урок товарознавства в групi молодших спецiалiстiв Урок фiзики



222

К И Ї В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
У Н І В Е Р С И Т Е Т

у фаховому виданні Харківської видавничої групи «Осно-
ва». Викладач англійської мови Н. В. Войкіна є власником 
сертифікатів на право здійснювати професійне навчання 
англійською мовою у  галузі туризму за семінарами Ав-
стро-Українського проекту з  підвищення кваліфікації, 
а також сертифікатів учасника MACMILLAN. конферен-
цій з міжнародного бізнесу та менеджменту агенції іно-
земних мов Н. Дячук.

Проблематика та методика, над якими працюють ви-
кладачі О. Л. Рагулько, Н. В. Войкіна, є практично значи-
мими і активно впроваджуються в роботу навчально-ви-
ховного процесу навчальними закладами як інноваційні 
технології та є актуальними на сьогоднішній день.

Творчі завдання стимулюють розвиток особистості, 
сприяють кращому засвоєнню знань, тож студенти ко-
леджу є активними учасниками побідних заходів. Так, 
27–29  березня 2013 р. команда коледжу взяла участь 
у  VII Міжнародному фестивалі з  кулінарного мисте-
цтва та сервісу в Україні, яка змагалась в 11 номінаціях. 
У Арт-класі представлено роботи у 2 номінаціях: святко-
вий торт (бронзову нагороду здобула студентка групи 2 
ККд-2 Т.  Лесів); квіти з  цукру, букети (срібну нагороду 
отримав студент групи ЗККд-2 Ю. Василик). У практич-
них змаганнях дипломи за 4 місяця отримали: Н. Каспер-
ська (сучасна кухня), Ю.  Василик (ресторанні десерти), 
О. Харик (страва сучасної української кухні), Т. Лесів (зо-
лотий кондитер року). Команда юніорів у складі О. Хари-
ка, Ю. Бойко, О. Мазуркевич отримала бронзові нагоро-
ди у номінації SРТ 2 (командні змагання).

Навчальний заклад заохочує викладачів на здобуття дру-
гої вищої освіти, навчання в магістратурі та аспірантурі. 
Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію при 
Івано-Франківському інституті післядипломної педаго-
гічної освіти та при Львівському науково-практичному 
центрі, 3 викладачі пройшли стажування на кафедрах 
КНТЕУ. Майже 20 викладачів мають нагороди: нагрудні 
знаки «Відмінник освіти України», «А. С.  Макаренко», 
почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, Де-
партаменту освіти і  науки Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації.

Одним із напрямків методичної роботи педколективу 
є створення навчальних посібників та навчальних під-
ручників. У 2014 р. видано один підручник (В. С. Доцяк 
«Технологія приготування їжі з  основами товарознав-
ства продовольчих товарів»), один підручник переви-
дано (В. С.  Доцяк «Українська кухня: Для учнів профе-
сійно-технічних закладів освіти»). За період 2014–2015 
навчального року викладачами було створено 20 на-
вчальних посібників, понад 200 методичних вказівок, 
розробок та рекомендацій із запровадження в навчаль-
ний процес особистісно-розвивальних педагогічних тех-
нологій: портфоліо, проектного навчання, оцінювання 
складності навчальних дій учнів та студентів, професій-
но-орієнтованого навчання, колективної розумової ді-
яльності, кейс-технологій, коучинг-технологій та ін.

Вивчено та узагальнено педагогічний досвід 5 викла-
дачів. Авторські проекти уроків та позаурочних заходів 
Н. В. Войкіної, Л. В. Стеренчак, О. Л. Рагулько друкуються 

Обласний семiнар заступникiв директорiв з виховної роботи Практичне заняття з iнформацiйних технологiй

Майбутні спецiалiсти з туризму на маршруті  
«Туристичними стежками рідного краю» Переможцi обласних спортивних змагань з волейболу
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Команда коледжу на Мiжнародному фестивалi  
з кулiнарного мистецтва Група офiцiантiв у навчальнiй майстернi

Основним завданням навчання і виховання сучасної 
молоді педагогічний колектив вважає фізичну підготов-
ку студентів. Цьому сприяють спортивні гуртки, які пра-
цюють над підготовкою команди навчального закладу до 
участі у спартакіадах. Результатом їх роботи стало те, що 
студентка коледжу А. Левицька у складі збірної України 
з вільної боротьби здобула бронзову нагороду на чемпі-
онаті Європи-2014 серед кадетів, який проходив в м. Са-
мокове (Болгарія). З  15 по 20  липня 2014 р. у  м. Сніна 
(Словаччина) А. Левицька здобула 5 місце на чемпіонаті 
світу з вільної боротьби серед кадеток.

Значних успіхів досягли вихованці коледжу під час 
проведення міжнародних конкурсів кулінарного мис-
тецтва в  м. Києві, Міжнародному конкурсі Карпатської 
мережі кулінарної спадщини для навчальних закладів 
Карпатських країн в м. Івано-Франківську.

Відповідно до Меморандуму між КНТЕУ і  Техно-
логічним освітнім інститутом центральної Македонії 
м. Серрес (Греція) з  2014 р. студенти коледжу прохо-

дять виробничу практику на підприємствах готельного 
господарства Греції. Вийшовши на міжнародний рівень 
співпраці, студенти коледжу виявили належний рівень 
професійних вмінь і навиків, проявили себе кваліфікова-
ними, комунікабельними працелюбними працівниками 
(про що свідчать характеристики-рекомендації). З метою 
вдосконалення роботи міжнародної співпраці, в коледжі 
створено консультативну групу з підготовки студентів до 
проходження виробничої практики за кордоном.

Важливою подією для коледжу стало те, що 3 червня 
2013 р. навчальний заклад відвідав ректор Київського 
національного торговельно-економічного університету 
А. А. Мазаракі, який ознайомився з матеріально-техніч-
ною базою, виступив перед трудовим колективом. Під 
час зустрічі відбувся діалог між ректором та педпраців-
никами коледжу з  питань здійснення освітніх послуг, 
пов’язаних з підготовкою молодших спеціалістів, підви-
щення професійного рівня педпрацівників, видавничої 
діяльності авторів підручників та ін.

Ярмарок спецiальностей
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го господарства, менеджерів, підприємців, працівників 
бюджетної сфери. Своєю працею випускники примно-
жують здобутки Подільського краю, створюють добрий 
імідж педагогічному колективу коледжу.

Новий період розвитку Хмельницького торговель-
но-економічного коледжу КНТЕУ розпочався у 2008 р. На 
посаду директора коледжу за результатами прямих вибо-
рів, що пройшли в трудовому колективі, ректором Київ-
ського національного торговельно-економічного універ-
ситету призначена Н. І.  Трішкіна, кандидат економічних 
наук, доцент, педагог-новатор, ініціативна, творча особи-
стість, яка розуміє нові виклики часу, чітко уявляє страте-
гічні пріоритети модернізації освітньої діяльності. Вияв-
лену їй довіру колективу директор виправдовує кожним 
днем своєї діяльності. Зберегти і примножити всі тради-
ції й надбання попередніх поколінь педагогів, утвердити 
дух демократизму і  колективізму, створити сучасну ма-
теріально-технічну базу та соціальну інфраструктуру  — 
стало управлінським і життєвим кредо директора.

