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Про підсумки роботи у 2020/21 навчальному році  

та завдання колективу інституту   

на 2021/22 навчальний рік 

Шановні делегати та учасники Конференції!  

Шановні колеги! 
 

Ми зустрілися сьогодні щоб оцінити результати роботи інституту у 

2020/21 навчальному році та визначити основні завдання на новий 2021/2022 

навчальний рік. 

Хочу розпочати свій виступ з озвучення значних досягнень, які нам 

вдалося здобути протягом попереднього навчального року: 

- згідно Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 

рівнів акредитації та зауважень державної аудиторської служби розроблено, 

погоджено і затверджено вченою радою КНТЕУ удосконалену організаційну 

структуру інституту, яка почала діяти з 1 вересня 2020-2021 навчального 

року; 

- ефективно проводилась в умовах карантину дистанційна форма 

навчання (BigBlueButton, Google Meet education, Zoom, MOODLE); 

- розміщено вільні спец. кошти на депозитному рахунку банку; 

- виплачено 100 % заробітної плати, відпускних та інших виплат 

працівникам інституту; 

- з метою дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

короновірусної  хвороби (СOVID-19) проведено закупівлі захисних щитків і 

масок, антисептичних засобів, рідкого мила і дозаторів.  

В будівлях встановлено окремі контейнери з кришками та 

поліетиленовими пакетами для збору використаних засобів індивідуального 

захисту, на вході в будівлі встановлено опромінювачі повітря та 

антисептичні засоби для обробки рук, допуск до роботи здійснюється після 

термометрії безконтактним термометром, на підлогах намічено маршрути 

руху здобувачів освіти та безпечну відстань, в туалетах  встановлено 

дозатори з рідким милом; 

науково-дослідна робота: 

-  за навчальний рік підготовлено 285 статей та тез, з них 55 – у 

закордонних виданнях, 26 статей опубліковано у наукометричних базах 

Scopus і Web of Science (8 опубліковано кафедрою менеджменту, 

міжнародної економіки та туризму; 7 – кафедрою технології та організації 

готельно-ресторанного бізнесу; по 4 – кафедрою обліку і оподаткування та  

кафедрою маркетингу, цифрової економіки та підприємництва, 3 – на кафедрі 

фінансів та банківської справи);  

-  науково-педагогічні працівники інституту взяли участь у написанні 

10-ти монографій,  дві з них створені колективами авторів наших кафедр 

(«Сфера гостинності Буковини у кризових умовах: стан та перспективи 



розвитку» - під заг.ред. Кифяка В.Ф., «Проблеми і перспективи розвитку 

малого і середнього бізнесу» - під заг.ред. Лучик С.Д.); 

-  отримано 5 свідоцтв на авторське право (3 – каф. обліку і 

оподаткування, 2 – каф. технології і орг. готельно-ресторанного бізнесу) та 3 

патенти на корисну модель (каф. технології і орг. ГРБ); 

-  приємно відзначити, що 6 викладачів інституту мають 5 і більше 

публікацій у наукометричних базах Scopus чи Web of Science: Маначинська 

Ю.А.(9), Паламарек К.В.(8), Лучик С.Д.(7), Євдощак В.І. (6), Королюк Ю.Г. 

(6), Вдовічена О.Г.(7); 

результати студентської науково-дослідної роботи: 

- у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на 

базі Національного університету «Чернігівська політехніка» диплом 

переможця ІІІ ступеня за напрямом «Облік і оподаткування» отримала 

студентка 4 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування» Бажан Олександра 

(науковий керівник – Мустеца І.В.); 

- на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

«Інноваційні ресторанні технології» на базі КНТЕУ студентка 4 курсу спец. 

181 «Харчові технології» Чусак О.Б. за НДР «Технологія солодких страв з 

використанням крупи кіноа» отримала диплом ІІІ ступеня (науковий 

керівник – Романовська О.Л.); 

-  на Всеукраїнському конкурсі студентських проектів «Від ідеї до 

успіху» на базі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України студент 4 курсу спец. «Менеджмент» Аксинті 

Воронка Віктор Мігел за науковий проект «Sensei 3D print» нагороджений 

дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник – Урсакій Ю.А.); 

-  студенти під керівництвом викладачів кафедри технології та 

організації готельно-ресторанного бізнесу на різноманітних міжнародних 

виставках завоювали 14 дипломів переможців: 4 диплома І ступеня, 7 

дипломів ІІ ступеня і 3 диплома ІІІ ступеня; 

- проведено реєстрацію будівель та визначено в натурі розмежування 

земельних ділянок гуртожитку, корпусу № 3, бази відпочинку «Кормань», та 

внесено їх до бази  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

- отримано розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

обслуговування корпусу № 3, проведено процедуру закупівлі цієї послуги і 

розробляється проект; 

- успішно завершено всі юридичні дії щодо оформлення користування 

КНТЕУ приміщеннями училища на пл. Соборна, 2; 

- в корпусі № 1 проведено монтаж системи відеоспостереження; 

-  ремонт труб водовідведення на зовнішніх стінах корпусу, заміну 

бойлерів в туалетах другого і четвертого поверхів;  

- закуплено 22 сучасних персональних комп’ютери та 2 нових 

потужних сервери; 

- відремонтовані та почищені кондиціонери; 



- встановлений пандус на сходах центрального входу та складний 

пандус на сходах всередині корпусу; 

- в корпусі № 2 проведено демонтаж електричних та комп’ютерних 

мереж, кондиціонерів, плит стелі, металевих грат на вікнах і дверях 

приміщень, що передані Управлінню державної служби якості в Чернівецькій 

області;  

- вилучено усі матеріальні цінності та здійснено передачу частини 

приміщень Управлінню державної служби якості в Чернівецькій області;  

- в корпусі № 3 упорядковується прилегла територія, виконана 

обрізка дерев і кущів, висаджено зелені насадження;  

- проведена реконструкція центрального входу із заміною керамічної 

плитки та влаштований пандус на сходах центрального входу; 

- проведено монтаж складних пандусів на сходах всередині будівлі; 

- проведена робота з ремонту та фарбування фасаду будівлі; 

- проведено  ремонт відмостки по периметру будівлі; 

- відновлено комп’ютерні мережі в приміщеннях; 

- відшліфовано та полаковано паркетні підлоги в приміщеннях і 

комп’ютерних класах; 

- здійснено будівництво та оснащення туалету для маломобільних 

груп населення; 

- відремонтовано і укомплектовано спортивний зал (пофарбовані 

стіни, простелений лінолеум, установлено спортивне обладнання: стіл для 

настільного тенісу, велотренажер для фітнесу, фітнес станція, орбітрек для 

фітнесу, боксерський мішок, маківара боксерська та ін.); 

