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Шановний студенте! 

Ми раді, що Ви визначилися у виборі свого 

майбутнього професійного напрямку. 

Викладачі нашого інституту  

нададуть Вам можливість здобути  

нові знання, корисний досвід, професійні вміння та навички. 

 Але справжнім, насиченим, цікавим і неповторним  

своє студентське життя  

Ви можете зробити тільки самі.  

Тільки Ваша наполегливість та розум  

спроможні зробити з Вас професіонала своєї справи.  

Щоб стати ним, потрібно багато пізнати, збагнути, 

навчитися. Насамперед, навчитися жити,  

щоб стати людиною толерантною і щедрою,  

з широким світоглядом та науково-творчим мисленням. 

Зумійте у студентському середовищі сформувати своє «Я»,  

щоб у неподільному комплексі духовного і фізичного здоров’я  

з історичною та соціальною свідомістю  

впевнено і сміливо крокувати у майбутнє. 

 
 

 

З повагою, 

     директор  

           ЧТЕІ КНТЕУ                                А.А. Вдовічен 
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Поради Кабінету Міністрів України:  

«Як себе захистити від вірусних інфекцій» 
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Як працює наш інститут в залежності від карантинної зони:  

 

 
 

 

Якщо у здобувача вищої освіти під час навчання з’явилися 

ознаки гострого респіраторного захворювання:  

 

1. Студент має одягнути маску та перейти до спеціально 

відведеного приміщення (ізолятора), що добре провітрюється, та 

проінформувати попередньо визначену уповноважену особу закладу 

освіти (Мустеца І.В. тел. 52-20-94);  

 

2. Уповноважена особа відправляє студента з підозрою додому 

з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою, за потреби 

викликає швидку допомогу. У разі виявлення ознак у неповнолітньої 

особи спочатку інформуються батьки; 

 

3. Особи, які перебували у контакті зі студентом, в якого 

підтверджено захворювання на СOVID-19, не відвідують заняття та 

невідкладно звертаються за консультацією до медичного 

працівника. 
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Присяга першокурсника  

Чернівецького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ 
 

У день, коли я стаю студентом  

Чернівецького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

урочисто присягаю: 
 

 Cвято берегти, поважати і примножувати традиції нашого 

інституту, беззаперечно дотримуватися його законів, всіляко 

турбуватися про його благо! 

 
 Любити навчання і не пропускати заняття через лінощі та 

безпечність! 

 
 Суворо дотримуватись дисципліни і поважати наставників, 

бо вони призначені для передачі мені мудрості і знань! 

 
 Допомагати своїм побратимам, навчальному закладу. Бути 

чесним і справедливим! 

 
 Бути гідним високого звання студента Чернівецького 

торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету! 
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Г І М Н  ЧТЕІ КНТЕУ 
музика Ю.Василенка, 

слова С. Абрамовича, О.Житар 

 

І 
Ми впевнено крокуємо вперед, 

У нас одна мета і шлях єдиний. 

Знання ми здобуваємо нові, 

Щоб розвивати економіку 
країни. 

 

Приспів: 
Наш торговельно-економічний 

інститут, 

Будні і свята студентські наші 

тут. 
Викладачі, студенти, аспіранти 

– 
Нас економіка зуміла 

об’єднати. 

 
ІІ 

Ми йшли сюди аби пізнати 
сутність 

Свобод, невдач, досягнень і 
дерзань, 

Незриму економіки 

присутність 
У буревіях всіх людських 

бажань. 
 

Приспів 

 
ІІІ 

Хай час біжить, плете свій 

візерунок; 

Ми усвідомимо іще не раз, - 
Який великий власний наш 

рахунок, 
Бо ж гідно тут навчали нас. 

 

Приспів 
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    НАША СИМВОЛІКА 

Великий герб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Середній герб  

Малий герб 

 

Великий герб – це офіційний розпізнавально-правовий 

знак, що є символом суверенітету Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

Його складові частини: 

Щит: у смарагдовому полі золотий кадуцей бога торгівлі 

Гермеса (Меркурія) на тлі золотих перехрещених 

смолоскипів. 

У лазуровій главі щита – срібні розгорнуті книжки та 

срібна фігура Архистратига Михаїла. Щит вміщено на 

срібний електричний картуш у вигляді розгорнутого сувою. 

Клейнод і бурелет: розгорнута срібна книжка на тлі вінка 

із золотого лаврового листя на бурелеті кольорів золота і 

смарагду поперемінно. У центрі книжки – зображення 

Малого державного герба України. 

Щитотримачі: античний бог торгівлі Гермес (Меркурій) 

та богиня науки і мудрості Афіна-Палада (Мінерва). 

Девізна стрічка смарагдова з латинським девізом 

золотими літерами «Scientia difficilis sed fructuosa» («Наука 

важка, але плідна»). 

Великий герб використовується в особливо урочистих 

випадках, під час проведення офіційних урочистей тощо. 

Середній герб використовується на спорудах 

відокремлених підрозділів КНТЕУ, в атрибутиці їх 

керівників. Від Великого герба Середній відрізняється 

відсутністю девізної стрічки і щитотримачів. 

Малий герб є основою Великого і Середнього гербів. 

 

 

 

 
Логотип Чернівецького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ є цілісною 

композицією з чотирьох елементів, в центрі якої 

знаходяться шапочка-конфедератка та відкрита книга. 

Логотип представлений у кольорах, які відповідають 

кольорам середнього та малого герба Київського 

національного-торговельно-економічного 

університету.  

Сьогодні шапочка-конфедератка – центральний елемент логотипу, як і раніше, 

вважається головним атрибутом людей з науковим ступенем: бакалаврів, магістрів, 

аспірантів, професорів тощо. Чотиригранна шапочка-конфедератка означає єдність 

багатогранності та різноманітності життя, мудрої стійкості тих, хто отримав високі 

знання. Зараз конфедератку має право надягати кожен, хто причетний до освіти та науки.  

Атрибут академічної шапки – наявність пензлика, під назвою ліріпіп. Особливість 

місця розміщення пензлика не випадкова: у кого є вчена ступінь, носять ліріпіп на лівій 

1. 

У квітні 2020 року, з метою поширення єдиного корпоративного стилю та 

популяризації Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (далі ЧТЕІ 

КНТЕУ) у сфері надання освітніх послуг, було затверджено логотип інституту. 
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стороні, а студенти – на правій. Колір шапки, так само як і колір пензлика, відповідає 

кольору освітньої сфери – волошковому, або блакитному! 

Існує навіть урочистість при врученні дипломів студентам – перекидання ліріпіпа 

з правої сторони на ліву. В багатьох університетах це здійснює ректор, декан або 

почесний професор.  

