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Освітня діяльність Одеського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету (надалі 

ОТЕІ КНТЕУ) здійснювалась в контексті впровадження в освітній процес 

нормативно-законодавчих документів МОН України щодо послідовної 

реалізації основних положень Закону України «Про вищу освіту», а також 

реалізації Переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабміну №266 від 

29.04.2015р.) та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти (Постанова Кабміну №1187 від 30.12.2015р.). 

Пріоритетним напрямком роботи всіх структурних підрозділів інституту 

в 2016-2017н.р. стало продовження оперативної роботи по оптимізації 

структури ОТЕІ та затвердження нормативної документації, яка б відповідала 

вимогам КНТЕУ.  

З цією метою Вчена рада ОТЕІ КНТЕУ протягом 2016-2017 

навчального року провела 9 засідань, розглянула понад 100 питань, по яких 

прийнято конкретні рішення, зокрема щодо: 

- обрання на посади науково-педагогічних працівників; 

- затвердження звіту за 2016 рік та завдань на 2017 рік Приймальної 

комісії ОТЕІ КНТЕУ; 

- затвердження Правил прийому на навчання до Одеського торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету в 2017 році; 

- затвердження навчальних планів, робочих навчальних планів та 

внесення змін до діючих; 

- затвердження графіків навчального процесу на 2016/17 навчальний рік; 

- затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, 

практик; 

- затвердження звіту науково-дослідної роботи у 2016-2017 начальному 

році та завдань на 2017-2018 навчальний рік; 

- затвердження результатів атестації студентів, які здобули освітній 

ступінь спеціаліста та бакалавра 2016/17 навчального року;  

- підсумки внутрішньоінститутських олімпіад та участь студентів 

інституту у Всеукраїнських олімпіадах в 2016/17 навчальному році; 

- затвердження звіту органів студентського самоврядування в контексті 

вимог Закону України «Про вищу освіту»; 

- введення в дію наказів Київського національного торговельно-

економічного університету. 
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Протягом 2016-2017 н.р. Вчена рада розглянула та затвердила наступні 

Положення: 

• Положення про відділ кадрів ОТЕІ КНТЕУ. 

• Положення про обрання за конкурсом науково-педагогічних і 

педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ. 

• Положення про кафедру іноземних мов ОТЕІ КНТЕУ 

• Положення про наукове товариство студентів ОТЕІ КНТЕУ. 

• Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-

педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про призначення і виплату стипендій, матеріальної 

допомоги та премій студентів ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про порядок проведення атестації працівників керівного 

складу ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про організацію самостійної роботи студентів в ОТЕІ 

КНТЕУ; 

• Положення про відкриті заняття науково-педагогічних працівників в 

ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за 

вибором в ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про бібліотеку ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про проведення практики студентів в ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про проведення олімпіад в Одеському торговельно-

економічному інституті Київського національного торговельно-економічного 

університету; 

• Положення про організацію і проведення підсумкового контролю у 

формі комп’ютерного тестування в ОТЕІ КНТЕУ; 

• Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти в ОТЕІ КНТЕУ. 

• Затвердження норм часу для планування та обліку навчальної, 

методичної, наукової, організаційної роботи та ін. 

Організація освітнього процесу в поточному навчальному році 

проводилася відповідно до Комплексного плану роботи інституту на 2016-

2017 н.р. наказів, інструктивних листів, методичних рекомендацій МОН 
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України, Київського національного торговельно-економічного університету та 

поточних наказів, розпоряджень по інституту. 

Протягом звітного періоду продовжувалася активна робота адміністрації 

та співробітників у сфері поліпшення координації діяльності підрозділів і 

служб інституту, зокрема розроблялися внутрішні регламенти реалізації 

управлінських процесів та проводився комплекс робіт з інформатизації 

освітнього процесу, навчальної,  наукової, господарсько-фінансової діяльності 

інституту. 

Важливим напрямком роботи науково-педагогічних працівників 

інституту в 2016-2017н.р. стала робота з ліцензування нових спеціальностей. 

Протягом року проліцензовані: 

- Спеціальність 071 Облік і оподаткування – магістр (спеціалізація Облік 

і оподаткування); 

- Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування – магістр 

(спеціалізація Державні фінанси); 

- Спеціальність 073 Менеджмент – бакалавр (спеціалізація Менеджмент 

організацій); 

- Спеціальність 051 Економіка – бакалавр (спеціалізація Економіка 

підприємств). 

Завершується процес підготовки ліцензійної справи зі спеціальності               

035 Філологія бакалавр (спеціалізація Германські мови і літератури(переклад 

включно)). 

В поточному році проведена значна робота кафедр, навчального та 

навчально-методичного відділів щодо акредитації спеціальності                     

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», яка була проведена в квітні 

2017р. З цією метою проведено самоаналіз спеціальності, оновлено 

«Положення про комплексну контрольну роботу», проведений аналіз 

розроблених викладачами ККР, розроблений графік та проведенні зрізи 

залишкових знань студентів. 

Навчальним відділом за звітний період проведена значна робота щодо 

розробки робочих навчальних планів з усіх ступенів та спеціальностей на 

2017-2018н.р. 

Робочі навчальні плани розглянуті та затвердженні Вченою радою 

інституту та університету. 

Адміністрацією і навчальним відділом здійснювався контроль за 

своєчасною розробкою та представленням планової навчально-звітної 

документації кафедр, складання і виконання графіків проведення модульних 

контрольних робіт, графіків проведення навчальної, виробничої і 

переддипломних практик. 
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В тісному контакті з методистами здійснювався системний контроль за 

дотриманням науково-педагогічними працівниками вимог Освітньо-

професійних програм та Освітньо-кваліфікаційних характеристик, робочих 

навчальних планів щодо переліку тем, розподілу годин із усіх видів 

навчальної роботи. 

