
Звіт про результати роботи
 Одеського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету за
2018-2019 навчальний рік

Інститут здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України та
законів  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  «Про  наукову  і  науково-
технічну  діяльність»,  актів  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,
Міністерства  освіти  і  науки  України,  інших  законодавчих  і  нормативно-
правових актів,  Статуту КНТЕУ, наказів і  розпоряджень ректора КНТЕУ  та
Положення  про  Одеський  торговельно-економічний  інститут  Київського
національного торговельно-економічного університету.

Пріоритетними напрямками роботи структурних підрозділів інституту в
2018-2019 н.р. можна вважати наступні: 

– Приведення  нормативно-правової  бази  Інституту  до  вимог
Міністерства  освіти  і  науки  України.  Забезпечити  виконання  навчальних  та
робочих навчальних планів протягом року у відповідності з вимогами Закону
України  «Про  вищу  освіту»  та  наказами  і  іншими  інструктивними  листами
МОН України та КНТЕУ.

– Оприлюднення на web-сайті Інституту інформації (наказів, положень,
штатного розпису, контингенту студентів, результати моніторингу якості освіти,
правил прийому тощо).

– Організація роботи з проведення ліцензування та акредитації освітніх
програм спеціальностей відповідно до затверджених КМ України Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти.

– Організація  роботи  щодо  створення  сучасної  матеріально-технічної
бази, забезпечення умов для залучення до освітнього процесу сучасних засобів
навчання (електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо).

– Формування компетентностей здобувачів вищої освіти через знання,
уміння, навички в умовах інноваційних процесів, які відбуваються у суспільстві
і потребують швидкої зміни знань, сучасних інформацій, технологій (Інтернет,
дистанційне навчання), нових  методик організації освітнього процесу.

– Професійне  зростання  науково-педагогічних  працівників  шляхом
підвищення  кваліфікації  різними  видами  та  методами  (ФПК,  стажування,
науково-методичні конференції, семінари, вебінари, проходження стажування у
ВНЗ інших регіонів України та Європи). Особливу увагу при цьому приділити
оволодінню,  оновленню  та  поглибленню  економічних,  управлінських
компетенцій, вивченню передового зарубіжного досвіду.
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– Підвищення рівня наукової роботи науково-педагогічних працівників
кафедр,  створення  і  використання  наукової  бази:  навчальної  та  методичної
літератури, монографій, авторефератів, наукових статей, тезів доповідей тощо.
Значно  ширше  залучити  студентів  до  наукової  роботи,  посилення  ролі
студентських олімпіад у науковому та професійному зростанні студентів.

– Створення  ефективної  системи  моніторингу  якості  проведення
освітнього процесу та оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Реалізація
скоординованих заходів  декану факультету, завідувачів  кафедр,  студентського
самоврядування,  спрямованих  на  запобігання  та  викриття  фактів  проявів
вимагання  хабарництва,  негативного  ставлення  до  студентів.  Розвиток  та
створення  умов  конструктивної  участі  студентів  в  організації  та  управлінні
освітнім процесом як рівноправних партнерів.

– Забезпечення  реалізації  системи  сприяння  працевлаштуванню
випускників  через  створений  при  Інституті  відділ  практичного  навчання,
профорієнтації  та  працевлаштування.  Продовження  роботи  з  налагодження
ділових  стосунків  та  укладання  договорів  з  потенційними  роботодавцями,
центральними, місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості.

– Забезпечення  виконання  планів  прийому  абітурієнтів  до  вступу  в
Інститут  в  2019  р.,  дотримуючись  вимог  нормативно-правових  документів  з
питань   вступної  компанії;   активізація   профорієнтаційної  роботи  шляхом
проведення  «Днів  відкритих  дверей»,  зустрічей   з  випускниками  Інституту,
розміщення реклами, оголошень в ЗМІ тощо.

– Запровадження  заходів  щодо  поліпшення  стану  виконавчої
дисципліни,  підвищення  рівня  відповідальності  керівників  структурних
підрозділів за своєчасне і якісне виконання законодавчих та нормативних актів,
доручень  органів  державного  управління  та  інших  документів  (рішень,
розпоряджень тощо).

– Розроблено план заходів, які забезпечили роботу інституту в осінньо-
зимовий  період  2018-2019  н.р.,  пов’язаний   з   економією  енергоресурсів,
зниженням  лімітів  на  газ  та  електроенергію,  скороченням  бюджетних
асигнувань. 

