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Звітна доповідь директора ЧТЕІ КНТЕУ Т.М. Ореховської   

на Конференції трудового колективу інституту  

31 серпня 2017 року 

Про підсумки роботи у 2016/17 навчальному році  

та завдання колективу інституту   

на 2017/18 навчальний рік 

Шановні делегати та учасники Конференції!  

Шановні колеги! 

(СЛАЙД)  

Щиро вітаю вас із початком нового навчального року. Бажаю 

міцного здоров’я, творчої наснаги, реалізації особистих і професійних 

планів, миру, добра та злагоди!  

Позаду ще один навчальний рік. Він був складний, 

суперечливий і тривожний. Висловлюю вдячність колективу  

інституту за терпіння, сумлінну працю та професіоналізм. 

Хотілося підвести підсумки минулого навчального року і 

накреслити завдання та першочергові заходи на наступний рік, 

намітити шляхи нашого подальшого розвитку.  

Основними напрямками діяльності інституту у звітному періоді 

традиційно були направлені на подальше підвищення якості освітніх 

послуг, розвиток, розширення та підвищення результативності 

наукових досліджень, забезпечення стабільного матеріально-

технічного та фінансового становища, розвиток студентського 

самоврядування, зміцнення науково-педагогічного кадрового 

потенціалу, забезпечення належного статусу та соціальних гарантій 

студентства та всіх членів трудового колективу.  

У минулому навчальному році розроблено та оновлено низку 

важливих для організації навчального процесу нормативних 

документів (Слайд). 

Найбільш відповідальним та складним був процес проведення 

організаційних змін в інституті у 2016-2017 н.р. Згідно наказу від 

02.12.2016 року №2 відбулися такі зміни (Слайд). 
Не зважаючи на зміни ми зберегли головне в житті кожного ВНЗ 

– кадровий потенціал. Сьогодні штатних професорсько-викладацький 

склад налічує 129 осіб. З них з науковими ступенями 70% (Слайд).  

Найбільш важливим і відповідальним завданням кадрової 

політики на наступний навчальний рік є робота всіх кафедр над 

виконанням Ліцензійних вимог, зокрема, щодо компетентності та 

відповідності напряму наукової, дослідницької, практичної діяльності 

викладачів дисциплінам, що викладають.    
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На сьогодні над кандидатськими дисертаціями працюють 7 

аспірантів і здобувачів. Над докторськими дисертаціями працює 1 

викладач. У поточному навчальному році було захищено 4 

кандидатські дисертації (Паламарек Каріна Вікторівна, Поп Тетяна 

Миколаївна, Гаць (Розман) Анна Михайлівна, Присакар Ірина 

Ігорівна - достроково) і 2 докторські (Гуменюк Володимир 

Володимирович, Докаш Оксана Юріївна). Маначинська Юлія 

Анатоліївна отримала вчене звання доцента. 

У 2016-2017 навчальному році стажування пройшли 39 

викладачів: 22 – без відриву від навчального процесу, 17 – з відривом. 

Серед них: у вищих навчальних закладах – 26, на підприємствах, 

установах, організаціях м. Чернівці – 13 (Слайд).  

Позапланово стажування пройшли 24 викладача, з них 7 – без 

відриву від навчального процесу у м. Чернівці.  

Результатами стажування викладачів стало видання 3 

навчальних і навчально-методичних посібників, 3 дистанційних 

курсів, 5 методичних рекомендацій для самостійного вивчення 

дисциплін, виконання практичних і лабораторних занять, 3 

практикумів, 2 збірників ситуаційних та тестових завдань тощо.  

17 науково-педагогічних працівників пройшли міжнародне 

стажування з відривом від навчального процесу. На запрошення 

Сучавського університету ім. Штефана чел Маре (Румунія) 

відгукнулися 12 викладачів кафедри обліку і аудиту на чолі із зав. 

кафедри Лучик Світланою Дмитрівною, троє завідувачів інших 

кафедр (Лошенюк І.Р., Лучик В.Є. і Вдовічен А.А.), професор 

кафедри економічної кібернетики та програмної інженерії Королюк 

Ю.Г. і асистент кафедри сучасних європейських мов Харюк І.Р.  

Під час стажування наша делегація взяла участь у роботі 

науково-практичних семінарів та наукових дискусіях, виступала з 

доповідями, ознайомилась з організацією навчального процесу в 

Сучавському університеті та науково-дослідною роботою в 

Трансільванському університеті (Румунія). За результатами 

стажування було підготовлено та опубліковано колективну 

монографію «Екологічний виклик сучасному глобальному світу в 

економічному вимірі». Всі учасники делегації отримали міжнародні 

сертифікати про підвищення кваліфікації у сфері обліку й управління 

інформаційними системами. 
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Викладачі ЧТЕІ КНТЕУ також беруть участь у різноманітних 

тренінгах. Так, Ковалевич Д.А. та Рошило В.І.  пройшли освітню 

програму Бізнес-Школи DKLex ACADEMY з курсу «Фінансова 

система Естонії і країн ЄС: структура, функціонування, інтегративні 

особливості». Гут Л.В. отримала сертифікат за участь у діловому 

спілкуванні у форматі «круглого столу» на тему «Сучасні науково-

методичні особливості підготовки здобувачів вищої освіти 

спеціальності 051 - Економіка», який відбувся в Івано-Франківську.  

 Маначинська Ю.А. взяла участь у тренінгах, організованих 

Кінгстонським університетом (м. Лондон, Великобританія) спільно з 

Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності  за 

сприянням Британської ради в Україні  на тему «Активне навчання та 

педагогічне лідерство в університетах». За результатами тренінгів 

Маначинська Ю.А. отримала сертифікат від Центру практичних 

досліджень у галузі вищої освіти Кінгстонського університету.  

Кількість викладачів з інших ВНЗ, які стажувалися на базі 

нашого інституту, цьогоріч склала 25 осіб. Майже всі – з 

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича і лише 

1 – з Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка. Найбільше 

викладачів стажувалось на кафедрі сучасних європейських мов – 9 і 

кафедрі менеджменту і туризму – 7. Решта – на інших кафедрах.  

Планами на 2017-2018 н. р. передбачено стажування 13 

викладачів ЧТЕІ: 6 – на провідних підприємствах, установах, 

організаціях м. Чернівці, а 7 – у вищих навчальних закладах. 

З метою удосконалення освітнього процесу, розвитку 

педагогічних та методичних прийомів, забезпечення ефективності 

вивчення дисциплін при формуванні компетентностей майбутніх 

фахівців, розвитку сучасних підходів до спілкування із студентською 

молоддю - продовжувала свою роботу у 2016-2017 н.р. Вища школа 

педагогічної майстерності (ВШПМ). 

Протягом навчального року у ВШПМ було проведено чотири 

навчально-методичних семінари: 

- 26.10.2016р. «Рівні володіння іноземною мовою: критерії та 

вимоги. Типи мовних іспитів»; 

- 09.11.2016р. «Мовна освіченість – запорука професійного 

успіху»; 
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- 30.11.2016р. «Оформлення навчально-методичних видань: 

типові помилки. Інтеграція науки у світовий інтелектуальний 

простір»; 

- 24.04.2017р. «Отримання патентів, їх актуальність на шляху 

інноваційного розвитку». 

В цілому слухачами ВШПМ у поточному навчальному році 

стали понад 40 викладачів, що охоплюють усі кафедри інституту. 

Слухачами та учасниками навчально-методичних семінарів 

ВШПМ на 2017-2018 рік мають стати насамперед: викладачі які 

мають низький рейтинг в опитуванні «викладач очима студентів» та 

ті викладачі, що потребують розвитку педагогічної майстерності. 

Шановні колеги! 

Важливе місце у підготовці сучасних конкурентоспроможних 

фахівців відіграє організація освітнього процесу.  

Протягом звітного навчального року зусилля колективу 

інституту, особливо випускових кафедр, були сконцентровані на 

виконання підготовчих робіт щодо проведення акредитації та 

ліцензування напрямків підготовки   і спеціальностей, у тому числі 

нових.  

Успішно пройдена первинна акредитація за:                           

          ОС «Магістр»   

 Харчові технології  

 Банківська справа 

 

 ОС «Бакалавр»  

 Готельна - ресторанна справа 

   Успішно відкрита ліцензія на ОС «Магістр»  з готельно - 

ресторанної справи, а  також здійснено розширення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності 

181«Харчові технології», за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти, з ліцензованим обсягом 60 осіб. 