Постійно здійснювався поточний контроль за виконанням 

професорсько-викладацьким складом навантаження, за веденням журналів 

обліку поточної успішності студентів, дотримання викладачами внутрішньо - 

вузівського Положення про оцінювання знань студентів в умовах кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. 

Забезпечено 100% виконання робочих навчальних планів, робочих 

програм з дисциплін денної та заочної форм навчання усіх напрямів 

підготовки та спеціальностей. 

У порядку підготовки до нового 2017-2018 н.р. разом з деканатом 

фінансово-облікового факультету проведено анкетування студентів в 

навчальних групах ОКР «Бакалавр» на предмет визначення переліку 

вибіркових дисциплін для включення їх в робочі навчальні плани на 

наступний навчальний рік. 

Значний вклад в організацію освітнього процесу в інституті внесено 

навчально-методичним відділом.  

Протягом 2016-2017н.р. проводився моніторинг стану навчально-

методичних матеріалів для проведення лекцій, практичних, семінарських та 

лабораторних занять шляхом огляду навчально-методичних комплексів на всіх 

кафедрах. Нагальна необхідність в постійному контролі з боку навчально-

методичного відділу за роботою кафедр щодо створення та оновлення 

навчально-методичних комплексів пояснюється підготовкою та проведенням 

акредитації у II семестрі 2016-2017 н.р. напряму підготовки 6.030508 «Фінанси 

і кредит», ліцензуванням спеціальностей 073 «Менеджмент» спеціалізація 

«Менеджмент організацій», 051 «Економіка» спеціалізація «Економіка 

підприємств» та доопрацювання навчально-методичних комплексів діючих 

спеціальностей у зв’язку з переходом на новий перелік галузей знань і 

спеціальностей. 

За звітний період Вчена рада ОТЕІ КНТЕУ розглянула та ухвалила 8 

навчальних програм з вибіркових дисциплін. Доопрацьовані викладачами 

перезатвердженні на кафедрах та перевіренні навчально-методичним відділом 

робочі навчальні програми на 2016-2017 н.р. з дисциплін відповідно до діючих 

робочих навчальних планів. 
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Упродовж 2016-2017н.р. науково-педагогічними працівниками інституту 

напрацьовано: 5 навчальних посібників, 8  практикумів, 11  збірників тестових 

завдань; 6  збірників задач, 15  методичних розробок, 10  рекомендацій для 

самостійної роботи студентів, оновлено 8  методичних рекомендацій для 

виконання курсових та дипломних робіт, 3  методичних рекомендацій для 

вивчення іноземної мови.                              

Протягом навчального року продовжувалася тісна співпраця кафедр, 

навчально-методичного відділу та центру інформаційних технологій і 

технічних засобів навчання по розширенню бази електронної бібліотеки 

навчально-методичними матеріалами. 

Особлива увага методистами відділу була приділена реалізації 

«Положення про організацію і проведення підсумкового контролю якості 

знань здобувачів вищої освіти у формі комп’ютерного тестування в ОТЕІ 

КНТЕУ» затвердженого вченою радою інституту 14.12.2016р. (протокол №3). 

Відповідно до зазначеного Положення екзаменаційні сесії в                      

2016-2017н.р. проводилися з застосуванням програмного середовища 

"JoomlaLMS" у режимі on-lіne для чого викладачами кафедр створена 

електрона база тестових та практичних завдань.  

Тестові завдання та вирішення практичних завдань виконувалися 

студентами в обладнаних сучасними комп’ютерами лабораторіях. 

Контроль за процедурою проведення таких екзаменів здійснювали 

деканат фінансово-облікового факультету, методисти навчально-методичного 

відділу, викладачі-асистенти відповідних дисциплін.  

Особливий вклад в підготовку та проведення екзаменаційних сесій у 

формі комп’ютерного тестування внесли працівники відділу інформаційних 

технологій і технічних засобів навчання: 

-  які вводили в банк питань систем системи дистанційного навчання 

Joomla LMS csv-файли з тестовими питаннями (одиничний або множинний 

вибір із безлічі) по дисциплінам, підготовлені лаборантами кафедр (лаборанти 

консультувались і отримували необхідну допомогу); 

- вводили умови задач з усіх предметів та нестандартні типи питань 

(введення відповіді з клавіатури, знайти відповідність, питання з малюнками і 

формулами); 

- самостійно вводили питання до екзаменів з дисциплін «Вища 

математика», «Статистика», «Оптимізаційні методи та моделі», у зв’язку із 

необхідністю вводити велику кількість формул, що потребувало спеціальних 

знань та вмінь; 

- надали кожному викладачу можливість пройти тестування з власного 

предмету; 
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- завантажували кожну виконану студентами екзаменаційну роботу у 

вигляді pdf-файлу (понад 2000 файлів) для подальшого зберігання, сканували 

роботи, що були написані на папері; 

- формували та видавали звіти за кожним екзаменом, надаючи 

необхідні коментарі та роздруківку спірних робіт для аналізу викладачем; 

- вносили зміни (виявлені помилки або неточності) у банк питань. 

Все це забезпечило значно більшу об’єктивність та прозорість в 

оцінюванні знань студентів. 

Загальні показники успішності студентів фінансово-облікового 

факультету за підсумками екзаменаційних сесій склали: 

•  по денній формі навчання: 

ОКР «Бакалавр»: абсолютна успішність - 94,07%, якісна успішність – 

50,04%.  

ОКР «Спеціаліст»: абсолютна успішність - 100%, якісна успішність – 

58,4%.  

Дипломи з відзнакою отримали: 4,3% бакалаврів і 9,7% спеціалістів. 