Враховуючи нові завдання вищої школи, основними 
напрямками діяльності колективу коледжу в перспекти-
ві є: реформування навчально-виховного процесу, в ос-
нову якого необхідно покласти принцип пріоритетності 
людини, подальше формування позитивного іміджу на-
вчального закладу, удосконалення системи виховання, 
розвитку і навчання молоді.

Хмельницький технікум радянської торгівлі, як 
спершу називався торговельно-економічний ко-
ледж, було створено на базі Хмельницької школи 

торгово-кулінарного учнівства 1 липня 1965 р. відповід-
но до Постанови УККП України, Ради Міністрів УРСР 
№ 204 від 23 лютого 1962 р. «Про заходи по поліпшенню 
підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчуван-
ня Української РСР» і наказу Міністерства торгівлі УРСР 
№ 191 від 15 травня 1965 р. З метою приведення у відпо-
відність назви технікуму змісту підготовки фахівців но-
вого типу у 1991 р. наказом Міністерства торгівлі УРСР 
№ 91 від 19  вересня 1991 р. технікум перейменовано 
у Хмельницький комерційний технікум.

Як структурний підрозділ КНТЕУ технікум працює 
з 1997 р. Від того часу було ще кілька реорганізацій та пе-
рейменувань, відповідно до яких навчальний заклад на-
зивався Хмельницький економічний технікум (згодом —  
комерційний), Хмельницький торговельно-економічний 
коледж Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету (2006).

За роки існування коледжу випуск молодших спеціа-
лістів вже налічує понад 16 000 осіб. Випускники коледжу 
працюють в різних регіонах України та близького зару-
біжжя, проте більшість із них працює в м. Хмельницько-
му та Хмельницькій області. Серед випускників коледжу 
багато керівників підприємств торгівлі та  ресторанно-

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Навчальний корпус Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
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Наразі в  коледжі функціонує п’ять відділень: фінан-
сове, товарознавче, технологічне, заочне і  відділення 
курсової підготовки та підвищення кваліфікації. На фі-
нансовому відділенні здійснюється підготовка молодших 
спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси і кредит», «Оці-
ночна діяльність», «Діловодство», а з 2014 р. — «Бухгал-
терський облік» та «Інформаційна діяльність підприєм-
ства»; на товарознавчому відділенні — зі спеціальностей 
«Комерційна діяльність» та «Товарознавство та комер-
ційна діяльність». Фахівців готують для торговельно-ко-
мерційної діяльності в підприємствах торгівлі, у відділах 
захисту прав споживачів, Державного комітету України 
зі стандартизації, метрології та сертифікації, для забез-
печення процесу реалізації товарів. На технологічному 

відділенні створено сучасні науково-методичні комплек-
си викладання дисциплін зі спеціальності «Виробництво 
харчової продукції». Основу освітньої програми підго-
товки майбутніх спеціалістів становлять фундаменталь-
ні, гуманітарні, соціально-економічні та професійно орі-
єнтовані дисципліни.

Всі навчальні кабінети і  лабораторії оснащені муль-
тимедійними комплексами, лабораторії інформатики 
і  комп’ютерної техніки, адміністративні і  допоміжні 
приміщення, бібліотека та читальна зала  — сучасними 
комп’ютерами.

За період з 2008 до 2015 рр. докорінно змінився якісний 
склад педагогічних працівників коледжу, а саме: 6 (8,3%) 
кандидатів наук, 44 (61,1%) спеціалісти вищої категорії. 

Народилася 5 квітня 1962 р. у промис
ловому місті Дніпродзержинськ Дніпропе
тровської області. У 1991 р. закінчила Ки
ївський торговоекономічний інститут 
за спеціальністю «Товарознавство та 
організація торгівлі непродовольчими то
варами» і  здобула кваліфікацію товаро
знавця вищої категорії. У 2006 р. у стінах 
альма матер захистила кандидатську 
дисертацію «Товарна політика оптового 
підприємства в системі маркетингу».

Кожна людина має стежку, якою вона 
повинна йти через роки. Правильність 
вибору стежини життя Ніни Іванівни 
підтверджена роками роботи в  Хмель
ницькому торговельноекономічному 
коледжі КНТЕУ, де вона працює з  1991 р. 
і вже 7 років очолює навчальний заклад.

Н. І.  Трішкіна  — педагог від природи, 
вміє відчувати студентів, чесним і  щи
рим словом розрадити душу. Педагогічна 
мета Ніни Іванівни — не тільки озброїти 
студентів ґрунтовними знаннями, а й навчити їх вико
ристовувати набуті знання на практиці, в конкретних 
життєвих ситуаціях, для пояснення тих чи інших явищ.

Опублікувала 234 наукові та науковометодичні пра
ці, з них 37 у фахових виданнях, 8 у міжнародних виданнях, 

3 монографії у  співавторстві. Заслугову
ють на увагу навчальний посібник у спів
авторстві з  грифом МОН України та 
2 навчальних посібники для внутрішнього 
використання. Учасник 92 науковотеоре
тичних, науковопрактичних та науко
вометодичних конференцій різних рівнів.

Більше 20 років є членом підкомісії 
з  товарознавства і  торговельного під
приємництва науковометодичної комі
сії з  економіки та підприємництва МОН 
України. Бере активну участь у  роботі 
фахової ради з  питань торгівлі та ме
неджменту МОН України, як експерт ВНЗ 
І–ІІ рівнів акредитації.

За плідну працю нагороджена почес
ною грамотою МОН України та нагруд
ним знаком «Відмінник освіти України», 
почесними грамотами КНТЕУ, Хмель
ницької обласної та міської державних 
адміністрацій, управління освіти і науки 
Хмельницької ОДА.

У житті Ніна Іванівна керується принципами прав
ди, справедливості, патріотизму, доброти, толерантно
сті, працелюбності. Улюблений вислів: «Важливе не зван
ня людини, а  його справа» (Пліній Молодший). Надихає 
улюблена робота.

На науково-педагогічній конференції викладачів  
виступає В.П. Габельчук

Трішкіна  
Ніна Іванівна

Директор Хмельницького 
торговельно-економічного 
коледжу КНТЕУ, кандидат 
економічних наук, доцент,

випускниця товарознавчого 
факультету (1991 р.)

Засiдання Хмельницького осередку УТТТ
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В коледжі працює 38 магістрів та 7 аспірантів. Науковця-
ми закладу підготовлено 7 підручників, в тому числі 4 — 
з  грифом МОН України, 6 монографій у  співавторстві, 
опубліковано 198 статей, в тому числі 153 у фахових ви-
даннях, з яких 14 — у міжнародних виданнях та 167 тез до-
повідей на науково-практичні конференції різних рівнів.

Також за цей період 182 студенти коледжу брали 
участь у міжнародних та міжрегіональних науково-прак-
тичних конференціях. В  коледжі на належному рівні 
організована робота Школи підвищення педагогічної 
майстерності за 4 секціями та відповідними напрямками 
і диференційовано за категоріями з урахуванням педаго-
гічного стажу, компетенції та категорії педагогів.