- зроблена душова; 

- пофарбовано всі ковані елементи; 

- розміщена геральдика інституту; 

- в гуртожитку закінчено ремонт сходів, стін і даху запасного виходу 

з підвалу, реконструкцію дверей бойлерної з метою використання її в якості 

гаражу; 

- проведено ремонтні і монтажні роботи в кімнаті № 14 з метою 

використання її як готельного номера так і лабораторії готельно-ресторанної 

справи; 

- закінчуються ремонтні та монтажні роботи в кімнатах на 2 поверсі 

(будуть встановлені бойлери у кожному блоці, проводиться заміна 

лінолеуму, поклейка шпалерів, фарбування стін та заміна сантехніки; 

- фахівцями ПП «Терра Буковина» відновлено межі земельної ділянки 

гуртожитку в натурі, поновлено межові знаки; 

- закуплено і частково замінено ліжка в жилих блоках; 

- готуються меблі для перевезення із корпусу № 3 у гуртожиток, для 

заміни в жилих блоках; 

- протягом літнього періоду було проведено повірку теплового 

лічильника та малярні роботи на кухнях, сходових клітинах, в коридорах на 

поверхах; 

- готується заміна мережі водопостачання в підвалі (закуплені 

матеріали);  



- на базі відпочинку «Кормань»:  

- побудована альтанка та новий окремий туалет; 

- відновлено мережу водопостачання; 

- побудовано душову кабіну на території та проводиться ремонт 

будинків; 

- 20 ліжок з гуртожитку відремонтовано і перевезено на базу 

відпочинку; 

- закуплено нові подушки, покривала та фіранки; 

- 25 червня 2021 року колектив ЧТЕІ КНТЕУ за сприяння 

адміністрації та профспілкового комітету здійснив поїздку до бази 

відпочинку «Кормань», що знаходиться на мальовничому березі Дністра. 

 

Кадрова політика ЧТЕІ КНТЕУ повинна забезпечити формування на 

100 % складу науково-педагогічних працівників особами з науковими 

ступенями та вченими званнями за профілем кафедри та дисциплін, що 

викладаються, які постійно розвивають свою компетентність. А вимогу про 

опанування іноземної мови не нижче рівня В2 ми будемо висувати як 

кваліфікаційну ознаку при конкурсному обранні. 

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 – продовжує свою роботу 

Вища школа педагогічної майстерності (ВШПМ). Керівник – Гищук 

Роман Миколайович. 

4 лютого 2021 року Вища школа педагогічної майстерності ЧТЕІ 

КНТЕУ провела он-лайн зустріч-конференцію для працівників інституту та 

всіх зацікавлених на тему «Інструменти дистанційного навчання у 

практиці сучасного викладача закладу вищої освіти». Доповідачами 

заходу з інформативними та цікавими презентаціями виступили заступник 

директора з науково-методичної роботи, міжнародних зв’язків та 

інноваційного розвитку, д.е.н., проф. В.Ф. Кифяк і д. н. держ.управл., проф. 

кафедри маркетингу, цифрової економіки та підприємництва Ю.Г. Королюк. 

Зокрема, В. Ф. Кифяк акцентував увагу учасників на важливості створення 

аудіо- та відеолекцій на прикладі власної розробки з організації туризму. 

Ю.Г. Королюк презентував приховані технічні та загальні освітні можливості 

«форумного», комунікативного, психологічного змісту популярної 

платформи дистанційного навчання MOODLE, форми та методи викладання 

з її допомогою економічних дисциплін. Зупинився також Ю.Г. Королюк у 

своєму виступі на окремих світових тенденціях дистанційного навчання на 

прикладі використання платформи Coursera.    

Захід відбувся в творчій атмосфері обговорення перспектив 

удосконалення форм та методів дистанційного навчання з важливими 

акцентами на теперішні та майбутні напрями застосування освітніх та 

наукових методик у цьому напрямі викладачами ЧТЕІ КНТЕУ, їхнього 

сучасного професійного зростання. 



4 березня 2021 року відбулася друга чергова он-лайн зустріч у формі 

майстер-класу для працівників інституту та всіх зацікавлених на тему 

«Захист прав споживача: основні аспекти та практичні складові за 

чинним законодавством України».  

Зі вступною доповіддю про історію святкування Всесвітнього Дня 

захисту споживачів, законодавчу основу та роль у житті суспільства з 

інформативною та цікавою презентацією виступила к. е. н., доц. кафедри 

маркетингу, цифрової економіки та підприємництва ЧТЕІ КНТЕУ Олена 

Ярославівна Бозуленко. 

Практичний майстер-клас провели начальник відділу контролю у сфері 

торгівлі, робіт, послуг Надія Григорівна Кутиніна та головний спеціаліст 

відділу контролю у сфері торгівлі, робіт, послуг Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Ніна Валентинівна Горяніна. 

Зокрема, Надія Григорівна Кутиніна розповіла про практику дотримання 

вимог законодавства щодо забезпечення функціонування української мови як 

державної разом із законодавчими нормами про захист прав щодо подання 

необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари, 

роботи та послуги. Актуальні питання захисту прав споживачів і алгоритму 

практичних дій у разі їхнього порушення у різних життєвих ситуаціях, 

різноманітних прикладів у цьому контексті із діяльності відділу контролю у 

сфері торгівлі, робіт, послуг Головного управління Держпродспоживслужби 

в Чернівецькій області представила Ніна Валентинівна Горяніна. 

Наприкінці зустрічі викладачі ЧТЕІ КНТЕУ та всі присутні мали змогу 

задати власні запитання та отримати кваліфіковані відповіді від запрошених 

гостей, що викликало живу дискусію та зацікавлення в обговоренні. 

Кількість слухачів із навчально-педагогічних працівників 

перевищувала 30 осіб у кожному засіданні школи педагогічної майстерності 

зокрема та охопила усі кафедри ЧТЕІ КНТЕУ. 

 

Вступ 2021 

Вперше інститут здійснював набір на ступень вищої освіти «молодший 

бакалавр» за спеціальністю «Готельний і ресторанний менеджмент», 

кількість зарахованих студентів склав 21 особу. 

За підсумками вступної кампанії до інституту у 2021 році подано – 638  

заяв, проти 900 заяв у 2020 році, обсяг державного замовлення зменшився (на 

53,8%) На всі рівні та форми навчання у 2021 році зараховано 202 осіб, у 

2020 році – 298, що на 96 осіб менше у порівнянні з попереднім роком. На 1 

курс ступеня вищої освіти «бакалавр» всіх форм навчання зараховано 62 

особи (у 2019 році даний показник склав 108 осіб, що у свою чергу свідчить 

про значне зменшення у кількості 46 осіб. 