Вчена рада ОТЕІ КНТЕУ протягом 2018-2019 навчального року провела
9 засідань, розглянула понад 100 питань, по яких прийнято конкретні рішення,
зокрема щодо:

- обрання на посади науково-педагогічних працівників;
- затвердження комплексного плану роботи, планів роботи структурних

підрозділів на 2018-2019 навчальний рік;
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-  про  організацію  навчального  процесу,  пріоритетні  напрямки  роботи
кафедр на 2018/2019 навчальний рік; 

-  затвердження  звіту  за  2018  рік  та  завдань  на  2019  рік  Приймальної
комісії;

- затвердження Правил прийому на навчання в 2019 році;
-  затвердження  навчальних  планів,  робочих  навчальних  планів  та

внесення змін до діючих;
- затвердження графіків навчального процесу на 2018/19 навчальний рік;
-  затвердження  програм,  робочих  програм  навчальних  дисциплін,

практик;
-  затвердження  звіту  про  акредаційний  самоаналіз  за  результатами

освітньої  діяльності  відповідно  до  навчальних  планів  підготовки  фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Державні
фінанси»,  спеціальність  072  «Фінанси,  банківська  справа  та  страхування»,
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»;

-  затвердження  звіту  про  акредитаційний  самоаналіз  за  результатами
освітньої  діяльності  відповідно  до  навчальних  планів  підготовки  фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Облік і
оподаткування»,  спеціальність  071 «Облік  і  оподаткування»,  галузь  знань  07
«Управління та адміністрування»;

- затвердження Плану науково-дослідної роботи на 2019 рік;
-  затвердження звіту науково-дослідної  роботи у 2018-2019 начальному

році;
-  затвердження  результатів  атестації  студентів,  які  здобули  освітній

ступінь магістра та бакалавра 2018/19 навчального року; 
-  підсумки  внутрішньо-інститутських  олімпіад  та  участь  студентів

інституту у Всеукраїнських олімпіадах в 2018/19 навчальному році;
-  затвердження звіту  органів  студентського самоврядування в  контексті

вимог Закону України «Про вищу освіту»;
-  введення  в  дію  наказів  Київського  національного  торговельно-

економічного університету;
-  затвердження Концепції  освітньої  діяльності  з  підготовки  здобувачів

вищої  освіти  (магістр)  за  спеціальністю  072  Фінанси,  банківська  справа  та
страхування;

-  затвердження Концепції  освітньої  діяльності  з  підготовки  здобувачів
вищої  освіти  (бакалавр)  за  спеціальністю 072 Фінанси,  банківська  справа  та
страхування;
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- затвердження Навчального плану підготовчого відділення для іноземних
громадян та осіб без громадянства за економічними спеціальностями;

- затвердження Навчального плану підготовчого відділення для іноземних
громадян та осіб без громадянства за інженерно-технічними спеціальностями;

- затвердження Навчального плану підготовчого відділення для іноземних
громадян та осіб без громадянства за медико-біологічними спеціальностями;

- затвердження положень:
1. Положення про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ;
2. Положення  про  оцінювання  результатів  навчання  студентів  в  ОТЕІ

КНТЕУ;
3. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну

комісію з атестації в ОТЕІ КНТЕУ;
4. Положення  про  приймальну  комісію  Одеського  торговельно-

економічного  інституту  Київського  національного  торговельно-економічного
університету;

5. Положення  про  надання  матеріальної  допомоги  та  заохочення
здобувачам  вищої  освіти  в  Одеському  торговельно-економічному  інституті
Київського національного торговельно-економічного університету;

6. Положення про призначення і виплату соціальної стипендії студентам
в  Одеському  торговельно-економічному  інституті  Київського  національного
торговельно-економічного університету;

7. Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти в ОТЕІ КНТЕУ;

8. Положення про апеляційну комісію ОТЕІ КНТЕУ;
9. Положення про підготовче відділення для іноземних громадян та осіб

без громадянства ОТЕІ КНТЕУ;
10. Положення про проведення вступних випробувань в ОТЕІ КНТЕУ;
11. Положення  та  умови  обрання  студентами  дисциплін  за  вибором  в

ОТЕІ КНТЕУ;
12. Положення про навчання іноземних громадян в ОТЕІ КНТЕУ, та ін.
- про рекомендацію до видання навчальних посібників;
- удосконалення організаційної структури інституту;
- про подання науково-педагогічних працівників до вчених звань.
Навчально-методичним  відділом у  поточному  навчальному  році

проводилась  робота  відповідно  до  Комплексного  плану  роботи  інституту  на
2018-2019  н.р.,  поточних  наказів,  інструктивних  листів  та  методичних
рекомендацій Міністерства освіти  і  науки України,  Київського національного
торговельно-економічного університету.

За зазначений період проведена наступна робота:
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1. Організована робота зі всіма структурними підрозділами інституту по
складанню Комплексного плану роботи  Одеського торговельно-економічного
інституту КНТЕУ на 2018-2019 н.р. 

