Звітна доповідь директора ЧТЕІ КНТЕУ Т.М. Ореховської
на Конференції трудового колективу інституту
30 серпня 2018 року
Про підсумки роботи у 2017/18 навчальному році
та завдання колективу інституту
на 2018/19 навчальний рік
Шановні делегати та учасники Конференції!
Шановні колеги!
(СЛАЙД)
Від щирого серця вітаю вас із початком нового навчального року.
Бажаю міцного здоров’я, творчої наснаги, реалізації особистих і
професійних планів, миру, добра та злагоди!
Позаду ще один навчальний рік. Він був складний, суперечливий і
тривожний. Висловлюю вдячність колективу інституту за розуміння,
терпіння, сумлінну працю та професіоналізм.
Хотілося підвести підсумки минулого навчального року і визначити
завдання та першочергові заходи на наступний рік, намітити шляхи
нашого подальшого розвитку.
Основні напрямки діяльності інституту у звітному періоді
традиційно були направлені на подальше підвищення якості освітніх
послуг, розвиток, розширення та підвищення результативності наукових
досліджень, забезпечення стабільного матеріально-технічного та
фінансового становища, розвиток студентського самоврядування,
зміцнення науково-педагогічного кадрового потенціалу, забезпечення
належного статусу та соціальних гарантій студентства та всіх членів
трудового колективу.
Нормативні документи інституту, які були прийняті та оновлені
протягом 2017-2018 навчального року (СЛАЙД):
- Положення про Наукове товариство молодих учених та студентів
ЧТЕІ КНТЕУ (оновлено);
Положення про методичну раду ЧТЕІ КНТЕУ (нова редакція);
Положення про організацію освітнього процесу студентів
ЧТЕІ КНТЕУ (оновлено);
Положення про переведення студентів на вакантні місця
державного замовлення у ЧТЕІ КНТЕУ (нова редакція);
Положення про порядок конкурсного відбору науковопедагогічних працівників ЧТЕІ КНТЕУ (оновлено);
Положення про інституційний репозитарій;
Положення про дистанційне навчання в ЧТЕІ КНТЕУ
(оновлено);
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Положення про проведення практики студентів ЧТЕІ КНТЕУ
(оновлено);
Положення про факультети та кафедри (оновлено).

Найбільш важливим і болючим питанням – є питання кадрової
політики – це основа основ життя кожного ЗВО.
Кадрова політика в інституті традиційно направлена на
підвищення якісного складу науково-педагогічного персоналу, на
виконання ліцензійних вимог, зокрема, щодо компетентності та
відповідності напряму наукової, дослідницької, практичної діяльності
викладачів дисциплінам, що викладають.
У поточному навчальному році було захищено 3 кандидатські
дисертації (Лошенюк О.В., Шимко А.В., Микитюк М. В.) і 3 докторські
(Вдовічен А.А., Чорновол А.О., Бутирська І.В.). Колосінський Євген
Юрійович отримав вчене звання доцента.
У 2017-2018 навчальному році стажування пройшли 83 викладача, з
них 68 - у вищих навчальних закладах, 15 - на підприємствах, установах,
організаціях.
Результатами стажування викладачів стало видання 2 навчальнометодичних посібників, 8 методичних рекомендацій для самостійного
вивчення дисциплін, виконання практичних і лабораторних занять, 2
практикумів, 3 збірників ситуаційних та тестових завдань, 5 опорних
конспектів лекцій, 1 словника тощо.
56 науково-педагогічних працівників пройшли міжнародне
стажування з відривом від навчального процесу. 17 з них (під
керівництвом завідувача кафедри обліку і аудиту Лучик С.Д.) – у січні
2018 р. у Польщі: Старопольській вищій школі (м. Кельце) та Лодзькому
університеті (м. Лодзь). У травні 2018 р. група науково-педагогічних
працівників ЧТЕІ у складі 39 осіб відвідала Сучавський університет ім.
Штефана чел Маре (Румунія) у рамках міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму».
Під час стажування учасники делегацій брали участь у роботі
науково-практичних семінарів, наукових дискусіях, міжнародному
симпозіумі «Оцінка внутрішньої освіти: виклики та перспективи», який
провів Сучавський університет спільно з Університетом Касабланки
(Марокко), виступали з доповідями, здобували досвід використання
інноваційних методів і підходів в освітньому процесі тощо. Учасники
обох делегацій отримали сертифікати про проходження міжнародного
стажування.
Крім цього викладачі кафедри менеджменту і туризму Вдовічен
А.А., Чичун В.А. та Вдовічена О.Г. з кафедри товарознавства, маркетингу
та комерційної логістики пройшли міжнародне стажування (без відриву
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від навчального процесу) у Вищій школі соціальних та економічних наук
в м.Переворськ (Польща) на тему «Сучасні методи навчання в економіці
на освітньому ринку ЄС», отримавши сертифікати відповідного зразка.
Науковці ЧТЕІ КНТЕУ активно займаються саморозвитком –
проходять короткострокові підвищення кваліфікації та беруть участь у
різноманітних тренінгах, воркшопах, що організовують вітчизняні та
закордонні організації і фундації.
Так, Ковалевич Д.А. та Рошило В.І. підвищили кваліфікацію у
Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації при ЗВО Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», а Канут Н.С. – в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту ДСНС
України.
Гут Л.В., Гнатишина Н.Д. та Колосінський Є.Ю. отримали
сертифікати Центру міжнародного приватного підприємництва за участь
у тренінгу «Методологія і практика проведення М-тесту та громадської
антикорупційної експертизи регуляторних актів місцевого рівня».
Також Гут Л.В., Гнатишина Н.Д. та Когут Ю.В. взяли участь у
тренінгу щодо підготовки проектних пропозицій у рамках Спільної
Операційної Програми «Румунія-Україна 2014-2020».
Замятіна Н.В. отримала 2 сертифікати про проходження тренінгу
«Створення особистого бренду як запорука успішних продажів в туризмі
та індустрії гостинності» і курсу «Дизайн-мислення для інновацій».
За 2017-2018 н. р. на базі нашого інституту пройшли стажування 24
викладачі з 6-ти навчальних закладів Чернівців, а саме:
1) 10 – з Чернівецького національного університету ім.
Ю.Федьковича;
2) 7 – з Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ;
3) 4 – з НТУ «Харківський політехнічний інститут»;
4) 1 – з ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»;
5) 1 – з ПЗВО «Буковинський університет»;
6) 1 – з ДЗВО «Чернівецький індустріальний коледж».
Зокрема, 15 осіб стажувалися на кафедрі сучасних європейських
мов, 5 осіб на кафедрі економічної кібернетики та міжнародних
економічних відносин, по двоє стажистів було на кафедрі соціальногуманітарних наук і права та кафедрі технології і організації
ресторанного господарства.
Планами на 2018-2019 н.р. передбачено стажування 17 викладачів
ЧТЕІ: 9 – на провідних підприємствах, установах, організаціях м.
Чернівці, а 8 – у вищих навчальних закладах.
З метою удосконалення освітнього процесу, розвитку педагогічних
та методичних прийомів, забезпечення ефективності вивчення дисциплін
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при формуванні компетентностей майбутніх фахівців, розвитку сучасних
підходів до спілкування із студентською молоддю - продовжувала свою
роботу у 2017-2018 н. р. Вища школа педагогічної майстерності
(ВШПМ). Керівник – Добржанська Ірина Михайлівна.
Протягом навчального року у ВШПМ було проведено чотири
навчально-методичних семінари (СЛАЙД):
18.10.2017 р. «Ресурси конкуренції у міжособистісних стосунках
(психологічний аспект)». - Доповідач: практикуючий психолог Огданський Ігор Васильович;
09.11.2017 р. «Мова як невід’ємна складова іміджу сучасного
професіонала» - Доповідач: к.ф.н., доцент кафедри сучасних
європейських мов – Пацаранюк Юлія Михайлівна;
21.03.2018 р. «Формування фахових компетентностей студентів за
дуальною системою навчання» - Доповідач: к.е.н., доцент кафедри
фінансів, банківської справи та підприємництва – Гут Любов Василівна;
25.04.2018 р. «Вимоги до присвоєння вчених звань та основні
аспекти підготовки до міжнародного іспиту FCE (FIRST CERTIFICATE
IN ENGLISH)» - Доповідач:
к.е.н., доцент кафедри обліку і
оподаткування – Маначинська Юлія Анатоліївна.
В цілому слухачами ВШПМ у поточному навчальному році стали
понад 40 викладачів, що охоплюють усі кафедри інституту.
Слухачами та учасниками навчально-методичних семінарів ВШПМ
на 2018-2019 рік мають стати насамперед: аспіранти, старші викладачі та
викладачі які мають низький рейтинг в опитуванні «викладач очима
студентів» та ті викладачі, що потребують розвитку педагогічної
майстерності та бажають вдосконалити рівень свого викладання.
Шановні колеги!