 На умовах державного замовлення у 2021 році на навчання зараховано 

7 осіб, на умовах повного відшкодування витрат – 195 осіб. У 2020 було 

зараховано на державне замовлення 13 осіб, на контрактну форму 285 осіб. 

На основі ступеня вищої освіти «магістр» у 2021 році зараховано 66 особи, у 

2020 році – 87 осіб.  



Протягом 2020-2021 н.р. проводилась агітаційно-роз’яснювальна 

робота серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів та вищих 

навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації з метою найбільш широкого 

ознайомлення з умовами прийому до ЗВО, змістом та формами навчального 

процесу, умовами навчання та побуту студентів ЧТЕІ КНТЕУ. 

Завдання щодо залучення абітурієнта: 

1. проведення рекламно-агітаційної роботи в ЗОШ, коледжах, 

гімназіях, училищах, та технікумах міста Чернівці, Чернівецької, Івано-

Франківської, Тернопільської та Хмельницької області. 

2. проведення спільних соціальних заходів з учнями шкіл міста м. 

Чернівці. 

3. Співпраця з відомими блогерами міста 

4. Проведення днів відкритих дверей.  

5. Проведення круглих столів, квестів, зустрічей. 

6. Організація курсів по підготовці до ЗНО. 

7. Проведення дует-лекцій в закладах освіти . 

8. Проведення рекламно-агітаційної роботи на радіо та телебаченні. 

9. Проведення активної рекламної роботи в соціальних мережах через 

проведення різноманітних челенджів тощо. 

10. 3- d он-лайн екскурсії в структурних підрозділах ЗВО. 

11. Проведення екскурсій з застосуванням елементів доповненої 

реальності. 

12. Реклама в соціальних мережах. 

13. Оновлення офіційної інтернет-сторінки інституту. 

 

Бібліотека ЧТЕІ КНТЕУ 

Більшість стратегічних задач, які стоять сьогодні перед інститутом, 

тісно пов’язані з діяльністю бібліотеки, як найважливішої ланки наукового і 

навчального процесів. 

Бібліотека є часткою освітнього процесу інституту, забезпечуючи 

доступ своїх читачів до найрізноманітнішої інформації у відповідності до 

всіх напрямків навчання. 

Фонд бібліотеки на 01.07.2021 року складає 106270 документів, із них 

навчальні та наукові видання складають 91817 примірників., 10108 одиниць 

періодичних видань; електронних носіїв із записом – 989, мережних 

локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки – 3356. 

Бібліотека розширює свої інформаційні можливості за рахунок 

послідовного формування мультимедійних носіїв інформації. У бібліотеці 

налічується 4345 електронних видань, у т.ч. 989 документів на змінних 

носіях та 3356 – мережних локальних документів. В тестовому режимі 

запрацював репозитарій інституту. 

Зміни, що відбулись у соціально-економічному і політичному житті 

України за останні десятиліття, внесли суттєві корективи в діяльність 

бібліотеки. Особливо це позначилося на комплектуванні її фонду. 

Недостатність і нестабільність фінансування, подорожчання друкованої 



продукції спричинили зменшення обсягів комплектування бібліотечного 

фонду. 

Бібліотека обслуговує понад 1,5 тис. користувачів, видає їм понад 

288,202 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. 

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). 

На сьогоднішній день в бібліотеці 24 комп’ютера, 6 принтерів, 3 

сканера. У бібліотеці створені всі необхідні умови для забезпечення 

навчального процесу.  

 

Важливим напрямком роботи навчального закладу є соціальна 

політика, якій директоратом та профспілковим комітетом приділяється 

значна увага.  

За 2020-2021 н.р., за умовами Колективного договору, профспілковий 

комітет ЧТЕІ КНТЕУ виконував загальні зобов’язання, покладені на 

профспілковий комітет трудовим колективом: 

- проводив контроль за своєчасним виконанням пунктів Колективного 

договору; 

- вів роботу з питань соціального захисту працівників; 

- брав участь у розгляді питань щодо праці, заробітної плати за 

результатами трудової діяльності; 

- стежив за дотриманням гласності усіх заходів щодо нормування, 

роз’яснення причин перегляду норм праці тощо; 

- брав участь у розробці комплексних заходів щодо охорони та умов 

праці в інституті та ін. 

Загалом протягом 2020-2021 н.р. профкомом інституту проводилася 

наступна робота: 

- підготовка змін до Колективного договору на 2019-2021 рр., 

схвалення його на Конференції трудового колективу ЧТЕІ КНТЕУ від 21 

вересня 2020 року та реєстрація у Департаменті праці та соціального захисту 

населення Чернівецької міської ради; 



- співорганізація осінньої подорожі за маршрутом Чернівці-Ворохта-

Чернівці 25.09.2020 року та здійснення сходження на вершину Говерли; 

- організація привітання жінок-співробітниць з нагоди Міжнародного 

жіночого дня «8 березня» та «Дня весни», на загальну суму 1 тис. 800 грн.; 

- виплата матеріальної допомоги співробітникам на загальну суму 59 

тис. 997 грн., у тому числі 38 тис. 900 грн. – згідно поданих заяв на 

покращення матеріального становища та лікування і оздоровлення; 

- придбання рециркуляторів бактерицидних Bactostera ORBB30*1 та 

Bactostera ORBB30*2 для запобігання розповсюдження COVID-19 на суму 7 

тис. 770 грн.; 

- придбання новорічних подарунків на суму 5 тис. 750 грн.; 

- закупка питної води для співробітників на суму 24 тис. 750 грн.; 

- співорганізація подорожі до відпочинкової бази «Кормань» 

25.06.2021 року та відвідування Скельного галицького чоловічого монастиря; 

- придбання оздоровчих путівок у дитячі табори дітям співробітників 

на суму 6 тис. 300 грн. 

Усі положення Колективного договору ЧТЕІ КНТЕУ виконувалися. 

 

Освітній процес 

Організація освітнього процесу відіграє ключову роль у підготовці 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців. 

Саме тому метою освітнього процесу у ЧТЕІ КНТЕУ є підготовка 

конкурентоспроможних фахівців, забезпечення розвитку та набуття ними 

необхідних загальних та фахових компетентностей відповідно до рівнів 

Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК), а також можливостей для 

особистісного розвитку. 

