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Звіт директора Ужгородського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
П.П. Гаврилка про діяльність у 2015 році
Вступ
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ (скорочена
назва УТЕІ КНТЕУ) – структурний підрозділ Київського національного
торговельно-економічного університету, основними завданнями якого є
навчально-виховна,

науково-дослідницька

та

інноваційна

діяльність.

Діяльність Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ з
підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх
ступенів) у відповідності до Державних стандартів якості освіти та освітніх
програм систематизована, організована, керована і складає систему
управління якістю, яка за змістом відповідає вимогам вдосконалення освіти
в Україні, а також загальноєвропейським освітнім нормам.
Основними проблемами УТЕІ КНТЕУ є:
І. Визначення потреб ринку праці у фахівцях певного напряму та
спеціальності.
ІІ. Створення ефективної системи внутрішнього контролю якості
навчального процесу, який базується передусім на оцінці формування
компетентностей наших випускників.
ІІІ. Посилення практичної підготовки випускників.
ІV. Проведення профорієнтаційної підготовки з метою організації
прийому абітурієнтів, зорієнтованих на професію.
V. Запровадження системи рейтингової оцінки діяльності викладачів.
VІ. Міжнародне співробітництво.
Якість

вищої

освіти

в

цілому

забезпечується

і

регулюється

стандартами вищої освіти.
Підготовка фахівців в УТЕІ КНТЕУ здійснюється відповідно до
ліцензії серії АЕ № 458597 від 05.08.2014р. за 3 галузями знань, 5 напрямами
підготовки, 4 спеціальностями:
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Перелік ліцензованих спеціальностей
в Ужгородському торговельно-економічному інституті
Київського національного торговельно-економічного університету
Шифр та найменування
галузі знань

Код напряму підготовки бакалаврів / Код
підготовки спеціальності спеціалістів

1

2
6.030508
„Фінанси і кредит”

0305
„Економіка та
підприємництво”

7.03050801 „Фінанси і кредит (за
спеціалізованими програмами)”

25
25

60
60

Спеціаліст
Бакалавр

25
25

60
60

Спеціаліст
Бакалавр

25
60

60
60

Спеціаліст
Бакалавр

7.03060101
„Менеджмент організацій і адміністрування (за
видами економічної діяльності)”

50

50

Спеціаліст

6.051701 „Харчові технології та інженерія”

15

15

Бакалавр

8.05170113 „Технології в ресторанному
господарстві”

15

15

Магістр

290

500

6.030509
„Облік і аудит”

0305
„Економіка та
підприємництво”

7.03050901 „Облік і аудит”
6.030510 „Товарознавство і торговельне
підприємництво”

0305
„Економіка та
підприємництво”

7.03051001 „Товарознавство і комерційна
діяльність”
6.030601
„Менеджмент”

0306
„Менеджмент і
адміністрування”

Ліцензований Освітньообсяг прийому, кваліфікаразом осіб
ційний
рівень
Денна Заочна
3
4
5
25
60
Бакалавр

0517
„Харчова промисловість та
переробка
сільськогосподарської
продукції”

Разом:

Пріоритетними напрямами роботи колективу УТЕІ КНТЕУ протягом
2015 р. були:
–

підвищення

адаптивної

здатності

працівників

Інституту

на

конкурентному ринку надання освітніх послуг;
– започаткування і подальша реалізація вже існуючих програм
поступового кар’єрного зростання для формування висококласних фахівців в
умовах посиленої конкуренції;
– забезпечення прозорості та прогнозованості розвитку інститутського
середовища,

що

сприятиме

професорсько-викладацького

утвердженню

складу

та

відчуття

впевненості

стабільності
студентів

у

завтрашньому дні;
-

досягнення новітнього рівня якості підготовки фахівців, реалізація

інноваційних заходів;
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-

максимальне забезпечення освітніх потреб студентів, формування

змісту вищої освіти в контексті максимального забезпечення освітніх потреб
студентів;
-

підвищення якості

підготовки фахівців, поліпшення кадрового

потенціалу, фінансового та матеріального забезпечення, розвитку соціальної
інфраструктури тощо.
Основними структурними підрозділами Ужгородського торговельноекономічного інституту КНТЕУ є:
-
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кафедр:

випускові:

фінансів;

бухгалтерського

обліку;

товарознавства та комерційної діяльності; менеджменту туристичного та
готельно-ресторанного бізнесу; технології і організації ресторанного
господарства; загальноінститутська – кафедра природничо-гуманітарних
та інформаційних дисциплін;
-

приймальна комісія;

-

вчена рада;

-

студентська рада;

-

науково-методична рада;

-

бібліотека;

-

відділи: навчальна частина, сектор сприяння працевлаштування

студентів та випускників, відділ кадрів, бухгалтерія, юридична служба;
-

господарська служба.

У вересні 2015 р. постановою вченої ради КНТЕУ (протокол №2, п.21
від 28.09.2015 р.) утворено 2 факультети: факультет обліку, фінансів та
торговельного підприємництва та факультет ресторанно-готельного та
туристичного бізнесу.
З початку року УТЕІ КНТЕУ використовує для забезпечення
навчального процесу 9 825,3 кв. м (з них 7893,9 – орендовані в окремих
будівлях, 224,2 кв. м. – для проведення спортивно-оздоровчої роботи),
навчально-лабораторний фонд складав 5 861,3 кв. м., що підтверджено
договорами про оренду. Навчання студентів проводиться в одну зміну.
Відповідно до наказу КНТЕУ від 13.03.2015 р. №539 «Про передачу на баланс
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Ужгородському