Ефективно працюють постійно діючі семінари з впро-
вадження у  навчальний процес КМСОНП, з  культури 
мовлення для педагогічних працівників, із застосування 
комп’ютерних технологій в навчально-виховному проце-
сі, «Педагогічні технології та інновації»; з найбільш акту-
альних питань організації навчально-виховного процесу 
проводяться методичні, науково-практичні, науково-те-
оретичні конференції, круглі столи.

Активізував роботу Хмельницький осередок Україн-
ського товариства товарознавців і  технологів, який був 
створений з ініціативи Н. І. Трішкіної у 2004 р. Членами 
осередку були обрані провідні викладачі товарознавчих 
і  технологічних дисциплін коледжу. Щорічно прово-
дяться засідання осередку з  запрошенням керівництва 
Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадмі-
ністрації, Хмельницької обласної організації Всеукраїн-

ської профспілки працівників торгівлі, товариства спо-
живачів Хмельницької області, керівників підприємств 
торгівлі та ресторанного господарства.

З метою забезпечення зв’язків з економікою регіону, 
популяризації навчального закладу та прозорості його 
діяльності у  2009 р. створений сайт коледжу, який що-
річно удосконалюється; укладена угода про співпрацю 
з  Хмельницьким культурно-просвітницьким центром 
«Просвіта». З цього часу студенти та викладачі коледжу є 
постійними відвідувачами центру.

Неодноразово навчальний заклад долучався до участі 
у громадській акції «Флагмани освіти і науки України», за 
результатами якої був нагороджений дипломом «За ва-
гомий внесок в розвиток іміджу освіти і науки України» 
(2009–2010 навчальний рік) та медаллю і  грамотою «За 
вагомий внесок у розвиток освіти і виховання підроста-
ючого покоління» (2013).

За підсумками 2009 р. регіонального рейтингу попу-
лярності у  форматі конкурсу «Людина року» в  номіна-
ції «Науковець» переможцем стала директор коледжу 
Н. І. Трішкіна, а у 2012 р. отримала Хмельницьку обласну 
премію імені Миколи Дарманського в галузі освіти і на-
уки та стала переможцем номінації «Кращий директор 
вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації». 
Великою заслугою колективу коледжу є отримання Сер-
тифікату на систему управління якістю, який посвідчує, 
що система управління якістю стосовно надання осві-
тянських послуг відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 
«Система управління якістю. Вимоги».

Дiлова гра зі спеціальності  
«Товарознавство непродовольчих товарів»

Інтегральне заняття зi спецiальностi  
«Виробництво харчової продукції»

Заняття-конкурс з торговельного устаткування Учасники міського конкурсу «Кращий за професією»
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Декілька років поспіль викладачі коледжу О. Д.  Ко-
ролевська, Ю. О.  Ільчук, І. П.  Очеретна, Н. А.  Поморова, 
Т. В. Тарадай, Н. В. Когут, О. О. Гуцалюк є членами пред-
метних комісій для підготовки і проведення ІІ етапу Все-
українського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, членами 
журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу уч-
нівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 
Міжнародного конкурсу імені П.  Яцика серед ВНЗ І–ІІ 
рівнів акредитації. Також працівники коледжу беруть 
участь у роботі експертних комісій Міністерства освіти 
і науки України.

Щороку кращі студенти коледжу стають стипендіа-
тами Президента України, Верховної Ради України; бе-
руть участь і  посідають призові місця у  Міжнародному 
мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, 
Міжнародному конкурсі знавців української мови іме-
ні  П.  Яцика. У  2014 р. студентка коледжу К.  Черніюк 
була нагороджена подякою Хмельницької обласної ради 
в номінації «Громадський діяч», студентка І. Притуляк — 
в номінації «Волонтерська діяльність».

На належному рівні організована робота студентсько-
го гумористичного клубу «Хмельницький проспект» (ке-
рівник О. В. Пишненко), який представляє коледж у місті 
та за його межами, зокрема: 1 місце у фестивалі Хмель-
ницької молодіжної ліги КВК (2012), 2 місце у фестивалі 
КНТЕУ (2012), 2 місце у фестивалі Подільської ліги КВК 
м. Кам’янець-Подільський (2014), 3 місце у регіонально-
му фестивалі Тернопільської ліги КВК (2015) та ін.

Останнім часом активізувалась робота спортивних 
секцій, в  яких займається понад 200 студентів. У  зма-
ганнях першості міста серед ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 
з легкоатлетичного кросу, волейболу, настільного тенісу, 
баскетболу, шахів студенти коледжу займають призові 
місця. У  2014–2015 навчальному році спортсмени коле-
джу посіли І загальне місце у міській спартакіаді.

На сучасному етапі підготовку фахівців прийнято 
розглядати як процес формування професійної ком-
петенції, що припускає не тільки наявність професій-
них знань, але й навички оперування ними, не тільки 
психологічну готовність роботи з  людьми, але й умін-
ня управляти ними. Найбільш продуктивним засобом 
в цьому показали себе інтерактивні технології навчання, 
які сприяють формуванню таких якостей особистості 
майбутнього фахівця як: відповідальність, колективізм, 
співпраця, взаємодопомога, уміння управляти та взаємо-
діяти з членами колективу.

Велінням часу повинно бути таке навчання, яке 
формує бажання вчитися, розвиває допитливість, жа-
добу професійних знань, творчі пізнавальні інтереси 
особистості, сприяє конкурентоспроможності. Саме 
інноваційні педагогічні технології, які активно впрова-
джують у навчально-виховний процес педагоги Хмель-
ницького торговельно-економічного коледжу, є однією 
зі складових обраної стратегії освіти, показником ква-
ліфікації і  майстерності педагогів, результативності їх 
роботи, що дозволяють формувати висококваліфікова-
них фахівців.

Навчальна практика з спецiальностi «Комерцiйна дiяльнiсть» На практиці в навчально-виробничому магазині «Україна»

Квартет «Україночка» Студенти-переможцi мiської спартакiади
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Один із найбільших та найпрестижніших профе-
сійних навчальних закладів Буковини, Черні-
вецьке вище комерційне училище є державним 

підрозділом Київського національного торговельно-еко-
номічного університету ІІ атестаційного рівня.

Попередницею комерційного училища була школа 
торгово-кулінарного учнівства, створена за рішенням 
ЦК ВКП (б) від 7  лютого 1941 р. Рішенням виконкому 
Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих 1  ве-
ресня 1951 р. школу реорганізовано в школу кулінарно-
го учнівства. Комплектацію закладу здійснено з  числа 
вихованців дитячих будинків і  дітей-сиріт; паралельно 
зі школою кулінарного учнівства у 1956 р. відкрито на-
вчально-курсовий комбінат, який готував кадри для тор-
гівлі та громадського харчування.

В результаті численних реорганізацій, які тривали до 
2004 р., школа зазнала значних змін як у  структурі, так 
і в назві: торгово-кулінарна школа, професійне торгово-ку-
лінарне училище управління торгівлі Чернівецького об-
лвиконкому, Чернівецьке вище професійне училище № 3 
КНТЕУ. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 20 вересня 2004 р. № 739 назву училища зміне-
но на Чернівецьке вище комерційне училище Київського 
національного торговельно-економічного університету.