Освітній процес у ЧТЕІ КНТЕУ базується на принципах активізації 

мобільності студентів і науково-педагогічних кадрів; підготовки молоді до 

активного життя в демократичному суспільстві, закладення основи для 

реалізації їх професійної кар'єри й особистого розвитку. 

Відповідно, задля забезпечення якісного освітнього процесу у ЧТЕІ 

КНТЕУ у розроблено 41 навчальний план та відповідні освітні програми для 

підготовки бакалаврів та магістрів відповідно до ліцензованого переліку 

спеціальностей. 

Сформовано та подано до затвердження графіки освітнього процесу та 

лабораторно-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти денної і заочної 

форм навчання на 2021/2022 навчальний рік для  здобувачів СВО «молодший 

бакалавр», «бакалавр» та  «магістр». 

При розрахунку обсягів навчального навантаження продовжувалася 

робота щодо об’єднання потоків груп, що дає можливість збільшити 

кількість слухачів дисципліни та забезпечити викладання 100% лекцій 

замість 30% у випадку малокомплектних груп. 

Також, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 

р. №1556-VII, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 



форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка 

академічної довідки» від 25.01.2021 р.№ 102, та на виконання постанови 

вченої ради КНТЕУ від 25.02.2021 р. прот. №8 (п.8) було розроблено та 

затверджено новий зразок диплома бакалавра та додатку до нього та видано 

дипломи нового зразка випускникам-бакалаврам 2021 року випуску. 

З метою забезпечення освітнього процесу на наступний 2021/2022 

навчальний рік оновлено бланки та замовлено наступні бланки документів: 

 журнал реєстрації відомостей підсумкового контролю знань 

студентів академічної групи; 

 навчальна картка студента; 

 журнал обліку успішності студентів денної форми навчання; 

 журнал обліку успішності студентів заочної форми навчання; 

 журнал обліку роботи академічної групи денної форми навчання; 

 журнал обліку роботи академічної групи заочної форми навчання; 

 залікова книжка; 

 щоденник практики; 

 індивідуальний план роботи викладача; 

 журнал обліку роботи викладача;  

 протокол засідання екзаменаційної комісії з приймання 

кваліфікаційного екзамену; 

 табель оплати навчальної роботи з погодинного фонду, тощо. 

У 2020-2021 н.р. не проводилося жодної акредитації чи ліцензування 

спеціальностей (освітніх програм).  

Також, відповідно до термінів , визначених сертифікатами про 

акредитацію, було надіслано до  КНТЕУ повідомлення про наміри 

акредитувати освітні програми у 2021/2022 навчальному році ЧТЕІ КНТЕУ 

наступні освітні програми та заплановано акредитації: 

- Підготовки фахівців початкового рівня вищої освіти «молодший 

бакалавр» за спеціальністю, спеціалізацією: 

Назва спеціальності Освітня програми 

181 Харчові технології Харчові технології 

 

- Підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальностями, спеціалізаціями: 

Назва спеціальності Освітня програми 

241 Готельно-

ресторанна справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

Практика 

Виробнича практика студентів є обов'язковою складовою підготовки 

фахівців з вищою освітою за відповідними спеціальностями/спеціалізаціями і 

планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо поглибленого здобуття 

студентами практичних навичок з обраного фаху на різних етапах навчання. 

У 2020-2021 навчальному році  практику пройшли більше 400 студентів денної 

та біля 500 заочної форм навчання.  

Значні корективи в організацію практичної підготовки внесла пандемія 



коронавірусу (Covid - 19) і карантинні заходи спричинені нею. У зв’язку з 

цим, для студентів, інститутом була забезпечена можливість проходження 

виробничої практики та складання заліку у дистанційному режимі. 

Було розроблено,  ухвалено Вченою радою та введено в дію  наказом 

директора ЧТЕІ КНТЕУ №31 від 23.09.2020 року «Положення про 

проведення практики студентів ЧТЕІ КНТЕУ», у якому був вперше 

визначений порядок проходження дистанційної практики. У інституті є все 

прикладне програмне забезпечення, а саме: Big Blue Botton, яке призначене 

для проведення Web-конференцій, сервіси Gsuite, безкоштовний доступ до 

інтерактивних інструментів Google та ін., що дало змогу повноцінно 

реалізувати дистанційний режим проходження практики майже для 40% усіх 

студентів за весь навчальний рік (в кінці року більшість вже проходила на 

підприємствах, в установах, організаціях, бо була  «жовта зона»). 

Також було укладено низку договорів про можливість проходження 

практики в он-лайн режимі, зокрема: з ПАТ КБ «Приватбанк», АТ 

«Укрсиббанк», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», рестораном «М’ята», 

багатьма фінансовими та державними установами. Цьогорічний досвід 

проходження практики у дистанційному режимі на основі використання 

сучасних інформаційних технологій показав, що це не тільки дозволяє 

вирішити проблему проходження практики в умовах протиепідемічних 

заходів, а ще й сприяє формуванню дослідницьких навичок, набуттю нових 

компетентностей, що у свою чергу є передумовою  зростання 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Студенти отримали 

відповідні сертифікати і показали досить високу якість та  результати 

проходження практики. Так, наприклад, студент 4 курсу, спеціальності 

«Менеджмент» Вітор Мігел Аксинті Воронка пройшов після практики 

стажування з метою майбутнього працевлаштування у Головному управлінні 

Пенсійного фонду Чернівецької області. Ще  пройшли тут стажування 

студенти спеціальності «Облік і оподаткування» Кречуняк С. та 

Мелтниченко Г. Також у Державній податковій інспекції  у Чернівецькій 

області, з якою 18 .05. 2021 року інститутом було укладено Меморандум про 

співпрацю на рівні Києва,   виявили бажання пройти  практику та стажування 

студенти спеціальності «Готельно-ресторанний менеджмент» Шупарська А. і 

Александрюк М., які дуже гарно себе проявили і були зараховані у кадровий 

резерв. 

Для  підвищення ефективності практичної підготовки студентів 

необхідно проводити заходи щодо залучення стейкхолдерів до розробки та 

узгодження змісту освітніх програм, навчальних планів, наповнення 

контенту програм та робочих програм дисциплін, виробничих практик, 

тематики курсових, випускних кваліфікаційних робіт та іншого навчально-

методичного забезпечення.  