торговельно-економічному

інституту

КНТЕУ

будівель

Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ» здійснено передачу на
баланс УТЕІ КНТЕУ будівель загальною площею 4962,6 м2.. Таким чином площі
інституту збільшилися.
Загальні відомості щодо організації навчального процесу
Навчальний процес в інституті базується на принципах науковості,
гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, спрямований на
створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб
суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.
Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами
УТЕІ КНТЕУ – навчальною частиною, кафедрами відповідно до навчальних
планів за всіма напрямами, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за денною та заочною формами навчання.
У 2015 році навчальною частиною проводився системний та
комплексний аналіз усіх напрямків діяльності кафедр з метою визначення
ефективності діяльності та шляхів удосконалення подальшої роботи.
Протягом року навчальний процес здійснювався за навчальними
планами та програмами, які відповідають державним (галузевим) стандартам.
Розроблені і затверджені в установленому порядку варіативні частини
освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та
засоби діагностики якості вищої освіти для кожного напряму підготовки та
спеціальності. За звітній період не відмічено порушень вимог Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах щодо
науково-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.
Розроблено, погоджено в базовому ВНЗ – КНТЕУ та запроваджено
навчальні та робочі навчальні плани, а також, відповідно до них, організовано
навчальний процес для студентів денної та заочної форм навчання.
Організація

і

проведення

навчального

процесу

регламентована

графіками навчального процесу і розкладами занять. Зміст робочих
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навчальних програм відповідає вимогам ОКХ та ОПП напрямів /
спеціальностей.
Навчальні плани і програми виконуються, в основному, в повному
обсязі. Забезпечено раціональне співвідношення між різними видами занять.
Удосконалюється навчально-методичне супроводження, яке спрямовується
на забезпечення якісної самостійної роботи студентів, їхньої участі в
управлінні процесом навчання та особистої відповідальності за якість
здобутих знань.
У звітному році кафедри приділяли значну увагу розвитку існуючих
методик викладання і впровадженню нових. Серед заходів, здійснюваних в
цьому напрямку, можна назвати:
-

використання активних методик навчання;

-

проведення занять безпосередньо на базі роботодавців;

-

участь студентів у регулярних наукових семінарах дослідницьких груп;

-

розробка курсів лекцій у вигляді мультимедійних презентацій;

-

проведення ділових і рольових ігор, ігрового проектування, вирішення

реальних господарських ситуацій і ширше запровадження інтерактивних
методів навчання;
-

використання креативних завдань: ситуаційні вправи, лабораторна

робота з використанням комп’ютерних програм, аналітичні завдання для
виконання у міні-групах;
-

запровадження електронної системи оцінювання поточних знань

студентів (електронне тестування);
-

проведення майстер-класів;

-

залучення студентів до підготовки доповідей за окремими завданнями

на практичних заняття;
-

використання методу аналізу ситуацій, тощо

Важливим показником якості підготовки фахівців є абсолютна успішність
та якість навчання. У 2015 н. р. абсолютна успішність на денній формі
навчання складає 98,8%, якість навчання 61,1%, за заочною цей показник
відповідно: 94,3%, якість навчання 63,7%.
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З метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої
підготовки

вимогам

освітньо-кваліфікаційної

характеристики

після

завершення навчання на певному освітньому ступені екзаменаційними
комісіями здійснюється атестація студентів. Випусковими кафедрами
розроблені і затверджені у встановленому порядку програми та методичні
вказівки до всіх видів атестації.
Проведено засідання ЕК (52 засідань). Середня успішність за
результатами ЕК складає 98,8%, якісний показник – 68,6%.
Атестація фахівців проводиться у відповідності з ОПП для ОКР
«бакалавр» у формі державних іспитів та / або захисту дипломних робіт, для
ОКР «спеціаліст» – захисту дипломних проектів (робіт).
За звітний період з боку адміністрації, кафедр проведено ряд
контрольних замірів знань студентів – комплексних контрольних робіт,
середня успішність яких складає 100, якість знань 60,3%. Проводиться
порівняльний

аналіз

результатів

контрольних

робіт

з

результатами

екзаменаційних сесій. Успішність контрольних робіт з іспитами чи заліками,
як правило, співпадає в цілому по Інституту. У поточному навчальному році
посилена увага проведенню сесійного контролю у студентів денної та заочної
форм навчання з боку адміністрації та зав. кафедрами.
Практична
навчальних,

підготовка

виробничих

та

студентів

проводиться

переддипломних

через

практик.

систему

Випусковими

кафедрами розроблені програми практик, укладено угоди з підприємствами,
фірмами, організаціями та установами регіону про бази практик. Так, у 2015
р. укладено понад 30 таких угод про співпрацю. Керівники практик від
Інституту тісно співпрацюють з керівниками баз практик та тими, хто
безпосередньо опікується студентами, що практикуються.
У

навчальному

процесі

широко

використовуються

новітні

інформаційні технології, навчаючі комп’ютерні програми, мультимедійні
засоби навчання. Для проведення занять використовується комп’ютерна
техніка, телекомунікаційні засоби. Поряд з традиційними класичними
навчальними заняттями широко використовуються і інші активні форми
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навчання: лекції-презентації, лекції-дискусії, лекції-бесіди, майстер-класи,
тренінгові

навчання,

ділові

ігри,

диспути,

конференції

тощо.

Впроваджуються сучасні форми проведення лабораторних та практичних
занять: ігрове проектування, ділові ігри, моделювання практичних ситуацій
тощо.