У наступному навчальному році буде проведена первинна 

акредитація зі спеціальності ОС «Магістр»  076 Товарознавство та 

комерційної діяльності. 

 Всі ми добре усвідомлюємо,  що це дуже відповідальна та 

серйозна справа, розпочати яку необхідно уже зараз.                    
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Паралельно завідувачам кафедр треба відслідковувати 

можливість відкриття у нашому інституті нових напрямів підготовки, 

здійснювати моніторинг сучасних потреб ринку праці.  

Динаміка контингенту 

Так аналізуючи показники зміни контингенту за останні 

навчальні роки, варто відзначити, кількість здобувачів ступеня вищої 

освіти на всіх формах навчаннях зменшилась. 

Станом на 01.07.2017 р. контингент студентів склав 1495 осіб. 

Так в порівнянні із 01.07.2016 р. контингент студентів складав 1709 

осіб. 

Варто звернути увагу на  обсяги відрахування здобувачів 

протягом навчального року. Так протягом 2016/2017 навчального 

року із числа здобувачів ЧТЕІ КНТЕУ було відраховано 105 

здобувачів різних освітніх рівнів та форм навчання. Лишень на ОС 

«Магістра» та ОКР «Спеціаліст» за останній навчальний рік було 

відраховано 33 здобувачів.  

Разом із загальним зменшенням кількості здобувачів  значно 

зменшилась кількість здобувачів, які навчались за договірною 

формою. Так в порівнянні із 2015 роком, у 2016 році кількість осіб, 

які навчались за договірною формою зменшилась на 63 здобувачів 

(1701 осіб станом на 01.10.2015 року і 1638 осіб станом на 01.10.2016 

року). 

У 2016-2017 навчальному році за власним бажанням 

відраховано 36 осіб. Цю проблему необхідно вивчати більш 

поглиблено для забезпечення виховної роботи з тими студентам, які 

приймають непродумані рішення про відрахування з інституту. 

Зменшення за останні роки контингенту студентів на денній та 

безвідривній формах навчання також потребує більш ефективної 

організації профорієнтаційної роботи та освітнього процесу. 

Практика 

У 2016-2017 навчальному році виробничу практику пройшли 

більше 1000 студентів, (у тому числі більше 700 студентів денної та  

біля 500 -  заочної форми навчання).  

Продовжуючи вивчати шляхи підвищення ефективності 

виробничої практики як важливої складової у підготовці майбутнього 

фахівця,  було проведене дослідження вимог роботодавців щодо 

проходження студентами інституту  практики на провідних 

підприємствах, в установах і організаціях. Саме  

- Виробнича практика  
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- Стажування   

- Підробіток під час навчання  

- Поєднання офіційної роботи і навчання 

- Участь у волонтерських проектах 

- Робота “фріланс” - були зазначені роботодавцями як можливість 

отримати досвід роботи ще під час навчання.  

Результати проведеного дослідження  засвідчили, що робота по 

розширенню баз - практики у ЧТЕІ КНТЕУ ведеться на високому рівні. 

Сьогодні інститут  на довгостроковій основі тісно  співпрацює більше, 

ніж з 400 базами-практики міста Чернівців, Чернівецької області та 

всього Західного регіону.  

Сформовано Реєстр діючих баз практики, який періодично 

поповнюється новими підприємствами та Каталог потенційних баз для 

проходження виробничих практик; укладаються нові договори про 

співпрацю.  

Сьогодні в Україні здійснюється імплементація нової освітньої 

парадигми, яка базується на Студентоцентричній моделі у вищій 

освіті, що  передбачає дуальність підготовки майбутніх фахівців і яка 

успішно реалізується у нашому інституті. Так, значно поглибилась 

співпраця з потужними підприємствами та організаціями щодо 

забезпечення виконання комплексних кваліфікаційних  робіт та 

проектів з дослідженням різних аспектів діяльності підприємств та з 

подальшим  їх захистом на базах практики, проведення спільних 

заходів (майстер - класів, круглих столів з роботодавцями, 

тренінгових занять, науково-методичних семінарів та ін).  

На сьогодні діє біля 500 довгострокових (54 договори було укладено 

цього навчального року) та більше 600 короткострокових договорів 

про проведення практики студентів. 

У 2016-2017 навчальному році спільно з випусковими кафедрами 

проведено 34 заходи щодо організації виробничої практики,  в т. ч. 

періодичне проведення моніторингу забезпеченості програмами та 

методичними рекомендаціями  виробничих практик для усіх 

спеціальностей, де також передбачене рецензування фахівцями - 

практиками. Майбутнє за створенням інноваційних платформ 

взаємодії бізнесу і освіти - відкриття філіалів випускових кафедр, 

фахових академій на якірних підприємствах, базових інкубаторів де 

студенти зможуть  проходити виробничу практику та отримувати 

якісну практичну підготовку за обраною спеціальністю. 
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Про працевлаштування 

У 2016-2017 навчальному році Центром маркетингу та сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників спільно з випусковими 

кафедрами було організовано  63  заходи, у тому числі зустрічі, 

презентації діяльності підприємств-роботодавців, виїзні засідання, 

круглі столи з роботодавцями, тренінгові заняття, науково-методичні 

семінари.  Також  в черговий раз відбувся Ярмарок кар’єри - 2017 

«Зроби крок до майбутнього», в якому взяли участь 48 представників 

з 34 підприємств міста та регіону, якими було запропоновано більше 

200 вакансій для наших студентів і випускників. 

Результатом проведення зазначених заходів, а також роботи 

Центру (допомога при складанні резюме, постійне консультування 

студентів, підбір вакансій, активна співпраця з Чернівецьким міським 

та обласним  центрами зайнятості) стало укладання   38  угод з 

підприємствами-роботодавцями (всього є 194) та надання допомоги 

при працевлаштуванні  70 студентам   інституту  (в т.ч. - 31 

працевлаштовано за результатами Ярмарку). 

У рамках функціонування системи управління якістю, яка 

сертифікована у ЧТЕІ КНТЕУ за міжнародним стандартом ДСТУ ISO 

9001:2009 Центром проводяться щорічні маркетингові дослідження 

та моніторинг задоволеності споживачів, а також анкетування під час 

проведення Ярмарку кар’єри, за результатами яких визначаються 

вимоги до випускників (Слайд). Цьогорічне  ЕКСПРЕС-

АНКЕТУВАННЯ «Дослідження вимог роботодавців до майбутніх 

фахівців» показало, що з 48 роботодавців - 28 взяли участь у 

Ярмарку  вперше і це свідчить про взаємну зацікавленість сторін і 

водночас є роботодавці з якими ми співпрацюємо  вже довгий час.  

Визначаючи особисті якості, необхідні майбутнім спеціалістам, 

роботодавці наголошували на таких рисах як: працьовитість, бажання 

розвиватись,  націленість на результат - 75% та професійності – 60%.    

 Також вітається наявність креативності, стресостійкості, 

ініціативності та порядності – 55%. Серед професійних навичок  

найбільш бажаними є організаційно-управлінські  (робота в команді, 

вмотивованість) - 80% та аналітичні здібності, вміння оцінювати 

завдання чи проблему комплексно- 50%. Вперше наголошено на 

такі риси:  

     -бути орієнтованим на сервіс та задоволення клієнта; 

     - вимогливість до себе, а не лише до  роботодавця 
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Важливо було дізнатись чи обов’язковим для працедавців є 

досвід роботи, бо часто саме це турбує майбутнього випускника. 

Отриманий результат повинен дати надію і впевненість студентам, бо 

80 % роботодавців не вимагають досвіду роботи, а лише 

зазначають, що це буде перевагою.  

(Ні,не обов’язковий досвід роботи - 70% ; Бажано, але не 

обов’язково - 10%; Так, обов’язково - 20%). 