У 2016-2017 н.р. реагуючи на всі новації освітнього процесу 

працювала Наукова-методична рада ОТЕІ КНТЕУ. Серед питань, що 

розглядалися на засіданнях, найбільш важливими були: 

•  ухвалення планів роботи кафедр, плану підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, графіків відкритих занять, 

внутрішньовузівських олімпіад; 

•   обговорення та ухвалення нової редакції Положення про відкриті 

заняття науково-педагогічних працівників в ОТЕІ КНТЕУ та Положення 

про бібліотеку в ОТЕІ КНТЕУ; 

•   ухвалення «Основних заходів щодо проведення самоаналізу освітньої 

діяльності напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»; 

•   перевірка роботи викладачів кафедр над оновленням навчальних та 

робочих навчальних програм з обов’язкових  та вибіркових дисциплін, 

які закріплені за кафедрою наказом №172 від 26.08.2016р., відповідно до 

вимог навчальних та робочих навчальних планів; 

• розгляд та схвалення Програм атестації здобувачів вищої освіти освітніх 

ступенів «бакалавр», «спеціаліст» напрямів підготовки 6.030508 

«Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»; 

• забезпечення підтримки сайту інституту щодо оприлюднення 

інформативно-правової бази та інформації з питань освітнього процесу 

(про стан виконання кафедрами розпорядження №07 від 30.09.2016р. 

«Про оновлення сайту…»). 
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•   про підсумки зимової екзаменаційної сесії у формі комп’ютерного 

тестування і завдання кафедр і відділу інформаційних технологій та ТЗН 

щодо удосконалення проведення літньої екзаменаційної сесії в 2016-

2017 н.р. 

•   про виконання Плану підвищення кваліфікації науково-педагогічними 

кадрами за 2016р. та затвердження Перспективного плану підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників на 2017-2021рр. 

•   про стан підготовки кафедр до літньої екзаменаційної сесії. Внесення 

доповнень та змін до «Положення про систему оцінювання успішності 

навчання здобувачів вищої освіти в ОТЕІ КНТЕУ» та «Положення про 

організацію і проведення підсумкового контролю у формі 

комп’ютерного тестування в Одеському торговельно-економічному 

інституті КНТЕУ». 

•   затвердження переліку вибіркових дисциплін, які обрані студентами на 

2017-2018 навчальний рік. 

• про результати участі студентів у внутрішньоінститутських та 

Всеукраїнських олімпіадах. 

•   про результати роботи кафедр щодо запровадження «Положення про 

систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних 

працівників» та ін. 

На кафедрах проведено ряд методичних семінарів, які були спрямованні 

на удосконалення освітнього процесу, а саме: 

- сучасна парадигма «освітньої технології» в вищій школі; 

- дистанційне навчання – одна із актуальних проблем освіти; 

- імітаційні і неіметаційні форми організації навчання з використанням 

активних методів навчання; 

- роль тестового контролю в системі вимірювання знань студентів; 

- деякі сучасні аспекти професійного вибору і мотивації до навчання в 

економічному вищому навчальному закладі. 

З метою підвищення науково-методичного рівня викладання, 

удосконалення освітнього процесу, обміну педагогічним досвідом, 

впровадження інноваційних технологій, розвитку професійної майстерності, 

активізації творчого потенціалу  науково-викладацького складу в 2016 - 2017 

навчальному році у відповідності до графіку проведено 7 відкритих занять. 

Аналіз відкритих занять показав, що більшість занять побудована 

методично грамотно.  Матеріал, що розглядався на  відкритих заняттях, 

відповідав навчальним програмам і тематичним планам. 

Теоретичний рівень знань викладачів виявився високим, про що свідчать 

знання чинної нормативної бази, обізнаність у наукових доробках, підходах 
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різних шкіл науковців у трактуванні певних проблем, вільне володіння 

матеріалом; взаємозв'язок матеріалу, що викладається, з іншими навчальними 

дисциплінами, втілення принципу зв'язку теорії з практикою. 

Проведені відкриті заняття сприяли поглибленню знань студентів, 

розвивали їх творчу активність.  

У 2016 році наукова робота в Одеському торговельно-економічному 

інституті (ОТЕІ) Київського національного торговельно-економічного 

університету (КНТЕУ) здійснюється згідно з Законами  України:«Про вищу 

освіту» від 01.06.2014 №1556-VІІ,  «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII (поточна редакція від 17.05.2015); 

Наказу  Міністерства освіти і науки України  від 01.06.2006 р. № 422 «Щодо 

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих 

навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації»; та постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1155 «Про затвердження 

Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в 

університетах на 2008-2017 роки». 

Наукова робота в ОТЕІ проводиться на кафедрах під керівництвом 

заступників завідувачів кафедр з наукової роботи, згідно з планом роботи 

інституту та в межах індивідуальних планів роботи викладачів. 

Станом на 01.06.2017р. в Інституті працює: 6 докторів, 4 професорів,      

30 кандидатів наук, 16 доцентів. Продовжують працювати над докторськими 

дисертаціями 2, кандидатськими дисертаціями 2 науково-педагогічних 

працівників. Протягом 2016-2017н.р. захищено 2 докторських,                                   

3 кандидатських дисертацій. 

В звітному році наукова діяльність в ОТЕІ КНТЕУ здійснювалася у 

межах 3-х держбюджетних науково-дослідних тем.  

1. «Розвиток місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в умовах 

реформи бюджетної системи України» - керівник Чуркіна І.Є. 

2. «Механізми інституціонального розвитку фінансово-кредитної системи 

України» - керівник Слободянюк О. В. 

3. «Інвестиційне забезпечення і управління капіталізацією в контексті 

економічної безпеки підприємств» - керівник Коваль В.В. 

Результати роботи за науково-дослідними темами відображені у 

дисертаційних дослідженнях, наукових статтях та розділах монографій. 

Науково-педагогічні працівники Інституту у 2016 році опублікували 73 

наукові статі у виданнях, з яких 42 – у фахових виданнях, 7 - у закордонних 

виданнях (США, Чехія, Польща) і 24 - у виданнях,  які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних. З метою відстеження рівня 
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цитування співробітники ОТЕІ створюють та оновлюють профілі в базі даних 

«Google Scholar». 