Важливе місце у підготовці сучасних конкурентоспроможних
фахівців відіграє організація освітнього процесу.
Протягом звітного навчального року зусилля колективу
інституту, особливо випускових кафедр, були сконцентровані на
виконання підготовчих робіт щодо проведення акредитації та
ліцензування напрямків підготовки і спеціальностей, у тому числі
нових (Слайд).
Успішно пройдена первинна акредитація за:
ОС «Магістр» Товарознавство та комерційна логістика
Чергова акредитація за:
ОС «Бакалавр»
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Товарознавство і торговельне підприємництво

Харчові технології та інженерія
У наступному навчальному році закінчується термін дії
сертифікатів про акредитацію зі спеціальностей ОС «Бакалавр»:

Облік і оподаткування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
У 2017-2018 н.р. відкрита ліцензія на ОС «бакалавр» зі
спеціальності «Економіка бізнесу» та в процесі доопрацювання
документи щодо спеціальності «Публічне адміністрування».
Кафедрам у цьому навчальному році потрібно розробити і
затвердити освітні програми для усіх спеціалізацій відповідно до
закону України «Про вищу освіту» та листа МОНУ № 1/9-377 від
05.06.18 року «Щодо надання роз’яснень стосовно освітніх
програм».
Треба усвідомити, що це дуже відповідальна та серйозна справа,
розпочати яку необхідно уже сьогодні.
Про інформатизацію та комп’ютеризацію освітнього процесу
В інституті активними темпами поступово реалізується Концепція
Інформаційної політики ЧТЕІ КНТЕУ.
(СЛАЙД)
Зокрема, у всіх корпусах, у тому числі у гуртожитку забезпечено
доступ до всесвітньої мережі Інтернет оптоволоконними каналами
зв’язку, а також за технологією Wi-Fi - це можливість користуватись
Інтернетом з мобільних пристроїв, ноутбуків та отримувати доступ до
файлового сервера інституту.
Підтримується робота всіх серверів інституту, включаючи:
 Модуль «Деканат» (повноцінно використовується деканатами
інституту для ведення контингенту студентів денної форми навчання,
формування і ведення кондуїту);
 платформу дистанційного навчання Moodle – 2.8.;
 електронну пошту;
 офіційний сайт інституту (станом на липень поточного
року в рейтингу Webometrix ми піднялися з 155 позиції на 102, - для
порівняння КНТЕУ знаходиться на 133 позиції, серед структурних
підрозділів ми ПЕРШІ!).
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Січень 2018

Липень 2018

КНТЕУ

111

133

ЧТЕІ КНТЕУ

155

102

ВТЕІ КНТЕУ

166

165

ХТЕІ КНТЕУ

241

172

За 2017-2018 н. р. на сайті здійснювалися оновлення (64 зміни) з
інформацією про кафедри, підрозділи, приймальну комісію, конференції,
анонси та оголошення. За навчальний рік на сайті розміщено більш ніж
312 новин двома мовами, які містять 1190 фотографій, 23 анонси. Якість
подання новин значно покращилася – вони стали більш змістовними і
ґрунтовними.
Особлива увага до Сайту відбіркової комісії з усіма необхідними
відомостями для абітурієнта (офіційні документи, порядок подання
електронної
заяви,
запитання-відповіді,
інформація
про
працевлаштування випускників тощо).
Особливістю цього навчального року стало створення офіційної
сторінки інституту у соціальній мережі Facebook, де дублюються всі
новини інституту.
Прикладне програмне забезпечення для навчального процесу та
ділових процесів інституту (СЛАЙД).
На забезпечення потреб нового навчального року для підвищення
рівня методичного забезпечення навчального процесу на основі
використання сучасних програмних продуктів ІОЦ ЦІТ до існуючих в
інституті програмних продуктів додалися:
- програмне забезпечення «Акцент» на 50 робочих місць вартістю
28620 грн. передане від ТОВ «Імпакт-Україна» для організації
навчальних занять безкоштовно;
- програмний комплекс «Соната» на 30 робочих місць;
- програмне забезпечення «Афіна» від ТОВ «Програма регіони» за
договором про співробітництво - робочі версії. У складі ПЗ:
o Госпрозрахункова бухгалтерія, заробітна плата, торгівля і
склад, менеджмент і маркетинг, персонал, ресторан/громадське
харчування, готель, канцелярія, спорт, краса, здоров’я
o Бюджетна бухгалтерія, заробітна плата, торгівля і склад,
персонал, канцелярія, фінансування.
У звітному періоді, підтримувалось підключення до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) – це державний
реєстр, із яким працюють системи автоматизації роботи приймальних
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комісій навчальних закладів і який виконує функції збереження, захисту
та верифікації персональних даних, відповідно до вимог чинного
законодавства.
Всі комп’ютери локальної мережі, принтери, копіювальні апарати,
мережеві ресурси (сервери, мережеве обладнання) та програмне
забезпечення підтримуються у працездатному стані – виконуються всі
регламентні та ремонті роботи.