Дуже приємно, що за оцінками роботодавців випускники 

інституту повною мірою відповідають потребам ринку праці. Для нас 

важливі усі рекомендації стосовно формування  у випускників 

основних компетенцій, їх бачення основних рис майбутнього 

фахівця, можливостей отримати студентами досвід роботи ще підчас 

навчання, наголошення на необхідності   бездоганного володіння 

студентами англійською та іншими іноземними і регіональними 

мовами, особливо румунською, бо це неабияк збільшить шанси 

працевлаштуватись на більш престижні і бажані вакансії. Результати 

досліджень і рекомендації роботодавців необхідно врахувати у 

навчально - виховному процесі інституту для формування 

конкурентоздатного випускника. Особливо цінними є ці результати з 

огляду задекларованого на Першому Національному Кар’єрному 

Форумі (м. Київ) компетентісного підходу до підготовки майбутніх 

фахівців та завдань, які стоять перед сучасним ВНЗ (Слайд). 

Наука 

Основою якісної освіти сучасного вишу є і залишатиметься 

наука. У 2016-2017 навч.році науковці інституту спрямовували свої 

зусилля на дослідження актуальних економічних та соціальних 

проблем регіону та України відповідно до профілю кожної кафедри.  

Основні результати науково-дослідної роботи показані на 

слайді. 

Кафедрами виконувалось 17 науково-дослідних тем, 8 з яких 

завершено у поточному періоді і успішно закриті в УКРІНТЕІ. На 

сьогодні 7 науково-дослідних тем мають номер державної реєстрації, 

одна НДР фінансується за кошти державного бюджету.  

Результати всіх виконуваних наукових досліджень 

апробовувалися у різних сферах економічної діяльності підприємств, 

установ, організацій. Всього за результатами завершених тем 

отримано 22 акти впровадження, з яких 8 у навчальний процес та 14 у 

практичну діяльність підприємств, організацій, органів місцевого 

самоврядування. 
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Крім цього, одержано 7 патентів на корисну модель, подано 3 

заявки на отримання патентів (винахідники - викладачі кафедри 

технології і організації ресторанного господарства Поп Т.М., 

Романовська О.Л., Данилюк І.П., Кшевецький О.С.). 

Актуальним залишається питання комерціалізації наукових 

досліджень, одержання конкретних наукових результатів, 

направлених на вирішення важливих завдань у різних галузях 

економіки, соціальної сфери, навчальному процесі. 

Важливим показником результативної діяльності інституту є 

наукові публікації. 

У 2016/17 н.р. видано 6 навчальних посібників (в т.ч.                           

2 електронні), 15 монографій, з них 3 – одноосібні. Крім цього, 

науково-педагогічні працівники кафедр взяли участь у підготовці                  

10 колективних монографій видавництва інших навчальних закладів, 

у тому числі 8 – у закордонних виданнях (це Румунія, Польща, 

Австралія, Латвія, Португалія та ін. ), з них 5 –іноземною мовою. 

Також є участь у виданні колективного підручника «Міжнародний 

менеджмент інноваційної діяльності»(доц. Верстяк О.М.). 

Підготовлена до видання у Румунії англомовна колективна 

монографія під редакцією проф. Кифяка В.Ф.(авторський колектив: 

Королюк Ю.Г., Лучик С.Д., Лучик В.Є., Лошенюк І.Р., Короп Б.М., 

Григоренко В.О.). 

Кількість наукових публікацій викладацького складу за звітний 

період склала 510 статей та тез доповідей, з них 75 % статей 

опубліковані у фахових виданнях. 

Продовжувалась робота, спрямована на презентацію проведених 

досліджень у рейтингових міжнародних виданнях. Так, у зарубіжних 

виданнях  опубліковано близько 100 наукових робіт. 

Важливим напрямом роботи сучасних вишів є кількість 

публікацій у журналах, що входять у наукометричні бази даних 

Scopus  (Скопус) та Web of Science (Веб оф сайнс). Нашими 

викладачами у наукометричній базі Scopus за 2016 рік і І півріччя 

2017 року опубліковано 17 публікацій, що майже утричі більше на 

попередній період, у інших наукометричних базах – 78.  

 Тому актуальним завданням на новий навчальний рік 

залишається підвищення публікаційної активності викладачів кафедр 



 10 

у наукометричних базах даних (зокрема Scopus), в журналах з імпакт-

фактором та у закордонних виданнях. 

Для відстежування цитування наукових праць вчених, 

підвищення особистого рейтингу, рейтингу видання, і рейтингу 

навчального закладу загалом на платформі гугл-Академія було 

створено бібліометричні профілі науково-педагогічних працівників 

інституту 

Так, на 01.07.2017 р. індекс Гірша 9 має один викладач (Кифяк 

В.Ф.), індекс 8 має Юрій М.Ф., індекс 7 - Королюк Ю.Г., індекс 6 - 

Бабінська О.В., індекс 5 – Бутирська І.В., Лошенюк І.Р.,  індекс 4 – 

Лучик С.Д., Вдовічен А.А., Галушка Є.О., Бурачек В.Р., Рилєєв С.В.,  

індекс 3 – 17 викладачів (у минулому періоді 11), індекс 2 – 26 

викладачів (у минулому періоді 22), індекс 1 – 29 викладачів (у 

минулому періоді 22). Індекс наукового видання «Вісник ЧТЕІ» - 8 

(рік назад - 6). 

Тут є деякі покращення. Потрібно не забувати, що на сьогодні 

Індекс цитування  - показник успішної професійної діяльності 

науковця і ВНЗ загалом.  

 Так, Вебометрікс (рейтинг, за яким аналізують ступінь 

представлення діяльності в Інтернет-просторі) провело 

рейтингування ВНЗ світу за цитуваннями у Гугл Школар. Всього 

рейтинговано 9000 світових ВНЗ. Наш інститут є у списку під 

номером 4368. Позиція, можливо не досить висока, але бути у списку 

з Гарвардом, Оксфордом та іншими відомими у світі вишами – це 

позитивний момент.  З України  представлено 80 вузів (серед 300 

наявних). Ми серед них на 73 позиції, що теж непогано. Рейтинговано 

ті ВНЗ, у кого кількість цитувань більше 1000. До прикладу у 

Гарвардському університеті біля 1 500 000 цитувань, Національному 

технічному університеті «КПІ» (перший по Україні) – майже 20 000 

цитувань, КНТЕУ – 5973, ЧТЕІ- 1077. 

Стан видання навчально-методичної продукції. 

Невід’ємною складовою освітнього процесу є навчально-

методичне забезпечення дисциплін  

У звітному періоді видано 339 навчально-методичних розробок 

(Слайд). Серед них 68% складають програми та робочі програми, 11% 

– збірники тестів, завдань і практикуми, 14% – методичні 

рекомендації, 6% – опорні конспекти, 1% – інше.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Продовжується робота зі створення персонального навчального 

середовища на базі сервера дистанційного навчання. У минулому 

навчальному році розроблено та впроваджено 4 дистанційних курси і 

2 електронні навчальні посібники. 

 Станом на сьогодні на сервері дистанційного навчання 

повністю розміщено  навчально-методичні комплекси з 75% 

дисциплін кафедр, розроблено 48 електронних посібників та 33 

дистанційних курси, що  забезпечує інтерактивність навчання. Хоча 

порівняно з минулим навчальним роком показники зросли в 

середньому на 10%, все ж забезпеченість електронними виданнями 

залишається низькою. 

На наступний навчальний рік планується видати 10 електронних 

навчальних видань та 3 навчальні посібники.  

Щоб зацікавити сучасних студентів потрібно думати над 

підготовкою нового покоління навчально-методичного 

забезпечення, і зокрема, збірників кейсів (яких у нас дуже мало), 

навчально-методичних посібників з тренінгових технологій навчання, 

методичних розробок по організації та проведенню ділових ігор, 

сценаріїв проведення модельних ігор при викладанні дисциплін, 

електронних посібників з використанням аудіо- та відео матеріалів 

тощо. 

Методичне забезпечення дисциплін.  

На 2017-2018 н.р. за кафедрами інституту закріплено 516 

дисциплін, з них 62 нові. Аналіз навчально-методичних комплексів 

засвідчує, що забезпеченість дисциплін програмами складає 86%, 

робочими програмами – 83%, опорними конспектами – 42%, 

методичними рекомендаціями до самостійної роботи – 35%, 

збірниками завдань – 31%, тестами – 34% (Слайд).  

Крім того, викладачам необхідно постійно здійснювати 

моніторинг сучасної літератури, забезпечувати її наявність в бібліотеці 

інституту, доцільно брати участь у підготовці наукових і навчальних 

видань спільно з науковцями нашого головного університету 

Проведено конференцій. 