Таким чином, училище впродовж 75 років забезпечує 
високий рівень професійної підготовки учнів за про-
фесіями: «Кухар», «Кондитер», «Офіціант», «Бармен», 

«Агент з організації туризму», «Продавець продовольчих 
товарів», «Продавець непродовольчих товарів» та сту-
дентів за спеціальністю «Виробництво харчової продук-
ції» (молодший спеціаліст).

За роки діяльності училищем підготовлено не одне по-
коління кваліфікованих фахівців, серед яких — провідні 
спеціалісти, керівники фірм, підприємств, закладів, струк-
турних підрозділів. Випускники училища, за відгуками 
підприємств, фірм, закладів на адресу адміністрації учи-
лища, зарекомендували себе як висококваліфіковані ро-
бітники, здатні витримувати конкуренцію на ринку праці.

На сьогодні для підготовки кваліфікованих фахівців 
та здобуття повної середньої освіти училище має 18 нав-
чальних кабінетів, 8 лабораторій, 3 навчально-виробничі 
майстерні, спортивний зал, бібліотеку, їдальню на 120 місць. 
При училищі функціонує кафе «Родзинка» (виробнича 
майстерня), що обслуговує учнів, педагогічних працівників 
ЧВКУ, а також жителів та гостей міста Чернівці. Для занять 
фізичною культурою в  осінньо-весняний період навчаль-
ний заклад орендує центральний стадіон «Буковина».

Кабінети училища обладнано сучасними технічни-
ми засобами навчання: мультимедійними проекторами 
та екранами, ноутбуками або персональними комп’юте-
рами з виходом до мережі Інтернет. У комп’ютерній ла-
бораторії та кабінеті інформатики є 30 персональних 
комп’ютерів з  пакетом прикладних програм Microsoft 
Office, 1C Бухгалтерія та інших.

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ  
ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

Навчальний корпус Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ
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Чернівецьке вище комерційне училище КНТЕУ сьо-
годні  — це майже 800 учнів та студентів, які не тільки 
навчаються в сучасно обладнаних навчальних кабінетах, 
лабораторіях, майстернях, а й проходять практику та пра-
цевлаштовуються у  найпрестижніших закладах області. 
З 2013 р. директором навчального закладу є М. В. Кири-
люк. Під його керівництвом училище впевнено рухається 
вперед, наближаючись до мети, якою є підготовка висо-
кокваліфікованих робітників і  молодших спеціалістів, 
покращення матеріально-технічної бази училища, роз-
ширення міжнародної співпраці, проведення культур-
но-освітньої роботи, спрямованої на задоволення потреб 
особистості в  інтелектуальному, культурному, духов-
ному розвитку та створення умов для її професійного 
зростання, успадкування та розвиток національно-куль-
турних традицій українського народу.

Щорічно в  училищі відбуваються декади професій, 
природничо-математичних та суспільно-гуманітарних 
дисциплін, дні відкритих дверей, відзначення Міжна-

родного дня кухаря тощо, у ході яких готуються та про-
водяться різноманітні заходи: конкурс «Буковинська 
кухня» у  номінації «Основна страва з  птиці», виставка 
композицій з овочів та фруктів «Україна — єдина краї-
на», виставка «Інноваційні технології приготування хо-
лодних страв та закусок», конференція «Особливості 
кейтерингового обслуговування дитячих свят», брейн-
ринг «У країні обслуговування», виставки виробів з тіста 
та шоколаду, коктейлів, інформатико-математична ін-
телектуальна гра «Найрозумніший», відкрите засідан-
ня гуртка «Фізика — наука майбутнього», конференція, 
присвячена 2500-річчю з  дня народження давньогрець-
кого історика Геродота, та багато інших.

Систематично проводяться в  училищі відкриті уро-
ки теоретичного та виробничого навчання, відкриті за-
сідання гуртків, ярмарки знань, конкурси тематичних 
стіннівок, майстер-класи, олімпіади, екскурсії.

Традиційними в училищі стали виховні заходи: День 
вишиванки, Шевченківські читання, фестиваль колядок 

Народився Микола Володимирович 
8  вересня 1961 р. у  с. Турильче Борщів
ського району Тернопільської області. 
Здобув ґрунтовну освіту, закінчивши 
Буковинський фінансовоекономічний ко
ледж, Чернівецький торговоекономічний 
інститут КНТЕУ за спеціальністю «Бух
галтерський облік і аудит»; Чернівецький 
ордена Трудового Червоного Прапора дер
жавний університет за спеціальністю 
«Німецька мова та література».

З 1995 по 2013 рр. працював на ре
візорських посадах: Державної по
даткової служби  — старший ревізор; 
Державної контрольноревізійної служ
би  — ревізор, контролерревізор, стар
ший контролерревізор, головний кон т

ролерревізор; Державної казначейської 
служби у Чернівецькій області — головний 
спеціаліст; Державної фінансової інспек
ції  — головний державний фінансовий ін
спектор. З 16 вересня 2013 р. — директор 
Чернівецького вищого комерційного учили
ща КНТЕУ.

Одружений, дружина  — Кирилюк 
Світлана Дмитрівна  — доцент кафедри 
української літератури Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича, син  — Кирилюк Олег Мико
лайович.

Життєве кредо Миколи Володимиро
вича: «Будьякі перешкоди долають напо
легливістю» (Л. да Вінчі).

Кирилюк  
Микола Володимирович
Директор Чернівецького  

вищого комерційного  
училища КНТЕУ.

Випускник факультету 
бухгалтерського обліку та 

аудиту Чернівецького торго-
во-економічного інституту 

Заняття у спеціалізованому кабінеті англійської мови
Заняття у спеціалізованому кабінеті  

української мови та літератури
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та щедрівок «Від Різдва до Йордана», заходи, присвячені 
пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 1932–
1933 років, річниці відзначення Дня Соборності України 
тощо.

До річниці подій на майдані Незалежності у Києві, на 
виконання Указу Президента України «Про вшанування 
подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’я-
ті Героїв Небесної Сотні» та з  метою увічнення великої 
людської, громадянської і національної відваги та само-
відданості, сили духу і стійкості громадян, гідного вша-
нування подвигу Героїв Небесної Сотні, 20 лютого 2015 р. 
у Чернівецькому вищому комерційному училищі КНТЕУ 
проведено єдиний урок-реквієм на тему «Вшанування 
пам’яті подвигу Героїв Небесної Сотні». У залі бібліоте-
ки експонувалася виставка «Душу й тіло ми положим за 
нашу свободу…», присвячена пам’яті Небесної Сотні. 
Учні училища взяли участь в обласному патріотичному 
флешмобі. Також учні училища долучаються до участі 
в заходах, ініційованих громадськими організаціями мі-
ста й області щодо моральної і  матеріальної підтримки 
буковинських військовослужбовців, які перебувають 
у зоні АТО, і тих, які повернулися додому.

Важливе місце посідає благодійна діяльність молоді, 
яка щороку відвідує і надає посильну допомогу дітям, що 
перебувають у будинках-інтернатах. До Дня інваліда учні 
училища відвідали Магалянський дитячий будинок-ін-
тернат для розумово відсталих дітей та Чернівецький бу-
динок малюка, передали кошти та продукти харчування, 
зібрані під час благодійного ярмарку. Ці акції стають тра-
диційними і відіграють чималу виховну роль.