Відкрита книга з давніх часів символізує прагнення до отримання нових знань, 

розвиток розумових здібностей, пізнання нового, мудрості, філософії життя. Чотири 

виокремленні сторінки книги символізують чотири сторони світу, які відкриті для 

людини, що навчається та прагне розвитку. Кольорове поєднання двох нижніх сторінок 

підкреслює єдність з кольорами національного прапору України. 

Число 1966, як один з елементів логотипу, відображає рік заснування Інституту, 

початок його розвитку та процвітання як освітнього, наукового та культурного центру 

Буковини.  

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 
1966  

Заснований як структурний підрозділ Київського торгово-економічного інституту 

(КТЕІ). У той час наш навчальний заклад проводив підготовку фахівців для галузей 

невиробничої сфери (торгівлі, громадського харчування, фінансової та банківської 

сфер). 

1987 

Реорганізація Чернівецького підрозділу у заочний факультет Київського торгово-

економічного інституту. Очолила факультет на посаді декана Тетяна Миколаївна 

Ореховська. Разом із функціональними обов’язками, вона взяла на себе відповідальність 

за 29 викладачів та 58 співробітників, які на той час працювали, і 1000 студентів, які 

навчалися на вечірній та заочній формах навчання.  

1992 

При заочному факультеті КТЕІ був відкритий факультет післядипломної освіти. З 

роками створювалися нові підрозділи, факультети, кафедри, відділи; відкривалися нові 

спеціальності, розширювалася співпраця з міжнародними партнерами. 

Середина 90-х  

Студентами вечірньої форми навчання була створена Рада студентського 

самоврядування, створена перша команда КВК «Сальдо», яка неодноразово здобувала 

призові місця та перемоги у різноманітних турнірах. Згодом була організована 

футбольна команда Чернівецького факультету Київського державного торговельно-

економічного університету «КДТЕУ», яка стала чемпіоном міста Чернівців, призером 

чемпіонату області та здобула чимало інших перемог. 

1999 

Реорганізація заочного факультету у Чернівецький торговельно-економічний 

інститут Київського державного торговельно-економічного університету. 

2000 

Надання КДТЕУ статусу НАЦІОНАЛЬНОГО. 

Команда КВК «Шиворот на выворот» ЧТЕІ КНТЕУвиступає у Вищій українській 

лізі. 

Сьогодні 

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету (ЧТЕІ КНТЕУ) – це державний ЗВО четвертого 

рівня акредитації. 

2. 
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      НАШЕ КЕРІВНИЦТВО 
 

 

Директор – ВДОВІЧЕН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
кабінет  204 

vdovichen_anatolij@chtei-knteu.cv.ua  

тел.  51-11-58 
 

 

Заступники директора ЧТЕІ КНТЕУ: 

 

КИФЯК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ – заступник директора з науково-

методичної роботи, міжнародних зв’язків та інноваційного розвитку 
кабінет 204 

kyfiak@chtei-knteu.cv.ua 

тел. 51-11-58  

 

 

ЛОШЕНЮК ІРИНА РОМАНІВНА – заступник директора з навчально-

педагогічної роботи, організації та забезпечення освітньо-виховного процесу 

кабінет 219 

losheniuk@chtei-knteu.cv.ua 

тел. 51-11-58 
 

 
 

 

Відділ організації навчального процесу 

Начальник 

відділу 

 
 

… 

Провідний 

фахівець  

 
 

… 

Наставник 

групи 

 
 

… 

Староста 

групи 

 
 

… 

 

 

 

3. 
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Голова ради студентського 

самоврядування інституту 

 
 

… 

Голова профкому студентів 

 
 

… 

 
 

 

 

Номер гарячої  

телефонної лінії 
(0372)  51-11-58   

 

 

 
 

СКРИНЬКИ ДОВІРИ ЧТЕІ КНТЕУ 

Скринька довіри директора 

http://chtei-knteu.cv.ua/ua/hotline/ 

Скринька довіри ради 

студентського 

самоврядування 

Скринька довіри практичного 

психолога ЧТЕІ КНТЕУ 
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  Наші кафедри   
  
Кафедра маркетингу, цифрової економіки та підприємництва: 
 
Завідувач кафедри – к.ек.н, доцент Вдовічена Ольга Геннадіївна 

 

І корпус, каб. 406,  
е-mail: k_market@chtei-knteu.cv.ua 

 

Кафедра фінансів та банківської справи: 

 

Завідувач кафедри – д.ек.н., доцент Чорновол Алла Олегівна 

 
І корпус, каб. 305,  

е-mail: kafedrafbspchtei@gmail.com 

 

Кафедра менеджменту, міжнародної економіки та туризму: 

 

Завідувач кафедри – к.ек.н, доцент Чичун Валентина Андріївна 
 

І корпус, каб. 202,  

е-mail: k_men@chtei-knteu.cv.ua, k_men@gmail.com 
 

Кафедра обліку і оподаткування: 

 

Завідувач кафедри – д.ек.н., професор  Лучик Світлана Дмитрівна 

 

І корпус, каб. 326,  
е-mail: audit@chtei-knteu.cv.ua 

 

Кафедра технології та організації ресторанного господарства: 

 

Завідувач кафедри – к.т.н, доцент Паламарек Каріна Вікторівна 

 
І корпус, каб. 317,  

е-mail: k_torg@chtei-knteu.cv.ua, k_torg@ukr.net 

 
 

 

 4. 
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Кафедри  Чернівецького торговельно-економічного  

інституту КНТЕУ  

готують молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів з таких 

спеціальностей: 
 

 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051   Економіка Міжнародна економіка 

07 Управління та 

адміністрування 

 

071 Облік і 

оподаткування 
Облік і оподаткування 

072  Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Державні фінанси 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

073 Менеджмент 

Менеджмент організацій 

торгівлі 

Управління бізнесом 

Готельний і ресторанний 

менеджмент 

075 Маркетинг Маркетинг 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Товарознавство і 

комерційна діяльність 

18 Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Ресторанні технології 

Харчові технології 

24 Сфера 

обслуговування 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

242 Туризм Цифровий туризм 
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 ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА 

Закон України «Про вищу освіту» (від 1 липня  2014 р. №1556-VII) 

(витяг) 
 

         
 

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на: 

1) вибір форми навчання під час вступу до вищого навчального закладу; 

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

3) трудову діяльність у позанавчальний час; 

4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем 

роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які 

поєднують роботу з навчанням; 

5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, 

науковою та спортивною базами вищого навчального закладу; 

6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з 

використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені 

станом здоров`я (для осіб з особливими освітніми потребами); 

7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою 

базами вищого навчального закладу у порядку, передбаченому статутом вищого 

навчального закладу; 

8) забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому 

законодавством; 

9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, 

симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації; 

10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 

мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у 

встановленому законодавством порядку; 

11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, 

науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, 

оздоровлення; 

12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

13) участь у громадських об’єднаннях; 

14) участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального 

закладу, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради вищого навчального закладу, 

органів студентського самоврядування; 

15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої 

освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з 

керівником відповідного факультету чи підрозділу; 

16) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 

вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним 

ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 

17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

18) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством; 

19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України “Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періодів навчання на денній формі 

5. 