План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських 

науково-практичних конференцій, круглих столів професорсько-

викладацького складу виконано повністю. У звітному навчальному 

році інститутом проведено 5 конференцій. Зокрема відбулися: 
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- міжнародна наукова інтернет-конференція «Еколого-економічна 

система управління підприємством, регіоном, суспільством: 

обліково-аналітичні аспекти» (24-25 листопад 2017 р.). У роботі 

конференції взяли участь науковці з Румунії, Росії, а також із 16 ВНЗ 

і науково-дослідних інститутів десяти регіонів України; 

- міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

прикордонних регіонів у системі транскордонного співробітництва» 

(27-28 квітня 2017 р.) з виїздом до Молдови, де на базі нашого ВНЗ-

партнера - Бєльцького державного університету ім. Алеку Руссо було 

проведено 2-ий день конференції. У науковому форумі взяли участь 

науковці з 15-ти вищих навчальних закладів 9-ти міст України та 10-

ти іноземних вищих навчальних закладів з 5 країн (Молдова, 

Білорусь, Румунія, Польща, Словаччина); 

- міжнародна наукова інтернет-конференція учнівської та 

студентської молоді «Стан та перспективи розвитку регіональної 

економіки» (8 листопада 2016 р.) за підтримки Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації. До обговорення 

проблем та перспектив розвитку регіону активно долучилися учні 

загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв міста та області; 

- VІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція 

«Реформування економіки України як фактор забезпечення сталого 

розвитку», в  якій взяли участь понад 100 студентів ЧТЕІ; 

- міні-конференція іноземними мовами до Дня науки, де студенти 

інституту представили свої доповіді різними мовами. На конференції 

обговорювались наукові проблеми, що є актуальними для студентів 

різних спеціальностей. 

Крім конференцій проведено 25 круглих столів, фестиваль 

науки, фестиваль науки, студентські наукові читання, бреінстормінг, 

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

науковців, фахівців-практиків, з яких 17 проведено понад план  та ін. 

наукові заходи. 

 На 2017-2018 н.р. заплановано проведення міжнародної 

науково-практичної конференції, 3–х студентських наукових 

конференцій, 25 круглих столів (з них 15 - студентських), конкурсів 

наукових робіт, фестивалю науки, бреінстормінгу, конкурсу 
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студентських наукових робіт, Всеукраїнської олімпіади з різних 

дисциплін та спеціальностей та ін. заходів. 

Видавнича діяльність 

Протягом 2016-2017 навчального року видано:  

- 4 випуски «Вісника ЧТЕІ. Економічні науки», в яких 

опубліковано 80 статей, в т.ч. 45 авторів ЧТЕІ; 

-  4 збірники матеріалів конференцій; 

-  2 збірника студентських наукових праць, де опубліковано понад 

200 робіт.  

Ряд науковців інституту входять у редколегії міжнародних 

журналів, збірників наукових праць (окрім «Вісника ЧТЕІ») і 

міжнародних конференцій: Ореховський В.О., Юрій М.Ф., Кифяк 

В.Ф., Лучик С.Д., Лучик В.Є. 

Соціологічні дослідження 

Протягом 2016-2017 н.р. було проведено соціологічне 

дослідження «Викладач очима студентів». 

Протягом травня 2017 року було проведено опитування 

студентів  з метою виявлення їхньої думки щодо рівня викладання в 

ЧТЕІ КНТЕУ (результати наведені на рисунках). У рамках 

дослідження було опитано 257 студентів 1-4 курсу та оцінено роботу 

110 викладачів.  

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що ефективність 

викладання навчальних дисциплін знаходиться на високому рівні. 

21% студентів оцінили ефективність викладання навчальних 

дисциплін дуже високо, ще 65% зазначили високий рівень (Слайд).  

Як показало опитування, 83% студентів вважають, що у нашому 

інституті ставлення викладачів до студентів загалом доброзичливе. 

10% студентів з оцінкою не визначилися, а 8% респондентів 

оцінюють ставлення викладачів до студентів як негативне (Слайд).  

Аналіз задоволеності загальним професійним рівнем 

викладанням в інституті показав, що майже 70% опитаних задоволені 

загальним професійним рівнем викладання в інституті. Ще 19% 

респондентів не визначилися, понад 11% - не задоволені (Слайд).  

 Водночас, студенти очікують більше оригінальних та 

нестандартних підходів до викладення теоретичної та практичної 

інформації, застосування прогресивних технологій навчання . 



 14 

 Оцінки викладачів за окремими аспектами навчальної діяльності 

подані на Слайді. 

Показник загальної середньої оцінки викладачів (за вченим  

званням) залишився майже на рівні минулого навчального року - 4,33 

бали з 5-ти, що свідчить про високу ефективність викладання 

(Слайд).  

Загальний середній бал викладачів по кафедрах – 4,3 (Слайд), 

що також свідчить про високу оцінку викладання. 

Також були поодинокі скарги на деяких викладачів. 

Враховуючи, що їх рейтинг  «дуже високий» або «високий», можна 

стверджувати, що це особисте негативне ставлення до викладача.  

Слід зазначити, що окрім зауважень та пропозицій щодо 

ефективності викладання було багато позитивних відгуків з боку 

студентів, як про навчання в цілому так і про окремих викладачів. 
Рейтинги 

У 2016-2017 н.р. було проведено такі рейтингові оцінювання: 

- Рейтинг науково-педагогічних працівників за результатами 

навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи у 2016-

2017 н.р. (Слайд) 

Рейтинг за результатами наукової, навчально-методичної та 

організаційної роботи здійснено серед 8 кафедр та 104-х науково-

педагогічних працівника, в т.ч. 6 професорів, 51 доцента, 40 старших 

викладачів, 7 асистентів.  

Позитивним є те, що у загальній оцінці переважає рейтинг за 

наукову роботу - 54%,  за навчально-методичну роботу - 16%,  за 

організаційну – 30%. 

Першість у комплексному оцінюванні діяльності науково-

педагогічних працівників отримала  кафедра технології і організації 

ресторанного господарства. 

Високий рейтинг у професорів – Лучик С.Д., Ягодинця П.І., 

Юрія М.Ф., доцентів – Лошенюк І.Р., Маначинської Ю.А., Вдовічена 

А.А., Гут Л.В., Докаш О.Ю., Верстяк О.М., Незвещук-Когут Т.С. 

Серед старших викладачів високий рейтинг мають Харюк І.Р., 

Ревуцька Л.Я., Романовська О.Л., Ватаманюк О.С., Короп Б.М., Поп 

Т.М., серед асистентів – Сідуняк О.В., вище середнього - у  Пенюк 

В.О. і  Гаць А.М. 

- Рейтинг науково-педагогічних працівників та кафедр за 

показниками наукової роботи у 2016 році. 
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Рейтинг за результатами наукової роботи здійснено за 

календарний 2016 рік серед 10 кафедр та 101 науково-педагогічного 

працівника, з них 6 професорів, 52 доценти, 39 старших викладачів, 4 

асистента. 

Найвищих балів досягли кафедри: соціально-гуманітарних наук 

та права, економічної теорії та міжнародної економіки, обліку та 

аудиту (Слайд)).  

Найвищий рейтинг серед професорів бачимо у Юрія М.Ф., 

Лучика В.Є., Лучик С.Д.; доцентів – Маначинської Ю.А., Докаш 

О.Ю, Бабінської О.В., Лошенюк І.Р., Вдовічена А.А., Гищука Р.М., 

Бутирської І.В., Рошило В.І., старших викладачів – Урсакій Ю.А.,  

Короп Б.М., Харюк І.Р., Ватаманюк О.С., Ревуцької Л.Я., Данилюк 

І.П., Хитрової О.А., Столяр Л.Г., Мустеци І.В., асистентів Пенюк 

В.О., Сідуняк О.В. 

Разом з тим 37,6% викладачів мали рейтинг нижче середнього і 

19,4% критично низький. 