Динаміка контингенту
Контингент студентів станом 01.09.2018 р. склав 2290 осіб, який
в порівнянні із 01.09.2017 р. зменшився на 29 студентів (було 2319
осіб).
Варто звернути увагу на обсяги відрахування здобувачів
протягом навчального року. Так протягом 2017/2018 н.р. із числа
здобувачів ЧТЕІ КНТЕУ було відраховано 122 здобувачі різних
освітніх рівнів та форм навчання. З них за власним бажанням було
відраховано 26 осіб, за не оплату – 66 осіб, за академічну
заборгованість – 20 осіб та за неявку на кваліфікаційному екзамені –
10 осіб.
За останні навчальні роки значно збільшилася кількість
здобувачів, які навчались за договірною формою. Так в порівнянні із
2017 роком, у 2018 році кількість осіб, які навчаються за договірною
формою збільшилося на 72 здобувачі (1763 осіб станом на
01.09.2017 року та 1835 осіб станом на 01.09.2018 року).
Зменшення за останні роки контингенту студентів на денній та
заочній формах навчання потребує більш ефективної організації
профорієнтаційної роботи та освітнього процесу.
Пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу (СЛАЙД):
- розробити додаткові освітні програми для розвитку Soft Skills
(тайм-менеджмент, управління емоціями, селф-брендинг, selfmanagement, self-motivation, нетворкінг, управління конфліктами );
- запровадити вивчення дизайнерських програм та базового
адміністрування сайтів (включаючи розмітку HTML);
- передбачити вивчення програм Statistica, B-Planning, Microsoft
Power BI, Qlik View;
- розширити можливість вивчати іноземні мови з
безпосередніми їх носіями;
- збільшити термін для практичної підготовки;
- запровадити проходження всіх видів практики на ступеневих
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рівнях без зміни об’єкта практики студентами з метою накопичення
досвіду безпосередньо на конкретному підприємстві;
- доцільно розширити види і форми освіти упродовж життя,
охопити максимальну кількість сегментів потенційних учасників
процесу.
(СЛАЙДИ) Вступ 2018 рік
Практика
Практика студентів є обов'язковою складовою підготовки фахівців
з вищою освітою за відповідними напрямами, спеціальностями і
планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо поглибленого здобуття
студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок з
обраного фаху на різних етапах навчання. У 2017-2018 навчальному році
відповідно до графіку навчального процесу виробничу практику пройшли
більше 800 студентів денної та заочної форм навчання (СЛАЙД).
У зв’язку з імплементацією нового закону про вищу освіту
необхідно переходити від трансляції знань до оволодівання вміннями і
навичками, повної переорієнтації парадигми освіти від репродуктивного
до творчого засвоєння знань, якими студент зможе оперувати по
закінченню навчання за обраним фахом. Студентоцентроване
спрямування дуального навчання передбачає не тільки якісну фахову
підготовку, а й більше залучення до навчального процесу роботодавців
(проведення дуальних лекцій з запрошенням фахівців-практиків,
виїзних занять на базах практики), покращення якості практичної
підготовки, вирішення реальних практичних завдань, щоб студенти
мали чітку уяву, які задачі на них чекають у майбутньому. Цьому
неабияк повинно сприяти підписання договорів з базами практики. Ця
робота у ЧТЕІ КНТЕУ ведеться на високому рівні. Сьогодні інститут на
довгостроковій основі тісно співпрацює більше, ніж з 500 базамипрактики міста Чернівців, Чернівецької області та всього Західного
регіону (82 договори та більше 700 короткострокових договорів про
проведення практики студентів було укладено цього навчального року).
Також сформовано Реєстр діючих баз практики на цей навчальний рік,
який періодично поповнюється новими підприємствами та Каталог
потенційних баз для проходження виробничих практик, оновлено і
викладено у новій редакції «Положення про проведення практики
студентів ЧТЕІ КНТЕУ».
У 2017-2018 навчальному році спільно з випусковими кафедрами
проведено 36 заходів щодо організації виробничої практики. Періодично
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проводився моніторинг забезпеченості програмами та методичними
рекомендаціями виробничих практик для усіх спеціальностей, у т.ч. за
участю рецензування фахівцями - практиками. Для тісної співпраці з
роботодавцями і більш якісної підготовки майбутніх фахівців у цьому
навчальному році у навчальних планах збільшена кількість видів
виробничих практик і вперше введена практика на 3 курсі багатьох
спеціальностей: Міжнародна економіка, Економіка підприємства,
Маркетинг (Рекламний бізнес), Менеджмент організацій торгівлі
(Менеджмент митної справи), Менеджмент (Менеджмент готельного,
курортного і туристичного сервісу), Готельно-ресторанна справа, Харчові
технології та інженерія, також на деяких спеціальностях на 1 курсі ОС –
бакалавр і Скор формі навчання спеціальностей: Менеджмент
(Менеджмент організацій торгівлі), (Менеджмент готельного, курортного
і туристичного сервісу) та Економічна кібернетика. Усі вони звичайно ж
потребували методичного забезпечення, тому випусковими кафедрами
була виконана велика робота - видано та оновлено 28 видань: 15 програм
виробничих і 13 наскрізних практик.
Приємно зазначати, що сьогодні значно поглибилась співпраця з
потужними компаніями та підприємствами щодо організації та проведення
практики студентів. Ось один приклад: 23 травня 2018 року відбулася
зустріч з представниками ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» з Савченко
Асею - спеціалістом відділу навчання ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»
(м. Київ), Закашанським Олексієм - керівником людських ресурсів ТОВ
«Ашан Україна Гіпермаркет» (м. Львів) та Мартиновою Оленою начальником сектору людських ресурсів касових апаратів (м. Чернівці)
на якій роботодавці запропонували партнерські відносини з ЧТЕІ КНТЕУ
на базі укладеного загальноінститутського договору про співпрацю задля
допомоги студентам в оволодінні практичними навичками з фаху за
такими напрямками:
1. Організація виробничої (можливо навіть оплачуваної)
практики для студенів, проведення ознайомчих екскурсій тощо.
2. Стажування студентів.
3. Відкриття філіалів кафедр на базі підприємства (проведення
круглих столів, дуальних лекцій, тренінгів, майстер-класів тощо).
4. Стажування викладачів ЧТЕІ КНТЕУ на підприємстві.
Наш студент Данів Михайло (4 курс спеціальність «Міжнародна
економіка») уже проходить стажування на керівника відділення
гіпермаркету «АШАН».
Є і інші приклади пропозицій такої співпраці, для того щоб
студенти отримували не тільки фахові знання в інституті, а і якісну
практичну підготовку, знайомились з умовами виробничого процесу ще
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під час навчання, проходячи виробничу практику, стажування і звичайно
ж, отримавши таку підготовку були забезпечені першим робочим місцем
і могли надалі розбудовувати свою кар’єру. Можливості є, і тільки від
нас залежить як ми ними зможемо скористатись, тому необхідно
працювати, бо успіх іде до тих, хто рухається вперед.
Враховуючи пропозиції постійних партнерів інституту та
роботодавців, доцільно запровадити проходження студентами всіх видів
практики на ступеневих рівнях «бакалавр-магістр» без змін об’єкта
практики з метою накопичення досвіду безпосередньо на конкретному
підприємстві, а також проводити конкурсний набір студентів для
проходження практики на провідних підприємствах.
У системі контактів із базами практики треба ширше розвивати
публічну форму захисту результатів практики безпосередньо на
підприємствах із залученням провідних фахівців.
Випусковим кафедрам треба ширше залучатися до індивідуалізації
завдань для виконання програм практики, що дозволить наблизити процес
практичної підготовки до реальних потреб замовників – роботодавців.
Про працевлаштування
(СЛАЙД) У 2017-2018 навчальному році Центром маркетингу та
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників спільно з
випусковими кафедрами було організовано 49 заходів, у тому числі
зустрічі, презентації діяльності підприємств-роботодавців, виїзні
засідання, круглі столи з роботодавцями, тренінгові заняття, науковометодичні семінари. Також в черговий раз відбувся Ярмарок кар’єри 2018 «Зроби крок до майбутнього», в якому взяли участь 47
представників з 38 підприємств міста та регіону, якими було
запропоновано більше 200 вакансій для наших студентів і випускників.
Результатом проведення зазначених заходів, а також роботи Центру
(допомога при складанні резюме, постійне консультування студентів,
підбір вакансій, активна співпраця з Чернівецькою обласною службою
зайнятості) стало укладання 41 угоди з підприємствами-роботодавцями
(всього є 233) та надання допомоги при працевлаштуванні 50 студентам
інституту (в т.ч. - за результатами Ярмарку).
У рамках функціонування системи управління якістю, яка
сертифікована у ЧТЕІ КНТЕУ за міжнародним стандартом ДСТУ ISO
9001:2009 Центром проводяться щорічні маркетингові дослідження
((СЛАЙД)) та моніторинг задоволеності споживачів, а також
анкетування під час проведення Ярмарку кар’єри, за результатами яких
визначаються вимоги до випускників. Цьогорічне
ЕКСПРЕСАНКЕТУВАННЯ «Дослідження вимог роботодавців до майбутніх
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фахівців» показало, що з 47 роботодавців - 19 взяли участь у Ярмарку
вперше і це свідчить про взаємну зацікавленість сторін і водночас є
роботодавці з якими ми співпрацюємо вже довгий час. На запитання:
Яким би Ви хотіли побачити майбутнього фахівця? - були названі
основні риси та побажання: Креативних людей, що хочуть працювати,
вмотивованих, з бажанням робити щось нове, з прагненням до
саморозвитку, толерантних, здатних до швидкого засвоєння
інформації, не конфліктних.
Також були названі особисті якості, необхідні майбутнім
спеціалістам, такі як: працьовитість, націленість на результат - 80% та
професійність – 50%. Важливою рисою в сучасних умовах є
стресостійкість – 65%. Серед професійних навичок найбільш бажаними є
організаційно-управлінські (робота в команді, вмотивованість) - 80% та
аналітичні здібності, вміння бачити завдання чи проблему в цілому 50%.
Студентів завжди хвилює питання вимог роботодавців щодо
наявності досвіду роботи. Отриманий результат дає впевненість
студентам, бо 80 % роботодавців не вимагають досвіду роботи, а лише
зазначають, що це буде перевагою.
Так, обов’язково – 10%
Ні – 80%
Бажано, але не обов’язково – 10% (така вимога обов’язкова для
керівної ланки)
За результатами цих досліджень у інституті були розроблені
загальні «ВИМОГИ ДО ВИПУСКНИКА ЧТЕІ КНТЕУ» за
рекомендаціями роботодавців згідно проведених опитувань, де вказані
основні компетентності (інформаційно - методологічна, соціально комунікативна, особистісно - валеологічна, операційно - технологічна,