В училищі функціонують 18 предметних гуртків за 
інтересами, вокально-інструментальний ансамбль «Зо-
репад», студія сучасного танцю «КРЕАТИВ». Зважаючи 
на ситуацію в країні, план культурно-мистецьких заходів 
наповнений патріотичною тематикою.

Відзначилися учні училища і у спортивних досягнен-
нях. Так, у XI обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ — 
7 призових місць. П. Шевага та Н. Шулепа стали учасни-
ками збірної області ПТНЗ для участі у першості України 
серед учнів ПТНЗ.

Навчально-виховний процес забезпечує педагогічний 
колектив, який складається з  38 викладачів та 22  май-
стрів виробничого навчання. У педагогічному колективі 
вищу освіту мають 100% викладачів. Серед педагогіч-
них працівників 1 лауреат премії ім. О. Поповича, 1 ла-
уреат премії ім. Ю. Федьковича; 1 нагороджений знаком 
ім.  В.  Сухомлинського, 1 — почесною відзнакою «За 
сумлінну працю»; 1 отримав звання «Почесний праців-
ник фізкультури», «Вчитель року 2001» та нагороджений 
Олімпійським орденом; 1 нагороджений медаллю «Вете-
ран праці», 10 — знаком «Відмінник освіти України».

Педагоги училища працюють над вирішенням ряду 
методичних проблем: осучаснення форм і методів її ор-
ганізації та проведення, гармонійне їх поєднання з тра-
диційними; перенесення акценту в змісті методичної ро-
боти на особистісно-зорієнтований підхід до зростання 
професійної майстерності педагогів; підвищення фахової 
майстерності. Для реалізації такого підходу забезпечено 
співвідношення масових, групових, індивідуальних форм 
роботи, традиційних та інноваційних підходів, активних 

Під час нагородження на Міжнародному конкурсі з кулінарного 
мистецтва та сервісу в Україні, 2011 р. Учнi пiд час училищного конкурсу з професії «Офiцiант»

День відкритих дверей 
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та інтерактивних форм навчання педпрацівників. Зокре-
ма, значного поширення набули захисти педпрацівника-
ми проектів, ідей, виставки педагогічних надбань, кон-
ференції, тренінги тощо.

Поступово вдосконалюються уроки теоретичного і ви-
робничого навчання, форм і методів їх проведення на осно-
ві апробації та застосування інноваційних технологій: роз-
вивального, особистісно-зорієнтованого, інтерактивного 
та колективно-групового навчання; формування творчої 
особистості; створення ситуації успіху. Робота здійсню-
ється на засіданнях циклових методичних комісій, шкіл 
молодого викладача «Шанс» та молодого майстра «Успіх».

Найбільшим досягненням колективу є успіхи учнів 
училища. Вони є вагомими: у 2010 р. Ю. Харик здобула 
бронзову нагороду у Міжнародному конкурсі «Смак жит-

тя», що проходив на о. Кріт у Греції, у 2011 р. на VІІ Між-
народному фестивалі з  кулінарного мистецтва і  сервісу 
в  Україні та Першому відкритому чемпіонаті з  карвін-
гу в  Україні представники училища вибороли 1  золоту, 
2 срібних та 4 бронзових медалі, Міжнародний конкурс 
юніорів з кулінарного мистецтва і сервісу в Украї ні (2011) 
приніс училищу 1 золоту та 2 срібні нагороди, на сту-
дентському фестивалі «Барбекю-2011» учні училища 
вибороли 2 срібні нагороди, у 2012 р. на ІІ Міжнародно-
му конкурсі юніорів з  кулінарного мистецтва і  сервісу 
в Україні — 9 срібних. У 2013 р. на VІІІ Міжнародному 
фестивалі з кулінарного мистецтва і сервісу в Україні та 
І відкритому чемпіонаті з карвінгу в Україні — 3 срібних 
та 2 бронзових, на конкурсі «Барбекю-2014» — 1 срібну 
та 4 бронзових медалі.

Нагородження переможців міжнародних конкурсів  Участь в обласних змаганнях

«Парад професій» у Чернівецькому вищому комерційному училищі
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У 2008 р. Ужгородське вище комерційне училище 
стало структурним підрозділом КНТЕУ. Цій події 
передував наказ Міністерства освіти і науки Укра-

їни № 926 від 18 жовтня 2007 р. З набуттям статусу вищо-
го комерційного училища діяльність навчального закла-
ду спрямовується на реалізацію стратегічних напрямків 
розвитку, пов’язаних із запровадженням підготовки ква-
ліфікованих робітників за професіями, що відповідають 
профілю університету для галузей економіки, торгівлі, 
туризму, готельної справи, подальшим розширенням 
спектру професій для сфери обслуговування на потребу 
регіонального ринку праці, ліцензування підготовки за 
освітньо-кваліфікаційними програмами молодшого спе-
ціаліста з метою надання ступеневої освіти.

Підготовка фахівців здійснюється за 9 ліцензованими 
професіями з таких напрямів: загальні для всіх галузей еко-
номіки — обліковець з  реєстрації бухгалтерських даних, 
касир (у  банку), оператор комп’ютерного набору, діловод, 
касир (на  підприємстві, в  установі, організації), офісний 
службовець (бухгалтерія), агент з  постачання; сфера об-
слуговування — перукар (перукар-модельєр), візажист, ма-
нікюрник, педикюрник, покоївка, адміністратор, агент з ор-
ганізації туризму; швейне виробництво — швачка; кравець.

З 2013 р. навчальним закладом запроваджено 4 нові 
професії: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, 
касир (у банку); оператор комп’ютерного набору, діловод, 
касир (на підприємстві, в установі, організації); офісний 
службовець (бухгалтерія), агент з  постачання; перукар 
(перукар-модельєр), візажист.

Навчально-виховний процес у  закладі забезпечують 
39 педагогічних працівників: директор, 2 заступники, ме-
тодист, старший майстер, керівник фізвиховання, 16 ви-

кладачів, 20 майстрів виробничого навчання у групах за 
держзамовленням і 2 — у групах на контрактній основі, 
практичний психолог, 2 вихователі.

Щорічний прийом на навчання становить 180 осіб за 
державним замовленням, 90–120 осіб  — за договорами 
з фізичними особами. За 5 років в училищі підготовлено 
та випущено 908 кваліфікованих робітників та здійснено 
професійно-технічне навчання 448 слухачів з числа незай-
нятого населення з професій перукар та манікюрник.

Упродовж 2010–2015 рр. педагогами училища розроб-
лені та впроваджені у навчальний процес 10 навчальних 
посібників, 58 методичних розробок із рекомендаціями 
та вказівками щодо вдосконалення навчального процесу, 
впровадження новітніх освітніх та виробничих техноло-
гій, 19 навчальних фільмів. Серед них є роботи, відзна-
чені дипломами Міністерства освіти і  науки України, 
департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадмі-
ністрації.

Навчальний заклад щорічно презентує свою діяльність 
на підсумкових науково-методичних конференціях, пано-
рамах творчості, парадах та ярмарках професій професій-
но-технічної освіти Закарпаття, за що неодноразово наго-
роджувався дипломами, грамотами, цінними подарунками. 
Протягом останніх двох років викладачі училища брали 
участь у  VII Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та 
перспективи розвитку інноваційної діяльності в  Україні» 
та Міжнародній практичній конференції «Наукове забез-
печення праксеології аудиту», організованих КНТЕУ.