Науково-педагогічними

працівниками

створюються

електронні

посібники, банк тестових завдань з кожної навчальної дисципліни для
проведення тестового контролю знань тощо.
У звітному навчальному році інститутом випущено 491 фахівець, з них:
226 спеціалістів (з яких отримали диплом з відзнакою 10), 265 бакалаврів (з
яких 9 отримали диплом з відзнакою).
У 2015 р. проведено акредитаційні експертизи напрямів: 6.051701
„Харчові технології та інженерія” галузі знань 0517 „Харчова промисловість та
переробка

сільськогосподарської

продукції”,

6.030601

„Менеджмент”

професійного спрямування „Менеджмент туристичного бізнесу” та „Менеджмент
готельно-ресторанного
адміністрування”
ліцензування

бізнесу”

освітнього

спеціальності

галузі
ступеня

знань

0306

бакалавр,

8.05170113

„Менеджмент

здійснено

„Технології

в

і

процедуру

ресторанному

господарстві” галузі знань 0517 „Харчова промисловість та переробка
сільськогосподарської продукції” освітнього ступеня магістр.
Формування контингенту студентів
Важливою

складовою

освітньої

діяльності

УТЕІ

КНТЕУ

є

профорієнтаційна робота, яка проводиться за двома основними напрямами –
інформаційно-просвітницьким, довузівської підготовки. Ці питання широко
представлені у засобах масової інформації. Рекламна продукція з питань
прийому до ВНЗ розміщується у «Довідниках для вступників до ВНЗ І-ІІ, ІІІ-ІV
рівнів акредитації», Міжнародної освітньої корпорації «Гранд», «Новини
Закарпаття», «Ужгород», «РІО», «Робота та навчання», «Закарпатські
оголошення» та ін. Щороку випускається «Довідник для вступників до УТЕІ
КНТЕУ». В Інтернеті відкрито сайт з веб-сторінками Ужгородського
торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
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Адміністрація, кафедри, науково-педагогічні працівники інституту
забезпечують проведення цільових заходів з профорієнтаційної роботи у
загальноосвітніх школах, закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації як обласного
центру, так і Закарпатської області, провідних регіонів України. Викладачі
кафедр закріплені за окремими навчальними закладами регіону, де проводять
роз’яснювальну професійно-орієнтовану та агітаційну роботу серед учнів
середніх шкіл, гімназій, ліцеїв та студентів середніх спеціальних учбових
закладів, коледжів, ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації. Протягом навчального року,
а також у період керівництва практикою студентів, виїжджають на
підприємства

м.

Ужгорода,

Закарпатської

області

для

проведення

професійно-орієнтованої роботи. Залучаються до агітаційної роботи студенти
під час проходження практик. Для робочих груп професорсько-викладацького
складу ВНЗ, що здійснюють профорієнтаційну роботу, щороку випускаються
рекламні листівки, проспекти, сувенірна продукція з логотипами УТЕІ КНТЕУ.
Добре зарекомендували себе Дні відкритих дверей, Дні довіри, науковотеоретичні та науково-практичні конференції тощо.
Форми профорієнтаційної роботи та планування проведення вступної
компанії направлені на активне формування контингенту студентів.
Прийом на навчання до УТЕІ КНТЕУ у 2015 році здійснювала
приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2015 році, Правил
прийому до УТЕІ КНТЕУ у 2015 році через Єдину державну електронну базу
з питань освіти.
У 2015 році на навчання в УТЕІ КНТЕУ зараховано на 460 осіб, з них
за денною формою навчання — 45 осіб за освітнім ступенем бакалавра, 73
особи освітнього ступеня спеціаліста, 13 – магістрів; за заочною — 154 особи
освітнього ступеня бакалавра, 161 особа освітнього ступеня спеціаліста, 14
магістрів. За державним замовленням зараховано 116 осіб, що складає 25,2%
від загального числа зарахованих, що на 12,1% менше у порівнянні з
минулим роком. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення у
2015 році складав 4,9 (на денну форму навчання); 16,4 (на заочну форму
навчання).
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Для полегшення адаптації студентів перших курсів до навчання у
вищому навчальному закладі в Інституті приділяється значна увага роботі
кураторів академічних груп,, які підтримують тісний зв’язок з батьками
студентів, проводиться постійна роз’яснювальна та виховна робота.
Формування та збереження контингенту студентів – важливі питання,
яким

в

Ужгородському

торговельно-економічному

інституті

КНТЕУ

приділяється значна увага. Вони постійно обговорюються на засіданнях
приймальної комісії, адміністрації і вченої ради УТЕІ КНТЕУ.
Загальна кількість студентів усіх форм навчання – 1249 осіб, з них 455 –
з денною формою навчання, 794 – за заочною (згідно з формою 2-3 НК). За
рахунок коштів державного бюджету навчаються 389 студентів (232 денної
форми навчання (50,1%), 157 – заочної (19,8%)), за рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб навчається 857 студентів.
Контингент студентів
Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
у розрізі напрямів / спеціальностей, форм навчання у 2015 н. р.
Підготовка бакалаврів
К-сть студентів
Назва галузі знань, напряму підготовки
Денна ф. н. Заочна ф. н.
1
2
3
0305 „Економіка та підприємництво”
66
135
6.030509 „Облік і аудит”
0305 „Економіка та підприємництво”
73
161
6.030508 „Фінанси і кредит”
0305 „Економіка та підприємництво”
6.030510 „Товарознавство і торговельне
77
146
підприємництво”
0306 „Менеджмент і адміністрування”
106
133
6.030601 „Менеджмент”
0517 „Харчова промисловість та переробка
сільськогосподарської продукції”
47
44
6.051701 „Харчові технології та інженерія”
Всього:
369
619
Підготовка спеціалістів
Назва спеціальності
К-сть студентів
7.03050901 „Облік і аудит”
7.03050801 „Фінанси і кредит (за
спеціалізованими програмами)”
7.03051001 „Товарознавство і комерційна
діяльність”
7.03060101 „Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами економічної
діяльності)”
Всього:

З них державне
замовлення
Денна ф. н. Заочна ф. н.
4
5
20

30

21

41

39

21

76

46

36

10

192

148

З них державне
замовлення
Денна ф. н. Заочна ф. н. Денна ф. н. Заочна ф. н.
12
43
9
3
12