Стаття 62. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 



 15 

навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, 

інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків; 

20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав 

здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

21) участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 

24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та 

організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із 

законодавством; 

25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на 

навчальний рік; 

26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

27) оскарження дій органів управління вищого навчального закладу та їх 

посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

28) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури вищого навчального закладу відповідно до медико-соціальних показань 

за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. 

 

 

 

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані: 

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 

розпорядку вищого навчального закладу; 

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; 

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми. 

 

 

 

 

1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є: 

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; 

2) власне бажання; 

3) переведення до іншого навчального закладу; 

4) невиконання навчального плану; 

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним 

закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує 

таке навчання; 

6) інші випадки, передбачені законом. 

Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання за 

освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про 

результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів 

ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки. 

Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 

 

Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

здобувачів вищої освіти 
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      ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЧТЕІ КНТЕУ 

 (витяг) 
 

 
 

- систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними 

навичками з обраного напряму підготовки; 

- підвищувати свій науковий і культурний рівень; 

- виконувати в установлений термін усі види завдань, передбачені навчальним планом і 

програмами; 

- додержуватись принципів загальнолюдських цінностей і моралі; 
- виконувати Правила внутрішнього розпорядку Інституту та правила внутрішнього 

розпорядку у гуртожитку, Кодекс честі студента ЧТЕІ КНТЕУ; 

- брати участь у громадських заходах, що проводяться Інститутом; 

- студенти-призовники 1 курсу незалежно від місця проживання повинні до            

1 жовтня поточного року стати на облік у провідного фахівця з військово-

мобілізаційної роботи;       

- студенти чоловічої статі, які зараховані на навчання в Інститут і поселені в 

гуртожиток, повинні знятися з військового обліку за основним місцем проживання і, згідно з 

чинним законодавством, протягом семи днів стати на військовий облік у Чернівецькому 
міському військовому комісаріаті. 

 

       КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА ЧТЕІ КНТЕУ 

 

 
 

1.1. Принципи етичних відносин учасників навчального процесу студента полягають у:  

Повазі – справедливому й гідному ставленні до інших студентів, викладачів та 

співробітників Інституту та інших навчальних закладів, в тому числі закордонних. 

Чесності – прояві правдивості у всьому, неприйнятності будь-яких виявів неправди. 
Відповідальності – виконанні взятих на себе обіцянок і зобов’язань щодо свого 

навчання та поведінки. 

Розвитку та зростанні – прагненні до самовдосконалення, професійного, 

особистісного, творчого, духовного розвитку. 

1.2. Приймаючи норми Кодексу, студент Інституту цілком відповідає за недотримання 

відповідних норм. 

 

 
 

 дотримуватися прав і свобод людини й громадянина України; 

 дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку в Інституті, гуртожитку, інших 
нормативних документів, запроваджених в Інституті; 

 піклуватися про престиж й авторитет Інституту шляхом власних досягнень у 

навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо; 

 захищати інтереси Інституту, бути його патріотом; 

 з повагою ставитися до символіки Інституту (герба, прапора, гімну та інших 

атрибутів), не використовувати їх у особистих корисливих цілях; 

 сумлінно виконувати обов’язки студента, старанно ставитись до навчального 

процесу; 

Студенти Інституту зобов’язані: 

6. 

7. 

Розділ 1. Загальні положення 

 

Розділ 2. Студент зобов’язується: 
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 не заважати виконувати свої обов’язки іншим студентам, викладачам та 

співробітникам Інституту; 

 дотримуватися політичної коректності; 

 дотримуватися етичних норм та правил поведінки у спілкуванні з іншими студентами, 

викладачами та співробітникам Інституту, інших навчальних закладів; 

 виглядати охайним, чистим та не одягатися відверто; 

 підтримувати чистоту і порядок у корпусах Інституту, гуртожитку та на прилеглій 
території до Інституту; 

 враховувати та поважати культурні й інші особливості різних етнічних, соціальних 

груп та релігійних конфесій; 

 виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів, викладачів та 

співробітників Інституту інших національностей; 

 бережливо ставитися до майна Інституту, економно витрачати енергоносії та 

водопостачання; 

 за умови проживання в гуртожитку дотримуватися правил проживання, підтримувати 

чистоту, порядок, а також атмосферу добросусідства, уникаючи будь-яких непорозумінь з 
іншими мешканцями гуртожитку та його співробітниками. 

 

 
 

 поведінка, яка може завдати шкоди Інституту та його репутації; 

 вживання, виготовлення й поширення будь-яких наркотичних речовин, алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів; 

 використання нецензурних виразів у спілкуванні; 
 паління в неналежних місцях (у навчальних корпусах, гуртожитку та на прилеглій до 

Інституту території); 

 недотримання загальноприйнятих норм моралі, включаючи негідну поведінку в 

громадських місцях; 

 наклепи на інших студентів та викладачів, особливо на тих, які вимагають високих 

знань; 

 брутальність і нахабство у поведінці; 

 різні форми публічного прояву агресії; 

 сексуальні домагання; 
 участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з оманою, нечесністю; 

 прохання про сприяння, надання або отримання допомоги від третіх осіб при складанні 

будь-якого виду підсумкового контролю; 

 використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або вищої 

оцінки; 

 здача для оцінювання письмових робіт, що не виконані особисто; 

 спізнення на навчальні заняття або пропуски без поважної на те причини; 

 завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній базі 

Інституту; 
 розповсюдження негативних чуток про Інститут, навчальний процес, викладачів та 

студентів; 

 використання без дозволу директорату символіки Інституту у різноманітних заходах, не 

пов’язаних з діяльністю Інституту; 

 передавання стороннім особам студентського або читацького квитка, інших документів 

та матеріалів Інституту; 

 інша негідна поведінка, що визнана законодавством України протиправною. 

Цей кодекс ухвалюється на загальних зборах студентів (конференції) і підписується 

повноважними представниками студентства та адміністрації ЧТЕІ.  

Розділ 3. Для студента є неприпустимими: 
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Невиконання Кодексу честі для студента передбачає розгляд порушення на 

загальних зборах студентів (конференції) з прийняттям рішень щодо стягнення, аж до 

відрахування з Інституту. 

 

НАСТАВНИК АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ СТУДЕНТІВ ЧТЕІ КНТЕУ 

 

Витяг  

з Положення про наставників студентських академічних груп у Чернівецькому 

торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-

економічного університету (затвердженого вченою радою ЧТЕІ КНТЕУ від 

30.08.2021 р., протокол № 1) 

 
ІІ. Функціональні обов’язки наставника студентської академічної групи 

2.1. Інформаційні обов’язки  наставника студентської академічної групи: 

2.1.1. Розробка і участь у реалізації програм професійного, творчого, фізичного розвитку і 

саморозвитку студентів групи; рекомендацій з організації виховної, навчальної та 

позанавчальної діяльності. 