Поряд із навчальною діяльністю в  училищі створе-
ні умови для самореалізації учнів, розвитку професій-
них нахилів та здібностей шляхом залучення до роботи 
в гуртках технічної творчості, художньої самодіяльності. 

Учнівський театр мод є постійним учас-
ником масових мистецьких заходів, які 
проводяться в  межах міста, району, об-
ласті: молодіжних фестивалів дизайнерів 
«Арт-революція», конкурсів «Майбутній 
кутюр’є», «Новий колорит», «Ярмарків 
професій», фестивалів творчості про-
фесійно-технічних навчальних закладів. 
Протягом останніх 4 років училище ак-
тивно співпрацює з Пряшівською спеці-
алізованою школою підприємництва.

З метою сприяння психологічному 
та фізичному здоров’ю учнів в  училищі 
систематично проводяться оздоровчі 
фізкультурно-масові заходи та вистав-
ляються команди на змаганнях місько-
го та обласного рівнів з легкої атлетики, 
волейболу, футболу, настільного тенісу, 
шашок, шахів, на яких учні неодмінно 
посідають призові місця.

УЖГОРОДСЬКЕ  
ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

Навчальний корпус Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ
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Народилася 31 жовтня 1957 р. у м. Ви
ноградів Закарпатської області. Вищу 
освіту здобула на математичному фа
культеті Ужгородського державного уні
верситету.

Початком трудової діяльності ста
ли 1979–1980 рр., коли Лідія Павлівна 
працювала вчителем математики Ниж
ньоВорітської школиінтернату Закар
патської області. З  1980 по 1982  рр.  — 
вихователь дитячого садочка № 20 
м. Ужгорода, з 1982 по 1985 рр. — старший 
технік, інженер відділу експлуатації ЕОМ 
обчислювального центру обласного ста
туправління Закарпатської області.

У вересні 1985 р. продовжила педаго
гічну роботу, до серпня 1987 р. працювала 
викладачем основ інформатики і  обчис
лювальної техніки СПТУ № 16 м. Ужгород. 
З  1987 по 1996  рр.  — викладач основ інформатики і  об
числювальної техніки СПТУ № 2  м. Ужгорода, з  вересня 
1996  р. по січень 1997 р.  — викладач інформатики ПТУ 
№ 19 м. Ужгорода.

У 1997 р. Л. П. Гондорчин була переведена на посаду ме
тодиста училища, у 2002 р. — призначена на посаду за
ступника директора з НВР ПТУ № 19 м. Ужгорода. З груд

ня 2008 р. по червень 2013 рр. — директор 
Ужгородського професійного ліцею.

На сьогодні  — директор Ужгородсько
го вищого комерційного училища КНТЕУ, 
основним напрямом діяльності якого є на
дання освітніх послуг, підготовка та пере
підготовка кваліфікованих робітників. Пе
дагогічна співпраця Лідії Павлівни з КНТЕУ 
надає впевненість у  майбутньому Ужго
родського училища як структурного під
розділу КНТЕУ, забезпечує отримання за
доволення від спілкування з неординарною 
особистістю  — ректором університету. 
Це можливість отримати компетентну 
інформацію від спеціалістів кожного відді
лу університету та можливість розміщу
вати інформацію про училище у щорічних 
часописах КНТЕУ. Крім того, інформація 
про училище постійно публікується у засо

бах масової інформації обласного підпорядкування.
Лідія Павлівна нагороджена грамотами управління 

освіти Закарпатської ОДА та Закарпатського обласного 
центру зайнятості. У 1992 р. була відзначена нагрудним 
знаком «Відмінник освіти України».

Заміжня, життєве кредо: «Учитель не той, хто 
вчить, а той, у кого вчаться».

Гондорчин  
Лідія Павлівна

Директор Ужгородського  
вищого комерційного  

училища КНТЕУ

Участь у Мiжнародному конкурсi молодих дизайнерiв,  
м. Пряшiв, Словаччина Участь у Всеукраїнському конкурсi «Травневий зорепад»

Підписання договору про мiжнародну спiвпрацю Участь у Всеукраїнськiй виставцi «Сучаснi заклади освiти-2014»
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Вище комерційне училище Київського національно-
го торговельно-економічного університету (ВКУ 
КНТЕУ) — навчальний заклад зі значним історич-

ним шляхом, багаторічним досвідом роботи з підготовки 
кваліфікованих кадрів для галузі торгівлі, ресторанного 
господарства і харчування.

Створене шляхом злиття Першого та Другого вищих 
професійних училищ Київського національного торго-
вельно-економічного університету наказом Міністерства 
освіти і науки України № 600 від 20 липня 2004 р. та нака-
зом Київського національного торговельно-економічно-
го університету № 1688 від 26 липня 2004 р. Перше вище 
професійне училище існувало з  кінця 1929 р. як школа 
фабрично-заводського учнівства (ФЗУ) кулінарного ви-
робництва. Друге вище професійне училище — нащадок 
першої в Російській імперії жіночої торговельної школи, 
відкритої у  1899 р. в  Києві на пожертвування видатного 
мецената М. А. Терещенка за ініціативою Товариства по-
ширення комерційної освіти та Купецького товариства.

Директор Вищого комерційного училища КНТЕУ — 
Л. Д. Кришемінська, заслужений працівник освіти Укра-
їни, відмінник освіти України. Під її керівництвом вище 
комерційне училище як відокремлений структурний під-
розділ Київського національного торговельно-економіч-
ного університету має авторитет потужного сучасного 
навчального закладу бізнес-освіти з новими інформацій-
ними, комп’ютерними і мультимедійними технологіями, 
який гарантує високу якісну професійну освіту, незабут-
ні яскраві роки навчання і гарантоване працевлаштуван-
ня, а  також можливість підвищити свій освітній рівень 
у Київському національному торговельно-економічному 
університеті (на заочній формі) за скороченими терміна-
ми навчання — 2–3 роки.

Вище комерційне училище КНТЕУ готує фахівців на 
базі повної загальної середньої та базової освіти з про-
фесій: продавець продовольчих, непродовольчих товарів; 
продавець продовольчих товарів, декоратор вітрин; про-
давець непродовольчих товарів, декоратор вітрин; кухар, 
кондитер, офіціант, бармен. На базі робітничої кваліфі-
кації здійснюється підготовка молодших спеціалістів зі 
спеціальностей: «Товарознавство та комерційна діяль-
ність», «Комерційна діяльність», «Виробництво харчової 
продукції», «Ресторанне обслуговування». Проводиться 
курсове навчання, перепідготовка та підвищення квалі-
фікації за скороченими термінами та гнучкими модуль-
ними технологіями у групах курсової підготовки.

За період 2010–2015 рр. колектив ВКУ виховав, навчив 
і  працевлаштував за отриманою професією 3740 випус-
кників, з них 779 молодших спеціалістів. Практично 100% 
випускників працевлаштовані за направленнями учили-
ща, а з 779 випускників ІІІ ступеня навчання, молодших 
спеціалістів, 597 стали студентами заочної форми нав-
чання університету. Виконання плану державного замов-
лення та договірних зобов’язань з підготовки кадрів для 
потреб ринку праці, в тому числі прийом на комерційних 
засадах понад держзамовлення в межах ліцензійних об-
сягів виконується щорічно у повному обсязі. Середньо-
річний контингент училища становить до 1300 учнів.