50

9

2

13

32

4

3

36

36

15

1

73

161

37

9

11

1

2
Підготовка магістрів
0517 „Харчова промисловість та переробка
сільськогосподарської продукції”
13
8.05170113 „Технології в ресторанному
господарстві”
Всього:
13
РАЗОМ
455

3

4

5

14

3

-

14
794

3
232

0
157

Робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників та студентів
здійснюється

сектором

сприяння

працевлаштуванню

випускників

та

студентів, який надає допомогу студентам та випускникам у пошуку першого
робочого місця та забезпечення їх прав та потреб у працевлаштуванні за
фахом. Проводиться постійний аналіз попиту і пропозицій на ринку праці
фахівців, підготовку яких здійснює інститут. Ефективно налагоджена
співпраця з обласною службою зайнятості населення, підприємствами,
установами та організаціями різних форм власності. Через веб-сторінку
студенти і випускники постійно інформуються про вакантні місця на
підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій
підготовці

(спеціальності).

Проводиться

моніторинг

працевлаштування

випускників за місцем їх проживання. У 2015 р. працевлаштовано 100%
випускників-спеціалістів, які навчалися за державним замовленням. Питання
про працевлаштування випускників постійно заслуховується на засіданнях
вченої ради.
Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Кадрове забезпечення працівниками вищої кваліфікації є основою
розвитку суспільства та, водночас, показником його інтелектуального рівня.
Адміністрацією Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
значна увага приділяється добору, розстановці та підвищенню кваліфікації
науково-педагогічних кадрів. Підтвердженням виваженості та стабільності
кадрової політики, яку проводить адміністрація Інституту, є те, що якісний
склад науково-педагогічних кадрів зростає як кількісно, так і якісно.
Освітню діяльність Ужгородського торговельно-економічного інституту
КНТЕУ станом на 01.10.2015 року забезпечують 83 науково-педагогічних
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працівників. Серед науково-педагогічних із науковими ступенями та вченими
званнями – 50 осіб (або 60,2%), з них 9 осіб (або 18,0 %) – доктори наук,
професори (з урахуванням внутрішнього сумісництва по базовому ВНЗ – КНТЕУ).
Загалом, серед 58 штатних науково-педагогічних із науковими ступенями та
вченими званнями здійснюють освітню діяльність 36 осіб (або 62,1 %), з них – 4
особи (або 11,1 %) – доктори, професори, з урахуванням внутрішнього
сумісництва (КНТЕУ) – 6 осіб (16,7%). Протягом 2015 р. прийнято на роботу на
постійній основі 2-х докторів наук, професорів, з них у 5 жовтні 2015 р. прийнято
на посаду завідувача кафедри товарознавства та комерційної діяльності доктора
економічних наук, професора Шевчука Я.В.

Без наукових
ступенів, вчених
звань, осіб %

Разом, осіб %

Кандидати наук,
доценти, осіб %

Без наукових
ступенів, вчених
звань, осіб %

Доктори наук,
професори, осіб %

Кандидати наук,
доценти, осіб %

1 Бухгалтерського
обліку
2 Фінансів
та
3 Товарознавства
комерційної діяльності
Менеджменту
та
4 туристичного
готельно-ресторанного
бізнесу
Технології і організації
5 ресторанного
господарства
Природничота
6 гуманітарних
інформаційних
дисциплін
Разом :

Доктори наук,
професори, осіб %

Назва кафедри

З них працює:
На постійній основі
На засадах сумісництва
У тому числі
У тому числі

11
(13,3)
17
(20,4)
11
(13,3)

6
(54,5)
14
(82,4)
8
(72,7)

0
3
(21,4)
0

3
(50,0)
10
(71,4)
5
(62,5)

3
(50,0)
1
(7,2)
3
(37,5)

5
(45,5)
3
(17,6)
3
(27,3)

1
(20,0)
1
(33,3)
0

2
(40,0)
0
1
(33,3)

2
(40,0)
2
(66,7)
2
(66,7)

18
(21,7)

13
(72,2)

1
(7,7)

5
(38,5)

7
(53,8)

5
(27,8)

1
(20,0)

3
(60,0)

1
(20,0)

10
(12,0)

6
(60,0)

0

4
(66,7)

2
(33,3)

4
(40,0)

1
(25,0)

2
(50,0)

1
(25,0)

16
(19,3)

11
(68,8)

0

5
(45,5)

6
(54,5)

5
(31,2)

1
(20,0)

1
(20,0)

3
(60,0)

83

58
(69,9)

4
(6,9)

32
(55,2)

22
(37,9)

25
(30,1)

5
(20,0)

9
(36,0)

11
(44,0)

Разом, осіб %

№
з/п

Професорськовикладацький склад, осіб
%

Склад кафедр та характеристика професорсько-викладацького складу
Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
у 2015 навчальному році (станом на 01.10.2015 р.)

У період після подання звіту 2-3 нк якісний кадровий склад покращився:
прийнято на роботу 1 доктора економічних наук, професора, 1 кандидата
технічних наук, захищено викладачами УТЕІ КНТЕУ 2 дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидат економічних наук.
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Загальне керівництво 6 кафедрами на постійній основі здійснюють 4
доктори наук, професори, 2 – кандидати наук, доценти.
До читання нормативних курсів та спеціальних дисциплін залучаються
також