2.1.2. Адаптація студентів до умов та вимог освітнього процесу в Інституті, ознайомлення 

студентів академічної групи з історією, структурою, діяльністю і перспективами розвитку 

Інституту, організацією навчально-виховного процесу в Інституті. 

Інформування студентів академічної групи про рішення вченої та методичної рад Інституту, 

наказів та розпоряджень директора ЧТЕІ КНТЕУ, що стосуються студентства. 

2.1.3. Збір, обробка та оновлення інформації про необхідні соціальні дані про кожного студента 

академічної групи, що слугує підставами для надання пільг або інших соціальних допомог 

студенту та про навчальну роботу студентів та їх трудову дисципліну, участь у науково-

дослідній, громадській роботі, художній самодіяльності, спортивно-масових заходах, тощо. 

 

2.2. Навчально-організаційні обов’язки наставника студентської академічної групи: 

2.2.1. Ознайомити студентів із нормативно-методичними матеріалами, що регламентують 

організацію освітнього процесу в Інституті. 

2.2.2. Методична допомога в організації самостійної роботи студентів; залучення студентів до 

науково-дослідної діяльності, участі в органах студентського самоврядування, організації й 

проведення інститутських заходів. 

2.2.3. Контроль за відвідуванням занять та успішністю студентів. 

2.2.4. Сприяння участі студентів академічної групи в роботі наукових гуртків, наукових 

конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів студентських робіт,  студентських наукових робіт і 

т.п. 

 

2.3. Організаційно-виховні обов’язки наставника студентської академічної групи: 

2.3.1. Складання плану організаційно-виховної роботи студентської академічної групи на 

поточний навчальний рік та погодження його з начальником навчального відділу.  

2.3.2. Проведення організаційної та виховної роботи в академічній групі відповідно до 

затвердженого плану та за потребою проведення заходів за розпорядженням навчального 

відділу, адміністрації Інституту. 

2.3.3. Організація створення активу академічної групи студентів та надання йому допомоги в 

формуванні та належному розвитку студентського колективу, проведенні організаційних та 

культурних заходів на рівні групи та Інституту. 

2.3.4. Сприяння створенню в студентській академічній групі здорового морально-

психологічного клімату. Проведення цілеспрямованої та постійної індивідуальної роботи зі 

студентами, що будується на принципах довіри, тактовності, взаємодопомоги і підтримки. 

8. 
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2.3.5. Сприяння активній участі кожного студента в суспільному, науковому, культурно-

масовому, спортивному житті Інституту відповідно до їхніх здібностей та талантів, у збереженні 

і примноженні  кращих традицій Інституту. 

2.3.6. Удосконалення виховного процесу в академічній групі на основі власного прикладу 

наставника, активної участі студентів у проведенні основних заходів, що мають морально-

етичне та патріотичне спрямування, сприяють творчому зростанню особистості, веденню 

здорового способу життя. 

2.3.7. Розвиток та підтримка ініціатив студентів, формування їх активної життєвої позиції через 

участь у роботі Ради студентського самоврядування. 

2.3.7. Знати умови життя, побуту й стан здоров'я студентів академічної групи, ознайомлювати 

студентів з обов’язками мешканця гуртожитку Інституту, періодично відвідувати гуртожиток 

Інституту, де мешкають студенти групи, з метою допомоги у вирішенні соціально-побутових 

проблем. 

2.3.8. Ведення журналу обліку роботи наставника студентської академічної групи. 

2.3.9. Проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

2.3.10. Звітувати про роботу наставника студентської академічної групи начальнику навчального 

відділу та заступнику директора з навчально-педагогічної роботи, організації та забезпечення 

освітньо-виховного процесу під час зборів наставників. 

 

                 ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ТА ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

А Ви вже відвідали офіційний сайт ЧТЕІ КНТЕУ? За адресою  www.chtei-
knteu.cv.ua Ви знайдете для себе цікаву інформацію про: 

- відділ організації навчального процесу 
- кафедри; 
- викладачів; 
- графіки та розклади навчального процесу; 
- науково-дослідну роботу. 

«Календар подій» та рубрика «Анонси» допоможуть взяти участь у цікавих 
подіях студентського життя:  

- конференціях;  
- круглих столах;  
- семінарах і тренінгах;  
- програмах міжнародного обміну студентами; 
- навчанні; 
- відпочинку.   

Ми пишаємося своїми випускниками, зокрема, тими, які закінчили наш 
інститут і отримали дипломи з відзнакою. Їх прізвища Ви знайдете в «Золотій 
книзі випускника».  

У Вас виникли питання до дирекції інституту, начальника відділу організації 
навчального процесу, Ради студентського самоврядування? Маєте можливість 
поставити їх за допомогою рубрики «Зворотного зв’язку».  
 

У всіх корпусах інституту надається доступ до безкоштовного 

 швидкісного Wi-Fi інтернету. 
 

 9. 
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У структурі ЧТЕІ КНТЕУ Центр інформаційних технологій (ЦІТ) займає 
особливе місце, оскільки саме тут визначають основні стратегії розвитку інституту 
з питань використання iнформацiйних технологій у навчальному процесі. ЦІТ: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Завдяки роботі ЦІТ Ви маєте доступ до:  
- системи дистанційного навчання: (http://www.moodle.chtei-knteu.cv.ua/); 
- наукових баз даних, каталогу електронних повнотекстових видань 

видавництв України та Європи, каталогу книжкових та періодичних видань 
бібліотеки ЧТЕІ КНТЕУ (http://chtei-knteu.cv.ua/elcat/). 

- електронної бібліотеки – електронних підручників та посібників, 
авторами яких є викладачі (www.chtei-knteu.cv.ua/ellib/).  

- у внутрішній мережі до електронної повнотекстової бази навчально-
методичних видань (www.chtei-knteu.cv.ua/nmv/), яка містить навчально-
методичні праці викладачів ЧТЕІ КНТЕУ та ін. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Комп’ютери всіх підрозділів та корпусів інституту об'єднані в 
єдину телекомунікаційну мережу, яка має вихід до всесвітньої 
мережі Інтернет на основі сучасних технологій зв’язку. 