Ювілейним для Вищого комерційного училища КНТЕУ 
став 2009 р., адже тоді виповнилося 5 років з дня створен-
ня ВКУ КНТЕУ, 110 років — колишньому торговельному 
училищу та 80 років — колишньому кулінарному учили-
щу. Свято було знаменним ще й тому, що на ньому був при-
сутній праправнук М. А. Терещенка — Мішель Терещенко.

Учні училища з року в рік стають переможцями в кон-
курсах фахової майстерності як на рівні міста Києва, Укра-

їни, так і на міжнародному рівні. 
За останні роки переможцями 
міжнародних конкурсів фахо-
вої майстерності стали: А.  Рома-
шов, О. Кендюх, Д. Ткач (2007 р., 
VІ Міжнародний фестиваль з ку-
лінарного мистецтва в  Украї-
ні), А.  Ромашов (2009  р., Міжна-
родний конкурс в  Туреччині та 
острові Кріт (Греція), IV Між-
народний конкурс кулінарно-
го мистецтва «ВКУС ЖИЗНИ»), 
О.  Білокур, Д.  Варич, В.  Кабан 
(2009 р., Перший Міжнародний 

ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ (м. КИЇВ)

Жіноча торговельна школаМ. А. Терещенко
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конкурс ісламської кухні в Азербайджані, м. Баку), Я. Ар-
тюх та І. Луц (2010 р., Міжнародний конкурс кулінарного 
мистецтва ФАФГА-2010 в м. Інсбрук, Австрія), В. Волошин 
(2011 р., Міжнародний конкурс «Смак життя», о.  Кіпр), 
В. Волошин та Д. Слива (2012 р., VIІ Міжнародний конкурс 
кулінарного мистецтва «Фиеста вкуса и отдыха», о. Тенері-
фе, Іспанія), М. Соколенко, О. Коновал, С. Городничий та 
майстер в/н училища О. А. Скринник, (2013 р., Міжнарод-
ний кулінарний фестиваль «Перлина моря» в Хорватії, Су-
петар, острів Брач), С. Орловський (2013 р., ІІ відкритий 

(міжнародний) Чемпіонат України з карвінгу). Також учні 
перемагають в багатьох міських конкурсах.

У січні 2012 р. учениця училища К.  Волкова посіла 
І місце в міському конкурсі професійної майстерності се-
ред учнів ПТНЗ м. Києва та була направлена на Всеукра-
їнський конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ 
з професії «Продавець продовольчих товарів» у м. Хар-
ків, де посіла 5 призове місце і отримала стипендію Пре-
зидента України. В березні 2014 р. учень училища М. Ко-
валенко посів І  місце в  міському конкурсі професійної 

Народилася 17 серпня 1951 р. у м. Чорт
ків Тернопільської області. Вищу освіту 
здобула спершу в  Чернівецькому філіалі 
КТЕІ на вечірньому відділенні, а  потім 
безпосередньо у КТЕІ після переїзду до сто
лиці. Після закінчення інституту у  1975 
р.  — майстер виробничого навчання, ви
кладач Київського професійнотехнічного 
торгового училища, з 1994 р. — заступник 
директора з  навчальновиробничої ро
боти ВПУ № 45  м. Києва, з  1997 р.  — ди
ректор Другого вищого професійного учи
лища КДТЕУ. З  2004 р. Лідія Дмитрівна 
очолює Вище комерційне училище КНТЕУ. 
За цей час зуміла сформувати потужний 
колектив однодумців, щирих і  добрих ду
шею особистостей, самовіддано працює 
з учнями, сповідує вірність обраній справі.

Автор підручника «Психологія та 
етика ділових відносин у торгівлі» (2006), 
співавтор підручників «Інтегрований курс 
підготовки продавця продовольчих то
варів» (2001), «Харчова безпека хлібобулочних та конди
терських виробів» (2014), які отримали гриф МОН Укра
їни, навчальних посібників «Молекулярна кухня» (2013), 
«Психологічні та фізіологічні основи професійного успіху» 
(2014). За її участі створені державні стандарти профе
сійнотехнічної освіти за професіями: «Продавець продо
вольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів» 
(2014). Популярна енциклопедія робітничих професій» 
(професія «Продавець») отримала диплом І ступеня у регі

ональному конкурсі «Популярні енциклопе
дії робітничих професій в регіонах України» 
(2012). Спільно з  групою компаній «Фокс
трот» та КНТЕУ, колективом училища 
під її керівництвом створено професійний 
стандарт професії «Продавецьконсуль
тант непродовольчих товарів», затвер
джений Федерацією роботодавців України.

Лідія Дмитрівна бере активну участь 
у  міжнародних проектах із впровадження 
модульних технологій навчання, оцінки не
формального навчання, реформування про
фесійнотехнічної освіти України тощо. 
З 2003 р. є головою Асоціації професійнотех
нічних навчальних закладів України тор
говельнокулінарного профілю та головою 
Науковометодичної комісії з професій тор
гівлі, сфери послуг, харчової промисловості 
та туристичної діяльності Науковомето
дичної ради з питань освіти МОН України.

Сумлінна праця відзначена знаками 
«Відмінник освіти України», «Антон Ма

каренко», «Відмінник столичної освіти», «Ветеран сто
личної профтехосвіти», «За вагомий внесок у  розвиток 
професійної освіти». Нагороджена подяками та почесни
ми дипломами КМДА.

Одружена. Має двох дорослих дітей, які теж навча
лись у рідному КНТЕУ.

Життєве кредо, під яким працює і єдина родина ВКУ, 
і особисто Л. Д. Кришемінська — «В кожній людині сонце, 
тільки дайте йому світити» (Сократ).

Кришемінська  
Лідія Дмитрівна

Директор Вищого комерцій-
ного училища КНТЕУ  
(м. Київ), заслужений  

працівник освіти України.
Випускниця економічного 

факультету (1975 р.)

Навчальний процес
Пiд час нагородження на Мiжнародному конкурсi  

з кулiнарного мистецтва та сервiсу в Українi, 2011 р.



236

К И Ї В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
У Н І В Е Р С И Т Е Т

тему: «Сфера обслуговування в туристичній індустрії та 
ресторанному господарстві» і отримали сертифікати.

На сьогодні ВКУ КНТЕУ бере активну участь у між-
народних проектах, таких як проект Twinning «Модер-
нізація законодавчих стандартів та принципів освіти та 
навчання у відповідності до політики Європейського Со-
юзу щодо навчання впродовж життя» та проект Європей-
ського Союзу — МОП «Ефективне управління трудовою 
міграцією та її кваліфікаційними аспектами в  Україні», 
що надає можливість подальшого розвитку і  вдоскона-
лення професійного навчання на базі училища.

Значною подією у  впровадженні інновацій була 
участь училища у  міжнародному проекті МОП «Ефек-
тивне управління трудовою міграцією та її кваліфікацій-
ними аспектами в Україні» і проведення вперше в Україні 
у 2013 р. пілотного відпрацювання оцінки неформально-
го навчання за професією «Кухар». Робота була високо 
оцінена Федерацією роботодавців України, Міністер-
ством соціальної політики України, Департаментом ПТО 
Міністерства освіти і науки України.