Проаналізувавши в цілому результати рейтингових оцінок 

діяльності науково-педагогічних працівників інституту, очевидно, що 

є необхідність активізувати наукову, навчально-методичну та 

організаційну роботу шляхом:  

- написання монографій, в тому числі одноосібних і опублікованих у 
закордонних наукових виданнях; 

- підготовки підручників, навчальних посібників, електронних 
видань; 

- підготовки статей у видання, що входять до наукометричних баз 
даних, зокрема Sсopus, Web of Science та в журналах з імпакт-
фактором; 

- опублікування статей у зарубіжних виданнях; 
- отримання патентів; 
- підвищення рівня володіння іноземними мовами; 
- керівництва студентськими науковими роботами для участі у 

Всеукраїнських конкурсах; 
-  результативної підготовки студентів до участі у олімпіадах, 

фестивалях, творчих конкурсах і т.п. 
  - підготовки навчально-методичного забезпечення нових 

дисциплін;  
- організації круглих столів, майстер-класів, фестивалів, форумів; 
- організації для студентів позанавчальних заходів; 
- популяризації ЧТЕІ КНТЕУ у засобах масової інформації. 

Шановні колеги! Мені приємно відзначити, що в інституті 

також активно розвивається студентська наукова робота (СЛАЙДИ). 
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У 2016-2017 н.р. різними формами науково-дослідної роботи 

було охоплено майже 1000 студентів, які брали участь в олімпіадах та 

конкурсах з навчальних дисциплін і спеціальностей, конференціях, 

круглих столах, фестивалях, роботі 9-ти наукових гуртків, 4 

професійних шкіл (Школа бармена, Школа кулінарної майстерності 

та сервісу, Школа кондитера, Школа здорового способу життя), 

Науковому товаристві студентів та молодих учених, дискусійному, 

туристичному та дебатному клубах, 60 студентів було залучено до 

виконання кафедральних науково-дослідних тем. 

Основні результати студентської науково-дослідної роботи у 

2016-2017 році показані на слайді. 

 Цьогоріч здобуто два призових місця на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Туризм» - 

Пилипець Олександра (І місце), Яремчук Анастасія (ІІІ місце);   три 

призових місця на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі 

спеціальності «Економіка підприємства»(Сухов Сергій - ІІ місце, 

Бевзюк Ольга - ІІІ місце) та спеціальності «Облік і аудит» (Стронар 

Ольга - І місце). 

Також відбувся VІ Буковинський студентський фестиваль 

науки, де було розглянуто 16 інноваційно-інвестиційних проектів. Усі 

проекти були розподілені за 4 напрямами: «Економія енергії – 

поштовх до розвитку», «Розвиток інфраструктури та туризму в 

регіоні», «Розвиток послугової діяльності регіону», «Розвиток 

здорового харчування та виробництво харчових продуктів у регіоні». 

Перемогу здобув проект студентки 2 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит» Щавінської Ольги (наук.консультант Сідуняк О.В.).  

Окремої уваги заслуговують здобутки студентів напряму 

підготовки «Технологія харчування», які традиційно беруть участь та 

перемагають у  міжнародних, всеукраїнських та обласних 

професійних конкурсах кулінарного мистецтва.  

Так, на Міжнародному чемпіонаті з кулінарного і 

кондитерського мистецтва серед юніорів «BEST Cook FEST Junior – 

2016» (листопад 2016 р.) та Міжнародному фестивалі з кулінарного і 

кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina – 2017» (березень 

2017 р.) студенти ЧТЕІ КНТЕУ вибороли 8 золотих, 8 срібних і 8 

бронзових медалей.  
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Щодо олімпіади. 508 студентів взяли участь у І (вузівському) 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 33-х навчальних 

дисциплін та спеціальностей. З них 6 студентів представляли інститут 

у ІІ етапі на всеукраїнському рівні, звідки привезли дипломи за місця 

в номінаціях та грамоти за активну участь. 

Загалом студентами інституту за 2016-2017 н.р. опубліковано 

618 статей і тез доповідей, з яких 70% надруковано в інститутських 

збірниках студентських праць і тезах конференцій (430 публікацій) 

(Слайд). 

Міжнародна діяльність. 

У своїй повсякденній діяльності ЧТЕІ КНТЕУ продовжує 

реалізацію стратегічного плану розвитку в напрямку зміцнення 

міжнародних зв’язків з ВНЗ інших країн, участі у проектах 

міжнародних організацій, програмах подвійних дипломів. 

  Продовжується робота з укладання угод про партнерство із 

зарубіжними ВНЗ. Так тільки у 2017 р. укладено 3 угоди. Сьогодні 

нашими партнерами є 26 ВНЗ з Австрії, Білорусі, Болгарії, Грузії, 

Латвії, Молдови, Північного Кіпру, Польщі, Румунії, Сербії, Чехії.  

 У звітному періоді активізувалася робота із зарубіжними ВНЗ-

партнерами в напрямку участі студентів та викладачів у програмах 

академічної мобільності, а також стажування викладачів. Так 3 

студенти факультету управління, сфери обслуговування та харчових 

технологій взяли участь у програмі Еразмус+ та три місяці навчалися 

у Вищій школі економіки та менеджменту державного управління в 

Братиславі. Проводиться організаційна робота з Сучавським 

університетом для участі наших студентів в програмі Еразмус+ і в 

цьому університеті. 

Продовжуються публікації наших науковців у збірниках ВНЗ-

партнерів-у 2017 р. 3 публікації у збірнику Вищої школи економіки 

та менеджменту державного управління в Братиславі 

Інтенсифікувалася робота з проведення спільних досліджень з 

нашими партнерами. В рамках цих досліджень, за ініціативою 

кафедри обліку та оподаткування разом з Сучавським університетом 

ім.Штефана чел Маре та Трансільванським університетом, проведені 

спільні наукові дослідження, а в січні 2017 р наукові семінари в 

Сучаві та Брашові. За їх результатами підготовлена спільна 

монографія. Продовжується робота по договору із Сучавським 

університетом ім. Штефана чел Маре. Так в листопаді 2016 р. в ЧТЕІ 

КНТЕУ відбувся Міжнародний семінар з регіональної науки “Туризм 
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і регіональний розвиток”. У семінарі взяли участь  викладачі та 

співробітники ЧТЕІ, а також декан факультету економіки та 

державного управління Сучавського університету Кармен Настасе, 

науковці Сучавського університету ім.Штефана чел Маре та їх 

міжнародні партнери. Група науковців Сучавського університету 

взяли участь і виступили на Міжнародній конференції, що 

проводилась в ЧТЕІ в квітні 2017 року. Готується до випуску спільна 

монографія. 

Сьогодні студенти ЧТЕІ КНТЕУ мають можливість брати участь 

у програмі подвійного диплому в ряді ВНЗ Литви, Польщі та Франції. 

Як і раніше, більшість кафедр ще не стали активними 

ініціаторами міжнародних заходів. Так наші партнери постійно 

пропонують брати участь у міжнародних конференціях та семінарах, 

публікуватися у їх наукових збірниках, на жаль, з кожним роком 

бажаючих стає все менше. Інститут може бути учасником ряду 

програм, що фінансуються міжнародними фондами, такими як 

Еразмус, Темпус, Україна –Молдова та ін. або безпосередньо або 

через КНТЕУ, але для цього кафедри повинні пропонувати свої ідеї 

та проекти програм і разом з відділом міжнародних зв’язків шукати 

відповідні програми, для участі у них. 

Бібліотека 

Фонд бібліотеки на паперових носіях складає 121217 

примірників, із них навчальні видання складають 80969 примірників, 

наукові видання -12750 пр., 24811 – періодичні видання. 

Комплектування фонду здійснюється на основі вивчення стану 

книжкового ринку України, моніторингу інформаційного 

забезпечення навчального процесу, співпраці з кафедрами інституту.  

      Фонд бібліотеки систематично поповнюється 

періодичними виданнями, які є оперативним, а в деяких випадках чи 

не єдиним джерелом отримання інформації з окремих питань.  

Бібліотека отримує понад 100 найменувань періодичних видань 

Бібліотека розширює свої інформаційні можливості за рахунок 

послідовного формування мультимедійних носіїв інформації. У 

бібліотеці налічується 1025 електронних видань, у т.ч. 989 документів 

на змінних носіях та 45- мережних локальних документів. 