теоретична) та їх компоненти. Тепер кожна випускова кафедра зможе
доповнити ці загальні вимоги, орієнтуючись конкретно на спеціальності
за якими готує своїх майбутніх фахівців.
Також важливі побажання роботодавців щодо проведення спільних
круглих столів та надання студентам можливості вчитись у сучасних
відомих і успішних спеціалістів та використовувати отримані знання і
навички у навчально-виховному процесі. Ці поради є актуальними з
огляду переорієнтації парадигми освіти з знаннєвої на компетентісну,
підкріпленою позитивною мотивацією на майбутнє працевлаштування.
Навіть Ярмарок кар’єри цьогоріч був проведений перед проходженням
виробничої практики (для більшості), щоб студенти могли знайти собі
базу
практики,
ознайомитись
з
діяльністю
підприємств
і
зарекомендувавши себе з кращої сторони, залишились працювати.
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У інституті була розроблена «СПІЛЬНА ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ» Центру
маркетингу та сприяння працевлаштуванню студентів та випускників
та випускових кафедр ЧТЕІ КНТЕУ на 2017/2018 н.р., яка передбачила
багатогранність
напрямків
спільної
діяльності
з
сприяння
працевлаштуванню випускників, а саме: подача інформації до ІОЦ для
розміщення на веб-сайті інституту ведення веб-сторінки Центру,
забезпечення координації дій із центральними та місцевими органами
виконавчої влади, обласним, міським центрами зайнятості, організація
екскурсій на підприємства, консультацій, проведення зустрічей,
переговорів обговорення питань сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників та можливості проведення заходів щодо реалізації спільних
інтересів, підписання відповідних договорів та угод про співпрацю,
організація прямих контактів між студентом і роботодавцем, офіційне
працевлаштування, налагодження та продовження співпраці з
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і
студентів, інформування студентів через інститутську радіомережу та
дошку оголошень про наявні вакансії, планування професійної кар’єри,
ознайомлення з можливістю проходження виробничої чи
он-лайн
практики, проведення професійної діагностики студентів, проведення
ознайомчих лекцій щодо розширення знань студентів з питань
працевлаштування, написання резюме, заповнення анкет проведення
тренінгів, консультування з питань технології самостійного пошуку
роботи, написання резюме, заповнення анкет, відбір актуальних для
студентів вакансій, проведення моніторингу кількості працевлаштованих
випускників, проведення постійного моніторингу попиту і пропонування
на ринку праці фахівців, яких готує інститут, участь Центру маркетингу та
сприяння працевлаштуванню студентів та випускників у проведенні
випусковими кафедрами заходів щодо працевлаштування (круглі столи,
майстер-класи, семінари, тощо), надання методичних рекомендацій та
допомоги студентам і випускникам з питань працевлаштування, розвитку у
них особистих якостей, необхідних для подальшого працевлаштування
(консультації, тренінги, анкетування тощо), використання Інтернет
ресурсів для сприяння працевлаштуванню студентів та випускників
(www.rabota.ua, www.jobs.ua, www.jobportal.com.ua, job.cv.ua, work.ua.,
trud.gov.ua, chernovtsy.vakansii.ua та ін.), проведення щорічного Ярмарку
кар’єри
«Зроби крок до майбутнього» та участь у подібних заходах,
проведення моніторингу задоволеності вимог споживачів (роботодавців,
студентів, споживачів наукового продукту) в рамках функціонування СУЯ
у ЧТЕІ КНТЕУ (з узагальненням результатів анкетування, проведеного
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моніторингу задоволеності вимог споживачів (роботодавців, студентів та
споживачів наукового продукту).
Започатковано рубрику «Спадкоємність поколінь випускників», де
відображені успішні кар’єри наших випускників, які
після
працевлаштування уже приходять до нас у інститут на заходи як
роботодавці і пропонують вакансії сучасним випускникам. Над цією
рубрикою уже працює Центр маркетингу та сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників та Інформаційно-обчислювальний центр, прохання
долучатись і усім кафедрам інституту.
Результати усіх цих напрямів діяльності, моніторингу
працевлаштування, різноманітних
досліджень, що проводяться у
інституті щодо рекомендацій роботодавців, поглиблення зв’язків з
фахівцями - практиками, з базами виробничих практик - усе це
необхідно врахувати у навчально - виховному процесі інституту для
формування конкурентоздатного випускника.
Наука
Основою будь-якого сучасного закладу вищої освіти є і
залишатиметься наука. У 2017-2018 навчальному році науковопедагогічний склад інституту спрямовували свої зусилля на дослідження
актуальних економічних та соціальних проблем регіону та України
відповідно до профілю кожної кафедри.
Зокрема, науково-педагогічними працівниками кафедр інституту
виконувалось (СЛАЙД) 11 науково-дослідних тем, 7 з них мають номер
державної реєстрації. До кінця 2018 року більшість кафедральних НДР
завершується (7). Тому вже сьогодні потрібно думати з яким результатом
і науковими здобутками ці теми завершаться.
Крім кафедральних ініціативних тем, науковці інституту працювали
і успішно завершили роботу над науково-дослідною темою, що
виконувалась за рахунок коштів державного бюджету України «Сценарне
прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів
в умовах цивілізаційних змін» (наук. кер. Кифяк В.Ф.).
За результатами експертизи Міністерством освіти та науки України
ця НДР посіла 38 місце з майже 600 НДР, поданих на експертування,
отримавши оцінку високого рівня.
Всього за результатами всіх етапів цієї НДР опубліковано 11
монографій і розділів монографій, з яких 4 – за кордоном, 23 статті у
журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of
Science, Index Сореrnicus (з них 6 – Scopus), 16 статей, що входять до
наукових фахових журналів України, 50 тез доповідей, 5 довідників, 2
підручника (участь).
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Отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права. Захищено 3
докторські, 3 кандидатські дисертації. Захищено 19 випускних
магістерських робіт за темою НДР.
Окрім цього, одержано 6 довідок та актів про провадження
результатів НДР у практичну діяльність органів місцевого
самоврядування та органів державної влади областей Західного регіону, 2
акти впровадження у навчальний процес ЧТЕІ КНТЕУ.
Сьогодні,
як
ніколи,
актуальним
залишається
питання
комерціалізації наукових досліджень. Потрібно шукати замовників для
розробки актуальних тем з одержанням конкретних наукових результатів,
направлених на вирішення важливих завдань у різних галузях економіки,
соціальної сфери, навчальному процесі.
Важливим показником результативної діяльності інституту є
наукові публікації.
За звітний період кількість наукових публікацій склала 480 статей
та тез доповідей. Видано 4 монографії (дві одноосібні та дві колективні,
одна з яких за кордоном англійською мовою). Крім цього, науковопедагогічні працівники кафедр взяли участь у підготовці 9-ти
колективних монографій видавництва інших навчальних закладів, з них –
3 закордонні.
У поточному навчальному році зросла кількість публікацій у
наукових виданнях, що зареєстровані у наукометричних базах даних
Scopus (Скопус) та Web of Science (Веб оф сайнс) і склала 27 одиниць (у
минулому навч.році - 17). Жоден навчальний рік не був таким
продуктивним. Це 16 статей у наукометричній базі Web of Science, 11 - у
Scopus. Авторами є наступні викладачі: Голик М.М.(у співавторстві);
Вдовічен А.А.-Вдовічена О.Г.-Чичун В.А.; Вдовічен А.А.-Вдовічена О.Г.;
Верстяк О.М.(у співавторстві); Колосінський Є.Ю.(у співавторстві),
Ковалевич Д.А.; Рошило В.І.; Мустеца І.В.-Столяр Л.Г.; Маначинська
Ю.А.; Катана А.В.-Колосінський Є.Ю.; Бикова Н.В.(у співавторстві);
Паламарек К.В. (у співавторстві), Кшевецький О.С. (2 статті); Ягодинець
П.І. (13 статей у співавторстві).
У зарубіжних виданнях опубліковано 82 наукові роботи.
Одержано 2 патенти на корисну модель (Незвещук-Когут Т.С.,
Кшевецький О.С.), 2 авторські свідоцтва на твір (1– Маначинська Ю.А., 2
– Лучик С.Д., Євдощак В.І., Маначинська Ю.А.), подано 4 заявки на
об’єкти права інтелектуальної власності.
Для підвищення особистого рейтингу і рейтингу навчального
закладу загалом, науково-педагогічні працівники інституту продовжують
поповнювати та відстежувати свої бібліометричні профілі на платформі
гугл-Академія.
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Стан видання навчально-методичної продукції
Невід’ємною складовою освітнього процесу є навчально-методичне
забезпечення дисциплін.
У звітному періоді видано 422 навчально-методичні розробки, що на
24% більше за попередній навчальний рік. З них 63% складають
програми та робочі програми, 17% – різні методичні рекомендації, 10% –
збірники тестів, завдань і практикуми, 5 % – опорні конспекти, 5 % – інші
видання (СЛАЙД).
Продовжується робота зі створення персонального навчального
середовища на базі сервера дистанційного навчання. У минулому
навчальному році розроблено та впроваджено 4 дистанційних курси, 2
електронні навчальні видання, впроваджено персональну навчальну
систему.
Загалом у навчальному процесі використовуються 35 дистанційних
курсів та 43 електронних посібника. Хоча порівняно з минулим
навчальним роком показники
по електронних виданнях зросли в
середньому на 8 %, все ж забезпеченість дистанційними курсами і
електронними посібниками залишається низькою (15,3%).
Щоб зацікавити сучасних студентів потрібно думати над
підготовкою нового покоління навчально-методичного забезпечення,
зокрема, навчально-методичних посібників з тренінгових технологій
навчання, розробок по організації та проведенню ділових ігор, сценаріїв
проведення модельних ігор, електронних посібників з використанням
аудіо- та відео матеріалів тощо.
Методичне забезпечення дисциплін
На 2018-2019 н.р. за кафедрами інституту закріплено 545 дисциплін,
з яких 59 нових.
Результати аналізу навчально-методичних комплексів дисциплін,
що читатимуться у новому навчальному році засвідчують, що 83%
дисциплін забезпечені затвердженими програмами, 77% – робочими
програмами, 41% – опорними конспектами лекцій, 41% – збірниками
тестових завдань, 46% складають тести для контролю залишкових знань і
36% – методичними рекомендаціями до самостійної роботи студентів.
Особливої уваги потребує питання методичного забезпечення нових
дисциплін. Сподіваємось, що завідувачі кафедр активізують зусилля
науково-педагогічних працівників на розробці НМКД цих дисциплін.
Проведено конференцій
План проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських
науково-практичних конференцій, круглих столів професорсько15