У виховній роботі педагогічний колектив тісно спів-
працює з  органами учнівського самоврядування  — уч-
нівською радою, яка проводить велику організацій-
но-виховну роботу з  молоддю, формує громадянську 
активність учнів, а  також радою з  профілактики пра-
вопорушень та покращення якості знань. Результатом 
системної і  послідовної виховної роботи є підвищення 
загального рівня культури учнів, відсутність правопору-
шень, покращення навчальної і громадської дисципліни.

Для учнів працюють 5 гуртків художньої самодіяль-
ності і 5 спортивних секцій, театральний гурток «Сувенір», 
який в оглядах-конкурсах аматорських театрів навчальних 
закладів неодноразово відзначено Дипломом лауреата.

Учні училища активно проводять волонтерську робо-
ту. В рамках співпраці з Деснянською районною організа-
цією Товариство Червоного хреста України учні-волон-
тери беруть участь у  щорічній всеукраїнській акції «За 
чисте довкілля», щорічній акції «Свічкова хода» в рамках 
відзначення Всесвітнього дня солідарності з  ВІЛ-пози-
тивними людьми та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/
СНІДом. Учні-волонтери вже декілька років поспіль на 
запрошення Деснянської районної організації Товари-
ства Червоного хреста України відвідують міжнародні 
молодіжні форуми волонтерів Червоного хреста в  Ні-

майстерності серед учнів ПТНЗ м. Києва та був направ-
лений на Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 
серед учнів ПТНЗ з професії «Кухар» у м. Рівне в травні 
2014 р., де посів 5 призове місце і отримав диплом ІІІ сту-
пеня та стипендію Президента України.

Наразі в училищі працюють 125 педагогічних праців-
ників, з них 39 викладачів (31,2%) та 64 майстри вироб-
ничого навчання (51,2%). Педагогічним колективом ВКУ 
КНТЕУ створені стандарти за професіями продавець про-
довольчих, непродовольчих товарів, кухар, кондитер. Дер-
жавні стандарти за професіями продавець продовольчих, 
продавець непродовольчих товарів, затверджені у 2006 р. 
і з 2007 р. за ними працюють ПТНЗ України. У 2014 р. ко-
лективом училища оновлено і затверджено МОН України 
Державні стандарти професійно-технічної освіти для під-
готовки робітників з професій «Продавець продовольчих 
товарів» та «Продавець непродовольчих товарів», засно-
вані на компетенціях і модульному підході, які запровад-
жені у навчальних закладах ПТО з 1 вересня 2015 р.

У 2014 р. разом з ритейлерами торговельних мереж за 
ініціативи ректорату КНТЕУ та групи компаній «Фокс-
трот» колектив училища створив професійний стандарт 
професії «Продавець-консультант непродовольчих това-
рів» з метою підвищення результативності молодих фа-
хівців на першому робочому місці через допомогу в адап-
тації до ринкових реалій і очікувань роботодавців.

Педагогами училища створено 13 підручників і  на-
вчальних посібників, видано більше 30 наукових статей 
в різних виданнях, а саме: в журналах «Профтехосвіта», 
«Вища школа», «Вісник КНТЕУ», в газетах «Освіта Укра-
їни», науково-методичному бюлетені управління про-
фесійно-технічної освіти м. Києва, збірниках наукових 
праць, науково-методичних журналах (автори: Л. Д. Кри-
шемінська, Л. В.  Мартиненко, С. І.  Онищенко, Л. С.  Вах-
няк та ін.). У  2014 р. під грифом МОН України видано 
навчальний посібник «Харчова безпека хлібобулочних 
та кондитерських виробів» (автори: Л.  Кришемінська, 
Ю. Клименко, О. Луценко), який був розповсюджений се-
ред професійно-технічних навчальних закладів України.

З 2001 по 2010 рр. майстри виробничого навчання, 
викладачі ВКУ брали участь у  серії міжнародних семі-
нарів, які були проведені Міністерством освіти і  науки 
України та Міністерством освіти, мистецтва і  культури 
Австрії в рамках проекту «КультурКонтакт Австрія» на 

Вiдкритий урок проводить майстер С. I. Онищенко Учнi пiд час училищного конкурсу за професiєю Офiцiант
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відзнаками. Училище визнане одним з  кращих в  Україні 
у Всеукраїнській громадській акції «Флагмани освіти і на-
уки України» і нагороджене дипломом за вагомий внесок 
у  розвиток іміджу освіти і  науки України та пам’ятним 
знаком «Кришталевою совою». У рейтинговому конкурсі 
«Лідер професійно-технічної освіти України» 2013 р., учи-
лище визнане переможцем і заслужено отримало Гран-прі.

За підсумками V Міжнародної виставки «Сучасні за-
клади освіти  — 2014» училище нагороджено дипломом 
та золотою медаллю за І  місце у  номінації «Сучасний 
професійно-технічний навчальний заклад у загальноєв-
ропейському освітньому просторі». В рамках VІ Міжна-
родної виставки «Сучасні заклади освіти — 2015» в кон-
курсі з тематичних номінацій, Вище комерційне училище 
КНТЕУ стало переможцем в  номінації «Сучасний на-
вчальний заклад як соціокультурний осередок громадян-
сько-патріотичного виховання дітей та студентської мо-
лоді» і було нагороджене дипломом та золотою медаллю.

Сьогодні ВКУ КНТЕУ  — це сучасний потужний 
нав чальний заклад з  достатньою матеріальною базою, 
досвідченими педагогічними кадрами, досвідом робо-
ти з  підготовки робітничих кадрів високої кваліфікації 
та молодших спеціалістів для торговельної галузі міста 
і ресторанного господарства.

меччині у м. Лахендорф, Латвія у м. Рига та м. Упесгрієва 
(на березі Балтійського моря).

ВКУ КНТЕУ — неодноразовий призер огляду худож-
ніх самодіяльних колективів профтехосвіти міста Києва. 
Спортивні команди учнів вже багато років поспіль за-
ймають призові місця в міських змаганнях з різних видів 
спорту серед ПТНЗ м. Києва.

Учні училища постійно беруть активну участь у житті 
рідного навчального закладу, це і «День здоров’я» з вихо-
дом до лісу, «День цивільного захисту», «День училища», 
«Дебют першокурсника», «Свято посвячення у  профе-
сію», брейн-ринги, конкурси КВК, міс «Господарочка», 
спартакіади, першості училища з  різних видів спорту 
і  багато іншого. Широко розвинута робота учнівського 
самоврядування. Актив учнів є ініціатором волонтер-
ського руху, заходів щодо благоустрою території учили-
ща і міста Києва. Учні мають свою газету, яку розміщу-
ють на сайті училища, на своїй окремій сторінці.

На базі училища створено музей Партизанської сла-
ви, що сприяє суспільно-громадській, культурно-освіт-
ній, патріотичній роботі серед учнів. У 2013 р. музей від-
значив своє 25-річчя з дня заснування.

Колектив ВКУ КНТЕУ неодноразово нагороджений 
почесними грамотами, подяками, дипломами та іншими 

Учнiвський театр «Сувенiр»

Волонтерська робота учнiв Участь у спортивному святі