 

Начальник ЦІТ –  Валецька Тетяна Михайлівна  
(І корп., каб. 217) 

 

 

забезпечує 

працездатнiсть 

iснуючого 

комп’ютерного 

обладнання та 

оргтехніки в 

iнститутi 

 

розв'язує 

питання 

розвитку 

загальноiнсти- 

тутської 

комп’ютерної 

мережi 

удосконалює 

матерiально-

технiчної бази для 

забезпечення 

навчального 

процесу 

комп'ютерною та 

мультимедійною 

технікою 

 
 

впроваджує 

Інтернет/ 

Інтранет 

технологій 

 

забезпечує 

доступ до 

інформацій- 

них ресурсів 

всесвітньої 

мережі 

Інтернет 

Для потреб навчального 

процесу ЦІТ обслуговує та 

забезпечує функціонування 

 13 комп'ютерних класів із сучасними 

продуктивними комп'ютерами,  

 кабінету самопідготовки,  

 кабінету курсового та дипломного 

проектування,  

 2 лінгафонних кабінетів, 

 кабінетів, обладнаних мультимедійною 

апаратурою у всіх корпусах інституту. 

http://www.moodle.chtei-knteu.cv.ua/
http://chtei-knteu.cv.ua/elcat/
http://chtei-knteu.cv.ua/ellib/
http://chtei-knteu.cv.ua/nmv/
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  
 

Сьогодні ЧТЕІ КНТЕУ співпрацює з 29-ма провідними ЗВО та науковими 

закладами з Австрії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Латвії, Молдови, Північного Кіпру, 

Польщі, Румунії, Сербії, Чехії зокрема з: 
 

 Старопольським Університетом (м. Кельце, Польща),  

 Вищою школою торгівлі і послуг (м. Познань, Польща),  

 Брестським державним технічним університетом (м. Брест, Білорусія) 

 Університетом прикладних наук в Карінтії (м. Філлах, Австрія), 

 Вищою школою економіки та менеджменту державного управління      

(м. Братислава, Словаччина),  

 Суспільною академією наук (м. Краків, Польща), 

 Трансільванським університетом (м. Брашов, Румунія), 

  Коледжем по туризму Університету «Асен Златаров»              

(м. Бургас, Болгарія), 

 Університетом UNION (м. Бєлград, Сербія), 

 Сучавським університетом Штефана чел Маре         

(м. Сучава, Румунія); 

 Лодзинським університетом (м. Лодзь, Польща); 

 Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації 

(м. Гомель, Білорусь) та іншими. 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

      НЕ ВТРАТЬТЕ ШАНС ОТРИМАТИ «ПОДВІЙНИЙ 

ДИПЛОМ»  
 

 

Що таке «подвійний диплом»? 

 

«Подвійний диплом» – це спільні програми вищих 

навчальних закладів України із зарубіжними партнерами щодо 

отримання двох дипломів про закінчення двох вищих навчальних 

закладів. Випускники отримують разом з дипломом свого вишу 

диплом іноземного університету. 

 

 

10. 

У рамках такої співпраці студентам надається можливість 

навчатися, проходити стажування та практику, брати участь у 

наукових конференціях за кордоном тощо. 

11. 
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Пропозиції «подвійного диплома» в ЧТЕІ КНТЕУ для Вас наступні: 

 
 

Вища школа соціальних технологій (м. Рига, Латвія) 

 

Вища школа соціальних технологій присвоює ступінь бакалавра в області комерції, надає 

кваліфікацію економіста і європейський сертифікат (IES. London) про відповідальність 

отриманої освіти європейським стандартам. 

Мова навчання – англійська, російська. 

Частина програми ЧТЕІ КНТЕУ може бути перезарахована. Різниця в програмах підготовки 

57 кредитних пунктів (OCTS), 36 з яких припадають на переддипломну практику і написання 

бакалаврської роботи. 
 

 

Економічний університет ім. Кароля Адаміцького (м. Катовіце, Польща) 

 

Економічний університет ім. Кароля Адаміцького – це один з найстарших і найбільш 

престижних ЗВО Верхньої Силезії.  

Пропонує навчання польською або англійською мовами.  

Основні напрямки навчання: бізнес, фінанси і управління, економіка, менеджмент, фінанси і 

страхування, інформаційні технології та комунікації.  

Вартість навчання – від 2000 євро/рік.  
 

Університет туризму та екології (м. Суха Бескидзька, Польща) 

 

Пропонує магістерські та бакалаврські програми з туризму. 

Університет готовий зарахувати частину предметів, вичитаних в ЧТЕІ   КНТЕУ. Навчання 

може проводитись дистанційно. 

Вартість навчання польською мовою не буде перевищувати 1000 Євро в рік. 
 

Вища школа торгівлі і послуг (м. Познань, Польща) 

 

Вища школа торгівлі і послуг – єдина в Польщі приватна академія, засновником якої є 

організація державного самоврядування.  

Навчання студентів проводиться на трьох факультетах: менеджмент, туризм і рекреація, а 

також національна безпека.  

Навчання проводиться польською мовою, тому за окрему плату пропонуються курси 

польської мови. 

 
Крім того, студенти ЧТЕІ КНТЕУ мають можливість навчатися за 

програмою подвійного диплому в закладах вищої освіти, що пропонуються 

Центром європейської освіти КНТЕУ. 

 

Університет фінансів та менеджменту (м. Варшава, Польща) 

      
Університет фінансів та менеджменту пропонує магістерську програму та диплом 

Європейського зразка. 

Студенти ЧТЕІ КНТЕУ можуть навчатися в магістратурі УФМ після захисту випускної 

кваліфікайної  роботи в ЧТЕІ КНТЕУ. 

Мова навчання – англійська, польська. 

Тривалість магістратури – 2 роки (для студентів ЧТЕІ КНТЕУ – 1 рік). 



 23 

 ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ, ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ 

Окрім отримання освіти високої якості Вас уже сьогодні цікавить подальше 

працевлаштування і професійне зростання?  

У цьому Вам допоможе Центр розвитку кар’єри, практичної підготовки та 

працевлаштування студентів і випускників, адже серед основних напрямів роботи 

центру визначальними є:  

сприяння студентам та випускникам у працевлаштуванні та їхній адаптації 

у практичній діяльності;  

встановлення і підтримка зв'язків з організаціями, центрами, фондами, які 

займаються організацією працевлаштування населення;  

проведення ярмарків кар’єри, де кожен студент та випускник може 

безпосередньо поспілкуватись із роботодавцями;  

співпраця з підприємствами, установами й організаціями різних форм 

власності, які потребують висококваліфікованих працівників. 

 

  

 

 

Керівник Центру – Канут Наталія Стефанівна                     

(І корп.,  каб. 309а, тел. 0983617895) 

            ЯК НЕ ЗАГУБИТИСЯ МІЖ КОРПУСАМИ 

 
Навчання в нашому інституті здійснюється в чотирьох корпусах. 

 

І корпус  
розташований за адресою: Центральна площа, 7. 