викладацького складу виконано повністю. У звітному навчальному році
інститутом проведено 4 конференції (СЛАЙД). Зокрема відбулися:
міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та
перспективи розвитку туризму» (2-5 травня 2018 р.) з виїздом до
Румунії, де на базі нашого ЗВО-партнера – Сучавського університету ім.
Штефана чел Маре було проведено 2 та 3-ій дні конференції. У
науковому форумі взяли участь 138 науковців з 27-ми закладів вищої
освіти 17-ти міст України та 12-ти представників науковців та практиків з
5-ти країн (Румунія, Марокко, Вірменія, Болгарія, Молдова);
-

VIІ
Всеукраїнська
студентська
Інтернет-конференція
«Реформування економіки України як фактор забезпечення сталого
розвитку» (15 грудня 2017 р.) у якій взяли участь 115 студентів, в т.ч. 14
- з інших закладів вищої освіти;
-

студентська
наукова
Інтернет-конференція
«Сучасні
інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства», у
якій взяли участь 83 студенти із 17 навчальних закладів України та
Казахстану (17 травня 2018 р.);
-

міні-конференція іноземними мовами до Дня Європи, де
студенти інституту представили свої доповіді різними мовами. На
конференції обговорювались наукові проблеми, що є актуальними для
студентів різних спеціальностей (15 травня 2018 р.).
-