Цьому неабияк сприяє підписання договорів з підприємствами, 

організаціями, установами різних форм власності. Сьогодні Інститут має 

більше 200 (близько 240) діючих довгострокових договорів з питань 

проведення виробничої практики студентів ЧТЕІ КНТЕУ та біля 300 

короткострокових за 2020-2021 н.р. Також сформовано Реєстр баз практики на  



2020-2021 н.р., який поповнювався новими підприємствами та Каталог 

потенційних баз для проходження виробничих практик, які  розміщені для 

використання у мережі інституту у папці «Менеджмент якості іSO на NS2». У 

2020-2021 навчальному році спільно з випусковими кафедрами проведено  20 

заходів щодо організації виробничої практики,  продовжилась співпраця з 

потенційними партнерами - стейкхолдерами, що представлють потужні 

підприємства галузі, такі як: ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»,  туристична 

фірма  «VVTRAVELClub», всеукраїнська мережа магазинів «Сільпо», 

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, 

мережа ресторанів ТОВ «Сушія», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», 

АТ «УкрсибБанк», компанія «АВТОВІН», ПрАТ «Імпульс», ТОВ «Нова 

пошта»,  готельно-ресторанний комплекс «Озерний», готельно-ресторанний 

комплекс «Allure Inn» та ін. 

Щорічно у інституті проводиться моніторинг забезпеченості 

програмами та методичними рекомендаціями  виробничих практик для усіх 

спеціальностей, де також передбачене рецензування фахівцями-практиками і  

важливо, що усі методичні видання мають зовнішніх рецензентів-

стейкхолдерів, які тісно співпрацюють з інститутом і зацікавлені у якісній 

підготовці  студентів. Так, у 2020-2021 н.р. було  видано та оновлено 7 

різного виду програм та методичних рекомендацій до проходження 

виробничої практики з урахуванням потреб стейкхолдерів. За результатами 

проведеного моніторингу на 2021-2022 н. р.  теж уже заплановано оновлення 

15 видань. 

Одним з нагальних завдань забезпечення якісної практичної підготовки 

студентів інститутом є встановлення різних форм співробітництва з 

стейкхолдерами: організаціями, підприємствами, установами, що створюють 

умови для реалізації програм практики студентів. Тому необхідно  
наполегливо працювати використовуючи усі можливості для покращення 

якості практичної підготовки наших студентів. 

 

Про працевлаштування 

У 2020-2021 навчальному році Центром розвитку кар’єри, практичної 

підготовки та працевлаштування студентів і випускників спільно з 

випусковими кафедрами було організовано більше 30  заходів ( в основному 

це заходи проведені у режимі он-лайн, зважаючи на карантинні обмеження, 

спричинені коронавірусом (Covid - 19). 

Спільна робота Центру  і випускових кафедр (допомога при складанні 

резюме, постійне консультування студентів, підбір вакансій, активна 

співпраця з Чернівецькою обласною  службою зайнятості з питань сприяння 

випускникам в пошуках першого місця роботи та кар’єрного зростання, 

тощо) відбувалась у межах реалізації «СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗАХОДІВ ЩОДО 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ», яка передбачає усю багатогранність 

напрямків діяльності. За даними Центру зайнятості, з яким тісно співпрацює 

інститут, багато роботодавців відкликали свої вакансії і тільки під кінець 

навчального року почалося незначне пожвавлення на ринку праці. Тому 

інститут прагне допомогти своїм випускникам у питаннях 



працевлаштування. У 2020-2021 н.р., не дивлячись на складну епідемічну 

обстановку,  була продовжена робота щодо укладання  Меморандумів, 

зокрема і з питань практичної підготовки та з можливістю  майбутнього 

працевлаштування (з рекрутинговою агенцією «Джофер», ТМ 

«Свєтоfor»,ТОВ «ДП ПАРК», Державною податковою службою України (м. 

Київ), у процесі розгляду – з Управлінням Західного офісу Державної 

аудиторської служби  (м. Львів). 

Також, у межах функціонування системи управління якістю, яка 

сертифікована у ЧТЕІ КНТЕУ за міжнародним стандартом ДСТУ ISO 

9001:2015, Центром проводяться щорічні маркетингові дослідження та 

моніторинг задоволеності споживачів, щоб визначити, якими компетенціями 

мають володіти випускники, щоб бути конкурентоспроможними на ринку 

праці.  Цьогорічне  ЕКСПРЕС-АНКЕТУВАННЯ «Дослідження вимог роботодавців 

до майбутніх фахівців» у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID – 19 

здійснювалось під час проведення численних заходів, які відбувались в 

дистанційному форматі, таким же чином опитувались студенти та споживачі 

наукового продукту, під час організації міжнародної та всеукраїнських он-

лайн конференцій. Зокрема важливими  і інформативними для нас є 

побажання стейкхолдерів: 

- для швидкої адаптації на робочому місці необхідно збільшити 

кількість годин проходження практики на підприємствах;  

- покращення  рівня володіння іноземними мовами; 

- поглиблення процесів взаємодії ЗВО з підприємствами, установами, 

організаціями; 

- більший акцент на узгодження із роботодавцями обсягу теоретичних 

знань та практичних навичок, які бажано включати до навчальних  планів та 

освітніх програм ЗВО; 

- застосування креативних методів і технологій;  

- використання під час навчання реальних практичних ситуацій; 

- збільшення частки тренінгів, майстер-класів з метою набуття 

практичних навичок студентами; 

- виховання зацікавленості студентів до роботи та вміння розв’язувати 

конфліктні ситуації мирно, спокійно і максимально справедливо, відповідно 

до ситуації; 

- підвищення  адаптаційних можливостей студентів, готовність до 

швидкого вирішення практичних проблем; 

- розширення обсягів проведення практичних занять в приватних  

установах та компаніях, а також установах державного сектору економіки із 

залученням до освітнього процесу їх працівників; 

- розвиток у студентів таких рис  та якостей як: комунікабельність, 

витривалість, врівноваженість, управлінські навички, знання принципів 

візуального мерчендайзингу, орієнтованість на клієнта, гнучкість, вміння 

працювати в команді, стійкість до стресів, володіння комп’ютером на рівні 

досвідченого користувача, аналітичні здібності тощо. 

Враховуючи сучасні реалії у зв’язку з частковим переходом на 

дистанційну роботу через пандемію важливим  є розширення переліку 



спеціальностей, які готуватимуть фахівців,  що будуть затребуваними для 

роботи і у он-лайн режимі: це комп’ютерні напрями; популярними будуть 

проектні менеджери, клієнт-менеджери, телери (менеджер-касир),  

таргетологи, оператори кол-центру, оператори телемаркетингу, трейдери, 

сео-маркетологи, маркетологи-менеджери з реалізації,  хостеси, а також 

сомільє, офіціанти, кухарі, бухгалтери, більшість з яких успішно готує наш 

інститут. 