досвідчені спеціалісти-практики у галузі

економіки, новітніх

комп’ютерних технологій, права та міжнародних відносин.
Значна

увага

приділяється

підвищенню

кваліфікації

науково-

педагогічних кадрів. Так, протягом 2015 року захищено 5 кандидатських
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2
викладачами подано до захисту дисертаційні дослідження на присудження
наукового ступеня кандидата наук у галузі економіки. Частина науковопедагогічних працівників працюють над темами докторських, кандидатських
дисертацій, зокрема, 1 – як докторант з кафедри бухгалтерського обліку, 1 – як
докторант з кафедри фінансів, 8 – як пошукувачі з відповідних кафедр: фінансів,
бухгалтерського обліку, менеджменту, туристичного та готельно-ресторанного
бізнесу; товарознавства та комерційної діяльності та кафедри природничогуманітарних та інформаційних дисциплін.
Протягом 2015 року 31 викладач пройшли стажування або навчання на
курсах підвищення кваліфікації.
Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу
У розпорядженні УТЕІ КНТЕУ станом на початок 2015 р. —
навчальний корпус площею 1931,4 м2. Відповідно до наказу КНТЕУ від
13.03.2015 р. №539 «Про передачу на баланс Ужгородському торговельноекономічному інституту КНТЕУ будівель Ужгородського вищого комерційного
училища КНТЕУ» здійснено передачу на баланс УТЕІ КНТЕУ будівель загальною
площею 4962,6 м2.. Таким чином площі власні складають 6894,0 м2..
Будівлі

навчальних

корпусів

знаходяться

у

належному

стані,

відповідають санітарно-технічним і протипожежним вимогам. Згідно з
розробленим „Перспективним планом розвитку матеріально-технічної бази
навчального процесу на 2012-2016 рр.”, розробленого у відповідності до
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діючих нормативно-правових вимог в Інституті поетапно формуються
навчальні площі, які закріплюються за кафедрами та факультетами.
Для ефективного проведення навчально-виховного процесу та науководослідної роботи в Інституті задіяно: лекційні аудиторії, навчальнометодичні кабінети, навчальні лабораторії, конференц-зала, які облаштовано
мультимедійними засобами з програмним забезпеченням для проведення
навчальних занять. Аудиторії і лабораторії обладнані необхідним інвентарем,
відповідають нормативним вимогам.
Крім того, Ужгородський торговельно-економічний коледж КНТУ
згідно з Угодою про співпрацю від 02.09.2013 №5-13, Додатковий договір №
02 та 03 до Угоди про співпрацю від 02.09.2013 р. від 01.09.2014 р.
забезпечує надання навчальних приміщень за адресою вул. Капітульна, 1/3 та
Православна набережна, 20 (корпус №2) загальною площею 1740 м2.
Службові

приміщення

та

приміщення

для

науково-педагогічних

працівників телефонізовані, обладнані необхідним інвентарем та технічним
устаткуванням,

відповідають

санітарним

та

протипожежним

вимогам

експлуатації. Кафедри забезпечені комп’ютерною та офісною технікою.
Належна увага приділяється також питанням формування основних

джерел інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, діяльності
адміністрації,

науково-педагогічних

працівників,

студентів,

абітурієнтів,

основою яких є бібліотека із сформованими фондами на паперових та
електронних носіях. Бібліотечні фонди навчальної, наукової та художньої
літератури нараховують близько
бібліотечних

фондів

дозволило

21 123 екз. Поетапне формування
забезпечити

студентів

підручниками,

навчальними посібниками у відповідності до діючих нормативних вимог.
Сформовані фонди фахових періодичних видань за визначеними каталогами
передплати. Щорічно у ВНЗ здійснюється передплата фахових періодичних
видань з усіх ліцензованих напрямів та спеціальностей.
В УТЕІ КНТЕУ належна увага приділяється питанням формування
основних джерел інформатизації як навчально-виховного процесу, так і
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діяльності адміністрації, науково-педагогічних працівників, студентів, яка
визначається такими основними напрямами:
 забезпечення

ВНЗ,

кафедр,

структурних

підрозділів

сучасною

комп’ютерною технікою і засобами мультимедіа;
 придбання ліцензованих програмних продуктів для навчальних дисциплін
соціально-гуманітарного циклу, фундаментальної та фахової підготовки,
розробка програмного забезпечення до кожної з навчальних дисциплін;
 реалізація сучасних технологій навчання з використанням Державної
програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці»;
 створення комп’ютерної мережі вищої освіти з використанням технологій
Internet;
 створення бази даних державних стандартів вищої освіти;
 створення бази даних науково-дослідних і науково-методичних робіт у
галузі вищої освіти;
 впровадження автоматизованої системи прогнозування якості вищої
освіти.
У навчальному процесі широко використовуються технічні засоби
навчання, в тому числі: 118 комп’ютерів, 6 мультимедійних проекторів,
ноутбуки, цифрові відеокамери, LCD-телевізори з USB-портами та VGAвходами, а також широкий асортимент оргтехніки (принтери, сканери,
проектори, аудіосистеми, телевізори, копіювальні апарати, багатофункціональні
пристрої HP Laser Jet M1005 MFP, тощо). Важливе місце в інформатизації
навчального процесу займають програмні продукти фірми «1 С»: «1 С:
Підприємство 7.7»; «1 С: Бухгалтерія 7.7»; «1 С: Зарплата і кадри»; «1 С:
Торгівля і склад». У достатній мірі використовуються прикладні засоби
комп’ютерного навчання.
Для науково-дослідної діяльності задіяно 1 термостат повітряний, 1
термостат

рідинний,

ДСД-відеокамеру

«х55520», мультиметр М-3510А.