Крім конференцій проведено 25 круглих столів, фестиваль науки,
студентські наукові читання, 2 бреінстормінга, 79 лекцій, майстер-класів,
семінарів за участю провідних вчених, науковців, фахівців-практиків, з
яких 14 проведено понад план та ін. наукові заходи.
Переважно всі заходи були проведені на високому науковому та
організаційному рівні, у них брали участь представники державних
установ, організацій, навчальних закладів, владних та бізнес-структур.
Результати роботи висвітлювалися у засобах масової інформації та на
сайті інституту.
На 2018-2019 н.р. заплановано проведення міжнародної інтернетконференції «Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього
підприємництва в прикордонних регіонах», 3–х студентських наукових
конференцій, 16 круглих столів, конкурсів наукових і рекламних робіт,
фестивалю науки, бреінстормінгу, студентських читань, студентської
олімпіади. Традиційно заплановано проведення благодійного фестивалю
«Свято гарбуза».
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Видавнича діяльність
Протягом 2017-2018 навчального року видано:
- 4 випуски «Вісника ЧТЕІ. Економічні науки», в яких опубліковано
94 статті, в т.ч. 57 авторів ЧТЕІ (60%);
- 3 збірника матеріалів конференцій;
- 2 збірника студентських наукових праць, де опубліковано близько
300 робіт.
Шановні колеги! Мені приємно відзначити, що в інституті також
активно розвивається студентська наукова робота (СЛАЙД).
У 2017-2018 н.р. різними формами науково-дослідної роботи було
охоплено близько 1000 студентів, які брали участь в олімпіадах та
конкурсах з навчальних дисциплін і спеціальностей, конференціях,
круглих столах, фестивалях, роботі 9-ти наукових гуртків, 4-х
професійних шкіл (Школа бармена, Школа кулінарної майстерності та
сервісу, Школа кондитера, Школа здорового способу життя),
Науковому товаристві студентів та молодих учених, дискусійному та
туристичному клубах. Всього цими студентськими осередками було
проведено 120 засідань (з них 11 виїзних), здійснено 152 доповіді,
надруковано 550 наукових публікацій.
Цьогоріч здобуто три призових місця на ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт. За напрямом «Банківська справа»
(Щавінська Ольга - ІІ місце, наук.кер. Голик М.М. за напрямом
«Туризм» (Мицак Христина – ІІІ місце, наук.кер. Гищук Р.М.), за
напрямом «Економічна кібернетика» (Підойма Михайло - ІІІ місце,
наук.кер.Гімчинський О.Г.).
Ще дві наукові студентські роботи пройшли етап рецензування
(напрям «Фінанси» (наук.кер. Табенська Ю.В.) і напрям «Харчові
технології» (наук.кер.Романовська О.Л.), їхні автори були запрошені на
підсумкові конференції у столичні виші, але призових місць не зуміли
вибороти.
На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності
«Облік і оподаткування» випускниця Гаврилаш Олена здобула ІІІ місце.
Також відбувся VІІ Буковинський студентський фестиваль науки, де
розглядались інноваційно-інвестиційні проекти студентів. Вони були
розподілені за двома напрямами: «Покращення інфраструктури розвитку
міста/регіону» та «Розвиток послугової діяльності в місті/регіоні».
Перемогу здобув проект студентки 4 к. спец. «Міжнародна економіка»
Собчук Наталії на тему «Комфорт у дрібницях» (наук.консультант
Гнатишина Н.Д.).
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Студенти-маркетологи у минулому навчальному році брали активну
участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах,
фестивалях, турнірах.
Так, з VII Регіонального конкурсу студентських рекламних проектів
(м. Хмельницький, листопад 2017 р.) привезли дипломи І та ІІ ступеня.
На Українському студентському фестивалі реклами ( м. Київ, КНТЕУ,
листопад 2017 р.) дві конкурсні роботи посіли ІІ місце. А на
міжнародному рекламному турнірі «Рекламний полігон» (м. Київ,
КНТЕУ, 27-28 лютого 2018 р.) команда студентів 3-4 к. спец.
«Маркетинг» «Буковинські рекламісти» привезли диплом за ІІІ-тє місце.
Окремої уваги заслуговують здобутки студентів напряму підготовки
«Технологія харчування», які традиційно беруть участь та перемагають у
міжнародних, всеукраїнських професійних конкурсах кулінарного
мистецтва.
Так, на Міжнародному кулінарному фестивалі «Оттоманська кухня2018» (13-14 травня 2018 р., м. Харків) вибороли 4 срібних та 5
бронзових медалей; на Всеукраїнському конкурсі хлібобулочних та
борошняних кондитерських виробів «Кращий хлібопекарський виріб
2018» (18-19 квітня 2018 р., м.Київ) привезли 4 дипломи ІІ ступеню та 5
дипломів ІІІ ступеню.
Щодо олімпіади. 537 студентів взяли участь у І (вузівському) етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з 34-х навчальних дисциплін та
спеціальностей. З них 9 студентів представляли інститут у ІІ етапі на
всеукраїнському рівні, звідки привезли дипломи за місця в номінаціях,
подяки та грамоти.
Рейтинги
У 2017-2018 н.р. було проведено такі рейтингові оцінювання:
- Рейтинг науково-педагогічних працівників за результатами
наукової, навчально-методичної та організаційної роботи у 2017-2018
н.р. (СЛАЙД), який здійснено серед 8 кафедр та 89 науковопедагогічних працівників, в т.ч. 6 професорів, 40 доцентів, 39 старших
викладачів, 4 асистента.
Традиційно, у загальній оцінці переважає рейтинг за наукову роботу
- 55,4%, частка організаційна роботи складає 28,2%, навчальнометодичної – 16,4% (СЛАЙД).
Найвищих балів у комплексному оцінюванні діяльності викладачів
досягли кафедри обліку і оподаткування та менеджменту і туризму. Далі
у цій же зоні «вище середнього» розміщені кафедри технології і
організації ресторанного господарства; фінансів, банківської справи та
підприємництва та кафедра товарознавства, маркетингу та комерційної
логістики.
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Аналізуючи рейтинг за посадами, бачимо, що високий рейтинг у
професорів Королюка Ю.Г., Лучик С.Д., Ягодинця П.І. (СЛАЙД).
Серед доцентів високого рівня досягли Вдовічен А.А., Гут Л.В.,
Вдовічена О.Г., Лошенюк І.Р., Маначинська Ю.А., Верстяк О.М.,
Багрій К.Л. (СЛАЙД)
Серед старших викладачів – достойний рейтинг у Мустеци І.В.,
Замятіної Н.В., Паламарек К.В., Хитрової О.А., Ревуцької Л.Я. (СЛАЙД)
Серед асистентів – Сідуняк О.В., Пенюк В.О. (СЛАЙД)
Рейтинг науково-педагогічних працівників та кафедр за
показниками наукової роботи у 2017 році (СЛАЙД).
Рейтинг за результатами наукової роботи здійснено за календарний
2017 рік серед 8 кафедр та 91 науково-педагогічного працівника (з них 6
професорів, 46 доценти, 35 старших викладачів, 4 асистента).
Серед кафедр найвищих балів досягли кафедри обліку і
оподаткування та менеджменту і туризму.
Найвищий науковий рейтинг серед професорів наприкінці 2017
календарного року був у Лучика В.Є., Королюка Ю.Г., доцентів –
Вдовічена А.А., Маначинської Ю.А., Лошенюк І.Р., Гищука Р.М.,
Верстяк О.М., Гут Л.В.; серед старших викладачів – Мустеци І.В.,
Ватаманюк О.С., Паламарек К.В. та ін., асистентів Лошенюк О., Пенюк
В.О.
Разом з тим 38 викладачів мали рейтинг нижче середнього (42%) і
14 - критично низький (15%).
Проаналізувавши в цілому результати рейтингових оцінок
діяльності науково-педагогічних працівників інституту, очевидно, що є
необхідність активізувати у новому навчальному році наукову,
навчально-методичну та організаційну роботу шляхом:
- написання монографій, в тому числі одноосібних і опублікованих у
закордонних наукових виданнях;
- підготовки підручників, навчальних посібників, електронних
видань;
- підготовки статей у видання, що входять до наукометричних баз
даних, зокрема Sсopus, Web of Science;
- слідкувати за активністю бібліометричних профілів науковопедагогічних працівників кафедр на платформі Google Академія,
постійно поповнюючи їх.
- опублікування статей у зарубіжних виданнях;
- одержанню патентів, свідоцтв про авторське право;
- підвищення рівня володіння іноземними мовами;
- результативної підготовки студентів до участі у олімпіадах,
фестивалях, творчих конкурсах і т.п.
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- популяризації ЧТЕІ КНТЕУ у засобах масової інформації.
Загалом, проаналізувавши результати науково-дослідної та
методичної роботи за 2017-2018 н.р. очевидно, що на окремих ділянках є
позитивні зміни, які є хорошим стартом для подальшого руху вперед.
Але потрібно порушувати й аналізувати проблеми, невирішені питання,
намагатися виявити причини їх виникнення і спільно знаходити шляхи
розв’язання.

Міжнародна діяльність.
В основу повсякденної діяльності відділу міжнародних зв’язків
покладена реалізація програми стратегічного розвитку ЧТЕІ КНТЕУ на
2010-2020 р.р., а саме зміцнення міжнародних зв’язків із ЗВО інших
країн, участь у проектах міжнародних організацій, програмах подвійних
дипломів (СЛАЙД).
В розвиток програми продовжується робота з укладання угод про
партнерство із зарубіжними ЗВО. Так у звітному періоді укладено одну
угоду із ЗВО Сербії та одну угоду із фірмою Смарт Тур (Болгарія) про
стажування студентів на Чорноморському узбережжі Болгарії. Сьогодні
нашими партнерами є 27 ЗВО з Австрії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Латвії,
Молдови, Північного Кіпру, Польщі, Румунії, Сербії, Чехії.
Підготовлена угода про стажування із Академією професійної
освіти Меркур з міста Калужа (Словаччина), яка передбачає стажування
студентів спеціалізації «Менеджмет готельного, курортного і
туристичного сервісу”,
«Готельно-ресторанна справа»,
«Туризм»,
«Ресторанні технології» терміном до 180 днів в готелях Словаччини.
Значна увага приділяється роботі із зарубіжними ЗВО-партнерами в
напрямку участі студентів та викладачів у програмах академічної
мобільності. Угоди про участь у програмі «Еразмус+» укладені з
Сучавським університетом та Трансільванським університетом з
м.Брашов (Румунія).
Продовжується робота по проведенню спільних досліджень з
нашими партнерами. В рамках цих досліджень, за ініціативою кафедри
обліку і оподаткування разом із Старопольським університетом м.Кельце
проведені спільні наукові дослідження, а в січні 2018 р. наукові семінари
в Кельце та Лодзі. З української сторони в заході взяли участь 17
науковців, котрі отримали посвідчення про міжнародне стажування.
Викладач кафедри економічної кібернетики та міжнародних
економічних відносин Богдана Короп виграла грант і брала участь у
стипендіальній програмі ім. Лейна Кіркланда у Польщі з вересня 2017 р.
по червень 2018 р.
Студентка ЧТЕІ КНТЕУ Анастасія Пентякова виграла конкурс
Програми співробітництва між Міністерством освіти Словацької
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республіки та Міністерством освіти і науки України і протягом першого
семестру 2017-2018 р.р. навчалася у Братиславському економічному
університеті (Словаччина).
Плідною є робота по договору із Сучавським університетом ім.
Штефана чел Маре. Так група науковців Сучавського університету разом
із партнерами з Марокко та Вірменії взяли участь і виступили на
Міжнародній конференції, що проводилась в ЧТЕІ в травні 2018 року, а
другий день конференції відбувся в Сучаві. Викладач Сучавського
університету Міхай Попеску стажувався в ЧТЕІ КНТЕУ за програмою
академічної мобільності Еразмус+ з 2 по 10 травня 2018 р.
Згідно з угодою про співпрацю з фірмою Смарт Тур (Болгарія) в
цьому році 10 студентів протягом 90 днів беруть участь у практиці в
готелях Сонячного Берега, що дає їм можливість отримати практичні
навики в кращих готелях Болгарії, заробити кошти в розмірі не менше
750 євро та відпочити на морі.
Сьогодні студенти ЧТЕІ КНТЕУ мають можливість брати участь у
програмі подвійного диплому в ряді ЗВО Литви, Польщі та Франції.
Разом з тим, як і раніше, більшість кафедр ще не стали активними
ініціаторами та учасниками міжнародних заходів.
Так наші партнери з ряду країн надають можливість безкоштовних
публікацій у їх наукових збірниках, але на жаль, в цьому році ніхто із
наших наукових працівників не скористався цією можливістю.
Вони також постійно пропонують брати участь у міжнародних
конференціях та семінарах, які проводяться в цих ЗВО, на жаль, з
кожним роком бажаючих стає все менше.
Інститут може бути учасником ряду програм, що фінансуються
міжнародними фондами, такими як Еразмус+, Темпус, Лейна Кіркланда,
Жака Моне та ін., але для цього кафедри повинні пропонувати свої ідеї та
проекти і разом з відділом міжнародних зв’язків шукати відповідні
програми, для участі у них.