Запровадження в Україні нових умов розвитку вимагає інноваційних 

підходів у розбудові економічних і соціальних відносин. Визначальними 

стають інтелект і освіта, які перетворюють сучасне суспільство на 

суспільство знань. Система ринкових відносин висуває нові, специфічні 

вимоги до якості освітньої діяльності, головною з яких є 

конкурентоспроможність випускника  інституту на ринку праці.  

 

Науково-дослідна робота  

 Основою будь-якого сучасного закладу вищої освіти є і 

залишатиметься наука. У 2020-2021 навчальному році науково-педагогічний 

склад інституту спрямовували свої зусилля на дослідження актуальних 

економічних та освітніх проблем  відповідно до наукового напрямку кожної 

кафедри. Згідно з планом роботи протягом 2020-2021 виконувалось 5 

науково-дослідних ініціативних тем (в т.ч. одна міжкафедральна, 4 мають 

номер державної реєстрації): 
- Формування та управління брендинговими технологіями 

підприємств регіону в умовах євроінтеграції (міжкафедральна); 

- Управління публічними фінансами в умовах реформування 

економіки України; 

- Управління вартістю підприємства: обліково-аналітичний підхід в 

контексті її оцінки за витратним підходом; 

- Наукове обґрунтування та розробка борошняних виробів з 

дегідратованим білковим напівфабрикатом; 

- Аспекти лексики, граматики, перекладу та методики викладання 

іноземних мов у неспеціалізованому ЗВО. 

Актуальним залишається питання комерціалізації наукових 

досліджень. Професорсько-викладацький склад постійно працює над 

питаннями пошуку замовників для розробки актуальних тем з одержанням 

конкретних наукових результатів. Так, у 2020 році на замовлення установ та 

організацій виконано 6 наукових розробок на суму 53500 грн. До кінця 2021 

року заплановано виконати наукові розробки на суму 76000 грн.   

З метою апробації науково-дослідних тем, обміну результатами 

наукових досліджень, в інституті проведено низку наукових заходів – дві 

міжнародні науково-практичні конференції та  4 студентські: 

Зокрема, це: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг як основа 

формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного 

регіону» (11-12 листопада 2020 р.), м. Чернівці-Сучава; 



- Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Трансформація 

податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових 

явищ» (20 травня 2021 р.); 

- Всеукраїнська наукова студентська інтернет-конференція 

«Реформування економіки України як фактор забезпечення сталого 

розвитку» (18 грудня 2020 р.), 

- Вузівська наукова студентська Інтернет-конференція «Формування 

інструментів управління бізнесовими структурами у сучасних умовах» (07 

квітня 2021 р.); 

- ІV Студентська наукова Інтернет – конференція «Сучасні 

інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства» (17 

травня 2021 р.); 

- Вузівська студентська конференція іноземними мовами на тему: 

«Ефективні стратегії управління як запорука успішного бізнесу/ Effective 

Management Strategies as a Prerequisite for Business Success» (13 травня 2021 

р.). 

Крім цього, проведено 10 круглих столів, благодійний он-лайн 

фестиваль «Свято гарбуза». Крім цього, разом з стейкхолдерами проведено 

40 лекцій, майстер-класів та зустрічей. 

На 2021-2022 н.р. заплановано виконання п’яти кафедральних 

науково-дослідних тем, проведення міжнародної науково-практичної 

конференції, 3–х студентських наукових конференцій, 10 круглих столів, 

конкурсу наукових робіт, фестивалю науки, студентських наукових 

читань тощо. Також планується видати 18 дистанційних курсів, 9 

навчальних посібників та 2 електронних посібника. 
Важливим показником результативної діяльності інституту є наукові 

публікації. За навчальний рік підготовлено 285 статей та тез, з них 55 – у 

закордонних виданнях,  26 статей - у наукометричних базах Scopus і Web of 

Science опубліковано. Серед них 8 опубліковано кафедрою менеджменту, 

міжнародної економіки та туризму; 7 – кафедрою технології та організації 

готельно-ресторанного бізнесу; по 4 – кафедрою обліку і оподаткування і  

кафедрою маркетингу, цифрової економіки та підприємництва, 3 – на 

кафедрі фінансів та банківської справи.  
Також, науково-педагогічні працівники інституту взяли участь у 

написанні 10-ти монографій, 2 з них створені колективами авторів наших 

кафедр («Сфера гостинності Буковини у кризових умовах: стан та 

перспективи розвитку» - під заг.ред. Кифяка В.Ф., «Проблеми і перспективи 

розвитку малого і середнього бізнесу» - під заг.ред. Лучик С.Д.). 

Крім публікацій, отримано 5 свідоцтв на авторське право (3 – 

каф.обліку і оподаткування, 2 – каф.технології і орг. готельно-ресторанного 

бізнесу) та 3 патенти на корисну модель (каф.технології і орг. ГРБ).  
 

 

 

 



Основні результати науково-дослідної роботи 

 
Показник Кількість  за період 

2017-2018  

н.р. 

2018-2019  

н.р. 

2019-2020 

н.р. 

2020-2021 

н.р. 

Досліджувалось НДР, із них: 12 7+4 (у 

інших 

ЗВО) 

7 5 

- науково-дослідних тем 11 10 6 5 

- тем, що фінансуються за кошти 

державного бюджету 

1 1  

(у 

КНТЕУ) 

1  

(у 

КНТЕУ) 

- 

- госпдоговірних тем - - - - 

Отримано патентів,свідоцтв на 

авторське право 
4 13 3 8 

Опубліковано наукових робіт, 

всього: 
493 310 272 295 

 Монографій 13 10 12 10 

 Наукових статей, тез   у т.ч. 480 300 260 285 

● публікацій у зарубіжних 

виданнях 
82 17 36 55 

● у наукометричній базі Scopus  26 10 11 26 

● в інших наукометричних 

виданнях  
131 212 94 73 

Кількість проведених конференцій 

/ круглих столів 
 

4/25 

 

3/14 
2/7 6/10 

Кількість майстер-класів, лекцій за 

участю практиків та провідних 

вчених 
79 93 28 40 

  

Для підвищення особистого рейтингу і рейтингу навчального закладу 

загалом, науково-педагогічні працівники інституту продовжують 

поповнювати та відстежувати свої бібліометричні профілі та профілі кафедр 

на платформі Google -Академія, Scopus та Web of Science.   

Приємно відзначити, що 6 викладачів інституту мають 5 і більше 

публікацій у наукометричних базах Scopus чи Web of Science. Це 

Маначинська Ю.А.(9), Паламарек К.В.(8), Лучик С.Д.(7), Євдощак В.І. (6), 

Королюк Ю.Г. (6), Вдовічена О.Г.(7). 