У цьому корпусі 

знаходяться 

 

директорат та адміністрація інституту; відділ організації 

навчального процесу; центр інформаційних технологій; центр 

розвитку кар’єри, практичної підготовки та працевлаштування 

студентів і випускників; приймальна  комісія; конференц-зал,; 

актова та читальна зали; лінгафонний кабінет; кабінет для 

самопідготовки студентів; навчальні аудиторії; комп’ютерні класи 

та кафедри:  

- кафедра маркетингу, цифрової економіки та 

підприємництва; 

- кафедра фінансів та банківської справи; 

- кафедра менеджменту, міжнародної економіки та туризму; 

- кафедра обліку і оподаткування; 

- кафедра харчових технологій та готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Заходьте на сайт Центру 

www.chtei-knteu.cv.ua/crk/index.php та дізнавайтесь про 

нові вакансії та багато іншої цікавої інформації. 

12. 

13. 
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ІІ корпус  
розташований за адресою: вул. Головна, 91. 

У цьому корпусі 

знаходяться 
навчальні аудиторії, комп’ютерні класи  

 

ІІІ корпус  
розташований за адресою: вул. В. Аксенина, 2 Д. 

У цьому корпусі 

знаходяться 

  

навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, спортивна зала 

 
 

IV корпус  
розташований за адресою: вул. Руська, 194 Д. 

У цьому корпусі 

знаходяться 

лабораторії: харчових технологій, стандартизації, сертифікації, 

метрології та управління якістю; з проектування і автоматизації 

сервісно-виробничих процесів; з технології виробництва 

продукції ресторанного господарства та устаткування; з 

організації готельного обслуговування; з організації 

ресторанного обслуговування4 з технології напоїв і барної 

справи; 

бібліотека, читальна зала та житлові кімнати гуртожитку. 

 

СХЕМА ПРОЇЗДУ 
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ДЕ МИ ВЧИМОСЯ.... 

АБО ЯК НЕ ПЕРЕПЛУТАТИ РОЗКЛАД 

У розкладі передбачені такі позначення корпусів та аудиторій:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад складається за 2-ма тижнями та періодично повторюється. 

Тому обов’язково звертайте увагу, за 1-им чи за 2-им тижнем 

відбувається навчальний процес. 

 
 

 

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ 

 

 

№ 

з.п. 
Пара Перерва 

1 8.30 – 9.50 9.50 – 10.10 (20 хв.) 

2 10.10 – 11.30 11.30 – 11.50 (20 хв.) 

3 11.50 – 13.10 13.10 – 13.30 (20 хв.) 

4 13.30 – 14.50 14.50 – 15.10 (20 хв.) 

5 15.10 – 16.30 16.30 – 16.50 (20 хв.) 

6 16.50 – 18.10 18.10 – 18.30 (20 хв.) 

 

 

Аудиторія Розшифровка 

1/301, 1/218 
аудиторії, що розташовані в 1-му корпусі, на 

відповідному поверсі 

2/19, 2/8 аудиторії, що розташовані в 2-му корпусі 

3/7, 3/11 аудиторії, що розташовані в 3-му корпусі 

4/1, 4/2 аудиторії, що розташовані в 4-му корпусі 

16. 

15. 
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КОЛИ ТА СКІЛЬКИ МИ ВЧИМОСЯ 

Навчальний рік у нашому інституті зазвичай триває з 1 вересня до                

30 червня, який поділено на два семестри. 
 

Навчальний графік 

на 2021/2022 навчальний рік 

І-ий семестр 

з 01 вересня до 03 грудня – навчальний семестр 

з 06 грудня до 24 грудня – екзаменаційна сесія 

з 27 грудня до 30 грудня – додаткова сесія 

з 31 грудня до 30 січня – зимові канікули 

ІІ-ий семестр 

з 31 січня до 27 травня – навчальний семестр 

з 30 травня до 18 червня – екзаменаційна сесія 

з 20 червня до 24 червня – додаткова сесія 

з 25 червня до 31 серпня – літні канікули 

 

 

                        ГОТУВАТИСЯ ДО ПАР МОЖНА У: 
 

 

 Бібліотеці  вул. Руська, 194д (9 поверх гуртожитку); 

 

Бібліотечний фонд нашої бібліотеки налічує більше 120 тис. примірників 

новітньої навчальної та наукової літератури, періодичних видань. 

У бібліотеці налічується 3692 електронних видань, у т.ч. 989 документів на 

змінних носіях та 2703 – мережевих локальних документів. 

На сьогодні у бібліотеці налічується 24 комп’ютера, 6 принтерів, 3 сканери, 

також створені всі необхідні умови для забезпечення навчального процесу.  

У бібліотеці, що на вул. Руській, 194 Д, можна отримати книги на 

абонемент,  або для опрацювання – у читальній залі.  
 

Бібліотека працює: 

Понеділок – четвер з  10.00 до 18.00 

П’ятниця з  10.00 до 17.00 

Субота вихідний 

Неділя вихідний 

 

 

 

18. 

17. 
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Для того, щоб отримати консультацію у викладачів, на кафедрах 

передбачені консультаційні дні.   

Розклад консультацій викладачів Ви можете побачити на сайті інституту (у 

підрозділі кафедр) та стендах оголошень кожної з кафедр, де зазначається 

прізвище викладача, пара і тиждень, коли надаються консультації. 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Оцінювання результатів навчання студентів в інституті здійснюється за 100-

баловою шкалою. Таблиця розподілу оцінок, що дозволяє встановити 

співвідношення між різними системами оцінок в Європейському просторі вищої 

освіти та за його межами, наведена в таблиці: 

 

Бали 

КНТЕУ 

Відсоток балів 

відносно 

загальної 

кількості  

одержаних 

прохідних 

балів 

Кумулятивний 

відсоток  

отриманих 

прохідних балів 

 

90–100 20 20   

82–89 10 30 

75–81 20 50 

69–74 10 60 
 

60–68 40 100 

 

 Студентам, які повністю оволоділи програмою навчальної дисципліни на 

творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, опанували 

рекомендовану літературу, виставляють 90 - 100 балів.  

При цьому оцінку – 100 балів (за шкалою КНТЕУ), як виняток, можуть 

отримати тільки студенти які, крім відмінних знань за програмою дисципліни, 

виявили активність в науково-дослідній роботі за відповідною тематикою, стали 

призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях тощо; 

Студентам, які оволоділи програмою навчальної дисципліни на творчому 

рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять бали 82 - 89; 

Студентам, які в основному оволоділи програмою навчальної дисципліни на 

продуктивному рівні, проте у відповідях допускають несуттєві помилки, ставлять 

бали 75 - 81; 

Студентам, які показали задовільні результати оволодіння навчальною 

програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при відповідях допускають 

помилки, ставлять бали 69 - 74; 

19. 
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Студентам, які виявили мінімально достатній рівень знань з дисципліни, 

необхідний для продовження навчання, вивчили основні терміни дисципліни та 

орієнтуються в матеріалі базового підручника, ставлять бали 60 – 68. 