З метою підвищення ефективності проведення студентами наукової та 

навчальної роботи бібліотека інституту проводить систематичне поповнення 

електронного каталогу як за рахунок власних електронних підручників, 

конспектів лекцій, методичних матеріалів так і електронної довідкової 

літератури, яка наявна у мережі Інтернет,  що надає можливість студентам 

самостійно опрацьовувати матеріал. В звітний період розроблено та 

впроваджено електронні комплекси для дистанційного навчання з дисциплін 

«Місцеві фінанси» та «Страховий менеджмент». 

ОТЕІ плідно співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами. 

Предметом та характером співробітництва є співпраця між сторонами з метою 

оптимізації науково-практичної діяльності; обмін науковою інформацією; 

спільні наукові дослідження, надання можливості підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних кадрів, участь  у науково-практичних конференціях, 

написання статей у фахових виданнях відповідних ВНЗ. 

Результатом міжнародного наукового співробітництва з Державною 

вищою технічно-економічною Школою ім. Броніслава Маркевича (Польща) є 

спільна участь у написанні колективної монографії «Сучасні напрями 

розвитку національної економіки та професійної освіти в системі пріоритетів 

світового економічного співробітництва». На даний момент також ведуться 

перемови з Русинським університетом ім. Ангела Кинчева  (Болгарія) на 

предмет подальшого наукового співробітництва. 

У 2016 році майже всі науково-педагогічні працівники інституту 

прийняли участь у наукових, науково-методичних та науково-практичних 

конференціях, як Всеукраїнського, так і Міжнародного рівня, в тому числі й за 

кордоном (Латвія, Польща, Словаччина).  За результатами конференцій 

опубліковано 61 доповідь.  

Студентська науково-дослідна робота в інституті у 2016 календарному 

році здійснювалася, як у вигляді індивідуальної роботи зі студентами в 

процесі навчальної роботи, дипломного проектування, так і роботи секцій та 

наукових семінарів на всіх кафедрах інституту. Зокрема, проводилися круглі 

столи на тему «Проблеми підвищення конкурентоспроможності України в 

контексті інтеграції в ЄС» та «Євроінтеграція  України на сучасному етапі ». 

Результатами цієї роботи є щорічна участь студентів у міжнародних науково-

практичних конференціях, студентських науково-практичних конференціях, 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських 

олімпіадах,  конкурсах та круглих столах. У звітному періоді  118 студентів 
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нашого інституту прийняли участь у конференціях, конкурсах молодих вчених 

та студентів поза межами інституту. 

Кафедрами ОТЕІ в 2016 році проведено  наукові семінари, круглі столи, 

конкурси, науково-практичні конференції, інтелектуальні ігри формату «Що? 

Де? Коли?» у яких сумарно прийняло участь більш ніж 450 студентів. 

За І півріччя 2017 року науково-педагогічні працівники інституту 

прийняли участь у Міжнародних конференціях, конгресах, Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах які відбувались 

в Україні і за кордоном - м. Женева (Швейцарія), м. Кельце (Республіка 

Польща), Литва (Університет Клайпеди). Було опубліковано 48 тез доповідей 

та 20 наукових статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.  

Викладачі інституту прийняли участь у написанні монографій - 

Слободянюк О.В. (м. Київ, колективна монографія: Трансформаційні 

перетворення економічних систем: виклики сучасності) та Дроздова О.Г.  

(collective monograph: Transformation of international economic relations: modern 

challenges, risks, opportunities and prospects, Riga). 

Науково-педагогічні працівники ОТЕІ КНТЕУ виступають опонентами на 

захисті кандидатських дисертацій, надають  відгуки на автореферати 

кандидатських дисертацій, являються рецензентами монографій, наукових 

статей та авторефератів. 

Результатами студентської науково-дослідної роботи в інституті у                       

І півріччі 2017 року є участь студентів у 16 конференціях - Міжнародних, 

Всеукраїнських та внутрішньовузівських. Було опубліковано більше 100 тез 

доповідей.  

24 квітня 2017 року в інституті проводилась Міжвузівська науково-

практична студентська конференція з іноземної мови “Start-ups or how to 

build the successful future” в який брали участь 55 студентів інституту               

II-IV курсів. 

Студенти інституту приймали участь у II етапі Всеукраїнських 

студентських олімпіадах та у ІI турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. Переможців не має, однак  у II етапі Всеукраїнських 

студентських олімпіадах вони отримали наступні місця з дисциплін:  

- «Статистика», з 52 учасників вони зайняли 12 та 19 місця і стали 

переможцем в номінації «Креативне рішення задач»; 

- «Облік і аудит», з 120 учасників – 62 та 63 місце і нагороджені 

оргкомітетом Олімпіади за перемогу в номінації «Знавець фінансового 

обліку»; 

- «Фінанси» - 6 місце (нагороджено грамотою) та ще одна студентка 

отримала похвальну грамоту за високі результати та участь у ІІ-му етапі; 



 12 

-  «Страхова справа», студенти отримали сертифікати та грамоти 5-го 

ступеню; 

- «Англійська мова» для вищих навчальних закладів, де англійська мова 

не є спеціальністю, з 106 учасників студенти інституту посіли 89 та 92 місця; 

- «Податкова система», отримали сертифікати про участь; 

- «Економічна теорія» - зайняли 32 та 41 місця. 

Одним із важливих напрямків роботи Інституту залишається 

організація роботи сумісно з кафедрами щодо підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічних працівників інституту у відповідності до 

затвердженого «Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників в ОТЕІ КНТЕУ». 

Всі кафедри приділяють питанню підвищення кваліфікації належну увагу. 

На засіданнях кафедри заслуховуються щорічно питання щодо дотримання 

строків проходження підвищення, підготовки необхідних документів, серед 

яких: витяг з протоколу засідання кафедр, направлення, розгляд та 

затвердження індивідуальних планів, заслуховуються звіти про проходження 

підвищення кваліфікації, про що є відповідні протоколи та інша документація.  