У 2020-2021 н.р. викладач Романовська О.Л. захистила кандидатську 

дисертацію і отримала диплом кандидата техн.наук. Завідувачу кафедри 

Паламарек К.В. вручили сертифікат на отримання премії Чернівецької ОДА 

для молодих вчених. Мустеца І.В. підтвердила наукове звання доцента. 

У 2020-2021 навчальному році надруковано 4 випуски наукового 

фахового журналу «Вісник Чернівецького торговельно-економічного 

інституту» (Економічні науки), в яких опубліковано  55 статей, з них 40 

статей написані викладачами ЧТЕІ КНТЕУ. 

 

 

 



Міжнародна діяльність 

Продовжувалась співпраця з Сучавським університетом у вигляді 

проведення наукових конференцій та стажування викладачів. 
Так, 11 листопада 2020 р. колеги з Сучавського університету – 

проректор, д.н., проф. Штефан Пурич, декан факультету економіки та 

державного управління, д.е.н., проф. Настасе Кармен, к.е.н., доцент Албу 

Анжела та аспірантка Лукаче Анкута взяли участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Маркетинг як основа формування стратегії 

соціально-економічного розвитку прикордонного регіону» з презентаційними 

доповідями. 

7 травня 2021 р. представники ЧТЕІ КНТЕУ (Вдовічен А.А., Кифяк 

В.Ф., Лошенюк І.Р., Вдовічена О.Г., Королюк Ю.Г., Лучик С.Д., 

Маначинська Ю.А., Євдощак В.І.) взяли участь у Міжнародній економічній 

конференції «Виклики та можливості для сталого розвитку», яку організував 

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре і Асоціація економічних 

факультетів Румунії. 

П’ятеро викладачів ЧТЕІ КНТЕУ пройшли стажування у Сучавському 

університеті, а двоє представників Сучавського університету простажувались 

у ЧТЕІ КНТЕУ.  

Крім цього, двоє викладачів ЧТЕІ пройшли міжнародне стажування у 

закордонних ЗВО (Польща): Маначинська Ю.А. - он-лайн стажування у 

Краківському економічному університеті (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie (UEK), Polska) з 1 по 26 березня 2021 року;  Чорновол А.О. – у 

Білостоцькому університеті (University of Bialystok, Polska) з 5 квітня по 14 

травня 2021 року.  

Заключено нову угоду про співпрацю з Бухарестським університетом 

«Артіфекс» і у травні місяці ЧТЕІ КНТЕУ були співорганізаторами і 

учасниками двох конференцій даного університету. 
 

Стан видання навчально-методичної продукції 

Невід’ємною складовою освітнього процесу є навчально-методичне 

забезпечення дисциплін. Складові навчально-методичних комплексів 

дисциплін, протягом навчального року оновлювались та поповнювались 

новими навчально-методичними матеріалами. 

У зв’язку з новими вимогами до розробки програм, робочих програм, у 

поточному навчальному році перевидані практично всі програми і робочі 

програми дисциплін, кваліфікаційних екзаменів тощо. Частково розроблені і 

розміщені силабуси дисциплін. 

У звітному періоді видано 538 одиниць  навчально-методичних 

розробок (у минулому – 119) та 16 дистанційних курсів. З них 41% 

складають програми, 45% –  робочі програми. 
 

 

 

 



Кількість навчально-методичних розробок 

 
Вид розробки 2017/18 

н.р. (шт.) 

2018/2019  

н.р. (шт) 

2019/2020 

н.р. (шт) 

2020/2021 

н.р. (шт) 

Навчальні посібники 7 6 7 3 

Навчально-методичні посібники 4 2 - - 

Електронні навчальні 

посібники/підручники, дистанційні 

курси   
6 3 2 16 

Програми дисциплін 144 81 35   222 

Робочі програми 120 95 14   242 

Збірники тестових завдань 38 23 18 23 

Практикуми 4 7 11 8 

Методичні рекомендації до самостійної 

роботи 
27 15 10 15 

Методичні рекомендації до практичних, 

семінарських занять 

9 2 3 3 

Методичні рекомендації до виконання 

курсових, випускних кваліфікаційних 

робіт 

13 7 6 10 

Методичні рекомендації до наскрізної, 

виробничої практик 
24 3 6 3 

Опорні конспекти лекцій 19 6 9 9 

Термінологічні словники - - - 2 

 

Потребує продовження робота по наповненню дисциплін навчально-

методичними матеріалами, в т.ч. силабусами на сервері дистанційного 

навчання «Moodle», актуалізація  вже розміщених матеріалів відповідно до 

сучасних потреб здобувачів освіти. 

Особливої уваги потребує питання методичного забезпечення нових 

дисциплін. Завідувачі кафедр мають активізувати зусилля науково-

педагогічних працівників на розробці НМКД цих дисциплін. 

Надалі потрібно ефективно використовувати дистанційні та змішані 

форм навчання, сприяти широкому використанню сервера дистанційного 

навчання викладачами та студентами. Це є нагальною потребою 

сьогодення. 

 

Студентська наука. Робота наукових гуртків та інших утворень  

У 2020-2021 навчальному році наукова робота студентів здійснювалась 

завдяки участі в олімпіадах, різних конкурсах, фестивалях, студентських 

наукових конференціях, круглих столах, підготовці наукових публікацій, 

роботі Наукового товариства молодих учених та студентів, наукових гуртків 

(5), професійних шкіл (4), туристичного клубу. 

Всього цими студентськими осередками було проведено 72 засідання, 

здійснено 96 доповідей, надруковано 230 наукових публікацій. Всього 



кількість опублікованих праць за участю студентів за навчальний рік склала 

320 одиниць. 

  

Основні результати студентської науково-дослідної роботи 
 2017/18  

н.р. 

2018/19  

н.р. 

2019/20  

н.р. 

2020/21  

н.р. 

Клуби, товариства, професійні школи  

Наукові гуртки 
7 

9 

6 

6 

7 

7 

5 

5 

Проведено засідань  120 95 73 72 

Здійснено доповідей 152 100 102 96 

Всього опубліковано студентських статей, тез  550 370 355 320 

Студенти, що брали участь у І-у етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади  
537 366 356 278 

Студенти, що брали участь у ІІ-у етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
9 5 - - 

Призові місця  - 1 - - 

Студенти, що брали участь у Всеукраїнських, 

міжвузівських конкурсах студентських наукових та 

кваліфікаційних робіт та ін. 

18 14 10 14 

Призові місця  4 1 2 3 

  

Студенти постійно беруть участь у різноманітних лекціях-зустрічах, 

семінарах, майстер-класах з стейкходерами, наукових конкурсах, фестивалях, 

доповідають на студентських круглих столах і отримують нагороди.  