 

В двох читальних залах користувачі отримають вільний доступ до 

всіх джерел інформації. До їхніх послуг інтернет, електронні каталоги 

бібліотеки, (що містять понад  65,783 тис. бібліографічних записів 

книжкового фонду та  записів журнальних статей за профілем 
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навчання), повнотекстові бази даних, зокрема: “Ліга-закон”, 

електронні підручники та посібники, авторами яких є викладачі ЧТЕІ 

КНТЕУ. електронна база повнотекстових матеріалів навчально-

методичних видань ЧТЕІ КНТЕУ, електронні повнотекстові журнали 

з природничих та гуманітарних дисциплін видавництва “Springer”, 

міжнародного об’єднання видавництв в галузі науки, медицини та 

технологій “Blackwell Publishing” 

 У світлі визначених завдань діяльність бібліотеки була 

спрямована на найбільш доцільне і ефективне використання фонду 

бібліотеки. 

Бібліотека обслуговує понад 2,885 тис. користувачів, видає їм 

понад 528,535 тис. документів. Зниження рівня відвідуваності  

пояснюється ростом інформаційно-комунікаційних можливостей 

користувачів, доступом до інтернету, а головне- зменшення кількості 

студентів. 

Бібліотека приділяє увагу пропаганді бібліотечного фонду 

інституту, підвищенню інформаційної культурі читачів.  

Невід’ємною частиною діяльності бібліотеки були і 

залишаються індивідуальне та групове інформування. Традиційно в 

бібліотеці проводяться дні інформації, виставки нових надходжень, 

презентації навчальної та наукової літератури, авторами яких є 

викладачі ЧТЕІ КНТЕУ. 

У 2016 році було складено більш як 11 бібліографічних списків, 

виконанено 248 бібліографічних  довідок, у тому числі 16-

тематичних, 41 тема –ідексована (УДК-ББК), 57 довідок виконано в 

автоматичному режимі. 

Традиційною і оптимальною формою популяризації літератури є 

організація книжкових виставок (тематичні,інформаційні, постійно 

діючі). Всього у бібліотеці було організовано понад 8 виставок, 

представлено на даних виставках  понад 304 документів. 

Одним із найважливіших завдань бібліотеки є підвищення 

інформаційної культури студента, що сприяє кваліфікованому 

доступу до знань, відкриття перед ним нових можливостей освоєння 

професії. 

В інституті щорічно проходять науково-практичні конференції, 

масові заходи. Бібліотека інституту організовує інформаційне 

супроводження цих заходів (тематичні виставки, виставки робіт 

студентів, тематичні підбірки інформаційних матеріалів тощо). 
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На сьогоднішній день в бібліотеці 24 ком’ютера, 6 принтерів, 3 

сканера У бібліотеці створені необхідні умови для забезпечення 

навчального процесу.  

 Разом з тим аналіз діяльності бібліотеки висвітлив ряд проблем: 

- рідке звернення користувачів до інноваційних 

інформаційних послуг, доступних на сайті бібліотеки, та до іншої 

інформаційної продукції  Причинами незапитуваності низки ресурсів 

та послуг може бути нерозвинута мотивація звернень до 

інформаційних ресурсів та недостатня інформованість користувачів,  

тобто недостатньо активною є рекламна діяльність бібліотеки. 

Відповідно, бібліотеці необхідно активізувати просування ресурсів та 

послуг шляхом розробки буклетів та пам’яток, системи масового та 

групового бібліографічного інформування, через веб-сайт та ін. 

Можливо варто звернути увагу на недостатній рівень інформаційної 

культури, який негативно впливає на всі процеси інформаційної 

діяльності користувачів, починаючи з вибору каналів та способів 

отримання інформації та завершуючи зверненням до електронних 

джерел інформації. Подальшого вивчення потребують проблеми, 

пов’язані з організацією ефективної системи бібліографічного 

інформування професорсько- викладацького складу, формуванням 

інформаційних ресурсів інституту з використанням інструментів 

виміру ефективності, розвитком інформаційної культури 

користувачів (нових форм і напрямів), інформаційним забезпеченням 

управлінської діяльності та ін. 

- Необхідність збільшення кількості електронних ресурсів 

бібліотеки за рахунок придбання або створення оригінальних 

електронних підручників та електронних версій паперових 

підручників та іншої навчальної, навчально-методичної, наукової і 

довідкової літератури при комплектуванні фондів необхідно надавати 

пріоритет за змістовними і кількісними критеріями виданням 

наукового і довідкового характеру.  

Необхідність  реорганізації роботи щодо пропаганди і 

використанні бібліотечних ресурсів бібліотеки. Запровадити 

віртуальне довідково-інформаційне обслуговування, організовувати  

книжкові виставки безпосередньо в аудиторії при проведені лекцій, 

семінарських занять. 
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Про спорт 

 З-поміж здобутків інституту завжди приємно відзначати 

спортивні досягнення наших студентів. Потужний спортивний 

потенціал інституту сприяє формуванню позитивного іміджу нашого 

вишу не лише в області, але й Україні.  

Приємно відзначити вдалий виступ студентів нашого інституту з 

усіх видів спорту на ХІІІ обласній Універсіаді серед студентів ВНЗ 

ІІІ-ІV р.а. Чемпіонами Універсіади стали збірні команди, з волейболу 

(жін..). Другі місця посіли команди з  футболу (чол.), настільного 

тенісу, баскетболу (чол.), стрітбол (чол.). Треті місця – команди з 

баскетболу (жін.), легка атлетика, легкоатлетичного кросу, вільної 

боротьби. 

Підводячи підсумки спортивних виступів студентів 2016-2017 

навчального року, хотілося б відмітити (Слайди):  

Жіночу команду з волейболу (тренер – Гринько С.О.): 

- І місце в змаганнях «Буковинської ліги», 

- І місце – відкритий Кубок м. Чернівці,  

- І місце – Відкрита першість міста Чернівці з волейболу 2017 р.,  

- І місце – VІІІ обласні Спортивні ігри з волейболу серед ВНЗ: 

         - І місце – Турнір присвячений дню фізкультури та спорту ; 

- І місце -  Відкритий Кубок м. Чернівці, присвячений Дню міста  

- ІІ місце - Всеукраїнський турнір з волейболу, присвячений 141-

ччю ЧНУ; 

- Також, збірна жіноча команда нашого інституту з волейболу 

виборола: 

- перемога у 3-х іграх у І  турі Вищої студентської ліги України  

з волейболу (жінки), м. Кам’янець-Подільський. 

- 2 перемоги у чемпіонаті України з волейболу 3-й тур. м. Львів.  

- перемога у чемпіонаті України з волейболу 4-й тур. м. Полтава. 

- перемога у Вищій студентській лізі України з волейболу. м. 

Житомир.  

- перемога у п’ятій Буковинська вища ліга з волейболу виборола   

команда ЧТЕІ. 

Чоловічу команду з волейболу (тренер – Гринько С.О.):: 

- І місце – з волейболу, присвячена Олімпійському тижню 

України; 

- ІІ місце -  змагання  Спортивних ігор (ХІІІ обласна 

Універсіада) серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а.:  

Також, студент ЧТЕІ КНТЕУ Дмитро Миндреску є членом  

студентської збірної області з волейболу. 
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Настільний теніс (тренер – Головачук М.Г.): 

Мицак Христина є членом студентської збірної області з 

настільного тенісу, яка приймала участь у Всеукраїнській універсіаді. 

Чоловіча команда з баскетболу тренер – Крецький О.І.): 

І місце у Відкритій першості м. Чернівці; 

І місце – традиційний обласний турнір «Пролісок».  

ІІІ місце – Чемпіонат області серед чоловічих команд. 

Стрітбол (чол, жін.)(тренер – Крецький О.І.): 

ІІ місце – чоловіки, ІІІ місце – жінки - змагання  Спортивних 

ігор (ХІІІ обласна Універсіада) серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а.:. 

Легка атлетика та л/а крос (тренер – Савенков О.Є.): 

ІІІ місце - змагання з легкоатлетичного кросу Спортивних ігор 

(ХІІІ обласна Універсіада) серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а.   

 ІІІ місце змагання з легкоатлетичного кросу Спортивних ігор 

(ХІІІ обласна Універсіада) серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а.; 

спортивно-оздоровчийзахід «Біг Миру», у рамках 

якоговідбулась  «Естафета Миру» середнавчальнихзакладів.  

Неолімпійські види спорту (тренер – Крецький О.І.):  

Миндреску Дмитро та Боровик Артем стали Чемпіонами 

України з універсального бою 2017 р. та відібрані до складу збірної 

України. 