2.  Для  початку  2018-2019  навчального  року  навчально-методичним
відділом була проведена наступна робота:

2.1.Розроблені  нові  типові  навчальні  плани  та  надані  для  розгляду  та
затвердження Вченою Радою КНТЕУ:

А) з галузі знань 05 Соціальні і поведінкові науки:
-  Спеціальність  051  Економіка  –  бакалавр  (спеціалізація  Економіка

бізнесу), денна форма навчання;
-  Спеціальність  051  Економіка  –  бакалавр  (спеціалізація  Міжнародна

економіка), денна форма навчання;
Б) з галузі знань 07 Управління  та адміністрування:
-  Спеціальність  073  Менеджмент  –  бакалавр  (спеціалізація  Готельно-

ресторанний менеджмент);
- Спеціальність 073 Менеджмент – бакалавр (спеціалізація Туристичний

менеджмент);
2.2.  Розроблені  робочі   навчальні  плани  та  надані  для  розгляду  та

затвердження Вченою Радою КНТЕУ:
А)  з  галузі  знань  03  «Гуманітарні  науки»  спеціальність  035  Філологія

бакалавр (спеціалізація Германські мови і літератури(переклад включно));
Б) з галузі знань 05 Соціальні і поведінкові науки:
-  Спеціальність  051  Економіка  –  бакалавр  (спеціалізація  Економіка

бізнему), денна  та заочна форма навчання;
Спеціальність  051  Економіка  –  бакалавр  (спеціалізація  Міжнародна

економіка), денна  та заочна форма навчання
В) з галузі знань 07 Управління  та адміністрування:
- Спеціальність 071 Облік і оподаткування – бакалавр (спеціалізація Облік

і оподаткування), денна форма навчання;
- Спеціальність 071 Облік і оподаткування – магістр (спеціалізація Облік і

оподаткування), денна форма навчання;
- Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування – бакалавр

(спеціалізація  Фінанси,  банківська  справа  та  страхування),  денна  та  заочна
форма навчання;

- Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування – бакалавр
(спеціалізація  Фінанси,  банківська  справа  та  страхування),  денна  та  заочна
форма навчання для студентів після ОР Молодший спеціаліст;
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- Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування – магістр
(спеціалізація Державні фінанси), денна форма навчання;

-  Спеціальність  073  Менеджмент  –  бакалавр  (спеціалізація  готельно-
ресторанний менеджмент), денна форма навчання;

2.3. Розроблені пояснювальні записки для всіх типових навчальних планів
та надані для розгляду та затвердження кафедрами КНТЕУ.

2.4. Розроблені Освітні програми для всіх типових навчальних планів та
надані для розгляду та затвердження кафедрами КНТЕУ.

2.5.  Розроблені  робочі  навчальні  плани для  3  ,4  курсів  спеціальностей
«Фінанси і кредит» та «Облік і аудит».

3. На  підставі  розроблених  та  затверджених  Вченою  радою  інституту
робочих  навчальних  планів  складені  і  затверджені  в  установленому  порядку
графіки навчального процесу на І та ІІ семестри 2019-2020 навчального року. 

4. Адміністрацією  і  навчально-методичним  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.

5. 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.

6. Своєчасно  складено  та  затверджено  розклади  занять  студентів
інституту на І та ІІ семестри 2018-2019 навчального року.

7. Протягом  року  постійно  проводився  облік  виконання  педагогічного
навантаження професорсько-викладацьким складом інституту.

8. 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.

9. Протягом  року  систематично  проводився  облік  виконання
викладачами інституту плану навчальної роботи на поточний рік.

10. Забезпечено  100%  виконання  робочих  навчальних  планів,  робочих
програм з дисциплін денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки
та спеціальностей.

11. Проводилося регулярне інформування кафедр щодо виданих наказів
МОН, КНТЕУ, наказів по інституту.
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12. Проводився системний контроль за виконанням працівниками відділу
функціональних обов’язків.

13. У рамках проведення акредитаційної експертизи:
- сформовані акредитаційні страви ОС Магістр зі спеціальності «Фінанси,

банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування»;
-  під  час  проведення  акредитаційної  експертизи  співробітники  відділу

приймали активну участь у підготовці всіх документів, проведенні зрізів знань з
навчальних дисциплін;

14. У порядку підготовки до нового 2019-2020 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;

 Розроблені робочі навчальні плани 

Освітній ступінь - Бакалавр
1. Галузь знань  -- 03 Гуманітарні науки
- Спеціальність -- 035 «Філологія» спеціалізація -- Германські мови та 

літератури (переклад  включно), перша – англійська-Денна форма
- Спеціальність -- 035 «Філологія» спеціалізація -- Германські мови та 

літератури (переклад  включно), перша – англійська-Заочна форма
2. Галузь знань  -- 05 Соціальні і поведінкові науки
- Спеціальність – 051 Економіка Спеціалізація – Міжнародна економіка-

Заочна форма
- Спеціальність – 051 Економіка Спеціалізація – Міжнародна 

економіка(за скороченим терміном навчання на базі молодшого спеціаліста) - 
Денна форма

- Спеціальність – 051 Економіка Спеціалізація – Міжнародна 
економіка(за скороченим терміном навчання на базі молодшого спеціаліста) - 
Заочна форма

3. Галузь знань  -- 07 Управління та адміністрування 
- Спеціальність – 071 Облік і оподаткування  Спеціалізація – Облік і 

оподаткування-Денна форма
- Спеціальність – 071 Облік і оподаткування  Спеціалізація – Облік і 

оподаткування (за скороченим терміном навчання на базі молодшого 
спеціаліста) - Денна форма

- Спеціальність – 071 Облік і оподаткування  Спеціалізація – Облік і 
оподаткування-Заочна форма

- Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування  
Спеціалізація –  Державні фінанси-Денна форма
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- Спеціальність – 072 Фінанси,  банківська справа та страхування  
Спеціалізація –  Державні фінанси (за скороченим терміном навчання на базі 
молодшого спеціаліста) - Денна форма

- Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування  
Спеціалізація –  Державні фінанси-Заочна форма

- Спеціальність – 072 Фінанси,  банківська справа та страхування  
Спеціалізація –  Державні фінанси (за скороченим терміном навчання на базі 
молодшого спеціаліста)- Заочна форма 

- Спеціальність – 073 Менеджмент  Спеціалізація – Готельний і 
ресторанний менеджмент (за скороченим терміном навчання на базі молодшого 
спеціаліста)  - Денна форма

- Спеціальність – 073 Менеджмент  Спеціалізація – Готельний і 
ресторанний менеджмент-Заочна форма

- Спеціальність – 073 Менеджмент  Спеціалізація – Готельний і 
ресторанний менеджмент (за скороченим терміном навчання на базі молодшого 
спеціаліста)  - Заочна  форма

- Спеціальність – 073 Менеджмент  Спеціалізація –  Туристичний 
менеджмент - Денна форма

- Спеціальність – 073 Менеджмент  Спеціалізація –  Туристичний 
менеджмент-Заочна  форма

Освітній ступінь - Магістр
- Спеціальність – 071 Облік і оподаткування  Спеціалізація – Облік і 

оподаткування - Денна форма
- Спеціальність – 071 Облік і оподаткування  Спеціалізація – Облік і 

оподаткування - Заочна форма
- Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Спеціалізація –  Державні фінанси – Денна форма
- Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Спеціалізація –  Державні фінанси – Заочна форма

 розроблені та своєчасно надані в деканат і на кафедри робочі навчальні

плани на 2019-2020 н.р.;

 кафедри  отримали  проекти  розрахунку  годин  для  встановлення

педагогічного навантаження на 2019-2020 н.р.;

 розроблені витяги з робочих навчальних планів для всіх спеціальностей

інституту на 2019-2020 навчальний рік;

 проведена підготовча робота по забезпеченню кафедр на наступний рік

новими зразками бланків індивідуальних навчальних планів роботи викладача
та її обліку, планів роботи кафедр, журналів взаємних і контрольних відвідувань
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занять  науково-педагогічних  працівників  кафедри,  журналів  обліку  роботи
викладача.

У  2018-2019  н.р.  реагуючи  на  всі  новації  освітнього  процесу
працювала  Наукова-методична  рада  ОТЕІ  КНТЕУ. Робота  науково-
методичної  ради  інституту  проводилася  у  2018-2019н.р.  у  відповідності  до
Комплексного  плану  роботи  Одеського  торговельно-економічного  інституту
КНТЕУ  на  2018/2019  н.р.  затвердженого  вченою  радою  ОТЕІ  КНТЕУ
05.09.2019р., протокол №01.

Протягом  року  проведено  6  засідань  на  яких  розглянуті  та  прийнятті
рішення з наступних питань:

- основні  напрями роботи науково-методичної  ради інституту у 2018-
2019 н.р. Затвердження плану роботи науково-методичної ради;

- ухвалення  планів  роботи  кафедр,  графіка  проведення  відкритих
занять,  внутрішньо-вузівських  олімпіад,  комплексних  контрольних  робіт,
графіка  відвідування  занять  професорсько-викладацького  складу  інституту
деканом фінансово-облікового факультету, керівником навчально-методичного
відділу та методистами;

-  результати  перевірки  роботи  науково-педагогічних  працівників
кафедр  над  створенням  навчальних  та  робочих  навчальних  програм  з
обов’язкових  і  вибіркових  дисциплін,  які  викладаються  у  I  семестрі  2018-
2019н.р. в навчальних групах освітнього ступеня «магістр» зі спеціальностей
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

- аналіз результатів перевірки робочих навчальних програм за освітнім
ступенем «бакалавр» на предмет їх оновлення у відповідності до затверджених
вченою радою КНТЕУ робочих навчальних планів на 2018-2019н.р.

- стан  роботи  випускових  кафедр  «Фінансів,  банківської  справи  та
страхування», «Облік і оподаткування» щодо акредитації освітньо-професійних
програм зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і
оподаткування» 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація
«Державні  фінанси»,  освітнього  ступеню «Магістр»  Затвердження  Звіту  про
акредитаційний самоаналіз зазначених спеціальностей. 

- обговорення змін до Положень: «Про організацію освітнього процесу
в  ОТЕІ  КНТЕУ»,  «Про  оцінювання  результатів  навчання  студентів  в  ОТЕІ
КНТЕУ»  та  «Про  випускну  кваліфікаційну  роботу»,  затверджених  Вченою
радою КНТЕУ

- обговорення наказу КНТЕУ №4209 від 08.11.2018р. «Про заходи щодо
підвищення якості  освітнього процесу студентів у 2018-2019н.р.» та завдання
які стоять перед НПП кафедр щодо реалізації даного наказу.
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- стан роботи кафедр щодо підготовки до зимової екзаменаційної сесії
2018-2019н.р..