Студенти, які за результатами вивчення дисципліни отримали незадовільні 

результати навчання (0 – 59 балів), повинні додатково виконати індивідуальні 

завдання для підвищення рівня своїх знань і повторно перескласти підсумковий 

контроль.  

Вхідний контроль (діагностика вхідного рівня знань студентів) 

застосовується як передумова успішної організації вивчення дисципліни. Він дає 

змогу визначити наявний рівень знань студентів і слугує науково-педагогічному 

працівнику орієнтиром для реалізації індивідуального підходу в процесі 

викладання дисципліни та визначенні форм і методів організації освітнього 

процесу. 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, 

практичному/лабораторному занятті та за результатами виконання завдань 

самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки студентів 

із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час 

роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час 

виконання завдань лабораторних/практичних робіт. 

Підсумковий  контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання студентів на певному освітньому ступені або на окремих його 

завершених етапах.  

Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів 

навчання студентів за семестр, що здійснюється в інституті у формі заліку або 

екзамену. 

На підсумковий семестровий контроль виносяться питання, задачі, 

ситуаційні завдання тощо, що передбачають перевірку розуміння студентами 

програмного матеріалу дисципліни в цілому та рівня сформованості відповідних 

компетентностей після опанування дисципліни у термінах компетентностей як 

результатів навчання. 

 

 Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

здобувачем вищої освіти програми навчальної дисципліни за 

семестр, що проводиться як контрольний захід під час 

екзаменаційної сесії для очної (денна, вечірня) форми навчання та 

лабораторно-екзаменаційної сесії для заочної форми навчання. 

Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків 

навчальної роботи студентів за семестр. Під час семестрової 

екзаменаційної сесії за окремим розкладом, який затверджується 

директором або заступником директора з навчально-педагогічної 

роботи, організації та забезпечення освітньо-виховного процесу, 

проводяться екзамени, кількість яких не повинна перевищувати 

п’яти. Перед екзаменами, у терміни визначені розкладом, 

обов’язково проводяться консультації. 

Форма проведення екзамену визначається навчальним 

планом.  

 

Екзамен 
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До екзамену допускаються всі студенти за винятком тих, які 

не склали залік із захисту курсових робіт (проектів) з даної 

дисципліни (не з’явились або отримали незадовільну оцінку). 

Недопуск, отриманий через незадовільну оцінку на заліку із 

захисту курсових робіт (проектів), вважається незадовільною 

оцінкою. 

Кращим студентам (але не більше трьох), які повністю 

виконали програму з дисципліни і, як результат, набрали 90 і 

більше балів, науково-педагогічний працівник має право виставити 

підсумкову оцінку без опитування (при усному екзамені) чи 

виконання екзаменаційного завдання (при письмовому екзамені), 

про що робить запис в екзаменаційному листі студента. 

Присутність студентів на екзамені є обов’язковою. 

Якщо студент був відсутній на екзамені з поважної причини, 

про що своєчасно повідомив навчальний відділ, то представник даного 

відділу при видачі викладачеві відомості підсумкового контролю 

повинен попередити про відсутність студента на екзамені з поважної 

причини. У такому випадку викладач робить у відомості проти 

прізвища відсутнього студента запис «не з’явився». Якщо студент був 

відсутній з неповажної причини, викладач виставляє у відомість 

незадовільну оцінку. 

 

Повторне складання екзаменів з кожної дисципліни допускається не більше 

двох разів. При незадовільній оцінці з першої спроби науково-педагогічному 

працівнику з даної дисципліни, другий раз – комісії, яка створюється начальником 

відділу організації навчального процесу. 
 

ЯКЩО ВИ ЗАНЕДУЖАЛИ… 
 

При погіршенні стану здоров’я Ви повинні звернутися до лікувального 

закладу і в цей день сповістити відділ організації навчального процесу та старосту 

групи телефоном або електронною поштою про своє захворювання, про що 

робиться відповідний запис у Книзі обліку, яка знаходиться у відділі організації 

навчального процесу. 

 

 
 

 

Наступного дня після одужання Ви зобов’язані 

надати у відділ організації навчального процесу довідку 

про тимчасову непрацездатність студента встановленого 

зразка (форма №095/о) згідно з наказом Міністерства 

охорони здоров’я України «Про затвердження форм 

медичної облікової документації, що використовуються 

в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)» № 369 від 

29.12.2000 р. 

 

20. 
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На документі, який відповідає вимогам Інструктивного листа про порядок 

видачі, продовження, обліку документів, що засвідчують тимчасову 

непрацездатність студентів, відділ організації навчального процесу робить 

відповідний запис: «За поважних причин». Довідки, що не відповідають 

встановленим вимогам, не приймаються і не можуть бути підставою для 

звільнення від занять. 

 

В окремих випадках з метою уточнення достовірності довідки відділом 

організації навчального процесу направляється запит у лікувальний заклад, який 

видав документ. 
  

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Якщо Ви навчаєтесь на умовах державного замовлення, то можете 

претендувати на отримання академічних стипендій: 

 

1. Ординарної (звичайної – за рівнем успішності навчання). 

2. Стипендії Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України. 

3. Стипендії обласної державної адміністрації. 

Академічні стипендії призначаються у межах затвердженого 

вченою радою ЧТЕІ КНТЕУ ліміту стипендіатів: 

- студентам денної форми навчання – за результатами семестрового контролю 

та виявленою при цьому успішністю відповідно до рейтингу (за кожною 

спеціальністю кожного курсу); 

- студентам денної форми навчання, зарахованим на перший курс – 

відповідно до рейтингу (за кожною спеціальністю), який формується на підставі 

конкурсного балу, отриманого особою під час вступу до Інституту. 

Розмір академічної (звичайної) стипендії – 1300 грн. на місяць. 

Розмір академічної (підвищеної) стипендії – 1892 грн. на місяць. 

 

 

 

 

 
 

 

Кандидатури на здобуття стипендій Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів та ім. М.С. Грушевського можуть висуватися  

 

За особливі успіхи у навчанні, громадській, спортивній та науковій 

діяльності студентам можуть бути призначені стипендії: 
 

 Президента України (2720 грн. на місяць); 
 

 Верховної Ради України (2720 грн. на місяць); 
 

 Кабінету Міністрів України (2480 грн. на місяць); 
 

Рішення про подання кандидатури на призначення зазначених стипендій  

приймається вченою радою Інституту. 
 

21. 
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

АБО ЯК СТАТИ ЛІДЕРОМ УЖЕ СЬОГОДНІ 
  

Ви чули про студентське самоврядування, але не знаєте 

що це і як стати його частинкою? 

Отож, студентське самоврядування – це студенти, які 

мають активну позицію в житті власного навчального закладу 

та в особистому житті. Це молодь, яка за підтримки дирекції, 

вирішує питання організації навчання, побуту та дозвілля 

студентів.  