Так, у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» диплом 

переможця ІІІ ступеня за напрямом «Облік і оподаткування» отримала 

студентка 4 курсу, спец. 071 «Облік і оподаткування» Бажан Олександра 

(Науковий керівник – Мустеца І.В.). 

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Інноваційні 

ресторанні технології» на базі КНТЕУ студентка 4 курсу спец. 181 «Харчові 

технології» Чусак О. Б. за НДР «Технологія солодких страв з використанням 

крупи кіноа» отримала диплом ІІІ ступеня (Керівник - Романовської О. Л.). 

На Всеукраїнському конкурсі студентських проектів «Від ідеї до 

успіху» на базі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України студент 4 курсу спец. «Менеджмент» Аксинті 

Воронка Віктор Мігел за науковий проєкт «Sensei 3D print» нагороджений 

дипломом ІІІ ступеня (Науковий керівник – Урсакій Ю.А.). 

 Студенти під керівництвом викладачів кафедри технології та організації 

готельно-ресторанного бізнесу на різноманітних міжнародних виставках 

завоювали 14 дипломів переможців: 4 диплома І ступеня, 7 дипломів ІІ 

ступеня і 3 диплома ІІІ ступеня. 

У лютому-березні 2021 року в інституті відбулась студентська 

олімпіада з 22-х навчальних дисциплін та спеціальностей. 263 студенти ЧТЕІ 

КНТЕУ продемонстрували свої знання та творчий підхід до виконання 

олімпіадних завдань.  

Визначено 17 – перших місць, 21 – друге і 26 третіх місць.  



Ефективно функціонує туристичний клуб «Плай» (керівник – Крецький 

О.І.). Завдяки діяльності туристичного клубу було розроблено відео-проєкт 

«Невідомі Карпати», який виборов право транслюватись на телеканалі 

«Суспільне Україна». Були розроблені та відкриті нові локації відпочинку в 

Карпатах, організовано стрім організації пасажирських автомобільних 

перевезень. У рамках заходів запланованих діяльністю туристичного клубу 

«Плай» відбувались зустрічі із фахівцями туристичної галузі. Члени клубу 

приймали участь у розробці проєкту «Карпатські спортивні туристичні ігри» 

для Берегометської ОТГ в рамках гранту «Ініціативи гірських громад». Разом 

із МОСТЕЦ «Садниста» взято участь у Всеукраїнському конкурсі розробки 

літературно-туристичного туру за мотивами художньо-туристичного туру за 

мотивами художнього твору М. Матіос «Букова земля». Також, зусиллями 

туристичного клубу «Плай» було розроблено відеоролики зі спортивного 

пішохідного туризму в Карпатах. Взяли участь в організації заходів до 

відкриття туристичного сезону у м. Чернівці (21-23 травня 2021 р.): 

 Туристична конференція «Буковина туристична: можливості, виклики, 

перспективи». 

 Буковинський туристичний ярмарок. 

 Туристичний квест «Таємниці міста на Пруті». 

 Екскурсія «Підземні Чернівці». 

 Театральне дійство «Світло на Панській вулиці». 

 Екскурсія «Прогулянка містом». 

 Театральна екскурсія «Модні витребеньки старих Чернівці» 

Надалі потрібно продовжувати залучати нових студентів до участі в 

наукових гуртках, Науковому товаристві, туристичному клубі.  

 

Спортивні досягнення студентів ЧТЕІ КНТЕУ 

У 2020-21 навчальному році спортивно-масовою роботою ЧТЕІ КНТЕУ 

займався старший викладач кафедри  менеджменту, міжнародної економіки 

та туризму, майстер спорту з універсального бою – О.І. Крецький.  

Було проведено  два майстер-класи: 

1. Майстер-клас «Організація транспортних перевезень і подорожей в 

туризмі» директора туристичної агенції «TUI Чернівці» та «Прага тур» 

Чернівчан Валентини, 18 березня 2021 року. 

2. Майстер – клас «Як вижити в горах», 11.03.2021 року. 

Спільно з Чернівецькою регіональною дирекцією Національної 

суспільної телерадіокомпанії України взяв участь у зйомках телепроекту 

«Невідомі Карпати». Здійснював суддівство змагань з рукопашного бою та 

змішаних бойових мистецтв UF ММА регіонального та національного рівнів 

та отримав посвідчення судді Української федерації змішаних бойових 

мистецтв UF MMA. 

Нажаль більшість змагань  не проводилися через пандемію. Студенти 

ЧТЕІ КНТЕУ брали участь у наступних змаганнях:  

- Чемпіонат області з волейболу серед чоловічих команд; 

- Чемпіонат України вищої ліги з волейболу серед жіночих команд. 



Основні напрямки розвитку Чернівецького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ зазначені у Програмі розвитку 

відокремленого структурного підрозділу Чернівецького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ на період до 2025 року. 

Також, на основі доповіді ректора університету Мазаракі А.А. «Про 

підсумки діяльності КНТЕУ у 2020/2021 навчальному році та завдання на 

2021/2022 навчальний рік» та корпоративної культури Київського 

національного торговельно-економічного університету ми повинні 

сконцентрувати зусилля колективу інституту на вирішення наступних 

пріоритетних завдань у 2021/2022 н.р.: 

- виконання в повному обсязі положень законів України, Статуту 

КНТЕУ, Положення про ЧТЕІ КНТЕУ; 

- підвищення репутації інституту як провідного закладу економічної 

освіти у Чернівецькій області; 

-  забезпечення стабільного фінансового стану інституту , в точу числі 

через розширення джерел та обсягів надходжень; 

- розвиток кадрового потенціалу, досягнення ліцензійних та 

акредитаційних вимог,  відповідності до чинних вимог, залучення  до 

освітнього процесу вітчизняних та іноземних викладачів; 

- інтеграція до світового освітнього та наукового простору, підвищення 

рівня академічної мобільності учасників освітнього процесу; 

- активізація участі інституту у виконанні міжнародних грантів, 

проектів, наукових програм;  

- виконання та перевиконання контрольних показників наукової 

діяльності у 2021 році; постійне збільшення кількості публікацій статей у 

міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, 

підвищення індексу цитування; 

- інформатизація всіх сфер діяльності; 

- розвиток інтерактивних методів, розповсюдження кращого досвіду 

проведення занять в дистанційному режимі, застосування діджитал-технологій; 

- активізація та поглиблення пріоритетних напрямків співпраці з  

партнерами, стейкхолдерами освітніх програм;   

- удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності, в 

тому числі в аспекті акредитаційних процедур. 

 

 