- затвердження  Робочої  програми  кваліфікаційного  екзамену  для
здобуття ОС «Бакалавр» зі  спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та
страхування».

- застосування  інноваційних  технологій  навчання  та  інноваційних
методів викладання навчальних дисциплін. Методична доповідь «Перевернуте
навчання, як одна з ключових тенденцій освітніх технологій сучасності».

- результати успішності студентів за I семестр 2018-2019н.р.
- підсумки підвищення кваліфікації викладачів у 2018н.р.
- затвердження  графіку  проведення  студентських  олімпіад  з  базових

навчальних дисциплін у 2018-2019 н.р. 
- проведення відкритих занять викладачами інституту у 2018-2019н.р.
- обговорення доцільності  внесення до робочих навчальних планів на

2019-2020 н.р. переліку нових вибіркових навчальних дисциплін представлених
кафедрами  на  розгляд  науково-методичної  ради.  Затвердження  зазначеного
переліку.   

- стан роботи з удосконалення Системи забезпечення якості  освітньої
діяльності та якості вищої освіти в ОТЕІ КНТЕУ.

- результати  моніторингу  якості  знань  студентів  з  навчальних
дисциплін, які викладалися у II семестрі 2018-2019н.р. (за підсумками літньої
екзаменаційної сесії).

- робота науково-методичної ради інституту у 2018-2019н.р. та заходи
щодо її  покращення у контексті  сучасних тенденцій розвитку вищої освіти в
Україні.

- обговорення проекту робочих навчальних планів з усіх спеціальностей
та спеціалізацій  на 2019-2020 н.р.

Під  час  провадження  освітньої  діяльності  навчальним  закладом
важливу  роль  відіграє  бібліотечний  фонд. Бібліотека  інституту
укомплектована в достатньої кількості   навчальною  літературою  з  дисциплін
фахового спрямування.  Загальний бібліотечний фонд станом на 01.05.2019 р.
складає - 60852 примірника, у тому числі навчальна, наукова література - 48380
примірників. 

Загальна  кількість читачів – 469 чол.
Відвідувань на 01.05.2019 р. - 6215 чол.
Книговидача - 23150 прим.
Бібліотека ОТЕІ КНТЕУ  надає  комплекс інформаційних  та  довідково-

бібліографічних   послуг   на   основі   використання   змістового   фонду  та
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довідково–пошукового  апарату  бібліотеки,  який  включає   традиційні  та
електронні  каталоги,  картотеки, бібліографічні  покажчики  та  списки.

Поряд з традиційними джерелами інформації в обслуговуванні  читачів
активно  використовуються  електронні підручники  і  навчальні  посібники,
ресурси  можливості   користування   сучасною   науковою  літературою   з
Інтернет .

Бібліотека інституту пропонує такі інформаційно–бібліотечні  послуги:
- користування електронним каталогом літератури  з  фонду  бібліотеки

для  пошуку літератури  мережі  Інтернет;
- автоматизований пошук матеріалів за  автором, назвою,  темою  тощо;
-  надання  вільного  та  необмеженого  доступу   до  мережі  Інтернет  у

читальному  залі  бібліотеки;
- користування  фондами  бібліотеки  студентами  та  співробітниками

інституту  в  режимі  відкритого  доступу;
- надання фондів бібліотеки студентам та викладачам інших  навчальних

закладів.
Одним  із  важливих  напрямків  роботи  Інституту  залишається

організація  роботи  щодо  підвищення  кваліфікації  (стажування) науково-
педагогічних працівників інституту.

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників
в ОТЕІ КНТЕУ в 2018-2019 н.р. проводилось відповідно до:

- Положення  про  підвищення  кваліфікації  та  стажування  в  КНТЕУ
затвердженого Вченою радою університету 23.02.2017р.               (Наказ №661).

- Перспективного плану підвищення кваліфікації (стажування) штатних
викладачів в ОТЕІ КНТЕУ на 2017-2021рр.;

- Відкоригованих  щорічних  планів  підвищення  кваліфікації
(стажування) на 2018р, 2019р.

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. 

План підвищення кваліфікації (стажування) за 2018-2019н.р. виконано в
повному  обсязі.  Кваліфікацію  підвищили  7  викладачів,  з  них:  2 викладача
пройшли  стажування  на  кафедрах  ВНЗ  м.  Одеса,  1 викладач  в  Міському
департаменті фінансів Одеської обласної державної адміністрації,  4 викладача
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за  кордоном  (Державна  вища  технічно-економічна  школа  ім..Броніслава
Маркевича (Польща)).

Практична  підготовка. Організація  та  проведення  профорієнтаційної
роботи, сприяння працевлаштуванню студентів, підвищення якості практичної
підготовки  в  Одеському  торговельно-економічному  інституті  КНТЕУ  є
функціями відділу практичного навчання, профорієнтації та працевлаштування.