ІІІ місце – змагання  Спортивних ігор (ХІІІ обласна Універсіада) 

серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

Спортивно-масова робота у 2016-2017 н.р. було  сплановано у 

відповідності із загальноінститутським планом виховної роботи та 

вказівками дирекції; виконуються  також вимоги 

облдержадміністрації до вузів області. 

Секція фізичної культури активно займається формуванням 

спортактиву і підготовкою спортсменів-розрядників. 

В минулому році на кафедра  займалась організацією та 

керуванням спортивно-масової роботи інституту та підготовкою 

збірних команд.  

Проводилась спортивно-масова робота  по оздоровленню 

студентів та робітників інституту: 

1. «Всеукраїнський Олімпійський тиждень» - Турнір з 

волейболу, оздоровчі пробіжки та заходи з оздоровчого 

туризму. 

2. Проведеннямайстер-класів. Майстер-класна тему «Основи 

самозахисту» проводив старший викладач Крецький О.І., за 
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участю членів збірної України з рукопашного бою, МС – 

Гешко Арсна і МСМК – ЖураківськогоАнатолія.  

3.  «Козацькізабави» середхлопців (разом зі студрадою) – 

збірнікомандифакультетів. 

4.   Першість інституту з настільного тенісу, волейболу (жін., 

чол.), баскетболу (жін., чол.), міні-футболу - збірні команди 

факультетів. 

В рамках роботи туристичного клубу «Плай», в діяльності якого 

ведучу роль відіграють викладачі секції фізичного виховання 

Крецький О.І., Савенков О.Є., Гринько С.О. були проведені такі 

заходи: 

- поїздка-екскурсія до Румунії-Болгарії; 

- сходження на найвищу гору Румунії Молдовяну та найвищу 

гору Балканських гір Мусалу); 

- сходження на Говерлу, присвячене 70-річчю КНТЕУ; 

- похід на Говерлу, присвячений Дню ЗСУ; 

- святкування Нового року на г. Говерла; 

- туристичний похід на гору Петрос; 

- туристичний похід на г. Піп Іван Чорногірський з нагоди 

Всеукраїнського олімпійського дня, відповідно до наказу 

№183/04 Чернівецького обласного відділення Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН України від 17.05.2017р.; 

- участь у Чемпіонаті України з водного туризму. 

Викладачами кафедри регулярно проводяться бесіди зі 

студентами щодо здорового способу життя, бесіди екологічного 

напряму,  бесіди про мовну культуру та патріотизм, етику поведінки, 

питання загальної культури. 

З-поміж основних напрямів діяльності інституту чільне місце 

посідає виховна робота зі студентською молоддю. 

В нашому інституті, на протязі десятиліть сформувалися та 

підтримуються дієві виховні традиції, функціонує цілісна система 

виховання успішного громадянина, робота якої здійснюється згідно 

затверджуваного Плану організаційно-виховної та культурно-масової 

роботи в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

на навчальний рік. 

Процес виховання в інституті реалізується на тільки на рівні 

дирекції, деканів, кафедр та викладачів, а й, що приємно, до нього 

причетні самі студенти та ради студентського самоврядування. 
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Так у нас щороку проводяться різноманітні виховні, культурні 

та оздоровчі заходи, а саме: «Інавгурація першокурсників», 

загальноінститутський конкурс «Таланти твої, першокурснику» 

«День здоров’я» з виїздом студентів на природу, конкурси «Студент 

року», переможець якого представляє ЧТЕІ КНТЕУ на міському 

конкурсі, «Пара року», а також театралізовані дійства «Андріївські 

вечорниці», «Маланка», ціла низка заходів, присвячених Дню 

української писемності та мови, дню святого Валентина, дню 

Захисника України, вишиванки та багато інших цікавих свят. 

Навчальний рік в ЧТЕІ КНТЕУ вже традиційно ознаменувався 

високою активністю студентів і співробітників в благодійних акціях. 

Постійно проводився збір коштів, одягу, книг, іграшок тощо. 

Студенти та колектив співробітників й надалі займають активну 

громадянську позицію щодо допомоги учасникам бойових дій на 

сході країни, переселенцям, а також хворим працівникам та 

студентам інституту. Крім того, РСС продовжує постійно відвідувати 

сиротинці.  

Протягом навчального року студенти та працівники декілька 

разів відгукувалися на ініціативу допомогти людям, котрі потребують 

крові чи плазми та приймали участь в благодійній акції «Стань 

донором крові». Також збирали кошти для придбання діагностичного 

та лікувального обладнання для дітей з вадами зору (Слайди). 

Інформатизація та автоматизація процесів діяльності 

інституту (управлінські, господарські, інші) (бібліотека, 

гуртожиток тощо). 

У всіх корпусах, у тому числі у гуртожитку  забезпечено доступ 

до всесвітньої мережі Інтернет оптоволоконними каналами зв’язку, а 

також за технологією Wi-Fi - це можливість користуватись 

Інтернетом з мобільних пристроїв, ноутбуків та отримувати доступ до 

файлового сервера інституту.  

Впроваджений модуль «Деканат» протягом навчального року 

повноцінно використовувався усіма деканатами інституту для 

ведення контингенту студентів, формування і веденнякондуїту. В 

системі «Деканат» проведені кардинальні зміни, пов’язані із зміною 

структури інституту (а саме утворені нові факультети, куди 

переведені всі студенти). Проведені роботи не вплинули на стан 

робочих процесів інституту. 
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Підтримується підключення до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти (ЄДЕБО) – це державний реєстр, із яким 

працюють системи автоматизації роботи приймальних комісій 

навчальних закладів і який виконує функції збереження, захисту та 

верифікації персональних даних, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

На забезпечення потреб нового навчального року для 

підвищення рівня методичного забезпечення навчального процесу на 

основі використання сучасних програмних продуктів ІОЦ ЦІТ 

налагоджено тісну співпрацю з розробниками програмного 

забезпечення: 

- ІАЦ «Ліга»; 

- «1С Україна» (актуалізовані версії 1С: Підприємство) 

- «Парус-Буковина» та «Парус-Захід» (надані та зареєстровані 

робочі версії програмного забезпечення по всіх напрямках 

підготовки спеціалістів) 

- ТОВ «ПроЗа» («Проза Ресторан», «Проза-магазин») 

- НТФ «INTEC» на QDProfessional – електронне декларування 

вантажів; 

- «M.E.Doc.IS» (MyElectronicDocumentInternationalStandart) – 

система електронного документообігу: податкові накладні, акти, 

рахунки, звіти. 

Вже третій рік працює програма «Облік проживаючих у 

гуртожитку ЧТЕІ КНТЕУ», яка була розроблена в межах дипломної 

практики. 

Для забезпечення потреб навчального процесу здійснюється 

підтримка та розвиток  серверу дистанційного навчання за рахунок 

створення нових дистанційних курсів та розміщення на ньому НМКД 

з усіх дисциплін. Проводиться робота по створенню персональних 

навчальних систем (ПНС) – а саме навчання викладачів методиці 

підготовки ПНС..  

В інституті набув поширення досвід організації та проведення 

Інтернет-конференцій, вебінарів, відео-конференцій тощо. Інтернет 

конференції знаходять відображення на офіційному сайті інституту. 

Продовжують наповнюватися та функціонують у локальні мережі 

(доступ надається з офіційного сайту інституту): 

- база інформаційних листів наукових конференцій http://chtei-

knteu.cv.ua/confer/ з можливостями пошуку за часом, місцем 

проведення, тематикою тощо. 

http://chtei-knteu.cv.ua/confer/
http://chtei-knteu.cv.ua/confer/
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- електронний магазин підручників та навчальних посібників 

викладачів інституту з послугою з доступу до електронних 

видань за оплату, яка приймається через систему електронних 

платежів LiqPay.  

у локальні мережі: 

- електронний каталог бібліотеки ЧТЕІ КНТЕУ   http://chtei-

knteu.cv.ua/elcat/ - каталог книжкових та періодичних видань; 

- електронна бібліотека ЧТЕІ КНТЕУ www.chtei-knteu.cv.ua/ellib/ 

- електронні підручники та посібники, авторами яких є 

викладачі ЧТЕІ КНТЕУ 

- електронна повнотекстова база навчально-методичних видань 

www.chtei-knteu.cv.ua/nmv/ - вміщує навчально-методичні праці 

викладачів нашого інституту; 

Для забезпечення прозорості діяльності інституту на сайті 

працюють скриньки довіри: директора, профспілкового комітету, 

студентського самоврядування, практичного психолога. 