Згідно з щорічним планом підвищення кваліфікації на 2016-2017 н.р. 

пройшли підвищення кваліфікації або довгострокове стажування 9 викладачів. 

Крім довгострокового стажування науково-педагогічні працівники 

інституту проявляють ініціативу і використовують можливості пройти 

короткострокове підвищення кваліфікації з важливих для їх роботи питань. 

Такі короткострокові програми підвищення кваліфікації та стажування в 

країнах ЄС пройшли наступні науковці: Міндова О.І. (Польща, г.Нови-Санч, 

Вища школа бізнесу нац.унів.Луіса), Слободянюк О.В. (Молдова. 

Молдовський держ. ун-т, каф. фак. економічних наук), Іванченко Є.А. 

(Сучасний Європ. ун-т м.Слупськ, м.Гданськ, м.Щецін, м.Краків (Польща), 

м.Берлін  (Німеччина)). Доцент кафедри іноземних мов Боднар С.В. взяла 

участь у програмі міжнародного відділу МГУ: «Кращі практики» і отримала 

сертифікат від Британської ради.  

Значний внесок в організацію освітньої діяльності інституту в 2016-

2017н.р. внесено відділом практичного навчання та працевлаштування, 

працівники якого значну увагу приділяли підвищенню якості практичної 

підготовки студентів. З цією метою відвідувались практичні заняття, що 

проводились викладачами всіх кафедр інституту, внаслідок чого була 

перевірена наявність та якість складання методичного забезпечення щодо їх 

проведення.  

Практична підготовка студентів інституту проводилась відповідно до 

Навчальних планів, Наскрізних програм, Положення про організацію та 



 13 

проведення виробничої та переддипломної практик на фінансово-обліковому 

факультеті Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ та робочих 

програм навчальної, виробничої і  переддипломної практик. 

Навчальна практика у 2016/2017 навчальному році проводилася згідно з 

графіком навчального процесу і розкладом занять.  

Для проведення виробничої та переддипломної практик інститутом 

заключні довгострокові договори із 12 базами практик.  

В цілому інститут забезпечує базами практики 90% студентів, 10% 

студентів обирають бази практики самостійно за місцем їхнього проживання 

за погодженням випускаючої кафедри. 

Відповідно до графіку освітнього процесу навчальну практику пройшли 

226 студентів ОКР «Бакалавр» і 62 студента ОКР «Спеціаліст» денної форми 

навчання та 51 студент ОКР «Бакалавр» і 100 студентів ОКР «Спеціаліст» 

заочної форми навчання. 

Показники практичної підготовки студентів наступні: 

- навчальна практика: абсолютна успішність - 100%; якісна успішність                

–  67,75%; 

- виробнича практика: абсолютна успішність - 100%; якісна успішність            

–  82,86 %; 

- переддипломна практика: абсолютна успішність -100%; якісна успішність  

–  87,10%. 

Відділом організована робота з виховання професійної етики майбутніх 

фахівців. Для цього практикується запрошення представників податкових 

органів, банківських структур, фінансових управлінь, Департаменту праці та 

соціальної політики для участі в зустрічах, круглих столах, семінарах. 

Відділом організовані та проведені зустрічі з представниками потенційних 

роботодавців.  

З метою сприяння працевлаштуванню студентів проведені зустрічі з 

представниками ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеської, 

АТ «УКРСИББАНК», компанії «Цитрус», мережі супермаркетів «Сільпо», 

ТОВ «ФКІК», ПАТ «МАРФІНБАНК», АТ «Ощадний банк України», АТ 

«ОПТ БАНК» та інших. 

Створено базу даних студентів і випускників, що звернулися до відділу 

щодо працевлаштування в електронному вигляді та на папері (у 2015 році –  

50 осіб, у 2016 році – 64 особи); 

 Накопичено банк потенційних роботодавців, в який станом на 1 червня 

2017 року входить 120 установ та організацій. Серед них є заклади, з якими 

укладені довгострокові договори про сумісну співпрацю та інші організаційні 
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структури, з якими інститут підтримує ділові стосунки щодо 

працевлаштування випускників. 

Відділом продовжується робота стосовно заключення та 

перезатвердження договорів з роботодавцями. Станом на 1 червня 2017 року 

заключено 33 договори про сумісну працю з підготовки фахівців на період  

2016-2021 роки). 

 Працевлаштування випускників 2016 року за ОКР «Спеціаліст» 

спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» здійснено в кількості 52 особи, що складає 82% від загальної 

кількості випускників: 

- у фінансові та податкові органи, органи державної казначейської 

служби та інші державні органи працевлаштовані - 4 особи; 

- в установи банківської та страхової системи - 2 особи; 

- в інші організації – 46 осіб. 

Відділом практичного навчання та працевлаштування постійно 

здійснюється пошук нових потенційних роботодавців. Налагодження та 

закріплення ділових стосунків з ними здійснюється шляхом проведення 

сумісних заходів за участю практичних робітників. Так, в 2016-2017 

навчальному році проведено: 

- відкрита лекція на тему: «Новації внесені у Податковий кодекс України 

Законами України» (доповідач – завідувач сектору комунікацій ДПІ у 

Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області -             

Семенова О.В.); 

- відкрита лекція на тему: «Основні принципи діяльності                              

АТ «УкрСиббанк» та перспективи кар’єрного росту» (доповідач – 

спеціаліст по підбору персоналу АТ «УкрСиббанк»  - Кедик В.С.); 

- відкрита лекція на тему: «Презентація компанії «Цитрус» (доповідач – 

менеджер з персоналу компанії «Цитрус» - Назарова В.В.); 

- відкрита лекція на тему: «Можливості працевлаштування та кар’єрного 

росту у фінансово-кредитних установах та торговельних структурах» 

(доповідач – менеджер з персоналу мережі супермаркетів «Сільпо» – 

Крошка К.); 