Бібліотека
Більшість стратегічних задач, які стоять сьогодні перед інститутом,
тісно пов’язані з діяльністю бібліотеки, як найважливішої ланки
наукового і навчального процесів (СЛАЙД).
Сьогодні бібліотека стає часткою освітнього процесу інституту,
забезпечуючи доступ своїх читачів до найрізноманітнішої інформації у
відповідності до всіх напрямків навчання.
Фонд бібліотеки на паперових носіях складає 124318 примірників, із
них навчальні видання складають 83597 примірників, наукові видання 12795 пр., 24811 – періодичні видання.
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Комплектування фонду здійснюється на основі вивчення стану
книжкового ринку України, моніторингу інформаційного забезпечення
навчального процесу, співпраці з кафедрами інституту.
Бібліотека розширює свої інформаційні можливості за рахунок
послідовного формування мультимедійних носіїв інформації. У
бібліотеці налічується 2703 мережних локальних документів, що
доступні користувачам бібліотеки (не службові), 989 електронних носіїв
із записом .
В двох читальних залах користувачі отримають вільний доступ до
всіх джерел інформації. До їхніх послуг інтернет, електронні каталоги
бібліотеки, (що містять понад 77,396 тис. бібліографічних записів
книжкового фонду та записів журнальних статей за профілем навчання),
повнотекстові бази даних, зокрема: “Ліга-закон”, електронні підручники
та посібники, авторами яких є викладачі ЧТЕІ КНТЕУ. електронна база
повнотекстових матеріалів навчально-методичних видань ЧТЕІ КНТЕУ,
електронні повнотекстові журнали з природничих та гуманітарних
дисциплін видавництва “Springer”, міжнародного об’єднання видавництв
в галузі науки, медицини та технологій “Blackwell Publishing”
У світлі визначених завдань діяльність бібліотеки була спрямована
на найбільш доцільне і ефективне використання фонду бібліотеки.
Бібліотека обслуговує понад 2,021 тис. користувачів, видає їм понад
575,383 тис. документів. Зниження рівня відвідуваності пояснюється
ростом інформаційно-комунікаційних можливостей користувачів,
доступом до інтернету, а головне - зменшення кількості студентів.
Бібліотека приділяє увагу пропаганді бібліотечного фонду
інституту, підвищенню інформаційної культурі читачів.
Невід’ємною частиною діяльності бібліотеки були і залишаються
індивідуальне та групове інформування. Традиційно в бібліотеці
проводяться дні інформації, виставки нових надходжень, презентації
навчальної та наукової літератури, авторами яких є викладачі ЧТЕІ
КНТЕУ.
У 2017 році було складено більш як 11 бібліографічних списків,
виконано 248 бібліографічних довідок, у тому числі 16-тематичних, 41
тема – індексована (УДК-ББК), 57 довідок виконано в автоматичному
режимі.
Традиційною і оптимальною формою популяризації літератури є
організація книжкових виставок (тематичні,інформаційні, постійно
діючі). Всього у бібліотеці було організовано понад 8 виставок,
представлено на даних виставках понад 304 документів.
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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 ком’ютера, 6 принтерів, 3
сканера У бібліотеці створені необхідні умови для забезпечення
навчального процесу.
Разом з тим аналіз діяльності бібліотеки висвітлив ряд проблем:
рідке звернення користувачів до інноваційних інформаційних
послуг, доступних на сайті бібліотеки, та до іншої інформаційної
продукції Причинами незапитуваності низки ресурсів та послуг може
бути нерозвинута мотивація звернень до інформаційних ресурсів та
недостатня інформованість користувачів, тобто недостатньо активною є
рекламна діяльність бібліотеки. Відповідно, бібліотеці необхідно
активізувати просування ресурсів та послуг шляхом розробки буклетів та
пам’яток,
системи
масового
та
групового
бібліографічного
інформування, через веб-сайт та ін. Можливо варто звернути увагу на
недостатній рівень інформаційної культури, який негативно впливає на
всі процеси інформаційної діяльності користувачів, починаючи з вибору
каналів та способів отримання інформації та завершуючи зверненням до
електронних джерел інформації. Подальшого вивчення потребують
проблеми, пов’язані з організацією ефективної системи бібліографічного
інформування професорсько- викладацького складу, формуванням
інформаційних ресурсів інституту з використанням інструментів виміру
ефективності, розвитком інформаційної культури користувачів (нових
форм і напрямів), інформаційним забезпеченням управлінської діяльності
та ін.
Необхідність збільшення кількості електронних ресурсів
бібліотеки за рахунок придбання або створення оригінальних
електронних підручників та електронних версій паперових підручників
та іншої навчальної, навчально-методичної, наукової і довідкової
літератури при комплектуванні фондів необхідно надавати пріоритет за
змістовними і кількісними критеріями виданням наукового і довідкового
характеру.
Необхідність
реорганізації роботи щодо пропаганди і
використанні бібліотечних ресурсів бібліотеки. Запровадити віртуальне
довідково-інформаційне обслуговування, організовувати
книжкові
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виставки безпосередньо в аудиторії при проведені лекцій, семінарських
занять.