Всі комп’ютери локальної мережі, принтери, копіювальні 

апарати, мережеві ресурси (сервери, мережеве обладнання) та 

програмне забезпечення підтримуються у працездатному стані – 

виконуються всі регламентні та ремонті роботи. 

 Шановні учасники конференції! 

У сучасних умовах конкурентоспроможність вищого навчального 

закладу значною мірою залежить від стану матеріально-технічної 

бази. Незважаючи на скрутну фінансово-економічну ситуацію в 

інституті для підтримання матеріально-технічної бази у належному 

стані протягом звітного періоду було проведено : 

-  процедури закупівлі товарів і послуг; 

-  періодичне внесення необхідних змін в річний план закупівель 

та додаток до нього; 

-  технічне обслуговування та поточний ремонт інженерних 

мереж і обладнання; 

-   малярні роботи на сходах навчальних корпусів і гуртожитку, а 

також фарбування підлоги в підвалі, дверей, підвіконь, меблів на 

кухнях гуртожитку; 

- державну повірку теплового лічильника, редуктора, 

сигналізаторів та лічильників газових; 

-  ремонт меблів, дверей і замків; 

- впровадження заходів щодо забезпечення охорони праці, 

пожежної безпеки, дотримання вимог виробничої санітарії та 

профілактики профзахворювань. 

http://chtei-knteu.cv.ua/elcat/
http://chtei-knteu.cv.ua/elcat/
http://chtei-knteu.cv.ua/ellib/
http://chtei-knteu.cv.ua/nmv/
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Господарським відділом здійснювалась робота щодо охорони, 

підтримки в належному санітарному стані  приміщень  та території 

навчальних корпусів і гуртожитку.  

Перед початком опалювального сезону буде проведено технічне 

обслуговування, поточний ремонт та випробування систем опалення, 

прочистку і перевірку димових та вентиляційних каналів.  

Фінансовий стан нашого інституту можна охарактеризувати 

трьома основними тезами: 

1. Зменшення контингенту студентів в 2016/2017 н.р. на 15% 

призвело до відповідного зменшення рівня доходів на 11%., що 

суттєво впливає на можливість проведення видатків на утримання 

інституту. 

2. Дотримання нормативної кількості стипендіатів надало 

можливість використання фінансування загального фонду за 

розширеним планом використання, а саме – проведення часткової 

оплати за оренду навчальних корпусів та придбання витратних 

матеріалів для утримання офісної та комп’ютерної техніки. 

3. Директоратом, бухгалтерією та планово-фінансовим відділом 

вжито всі можливі заходи щодо утримання інституту в належному 

стані. 

 

Шановні колеги! 

Важливим напрямком роботи навчального закладу є соціальна 

політика, якій директоратом та профспілковим комітетом 

приділяється значна увага.  

Згідно умов Колективного договору ЧТЕІ КНТЕУ заплановано і 

виконуються комплексні заходи щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища, 

запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням 

і аваріям. Завдяки цим заходам з початку навчального року  в 

інституті не було зафіксовано жодного випадку виробничого 

травматизму. 

Загалом протягом 2017-2018 н.р. профкомом інституту 

проводилася вагома робота, основна з якої, це: 

- організація акції щодо обстеження співробітників в 

лікувально-діагностичному центрі ТОВ НМФ «Авіценна», на 

загальну суму 10 тис. 335,00 грн.; 

- організація акції щодо обстеження співробітників в 

Обласному онкологічному диспансері, на загальну суму 

5000,00 грн. 
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- виплата матеріальної допомоги співробітникам на загальну 

суму        28 тис. 350,00 грн., у тому числі 4 тис. 600 грн. – 

згідно поданих заяв на лікування і оздоровлення та 7 тис. 800 

грн. – виплата матеріальної допомоги ветеранам; 

- придбання оздоровчих путівок у дитячі табори дітям 

співробітників на суму 21 тис. 500 грн.; 

- придбання квитків на концерти та спектаклі на суму 3 тис. 

680 грн.; 

- придбання новорічних подарунків на суму 7 тис. 965 грн. 

- закупка питної води для співробітників на суму 17 тис. 873 

грн. 

 

 

Шановні учасники конференції! 

Традиційно на Конференції трудового колективу ми відзначаємо 

та дякуємо нашим найкращим наставникам студентських 

академічних груп.  

Я щиро дякую переможцям цьогорічного конкурсу на кращого 

наставника академічної групи, це (СЛАЙД ): 

 

Факультет обліку, фінансів та економічної діяльності  

 

1 місце – Вудвуд Вікторія Василівна, наставник 112 групи, 

2 місце – Урсакій Юлія Анатоліївна, наставник 122 групи, 

                Мустеца Ірина Василівна, наставник 217 групи, 

3 місце – Столяр Людмила Георгіївна, наставник 214 групи, 

 Сідуняк Олександра Василівна, наставник 111 групи. 

 

Факультет управління, сфери обслуговування та харчових 

технологій  

1 місце – Ревуцька Любов Яківна, наставник 325 групи, 

2 місце – Замятіна Наталія Вікторівна, наставник 312 групи, 

3 місце – Доброжанська Ірина Михайлівна, наставник 311 групи, 

        Струтинська Любов Тодорівна, наставник 315 групи. 

 

Шановні колеги! 

 

Так, основними завданнями, що стоять перед колективом 

інституту у 2017-2018 навчальному році, є посилення діяльності  

інституту у таких напрямах (СЛАЙДИ): 
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-  зміцнення кадрового потенціалу; 

- постійна та активна робота з формування контингенту студентів; 

- продовжити практику використання при вивченні дисциплін: 

інноваційних підходів та методів, актуальних практичних прикладів, 

спеціалізованих комп’ютерних програм. 

- на підставі запитів потреб ринку праці забезпечити відкриття нових 

напрямів підготовки, магістерських програм. 

- здійснити 100% забезпечення навчально-методичних комплексів 

дисциплін якісними та актуальними методичними розробками. 

- провести системну роботу над розвитком персонального 

навчального середовища на базі сервера дистанційного навчання. 

- забезпечити об’єктивність оцінок рівня знань, навичок та вмінь 

здобувачів.  

- оновити рекомендований перелік тем випускних кваліфікаційних 

робіт із врахуванням нових назв спеціальностей та 

загальноекономічних трендів. Забезпечити допорогові показники 

плагіату кваліфікаційних робіт. 

- провести системну роботу над комерціалізацію наукових 

досліджень і впроваджень. Брати участь у розробці науково-

дослідних робіт, які фінансуються із коштів загального і спеціального 

фондів держбюджету або із коштів інших установ та організацій.  

- науково-педагогічним працівникам звернути увагу на власні індекси 

цитувань, які є об’єктивними показниками успішної професійної 

діяльності науковця. Публікувати власні дослідження у виданнях з 

наукометричних баз даних. 

- на рівні кафедр забезпечити участь у програмах, що фінансуються 

міжнародними фондами, такими як Еразмус, Темпус, Україна–

Молдова та ін. 

- бібліотеці врахувати необхідність  реорганізації роботи щодо 

пропаганди і використанні бібліотечних ресурсів бібліотеки. 

Запровадити віртуальне довідково-інформаційне обслуговування, 

організовувати  книжкові виставки безпосередньо в аудиторії при 

проведені лекцій, семінарських занять. 

- забезпечити розробку та виконання плану профорієнтаційної 

роботи, зокрема, із використанням інноваційних інформаційно-

комунікативних технологій, індивідуально-роз’яснювального 

підходу. 

 Сподіваюся, що рік прийдешній подарує нам політичну 

стабільність та економічне зростання, впевненість у власних силах і 

майбутньому нашої держави, адже усі ми бажаємо не на словах, а на 
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ділі саме якісних змін й очікуємо, що наступний рік буде кращим за 

попередній, а  негаразди і турботи залишаться у минулому. Бо ж ми 

заслужили на це і кожен із нас плекає в душі віру у те, що його плани 

і мрії неодмінно будуть реалізовані. 
 

Дякую за увагу! 