- відкрита лекція на тему: «Можливості працевлаштування та кар’єрного 

росту у фінансово-кредитних установах та торговельних структурах» 

(доповідач – начальник відділення ТОВ «ФКІК» -                            

Биковська Ю.В.); 

- відкрита лекція на тему: «Основні принципи діяльності ПАТ 

«МАРФІНБАНК» та перспективи кар’єрного росту» (доповідач – 
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начальних управління по роботі з персоналом ПАТ «МАРФІНБАНК» – 

Куранін Д.С.); 

- відкрита лекція на тему: «Розвиток та вдосконалення системи 

управління АТ «Ощадбанк» (доповідач – менеджер з підбору персоналу 

– Бойко І.П.); 

- відкрита лекція на тему: «Працевлаштування та кар’єрний ріст у 

торговельних структурах» (доповідач – спеціаліст з персоналу мережі 

супермаркетів «Сільпо» – Ковальчук М.); 

- відкрита лекція на тему: «Кар’єрні  можливості ОТП Банку та 

перспективи працевлаштування» (доповідач – спеціаліст ОТП Банку – 

Таровик Н.Б.). 

Робота із сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

проводиться спільно з Одеським міським центром зайнятості. Оголошення про 

вакантні місця розміщуються на офіційному сайті інституту та оновлюються 

двічі на місяць. 

В кінці навчального року проведено щорічний захід «Зустріч випускників 

минулих років», який відбувся 27 травня 2017 року. У зустрічі взяли участь 

випускники 1945-2015 років. 

Профорієнтаційна робота є одним з напрямів діяльності відділу 

практичного навчання та працевлаштування.  

Стан профорієнтаційної роботи інституту характеризують наступні 

показники: 

- Викладачами провідних кафедр сумісно із Радою студентського 

самоврядування проведено зустрічі з учнями 9 та 11 класів та з 

представниками батьківських комітетів шкіл міста та області. За навчальний 

рік у відділ подано більше 145 довідок від викладачів та студентів про 

проведення такого виду профорієнтаційної роботи. 

На зустрічах були розповсюджені рекламні буклети, оголошується 

правила  прийому до інституту та запрошення до вступу. 

- В навчальному році «Дні відкритих дверей» було проведено                        

9 листопада 2016 року та 14 лютого 2017 року, в яких прийняли участь 450 

учнів шкіл міста та області.  

Інформаційно-рекламні матеріали про інститут та про проведення «Днів 

відкритих дверей» розміщується в засобах масової інформації та на 

офіційному сайті навчального закладу. 

- Сумісно з Одеським центом зайнятості проведено профорієнтаційні 

заходи: «Презентація кар’єри», який відбувся 07 вересня 2016 року в Одеській 

загальноосвітній школі №100; «Презентація професій», які відбулися              
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16 травня 2017 року в Одеській загальноосвітній школі № 43 та 17 травня 2017 

року в Одеській загальноосвітній школі №37. 

- Рекламна компанія про навчальний заклад та правила вступу 

здійснюється Інформаційно-рекламні матеріали про інститут та про 

проведення «Днів відкритих дверей» розміщувались в засобах масової 

інформації (ПРАТ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА», Регіональна щотижнева 

інформаційно-рекламна газета «ПАНОРАМА», Регіональна газета 

«ХЛІБОРОБ», Громадсько-політична газета «Вечерняя  Одесса», КПСВТГРР 

«Видавництво  газети «Вперед»,   Регіональна газета «Торнадо» , Рекламно-

видавниче агентство «GMM-прес» регіональна газета «Теленеделя», 

рекламно-маркетингові послуги по розміщенню рекламних матеріалів у 

громадському транспорті ТОВ «УКРМЕДІА-ЮГ», та на офіційному сайті, 

соціальних мережах навчального закладу. 

Реклама інституту розміщена також у вигляді аудіороліка формату МР-3 

в мережі супермаркетів «Сільпо» ТОВ РБ «ЕВЕРЕСТ».  

- Здійснена електронна розсилка інформаційно-рекламних матеріалів про 

інститут та правил вступу навчальним закладам міста та області. Рекламні 

буклети «Абітурієнт-2017» розсилались також замовникам згідно договорів 

про сумісну підготовку фахівців. 

- Організована розгорнута презентація Одеського торговельно-

економічного інституту КНТЕУ на сайті інституту, на офіційній сторінці у 

соціальній мережі Фейсбук на яких розміщується детальна інформація з 

метою пропаганди навчального закладу. Протягом року інформація про 

інститут в мережі Internet постійно оновлювалась.  

- Відбірковою комісією забезпечено консультування відвідувачів з 

організаційних питань вступу до інституту. 

- Проведення профінформацій на годинах спілкування, зміст яких 

спрямований на обговорення із студентами проблеми співвідношення попиту 

та пропозиції на професії у найближчій перспективі та пов’язаних з ними 

вимог. 

Виховна робота в Одеському торгово-економічному інституті 

здійснюється з використанням виховного потенціалу студентського 

самоврядування і спрямована  на забезпечення гармонійного цілісного 

розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, самостійного 

мислення, суспільного вибору та життєдіяльності на основі співпраці 

організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями. 

У 2016-2017 навчальному році увага виховній роботі в інституті 

приділялась як на заняттях, так і в позанавчальний час. Посилена 

відповідальність співробітників інституту щодо проведення заходів з 
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пропаганди здорового способу життя, виховання патріотичного почуття 

студентів, формування всебічно розвиненої особистості, організованої, 

відповідальної людини. Основна увага зосереджена на створенні оптимальних 

умов для діяльності органів студентського самоврядування в  інституті та 

гуртожитку. 