Протягом  року  відділом  практичного  навчання,  профорієнтації  та
працевлаштування проведена наступна робота:

1) Створено базу даних студентів і випускників, що звернулися до відділу
щодо працевлаштування в електронному вигляді та на папері;

2)  Накопичено банк потенційних роботодавців, в який входить понад 130
установ та організацій. Серед них є заклади, з якими укладені довгострокові
договори  про  сумісну  співпрацю  та  інші  організаційні  структури,  з  якими
інститут підтримує ділові стосунки щодо працевлаштування випускників.

3) Основними  потенційними  роботодавцями  є:  Департамент  фінансів
Одеської  облдержадміністрації;  Головне  управління  Державної  казначейської
служби  України  в  Одеській  області;  Південний  офіс  Держаудит  служби;
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області; Управління
освіти і науки Одеської облдержадміністрації; Департамент праці та соціальної
політики  Одеської  міської  ради;  Державні  фінансові  установи  Одеської,
Вінницької,  Миколаївської,  Херсонської  областей;  Управління  державного
Ощадбанку в Одеській області. Серед замовників кадрів є також аудиторські та
страхові компанії, банківські установи тощо.

Відділом  заключено 28  договорів  про  сумісну  працю  з  підготовки
фахівців на період  2019-2023 роки. 

4) Відділом практичного навчання,  профорієнтації  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,  за  2018-2019
навчальний рік проведено:

1. відкрита  лекція  на  тему:  «Он-лайн  практика  в  «ПриватБанку»
(доповідачі: Трояновська Галина – керівник напряму «Трудові відносини» КБ
«ПРИВАТ БАНК»  м.  Одеса;  Лебеедєва  О.М.-  керівник  відділення  №61  КБ
«ПРИВАТ БАНК» м. Одеса)

2. відкрита  лекція  на  тему:  «Особливості  ринку  праці  та  вплив  на
діяльність в ПАТ «МТБ БАНК» (доповідач: Шипітка Олена Іванівна- менеджер
з персоналу управління по роботі з персоналом ПАТ «МТБ БАНК»);

3. відкрита  лекція  на  тему:  «Готовність  до  розвитку  та  змін  компанії
«Бейкер  Тілллі  Україна»  (доповідачі:  Ласкоручинчький  Богдан  Петрович  –
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бухгалтер-ревізор І ревізор філіал компанії «Бейкер Тілллі Україна», Демидець
Ання  Юріївна  -  бухгалтер-ревізор  І  ревізор  філіал  компанії  «Бейкер  Тілллі
Україна»);

4. відкрита  лекція  на  тему:  «Програма  стажування  Store  Academy   в
МЕТРО  Кеш  енд  Кері  Україна  в  м.Одеса»  (доповідачі:  Олійник  Світлана  -
менеджер з персоналу торговельного центру МЕТРО Кеш енд Кері Україна в м.
Одеса.

5) Працевлаштування  випускників  2018  року  за  ОС  «Магістр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07
«Управління  та  адміністрування»  проводиться  згідно  плату  та  звернень
випускників.

6)  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.

7)  В  кінці  навчального  року  проведено  щорічний  захід  «Зустріч
випускників  минулих років»,  який  відбувся  25  травня  2019  року. У зустрічі
прийняли участь випускники 1950-2018 років.

Серед  основних  напрямів  діяльності  відділу  є  також  проведення
профорієнтаційних заходів із забезпечення планів прийому на навчання в 2019
році  до  Одеському  торговельно-економічному  інституті  Київського
національного  торговельно-економічного  університету,  які  лежать  в  основі
функціонування  відділу  практичного  навчання,  профорієнтації  та
працевлаштування.

За  сприяння  Департаменту  освіти  та  науки  Одеської  обласної
адміністрації працівниками та відділу практичного навчання, профорієнтації та
працевлаштування  було  проведено  зустрічі  з  учнями  9  -  11  класів  та  з
представниками батьківських комітетів шкіл м. Одеси та Одеської  області   в
понад  15  районних  центрів  (смт.  Велокодолинський,  смт.  Овідіополь,
м.  Арциз,  м.  Білгород-Дністровськ,   м.  Чорноморськ,  м.  Теплодар,  м.  Рені,
м.  Ізмаїл,  смт.  Сарата,  м.  Березівка,  смт.  Любашівка,  смт.  Захарівка,
смт. Біляївка, смт. Татартунари, смт. Турутино, смт. Кодима, м. Подільськ, смт.
Ширяєво  тощо).  Випускним  групам  інституту  надані  направлення  на
проведення  профорієнтаційної  бесіди  з  випускниками  шкіл  за  місцем
проживання в межах профорієнтаційного заходу «Стань студентом ОТЕІ». 