для

мікроскокопа,

мікроскоп
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Для створення сучасних лабораторій з новітнім технічним обладнанням
для напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія”, спеціальності
8.05170113 „Технології

в ресторанному господарстві”

Закарпатською

обласною радою виділено 150 тисяч гривень, які поступово освоюються для
вищенаведених цілей.
Інститут підключено до мережі Internet, працює вузол електронної
пошти.
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.
Науково-дослідна діяльність
Науково-дослідна,
співробітництво

в

науково-технічна

Ужгородському

діяльність

і

міжнародне

торговельно-економічному

інституті

КНТЕУ, забезпечується науково-методичною радою, кафедрами, науковометодичною комісією УТЕІ КНТЕУ, науково-педагогічними працівниками та
студентами і здійснюється у відповідності до визначеної комплексної теми
наукового дослідження „Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку
України в умовах глобалізації: стан економіки і фінансової сфери, ринкові
перспективи, транскордонне співробітництво”, яка затверджена вченою радою
інституту і відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в
Україні.
Наукова робота та науково-технічна діяльність УТЕІ КНТЕУ є
невід’ємними складовими освітньої діяльності. Наукова та науково-технічна
діяльність в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ
здійснюється відповідно до Законів України „Про вищу освіту”, „Про наукову
та науково-технічну діяльність”, „Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки”, „Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності
у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації”. Науковою роботою
в університеті охоплено 100% штатних науково-педагогічних працівників, 20,0%
студентів.
Науково-дослідна робота планується як на рівні інституту, так і на
кафедральному. Тематичне планування наукових досліджень зосереджене на
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кафедрах. Станом на сьогодні в УТЕІ КНТЕУ виконуються: 6 комплексних
(колективних), 58 індивідуальних наукових досліджень. Співвідношення обсягів
фундаментальних і прикладних досліджень побудовані оптимально з урахуванням
специфіки і профілю УТЕІ КНТЕУ.
Загалом наукові дослідження ведуть 83 науково-педагогічних працівників,
з них – 58 штатних працівників (69,9%), серед яких: 4 особи (6,9%) – доктори
наук, професори, 32 особи – кандидати наук, доценти (55,2%).
Виходячи з визначеної комплексної теми наукового дослідження
визначені основні напрями наукових досліджень кафедр:
І. Фінансово-кредитна діяльність: стан, проблеми та перспективи
розвитку
Відповідальні: 1.1. Науково-педагогічні працівники кафедри фінансів
(комплексна тема «Фінансово-економічні особливості розвитку регіону у
системі відносин транскордонного співробітництва»). Наукові керівники:
Брітченко І.Г. – доктор економічних наук, професор, Гаврилко П.П. –
кандидат економічних

наук, професор, завідувач кафедри

фінансів;

Сусіденко В.Т. – доктор економічних наук, професор.
ІІ. Проблеми і перспективи обліку, аудиту в умовах глобалізації
економіки.
Відповідальні:
2.1.
Науково-педагогічні
працівники
кафедри
бухгалтерського

обліку

(комплексна

тема

«Удосконалення

процесу

організації та ведення бухгалтерського обліку та аудиту на підприємствах
Закарпатської області»). Наукові керівники: Підлипна Р.П. – кандидат
економічних наук, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю, завідувач
кафедри бухгалтерського обліку; Ценклер Н.І. – кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту.
ІІІ. Формування та удосконалення механізмів управління якістю та
підвищення

конкурентоспроможності

товарів

вітчизняного

виробництва
Відповідальні

3.1.:

Науково-педагогічні

працівники

кафедри

товарознавства та комерційної діяльності (комплексна тема «Організаційно-
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економічні

та

товарознавчі

засади

управління

розвитком

і

конкурентоспроможністю вітчизняних товарів та виробництв в умовах ринкової
економіки». Наукові керівники: Лакатош І.М. – кандидат економічних наук,
доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності, Шевчук Ярослав
Васильович – доктор економічних наук, завідувач кафедри товарознавства та
комерційної діяльності; Павліш Л.О. – кандидат технічних наук, Черничко
С.Ф. – кандидат економічних наук, доцент.
ІV. Концептуальні основи управління туристичною діяльністю та
готельно-ресторанним бізнесом:
Відповідальні: науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту,
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (комплексна тема «Шляхи
підвищення ефективності управління сферою туризму у Закарпатській
області»). Наукові керівники: Лендєл М.А. – доктор економічних наук,
професор, зав. кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного
бізнесу; Кляп М. П. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри
товарознавства та комерційної діяльності, Черленяк І.І. доктор наук з
державного управління, Бойко М.Г. – доктор економічних наук, професор.
V. Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.
Відповідальні: науково-педагогічні працівники кафедри природничогуманітарних та інформаційних дисциплін (комплексна тема «Інновації як
складова активізації навчально-пізнавальної діяльності»). Наукові керівники:
Бандурин Ю.А. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри
товарознавства та комерційної діяльності
дослідження сировини

(курс

фізики

та матеріалів), Бабинець М.М.