Організаційні заходи: 

- організована та проведена вступна лекція для студентів-

першокурсників з деканом факультету та керівниками відділів з метою 

ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, традиціями інституту, 

організацією навчального процесу. Студенти ознайомлені з кураторами 

академічних груп, плануванням роботи в поза навчальний час; 

- за участю кураторів проведені вибори старост груп та їх  

заступників, з метою надання допомоги в організації їх систематичної роботи 

по забезпеченню освітнього процесу; 

- проведені вибори студради та голови студради гуртожитку; 

- надана допомога  студраді в організації та  контролі за  проведенням 

звітно-виборчих   конференцій   студентської  ради   інституту та гуртожитку;   

- в вересні-жовтні 2016 р. проведена робота щодо виявлення творчих 

здібностей серед студентів І курсу та залучення їх до творчої, спортивної 

діяльності, роботи в органах студентського самоврядування факультетів 

інституту; 

- сформовані плани роботи кураторів та студради інституту; 

- щодня адміністрацією інституту, викладачами та кураторами під час 

чергування проводився огляд умов проживання та навчання студентів у 

гуртожитку. Кураторами груп та деканатом інституту постійно проводилася 

індивідуальна робота зі студентами, які мають академічну заборгованість та 

низькі результати поточної успішності; 

- деканатом спільно з завідувачами кафедр та кураторами щомісяця 

проводилися інформаційно-методичні наради щодо удосконалення виховної 

роботи; 

- протягом навчального року проводилося опитування студентів щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу. 

 Моральне і правове виховання: 

- протягом  навчального року кураторами груп проводилися  бесіди, 

лекції на теми щодо попередження  тютюнопаління,  вживання алкоголю та 

наркотичних речовин, порушення дисципліни, Правил внутрішнього 

розпорядку, техніки безпеки на території інституту та в гуртожитку; 

- проведені зустрічі з медичними працівниками для профілактики 

СНІДу; 
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- викладачами з правових дисциплін інституту проведено тиждень права 

з бесідами для студентів з правової тематики: «Конституційні права, свободи 

та обов'язки людини і громадянина в Україні», роз'яснення  нормативно-

правових актів, законодавства та положень з права, соціального забезпечення,   

сімейного,   цивільного,   адміністративного   та кримінального права серед 

студентів; 

- протягом навчального року з студентами проводилися  бесіди-зустрічі з 

священиками Храму в честь чудотворної ікони Божої Матері «Курська-

Коренна» на території  інституту; 

- для поліпшення трудової і виконавчої дисципліни, дбайливого 

відношення до майна, профілактики правопорушень серед студентів створена і 

працювала Рада з профілактики правопорушень. 

Національно-патріотичне виховання: 

- з нагоди 25-річного ювілею Незалежності України проведені 

кураторські години та бесіди на теми національно-патріотичного виховання: 

«Наша Батьківщина – єдина Україна», «Україна- незалежна держава»;              

- кураторами груп проведені екскурсії до музеїв та пам’ятних місць  

Одеси. (екскурсії на 411 Батарею, Пояс Слави для вшанування героїчної 

оборони Одеси в роки ВОВ 1941-1945рр.); 

-  на лекціях і семінарах вивчалась героїчна історія українського  народу,  

його культура та традиції; 

- до Дня Перемоги  організовані привітання студентами ветеранів війни 

та труда. Організовані концерти та виступ вокалістів з національними піснями. 

- організована участь студентів у святкуванні Дня національної 

української кухні; 

- проведені заходи до Дня Св. Миколая (збір подарунків для дитячих 

будинків та участь у волонтерських святкових акціях до Дня Св. Миколая). 

Виховання професійної етики і самодисципліни 

-  проведені заходи щодо виховання у студентів індивідуальної та 

колективної відповідальності за результати навчання (проведення засідань 

старостату для обговорення міжсесійних результатів знань студентів, питань 

навчальної дисципліни, студентського самоврядування); 

- кураторами груп, викладачами кафедр та робітниками бібліотеки 

інституту надана допомога студентам в оволодінні навичками наукової 

організації праці, роботі в бібліотеках з каталогами та літературою; 

- деканами спільно з кураторами груп була проведена індивідуальна 

консультативно-виховна роботи зі студентами, які мають академічну 

заборгованість, пропуски занять без поважних причин. 
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 Виховання фізичної культури і формування здорового способу життя: 

- викладачами фізичного виховання інституту на протязі навчального 

року проведені наступні спортивно – оздоровчі заходи: залучення студентів до 

роботи в спортивних секціях,  підготовка до спортивних змагань з різних видів 

спорту: з баскетболу, волейболу, міні-футболу, настільного тенісу, шахів;  

організовані бесіди щодо здорового способу життя, фізіологічних 

особливостей організму, фізичних навантажень. 

- організовані зустрічі з лікарями на теми: «За здоровий спосіб  життя» та 

«Молодь проти СНІДу». 

- для студентів І курсу кураторами груп проведена бесіда на тему: 

«Формування здорового способу життя». 

 Естетичне виховання: 

- згідно з планом виховної роботи інституту за 2016-2017 навчальний рік  

спільно з ОФЕК були проведені наступні культурно - масові заходи:  

урочистосте посвячення у студенти, святковий концерт, присвячений Дню 

працівників освіти, гра КВК, присвячена Дню студента; 

- організована участь студентів у міському конкурсі до 200-річчя з дня 

народження М.Ю. Лермонтова, на якому команда студентів зайняла 3 місце. 

- кафедрою економіки організовані та проведені  інтелектуальні конкурси 

серед студентів інституту – «Що? Де? Коли?» та конкурс серед студентів 

інституту та коледжу - брейн-ринг; 

 - вікторина до Дня визволення Одеси від фашистів  та конкурс «Хто 

зверху в ОТЕІ та ОФЄК»; 

- конкурс талантів «Міс Фінанси»; 

- участь команди студентів в інтелектуальній грі в Грецькому фонді 

культури Одеси по пам’ятникам ЮНЕСКО в Греції, на якій студенти зайняли  

3 місце; 

- звітний концерт кращих вокалістів ОТЕІ та ОФЄК; 

- концерт вокалістів та святкова зустріч з випускниками колишніх років; 

- відвідування театральних вистав та музеїв м. Одеси; 

- концерт «Останній вальс» (вручення дипломів) для випускників ОТЕІ та 

ОФЄК.                                                                                                          

 Екологічне виховання: 

- до Храмового та Різдвяних свят  були проведені заходи по благоустрою 

території інституту та Храму в честь чудотворної ікони Божої Матері 

«Курська-Коренна» на території інституту, в яких були задіяні студенти 

різних груп (уборка території інституту та Храму, допомога храму).  