Проведено 13 вересня 2018 року, 06 грудня 2018 року та 04 квітня 2019
року  «Дні  відкритих  дверей»,  в  яких  прийняли  участь  учні  шкіл  міста  та
області.  
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Рекламна кампанія навчального закладу, вступної кампанії та проведення
«Днів  відкритих дверей»  здійснена  за  допомогою розміщення інформаційно-
рекламних  матеріалів  в  засобах  масової  інформації  (Громадсько-політична
газета  «Вечірня  Одеса»,  регіональна  газета  «Придунайські  вісті»  м.  Ізмаїл,
регіональна газета «Дружба» м. Болград, регіональна газета «Ренійські вісті» м.
Рені,  регіональна  газета  «Арцизькі  вісті»  м.  Арциз,  регіональна газета  «Час.
Люди.  Події»  м.  Сарата,  регіональна  газета  «Кілійский  вісник»  м.  Кілія,
районна газета «Степовий маяк»                    м. Березівка, районна газета
«Вперед»  м.  Роздільна,  районна  газета  «Знамя  труда»  смт.  Тарутино,
регіональна  газета  «Бершадський  край»   м.  Бершадь  Вінницька  область,
регіональна  газета  «Березань» смт. Березанка Миколаївська  область,  районна
газета «Сільські новини» смт. Крижопіль Вінницька область,  здійснення показу
рекламних матеріалів  в  ефірі  телеканалів  «1  ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ» та  «1
ПЕРВЫЙ  ГОРОДОСКОЙ.КАБЕЛЬ»  громадського  телебачення  ТОВ
телерадіокомпанія  «НОВА ОДЕСА»  у  вигляді  відеоролика  та  на  офіційному
сайті навчального закладу, соціальних мережах Фейсбук та Інстраграм). 

Здійснена  електронна розсилка інформаційно-рекламних матеріалів  про
інститут  та  правил  вступу  навчальним  закладам  міста  та  області.  Рекламні
буклети «Абітурієнт-2019» розсилались також замовникам згідно договорів про
сумісну підготовку фахівців.

Робота деканату фінансово-облікового факультету у поточному періоді
проводилась відповідно до комплексного плану роботи Інституту на 2018-2019
н.р.

За звітній період були проведені організаційні, навчально-виховні  заходи:

 Ознайомлення з особовими справами здобувачів вищої освіти нового

набору,  були  сформуванні   академічні  групи,  проведенні  співбесіди  зі
студентами І курсу. 

 Проведено  збори  зі  студентами  нового  набору  щодо  організації

навчального процесу, додержання правил внутрішнього розпорядку та правил
проживання у гуртожитку.

 Оновлено список кураторів на навчальний рік.
 Проведено урочисті заходи присвячені  «Дню знань».
 Організовано поселення студентів до гуртожитку.
 Обрано та затверджено старост груп нового набору.
 Проведено збори зі студентами І курсу освітнього ступеня «Бакалавр»

про  організацію  навчального  процесу  в  умовах  кредитно-модульної  системи
оцінки знань.
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 Спільно  з  навчально-методичним  відділом  скомплектовано  склад

Екзаменаційних комісій  та організовано її роботу.
 Проведено батьківські збори у групах нового набору.
 Регулярно  проводились  засідання  старостату   з  поточних  питань

роботи зі студентами.
 Протягом  року  здійснювався  контроль  за  роботою  кураторів

академічних груп.
 Відвідані лекційні, семінарські та практичні заняття викладачів.
 Постійно  здійснювалась  робота  із  наданням допомоги  Студентській

раді  факультету  в  питаннях  удосконалення  її  роботи  по  студентському
самоврядуванню.

 Проводилась профорієнтаційна робота з абітурієнтами: випускниками

шкіл, гімназій, ліцеїв.
 Здійснювався контроль за виконанням обов’язкових медичних заходів.
 Проведена  та  проаналізовано  підсумки проміжного  контролю знань

студентів в академічних групах освітнього ступеня «Бакалавр».
 Проаналізовано результати зимової та літньої екзаменаційних сесій з

урахуванням повторного складання, а саме:
 Проведено наради завідувачів кафедр і кураторів академічних груп за

підсумками проміжного контролю знань студентів.
 Проводилася  індивідуальна  робота,  співбесіди  зі  студентами,  які

мають заборгованості по дисциплінам за попередній семестр.
 Організовано та прийнято участь у проведенні виховних заходів:
– День захисника України; 
– День студента;
– Різдво Христове;
– День Святого Валентина;
– 8 Березня; 
– День Матері;
– День Перемоги.
 Організовані зустрічі з фахівцями:
–  інспектором кримінальної міліції Малиновського району м. Одеси;
– інспектором поліції Малиновського району м. Одеси;
–  лікарем-гінекологом;
– лікарем наркологом та венерологом. 
 Здійснювався контроль за проведенням кураторами виховних годин у

групах.
 Здійснювався систематичний контроль за виконанням плану науково –

дослідної роботи на кафедрах факультету.
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 Контролювалася  та  організовувалася  наукова  робота  студентських

гуртків факультету.
 Проведено  круглий  стіл  та  науково  –  студентські  конференції  на

факультеті.
 Надано аналіз ефективності використання науково-технічних засобів у

навчальному процесі та екзаменаційних сесій.
 Розроблено положення ОТЕІ КНТЕУ:
-  Про  індивідуальний  навчальний  план  здобувача  вищої  освіти  ОТЕІ