та

методів

– кандидат

педагогічних наук.
VІ. Інновації у харчовій галузі. Оздоровчі харчові продукти як
основний об’єкт інновацій.
Відповідальні: науково-педагогічні працівники кафедри технології і
організації ресторанного господарства (Комплексна тема «Створення
новітніх технологій комплексного перероблення сільськогосподарської
сировини на оздоровчі продукти масового вжитку»). Наукові керівники:
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Сабадош Г.О. – кандидат технічних наук, Власенко І.Г. доктор медичних
наук, професор, Гніцевич В.А., доктор технічних наук, професор; Шпирко
Г.М. – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник).
Індивідуальна наукова діяльність науково-педагогічних працівників
головним чином пов’язана з написанням дисертацій, наукових статей,
монографій, навчальних посібників, а також дослідженнями, винаходами.
Щорічно формується та затверджується тематичний план виконання
наукових розробок. За результатами його виконання науково-педагогічними
працівниками протягом звітного періоду опубліковано 26 наукових та
науково-методичних праць загальним обсягом – 163,62 д.а, видано
монографій (наукових видань) – 9 (83,84 д.а.); навчальних посібників – 5
(57,23 д.а.), з них з грифом МОНУ – 1 (18,5 д.а.), методичних рекомендацій –
10 (20,05 д.а.), 2 практикуми (2,6 д.а.), опорний конспект лекцій – 1 (1,5 д.а.).
Опубліковано наукових статей – 138 (48,99 д.а.), з них – 59 (20,44 д.а.) у
фахових наукових виданнях, 26 (10,8 д.а.) – у зарубіжних; тез конференцій –
62 (14,21 д.а.). (табл. 7, 7а). 2 наукові публікації (0,53 д.а.) видані у виданнях,
які входять до міжнародних наукометричних баз даних.
За звітний період науково-педагогічні працівники УТЕІ КНТЕУ
отримали 5 патентів на винахід:
Патент України на корисну модель №109612 «Спосіб визначення часу
термічної обробки коренеплодів до кулінарної готовності» (Опубл. Бюл. № 17
від 10.09.2015 р. МПК G 01 N 33/02 (2006. 01));
Патент України на корисну модель №99358 «Пристрій для перенесення
зразку матеріалу» МПК GO1N 25/20 (Опубл. Бюл. № 10 від 25.05.2015 р. МПК
G 01 N 25/20 (2006.01));
Патент України на корисну модель №98478 «Спосіб визначення густини
матеріалу» GO1N 9/00 Опубл. Бюл. № 8 від 27.04.2015 р. МПК (2015.01) G 01
N 9/00;
Патент України на кор. мод. «Натуральна порційна страва з смаженого
м’яса «Медальйон Гуцульський» (Бюл.№19 від 12.10.2015р. МПК A23L 1/31);
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Патент на корисну модель «Спосіб регенерації відходів, які містять
тіогалат талію» Бюл. № 10 від 25.09.2015 р. МПК C01/ G 31/00 (табл. 3в).
У 2015 році в УТЕІ КНТЕУ кафедрами: товарознавства та комерційної
діяльності, а також природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін
виконувалася науково-дослідна робота за темою «Дослідження динаміки
термодинамічних характеристик харчових жирів» (вик. доц. Бандурин Ю.А.,
доц. Шпирко Г.М., доц. Павліш Л.О.). До вказаної діяльності залучені
студенти 3 та 4 курсів напрямів: 6.030510 «Товарознавство і торговельне
підприємництво», 6.051701 „Харчові технології та інженерія”. За результатами
дослідження, а саме: отриманими внаслідок вимірювань теплоємності
рафінованих та нерафінованих олій ТМ «Чумак», «Олейна», «Повна чаша»
опубліковані статті у наукових виданнях.
Кафедрою товарознавства та комерційної діяльності виконувалася тема:
«Організаційно-економічні та товарознавчі засади управління розвитком
конкурентоспроможності товарів, виробництв та послуг в умовах ринкової
економіки». В процесі дослідження здійснено:
- аналіз ринку молока, кухонної солі, меблів, косметичних засобів,
туристичних послуг;
- вивчено можливості використання екстрактів меліси лікарської у
виробництві харчових продуктів.
- (вик.: доц., к.т.н. Павліш Л.О. (кер.), доц., к.е.н. Лакатош І.М., доц.,
к.е.н. Черничко С.Ф., к.е.н. Василиха Н.В., ст. викл. Сімех К.Ю., викл. Данило
С.І. та студенти 2, 3 курсів).
За результатами вимірювань викладачами

підготовлені наукові

публікації та виступи на конференціях, підготовлено проект підручника.
Результати

науково-дослідної

діяльності

науково-педагогічних

працівників УТЕІ КНТЕУ впроваджуються у навчальний процес.
Так,
складових

результати

дослідження

туристичного

потенціалу

за

темою

області»

«Методика оцінювання
(к.е.н.

Василиха

Н.В.)

використовуються у навчальному процесі при підготовці фахівців напрямів
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» та 6.030601
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«Менеджмент»

в

Ужгородському

торговельно-економічному

інституті

КНТЕУ, а також Департаментом житлово-комунального господарства,
будівництва та інфраструктури Закарпатської облдержадміністрації.
Результати

дослідження

«Управління

інноваційним

розвитком

промисловості в умовах недосконалої конкуренції» Колодійчука А.В.
впроваджуються у навчальний процес при підготовці фахівців напряму
6.030601 «Менеджмент» та 6.051701 „Харчові технології та інженерія”, а також
використано при розробці Пропозицій до проекту акта КМУ про внесення
змін до розпорядження КМУ №1206-р від 16.11.2011 з урахуванням
продовження до 2015 р. та при підготовці програми розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області на 2010-2015 рр., а також Головним
управлінням

з

питань

європейської

інтеграції,

зовнішньоекономічних

зав’язків та туризму Закарпатської ОДА. За результатами дослідження видано
монографію «Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при
врахуванні умов недосконалої конкуренції» та низку статей, у т.ч. фахових
виданнях.
Матеріали

дослідження

«Організаційно-економічне

забезпечення

розвитку транспортного комплексу України» ст. викл., к.е.н. Чобаль Л.Ю.
впроваджує у навчальний процес напрямів: 6.030601 «Менеджмент», 6.030510
«Товарознавство і торговельне підприємництво», а також Департаментом
економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості.
Результати дослідження «Особливості розвитку сільських територій
прикордонного регіону ст. викл., к.е.н. Морська Т.В. використовує у
навчальному процесі напрямів 6.030601 «Менеджмент», 6.030508 «Фінанси»,
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», а також Головним
управлінням економіки Закарпатської ОДА.
Створено та впроваджено метод теорії «Дослідження динаміки
термодинамічних характеристик харчових жирів».
Подано 9 заявки на винахід, з яких отримано 5 позитивних рішень,
отримано 5 патентів на корисні моделі
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Протягом 2015 р. викладачі та студенти приймали участь у 69 науковопрактичних конференціях, з яких 56 міжнародні, 10 всеукраїнських, 1
міжвузівська та 1 вузівська, в «круглих столах». В них взяло участь 39
науково-педагогічних працівників УТЕІ КНТЕУ та 45 студентів. Серед них –
36 осіб взяли участь у міжнародних конференціях, 3 – у всеукраїнських, 48 у
вузівських. За результатами виступів на конференціях опубліковані 61 статті
та тези у матеріалах конференцій та та 62 тези подано до формування
матеріалів студентської конференції.
Студенти УТЕІ КНТЕУ брали участь у 3-х міжнародних фестивалях:
Міжнародному

студентському

фестивалі

«КАРПАТИ-ФЕСТ-2014».