- в квітні  в рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте 

довкілля» в інституті були проведені заходи по благоустрою території 
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інституту та гуртожитку, в яких були задіяні всі студенти груп (були 

посаджені  дерева та квіти, територія очищена від сміття, убрані аудиторії). 

 Робота з органами студентського самоврядування: 

- з метою удосконалення системи студентського самоврядування 

інституту протягом навчального року студентській раді була надана допомога 

у питаннях: захисту прав та інтересів студентів; створення студентських 

гуртків, клубів за інтересами та координація їх діяльності; сприяння 

поліпшенню умов проживання та відпочинку студентів: пропаганда   

здорового способу життя та запобігання вчинення студентами правопорушень. 

- забезпечення    участі    представників   студентської   ради у 

різноманітних зборах, конференціях, круглих столах, присвячених питанням 

розвитку студентського самоврядування. 

- допомога в організації та контроль за проведенням звітно-виборчих   

конференцій студентської ради Інституту та гуртожитку. 

Виховна робота в гуртожитку: 

- організована робота комісії з поселення студентів у гуртожиток та 

здійснення контролю за виконанням та дотриманням рішень комісії; 

- деканатом та вихователями гуртожитку на протязі навчального року 

постійно проводилися зустрічі зі студентами, які мешкають у гуртожитку 

щодо ознайомлення з Правилами проживання у гуртожитку; 

- проводилось чергування співробітників кафедр та адміністрації 

інституту у навчальному корпусі та гуртожитку з оглядом умов проживання  і  

навчання студентів у гуртожитку; 

- працювала комісія щодо контролю за дотриманням правил 

внутрішнього розпорядку у гуртожитку з  залученням Студради інституту та 

студентського активу гуртожитку; 

- адміністрацією гуртожитку спільно зі Студрадою на протязі 

навчального року проводилися наступні заходи: оформлення та поновлення 

інформаційних стендів; організація та проведення генеральних прибирань, 

санітарних днів у гуртожитку. 

Однією з головних вимог до сучасної вищої школи є розвиток і 

модернізація матеріально-технічної бази. Відповідно до перспективного та 

річного планування в Інституті проводилась системна робота по її зміцненню. 

Протягом 2016 року проведено поточний ремонт гуртожитку (ремонт 

кухонних приміщень, побутових кімнат, туалетів), відремонтована спортивна 

зала та проведений косметичний ремонт актової зали, частково 

відремонтована підлоги центрального входу до інституту, вестибюлю та 

четвертого поверху навчального корпусу, з заміною плитки, повністю замінені 

газові плити у гуртожитку у кількості 16 шт., частково замінені труби системи 
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опалення; замінено теплові лічильники на теплопостачання; оновлено 

постільну білизну у гуртожитку; проведено капітальне технічне 

обслуговування автомобільного транспорту інституту, посилено заходи 

безпеки студентів та мешканців гуртожитку шляхом встановлення 

відеоспостереження у навчальному корпусі та гуртожитку. 

Завдяки угоді про співпрацю з Координаційним Офісом в Україні 

Турецького Агентства зі співробітництва та координації при Раді Міністрів 

Турецької Республіки (ТİКА) відбулося надходження технічного обладнання 

(комп’ютери та програмне забезпечення до них) на суму 1387,3 тис.грн за 

кошти ТІКА, що сприяє підвищенню якості освіти та підготовці 

висококваліфікованих фахівців через покращення матеріально-технічної бази 

Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ та інтеграція в 

світовій освітній простір. 

У 2016 році Інститут було профінансовано на суму 14160,1 тис. грн., в т.ч. 

по Загальному фонду  - 12510,1 тис.грн., по Спеціальному фонду – 1650,0. 

Кошти, виділені по Загальному фонду, використані в повному обсязі 

(100%). Вагома частина Загального фонду відведена на захищені статті, а саме 

87,2% (заробітна плата, нарахування на фонд оплати праці, стипендії, оплата 

харчування дітей-сиріт). І тільки 10,4%  (1285,7 тис.грн.) - на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема, на оплату теплопостачання 

витрачено 782,5 тис. грн.,  на оплату електроенергії – 350,0 тис. грн., на оплату 

водопостачання та водовідведення – 100,0 тис. грн., на оплату газопостачання 

– близько 53,2 тис. грн.; та 2,4% спрямовано на придбання предметів та 

матеріалів. 

Спеціальний фонд в результаті перерозподілу залишків коштів що 

склалися на початок року був збільшений на 1395,0 тис. грн., й на кінець року 

становив 3045,0 тис. грн. (замість 1 650, 0 тис. грн., що були затверджені на 

початок року).  

54,6% (1550,2 тис.грн.) Спеціального фонду використано на виплату 

заробітної плати та нарахувань на неї, 7,5% (212,8 тис.грн.) - на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, 12,2% (345,9 тис.грн.) - на придбання 

матеріалів, обладнання, 21,4% (608,7 тис.грн.) на оплату інших послуг 

(обслуговування сигналізації, послуги зв’язку, прання білизни, вивіз твердих 

відходів, заправка та відновлення картриджів, дезінфекція та дератизація 

приміщень. ремонт тощо) і решта – 4,3% - на оплату відряджень, та інших 

поточних видатків. Така значна частка видатків на оплату послуг визначається 

проведенням поточного ремонту у гуртожитку (200,0 тис.грн.). 