КНТЕУ;
-  Про  порядок  навчання  за  індивідуальним  графіком  студентів  ОТЕІ

КНТЕУ; 
- Про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в ОТЕІ

КНТЕУ;
-   Про  систему  рейтингового  оцінювання  діяльності  студентів  ОТЕІ

КНТЕУ;
- Про приймальну комісію ОТЕІ КНТЕУ;
- Про апеляційну комісію ОТЕІ КНТЕУ;
- Про проведення вступних випробувань в ОТЕІ КНТЕУ в 2019 році.
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  2018-2019  навчальному  році  увага  виховній  роботі  в  інституті
приділялась  як  на  заняттях,  так  і  в  позанавчальний  час.  Посилена
відповідальність  співробітників  інституту  щодо  проведення  заходів  з
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.

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.

Ведеться  постійна  робота  спрямована  на  забезпечення  стійкого
фінансово-економічного  становища  Інституту.  У  2018  році  Інститут  було
профінансовано на суму 11905,5 тис. грн., в т.ч. по Загальному фонду  - 9637,8
тис. грн., по Спеціальному фонду – 2267,6 тис. грн.
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Проте  протягом  року  Міністерством  освіти  і  науки  проводило  рух
фінансування за статтями, що зменшило загальну суму фінансування Інституту
по Загальному фонду на 623,2 тис. грн. 

Зменшення на суму 824,5 тис. грн. відбулося за такими КЕКВ:
- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 121,0 тис. грн.
- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 439,0 тис.

грн.
- КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 216,8 тис. грн.
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 47,7 тис. грн.
Але у той самий час на 201,3 тис. грн. відбулося збільшення фінансування

за: 
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - на  162,9 тис. грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 35,8 тис. грн.
- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 2,6
Зменшення  фінансування  по  заробітній  платі  відбулося  внаслідок

скорочення  педагогічних  ставок,  що призвело  до  скорочення  штатних  посад
адміністративного персоналу згідно вимог МОНУ.. 

В той же час Спеціальний фонд Інституту було збільшено на 1667,7 тис.
грн., в результаті перерозподілу залишків коштів, що склалися на початок року.

Таким чином, на кінець року Загальний фонд інституту становить 9014,6
тис. грн., а Спеціальний фонд – 3935,3 тис. грн.

Кошти,  виділені  по  Загальному  фонду,  використані  в  повному  обсязі
(100%). Вагома частина Загального фонду відведена на захищені статті, а саме
88%  (заробітна  плата,  нарахування  на  фонд  оплати  праці,  стипендії
(матеріальне заохочення), оплата харчування дітей-сиріт).

І  тільки  11%  -  на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  та  1%
спрямовано на придбання предметів та матеріалів  та на оплату послуг (крім
комунальних).

Спеціальний фонд, як вже зазначалося раніше, було збільшено на 1667,7
тис. грн., й на кінець року він становив 3935,3 тис. грн. (замість 2267,6 тис. грн.,
що були затверджені на початок року). 

Однак,  з  цих  коштів  використано  3459,9  тис.  грн.  Економія  становить
535,7  тис.  грн.  Економія  коштів  досягнута  в  цілому  за  рахунок  додаткового
фінансування  по  Загальному  фонду  за  Статтею  «Предмети,  матеріали,
обладнання  та  інвентар»  та  за  рахунок  відшкодування  коледжем  витрат  на
комунальні послуги.
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73%  (2890,1  тис.  грн.)  Спеціального  фонду  використано  на  виплату
заробітної  плати  та  нарахувань  на  неї,  12%  (475,4  тис.  грн.)  -  на  оплату
комунальних  послуг  та  енергоносіїв, 1%  (99,1  тис.  грн.)  -  на  придбання
матеріалів,  обладнання,  5%  (215,4  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  –  9%  -  на  оплату  відряджень,  та  інших
поточних видатків. 

Всього на оплату комунальних послуг у 2018 році витрачено 1478,0 тис.
грн., що на 167,9 тис. Грн. більше ніж у 2017 році, з них 68% (1002,6 тис. грн.)
сплачено  за  рахунок  коштів  Загального  фонду  та  32%  (475,4  тис.  грн.)  за
рахунок  коштів  Спеціального  фонду.  Зростання  видатків  зумовлено
збільшенням тарифів на комунальні послуги.

Зокрема, на оплату теплопостачання витрачено 766,6 тис. грн.,  на оплату
електроенергії – 400,1 тис. грн., на оплату водопостачання та водовідведення –
176,4 тис. грн., на оплату газопостачання – близько 134,9 тис. грн. 

Бюджетні асигнування на 2019 рік:
Загальний фонд –5133,2 тис. грн. – на 4304,6 тис. грн. менше, ніж у 2017

році за програмою 2201160 ("Підготовка кадрів вищими навчальними закладами
III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики")

Спеціальний фонд – 3300,0 тис. грн.
По Загальному фонду виділено асигнувань тільки на захищені статті:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 3512,7 тис. грн.
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