 

Крім того, рада студентського самоврядування у ЧТЕІ КНТЕУ це –  

 

 

 

 

 

 
 

Студентське самоврядування ЧТЕІ КНТЕУ здійснюється на рівні 

академічної групи, гуртожитку, інституту.  

 

Рада студентського самоврядування інституту працює за декількома 

напрямами, а саме: 
 

культурно-  

масовий  

відділ 

 
займається допомогою в організації та проведенні 

інститутських свят і творчих вечорів. Тут збираються 

не байдужі до творчої роботи студенти, які 

володіють всіма можливими талантами, люблять 

феєричні сценічні виступи, мають ентузіазм, багату 

творчу фантазію та  натхнення; 

науковий 

відділ 

 
займається залученням студентів інституту до участі 

в наукових конференціях, круглих столах, наукових 

дослідженнях, а також організацією наукових 

заходів, ігор та фестивалю науки; 

соціальний 

відділ 

 відповідає за проведення соціальних проектів, 

благодійних акцій, підтримку різних волонтерських 

програм, акцій щодо збереження навколишнього 

середовища та допомогу дитячим будинкам, а також 

організацію заходів, які стосуються соціального 

життя студентів; 

дружня 

сім’я 

безліч 

нових 

друзів 

творчі 

особистості, 

ентузіасти 

можливість 

«знайти себе», 

самореалізуватись 
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спортивний 

відділ 

 
займається проведенням і організацією спортивних 

ігор та змагань, а також залученням студентів до 

активного спортивного життя; 

відділ 

зовнішніх 

зв’язків 

 
займається пошуком міжнародних організацій та 

організацій України для співпраці у студентській 

сфері, а також інформуванням про цікаві пропозиції; 

прес-центр 

 займається якісною та своєчасною подачею 

інформації про інститутські заходи на сайт інституту 

та в соціальні мережі, а також донесенням інформації 

від рівня інституту до рівня груп і у зворотному 

напрямку 

 

Отож, обравши напрямок, який Вам до вподоби, Ви можете звернутись до 

голови РСС інституту. 

 

 

 

                                              

                    НЕ ТІЛЬКИ НАВЧАННЯ, 

А Й РІЗНОМАНІТНЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

В інституті створені всі умови для самореалізації студентів, не тільки як 

майбутніх економістів, а й творчих креативних особистостей: 
 

 Якщо Ви хочете проявити себе в науковій діяльності, то у 

ЧТЕІ КНТЕУ діє «Наукове товариство молодих учених та 

студентів», основною метою якого є всебічне сприяння 

науковому і творчому розвитку молодих учених та студентів. 

 

Тел. для довідок – 52-21-22 

 

 

Крім того, якщо Ви творчо мислите та зацікавитесь 

проведенням власних  наукових досліджень, а також розробкою 

та створенням власного бізнесу, то маєте нагоду прийняти участь 

у  щорічному фестивалі науки, у рамках якого можна 

подискутувати з провідними науковцями, висловити своє 

бачення проблеми, продемонструвати власні наукові досягнення, 

розкрити свій інтелектуальний потенціал, а також випробувати 

та проявити себе у конкурсі інвестиційних бізнес-проектів. 

 

Зібратися разом – це початок. Залишитися разом – це прогрес. 
Працювати разом – це успіх!!! 
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  Також Ви можете проявити себе в якості молодих науковців, беручи 

участь у  студентських науково-практичних конференціях, що проводяться у 

нашому інституті, а також в інших навчальних закладах України та за кордоном.  

Інформацію про конференції можна отримати у відділі науково-

методичної роботи та міжнародних зв’язків. Інформаційні листи також 

вивішуються на стенді «Інформація відділу науково-методичної роботи та 

міжнародних зв’язків» та на сайті інституту. 

 І корп., каб. 316, тел. для довідок – 52-21-22 

 

 

 

 

 
 

 На офіційному сайті інституту створено також        

сторінку віртуальної «Галереї талантів ЧТЕІ КНТЕУ» – 

http://talants.chtei-knteu.cv.ua/, в якій діють сьогодні три рубрики – 

«Художники», «Фотомитці» та «Майстри пера». Якщо Вас цікавить 

все нове та творче і Ви прагнете визнання свого таланту, ми радо 

розмістимо Ваші роботи на сайті. 
 

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ 

Якщо Вам знайомий девіз «Швидше, вище, сильніше» і Ви товаришуєте зі 

спортом, то у Вас є нагода сповна розкрити свої спортивні таланти з 

кваліфікованими викладачами секції фізичного виховання. Адже вони 

допомагають підвищувати спортивну майстерність та готують студентів до 

виступів у змаганнях з волейболу, футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, 

карате, баскетболу, вільної боротьби, дзюдо, спортивного орієнтування. 

Сьогодні в інституті навчаються: майстри спорту міжнародного класу, 

майстри спорту та кандидати в майстри спорту. 

Багато перемог на рахунку жіночої волейбольної команди, що впевнено 

виступала у першій студентській лізі України. Наші студенти та випускники є 

постійними учасниками Олімпійських ігор та Всесвітніх універсіад. 

Проявіть і Ви себе! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Членами Наукового товариства можуть стати всі небайдужі  

до наукової роботи молоді учені та студенти. 

 

Якщо Ви володієте гарною дикцією та мрієте вести 

прямі ефіри в стінах інституту, тоді саме час стати 

одним із радіоведучих «ЧТЕІ –радіо». 
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 НАШІ ТРАДИЦІЇ... 

Звичайно ж, студентське життя в ЧТЕІ КНТЕУ – це не тільки безперервна 

наукова діяльність, а й ритуали, феєричні свята та заходи, що вже стали 

традиційними. 

  «Дні здоров’я» традиційно проводяться з виїздом викладачів та студентів 

на природу, де організовуються різноманітні конкурси, в яких Ви зі своєю групою 

проявлятимете себе. 

 До Міжнародного дня студента проводиться інститутській конкурс 

«Студент року», переможець якого представляє ЧТЕІ КНТЕУ на однойменному 

міському конкурсі. 

 Традиційними стали в інституті святкування Дня працівника освіти, 

Новорічних та Різдвяних свят, Дня святого Валентина, Міжнародного 

жіночого дня та ін.   

 

 

ІНСТИТУТ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

  

 

 

Приєднуйтесь до наших сторінок у 

соціальних мережах: 
 

Facebook: «Чернівецький торговельно-

економічний інститут КНТЕУ» 

https://www.facebook.com/ChteiKnute/?fref=ts  

 

Instagram: «ЧТЕІ КНТЕУ» 

https://www.instagram.com/chtei_knteu/ 
 

та першими дізнавайтеся про 

найцікавіші заходи, що 

відбуваються в інституті у 

зручному для Вас форматі. 

 

Усі свята перерахувати практично неможливо, адже їх дуже багато!!! 

 Але саме від Вас буде залежати їхній формат!!! 
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