Про спорт
З-поміж здобутків інституту завжди приємно відзначати спортивні
досягнення наших студентів. Потужний спортивний потенціал інституту
сприяє формуванню позитивного іміджу нашого вишу не лише в області,
але й Україні (СЛАЙД).
2017-2018 н.р. – рік Обласних Спортивних ігор серед студентської
молоді ЗВО ІІІ-ІУ р.а.: Приємно відзначити вдалий виступ студентів
нашого інституту з усіх видів спорту. Приймаючі участь у 11 видах
спорту наші студенти посіли призові місця. Чемпіонами стали збірна
команда, з волейболу (жінки). Другі місця посіли команди з футболу
(чол.), настільного тенісу, баскетболу (чол.), стрітболу (чол.). Треті місця
– команди з баскетболу (жін.), легкої атлетики, легкоатлетичного кросу,
вільної боротьби, боротьби дзюдо.
В змаганнях Обласних Спортивних ігор серед студентської молоді
ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації прийняли участь 130 студентів.
Підводячи підсумки спортивних виступів студентів 2017-2018
н.р., хотілося б відмітити вдалий виступ студентів нашого інституту.
Волейбол (чол. жін.) (тренер – Гринько Сергій Олександрович):
Дмитро Миндреску є членом студентської збірної області з
волейболу.
Волейбол (чол. жін.) (тренер – Гринько Сергій Олександрович):
Дмитро Миндреску є членом студентської збірної області з
волейболу.
Протягом року збірні команди з волейболу на обласних змаганнях
посіли п'ять перших місць:
- І місце – відкритий Кубок м. Чернівці (жін.);
- І місце – турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений
пам'яті І. Єфтемія (жін.);
- І місце – чемпіонат області з волейболу 2018 серед жіночих
команд та ін.
Протягом року збірні команди з волейболу на обласних змаганнях
посіли п'ять перших місць:
- І місце – відкритий Кубок м. Чернівці (жін.);
- І місце – турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений
пам'яті І. Єфтемія (жін.) та ін.
Також, збірна жіноча команда нашого інституту з волейболу
виборола:
- ІІ місце - у Вищій студентській лізі України з волейболу (м.
Львів);
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- ІІ місце - Всеукраїнський турнір з волейболу, присвячений 142-ій
річниці з дня заснування ЧНУ;
- два ІІ місця - Чемпіонат України, вища ліга.
Дипломи переможців за участь в обласних змаганнях – 7.
Дипломи переможців за участь у всеукраїнських змаганнях – 3.
Настільний теніс (тренер – Головачук Микола Георгійович)
(СЛАЙД):
обласні змагання – ІІ місце;
Баскетбол (чол. жін.) (тренер – Крецький Олександр Ілліч):
обласні змагання – ІІ місце, ІІІ місце;
Стрітбол (чол. жін.) (тренер – Крецький Олександр Ілліч):
обласні змагання – ІІ місце, ІV місце;
Дзюдо (чол. жін.) (тренер – Крецький Олександр Ілліч) – ІІІ місце;
Вільна боротьба (чол. жін.) (тренер – Крецький Олександр Ілліч) –
ІІІ місце;
Легка атлетика та легкоатлетичний крос (тренер – Савенков
Олександр Євгенович):
- пробіг по вулицях міста за здоровий спосіб життя;
- змагання з легкоатлетичного кросу серед студентів ІІІ-ІV рівнів
акредитації – III місце;
- змагання з легкої атлетики серед студентів ЗВО ІІІ-ІV рівнів
акредитації – III місце;
- спортивно-оздоровчий захід «Біг Миру», у рамках якого
відбулась «Естафета Миру» серед навчальних закладів.
Неолімпійські види спорту (СЛАЙД):
Універсальний бій (тренер – Крецький Олександр Ілліч):
Трагера Віктор – виборов на Чемпіонаті України І місце та ІІІ
місце, Кубок України – ІІІ місце та відібраний до складу збірної
України.
Міжнародні змагання з туризму «Буковинські екстремальні
ігри»:
тренери – Крецький О.І. та Савенков О.Є. разом зі студентами ЧТЕІ
КНТЕУ брали участь в них і посіли ІV командне місце.
Спортивно-масова робота у 2017-2018 н.р. було спланована у
відповідності із загальноінститутським планом виховної роботи та
вказівками дирекції; виконуються також вимоги облдержадміністрації до
вузів області.
Секція фізичної культури активно займається формуванням
спортактиву і підготовкою спортсменів-розрядників.
В минулому році секція займалась організацією та керуванням
спортивно-масової роботи інституту та підготовкою збірних команд.
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Проводилась спортивно-масова робота по оздоровленню студентів
та робітників інституту:
1. «Всеукраїнський Олімпійський тиждень» – Турнір з
волейболу, оздоровчі пробіжки та заходи з оздоровчого туризму.
Проведення майстер-класів.
2. Майстер-клас на тему «Зупинимо агресію разом» проводив
старший викладач Крецький О.І., за участю Штефюка Івана Кириловича,
віце- президента Чернівецької міської федерації рукопашного бою.
3. Першість інституту з настільного тенісу, волейболу (жін., чол.),
баскетболу (жін., чол.), міні-футболу – збірні команди факультетів.
Проводяться інститутські змагання з 10-ти видів спорту:
баскетболу, волейболу, легкоатлетичного кросу, легкої атлетики, шахів,
настільного тенісу, футболу, міні-футболу, спортивної гімнастики
(силова гімнастика).
В рамках роботи туристичного клубу «Плай», в діяльності якого
ведучу роль відіграють викладачі секції фізичного виховання Крецький
О.І., Гринько С.О., Савенков О.Є., були проведені такі заходи (СЛАЙД):
–
поїздка-екскурсія до Румунії – Болгарії – Туреччини – Грузії
(серпень 2017 р.), під час якої здійснили сходження на гору Казбек –
5033,8 м.;
–
Львів, туристична база «Карпатка» (13-14.10.18 р.);
–
г. Говерла з нагоди святкування Дня студента (10-12.11.18 р.);
–
г. Говерла (Святкування Нового року) (31.12.17-01.01.18 р.);
–
г. Говерла 17.02.18 р. (дослідження маршруту,підготовка до
маркування);
–
г. Говерла 23-25.02.18 р. (маркування маршруту);
–
г. Піп Іван Чорногірський 05.05.18 р. (в рамках
співробітництва з ГО інвалідів «Фенікс» (м. Суми) та Чернівецькою
обласною організацією людей з інвалідністю «Лідер»);
– г. Петрос 28.05.18 р.
Викладачі секції Крецький О.І. та Гринько С.О. здійснювали
суддівство змагань:
- з волейболу;
- серед рятувальників – «Міжнародний фестиваль гірських
професій»;
- Обласний турнір з рукопашного бою на призи Святого Миколая;
- Кубок України з рукопашного бою;
- Чемпіонат України з універсального бою;
- Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств MAA РRО
UKRAINE пам'яті Олега Корнєєва;
- Міжнародний турнір з рукопашного бою м. Чернівці 2018;
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- Чемпіонат України з рукопашного бою.
Також здійснили оновлення стенду для кабінету туризмознавства.
Робота у складі методичної ради ЧТЕІ та навчально-методичної ради
ФУСОХТ.
Викладачами кафедри регулярно проводяться бесіди зі студентами
щодо здорового способу життя, бесіди екологічного напряму, бесіди про
мовну культуру та патріотизм, етику поведінки, питання загальної
культури.
Шановні колеги!
Важливим напрямком роботи навчального закладу є соціальна
політика, якій директоратом та профспілковим комітетом приділяється
значна увага.
Згідно умов Колективного договору ЧТЕІ КНТЕУ заплановано і
виконуються комплексні заходи щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища,
запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням і
аваріям. Завдяки цим заходам з початку навчального року в інституті не
було зафіксовано жодного випадку виробничого травматизму.
Загалом протягом 2017-2018 н.р. профкомом інституту проводилася
вагома робота, основна з якої, це (СЛАЙД):
- організація
акції
щодо
обстеження
співробітників
у
міжнародному медичному центрі «Оксфорд Медікал – Чернівці», на
загальну суму 16 тис. 95 грн.;
- організація
привітання
жінок-співробітниць
з
нагоди
Міжнародного жіночого дня «8 березня» та «Дня весни», на загальну
суму 2 тис. грн.
- виплата матеріальної допомоги співробітникам на загальну суму
31 тис. 408 грн., у тому числі 20 тис. 200 грн. – згідно поданих заяв на
покращення матеріального становища та лікування і оздоровлення;
- придбання оздоровчих путівок у дитячі табори дітям
співробітників на суму 11 тис. 115 грн.;
- придбання квитків на новорічні вистави для дітей співробітників
на суму 3 тис. 655 грн.;
- придбання новорічних подарунків на суму 6 тис. 717 грн.
- закупка питної води для співробітників на суму 20 тис.
138
грн.
Шановні колеги!
Перед інститутом на подальший період постають такі актуальні
завдання(СЛАЙД):
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системна робота щодо приведення показників діяльності інституту
до критеріїв підтвердження статусу національного КНТЕУ;
зміцнення кадрового потенціалу, залучення провідних вітчизняних
викладачів;
диверсифікація джерел та форм фінансування;
інформатизація всіх сфер діяльності інституту;
розширення
переліку
та
забезпечення
високої
якості
конкурентоспроможних освітніх та освітньо-наукових програм;
інтеграція до світового освітнього та наукового простору,
підвищення рівня академічної мобільності здобувачів освіти та науковопедагогічних працівників;
бізнес-орієнтація освітнього та наукового процесу на засадах
розвитку співпраці зі стейкхолдерами (СЛАЙД);
створення розвиненої мережі дослідницьких, освітніх та бізнесструктур;
поліпшення умов для формування гармонійної особистості,
національної свідомості, підтримання традицій.
Шановні учасники конференції!
Традиційно на Конференції трудового колективу ми відзначаємо та
дякуємо нашим найкращим наставникам студентських академічних груп.
Я щиро дякую переможцям цьогорічного конкурсу на кращого
наставника академічної групи, це (СЛАЙД ):
Факультет обліку, фінансів та економічної діяльності:
1 місце – Вудвуд Вікторія Василівна, наставник 225 групи;
2 місце – Томнюк Тетяна Леонідівна, наставник 218 групи;
3 місце – Сідуняк Олександра Василівна, наставник 222 групи;
Дрінь Ірина Ігорівна, наставник 211 групи.
Факультет управління, сфери обслуговування та харчових
технологій:
1 місце – Ревуцька Любов Яківна, наставник 118 групи,
2 місце – Добржанська Ірина Михайлівна, наставник 129 групи,
3 місце – Бурдяк Олег Мирославович, наставник 114-115 групи,
Струтинська Любов Тодорівна, наставник 127 групи.

Дякую за увагу!
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