м.

Ужгород. Листопад 2014 р. «Карпати-фест», за результатами якого отримали
срібну медаль, ХVII Міжнародному фестивалі телерадіопрограм для
національних меншин «Мій рідний край», в рамках якого проводився
конкурс «Етно казанок», с. Кам’яниця, Ужгородський р-н. 10 вересня 2015р.,
з отриманням за результатами Диплому ІІІ ступеня, I міжнародному
кулінарному

фестивалі

«BESTCookFEST»-2015,

всеукраїнському

кулінарному конкурсі «Фестиваль українських регіональних кухонь», м.
Київ, за результатами якого отримали срібну медаль, конкурсах та виставках.
Викладачами УТЕІ КНТЕУ розроблено та подано на розгляд проект
гранту «Cultural Heritage at the Danube tributaries» (Україна-БолгаріяСловенія-Румунія).
Незважаючи на те, що в УТЕІ КНТЕУ поки що навчається лише 455
студенти денної та 794 студенти заочної форм навчання освітньокваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр проте в УТЕІ КНТЕУ
здійснюється цілеспрямована робота по залученню їх до наукової роботи.
Протягом 2015 року студенти брали участь у наукових студентських
конференціях та «круглих столах»: 4 студенти виступили з доповідями на
міжнародних науково-практичних конференціях, 3 – на всеукраїнських
наукових конференціях, 1 взяв участь у всеукраїнському «круглому столі» 3
приймали участь у конкурсі наукових робіт в НУХТ, з отриманням
відповідних дипломів, 1 студентка є учасником наукового дослідження в
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оформленні винаходу. Кращі матеріали наукових досліджень студентів
подаються до друку у виданнях. У листопаді 2015 р. проведено ІІ студентську
науково-практичну конференцію «Економіка, фінанси та менеджмент: проблеми
та шляхи розвитку», за результатами якої подано до друку науковий збірник, з 53
публікаціями студентів.
11 грудня 2015 р. студенти 2 курсу Бетлянин О.Є. та 3 курсу Митро
Н.В. напряму «Менеджмент» прийняли участь у 2 турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт «Майбутнє туристичної галузі», за
результатами якого студент Бетлянин О. виборов 2-е місце серед кращих
робіт («Міні-скульптури міста над Ужем» (наук. кер. к.е.н. Домище –
Медяник А.М.) з присудженням іменної стипендії від туристичної компанії
«TravelProfessionalGroup», яка оплачуватиметься протягом календарного
року.
Індивідуальна проблематика, головним чином, пов’язана з написанням
дисертацій,

монографій,

методичних

розробок.

навчальних
До

кожної

посібників,
навчальної

наукових

дисципліни

статей,
науково-

педагогічними працівниками забезпечено розробку і випуск навчальнометодичних комплексів або методичних рекомендацій по вивченню
навчального курсу.
Протягом року викладач кафедри технології і організації ресторанного
господарства Колодійчук А.В. захистив дисертацію у спеціалізованій раді
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» з присудженням наукового
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.03 «Економіка
та управління національним господарством». У квітні 2015 р. 2 викладачів
захистили дисертації з присудженням наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальністю: 08.00.03 «Економіка та управління
національним

господарством»:

Василиха

Н.В.

викладач

кафедри

товарознавства та комерційної діяльності (спеціалізована рада ЦССТУ
«Львівська комерційна академія»), Чобаль Л.Ю. – викладач кафедри
менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (спеціалізована
рада ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). У червні 2015 р.
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викладач

кафедри

присудженням

фінансів

наукового

Морська

ступеня

Т.В.

захистила

кандидата

дисертацію

економічних

наук

з
зі

спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
(спеціалізована рада Мукачівського державного університету). У грудні ст.
викладач кафедри фінансів Смочко В.Ю. захистила дисертацію на здобуття
вченого ступеня кандидат економічних наук в ПВНЗ «Львівський
університет бізнесу та права» зі спеціальності 08.00.07. «Демографія,
економіка праці, соціальна економіка і політика».
Протягом 2015 р. 2 науково-педагогічних працівників отримали вчене
звання «доцент»: 1 – доцент кафедри фінансів, 1 – кафедри природничогуманітарних та інформаційних дисциплін.
Загалом, наукова робота здійснюється у тісній співпраці з науковцями
провідних вищих навчальних закладів, науково-дослідних центрів України –
Київського

національного

торговельно-економічного

університету,

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського
національного університету імені Івана Франка, Національного економічного
університету імені В. Гетьмана, Одеською національною академією харчових
технологій,

Ужгородського

національного

університету,

Інститутом

регіональних досліджень НАН України та ін.
Міжнародні зв’язки
Міжнародне співробітництво виступає важливим напрямом діяльності
колективу Інституту і здійснюється за різними напрямами, серед яких
домінуючими є участь науково-педагогічних працівників та студентів у
міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах; організація
виконання спільних наукових проектів у галузі економіки та торгівлі,
харчових технологій, менеджменту; обмін студентами, аспірантами і
викладачами; забезпечення навчання та стажування науково-педагогічних
працівників, студентів у ВНЗ, із якими укладено угоди про співпрацю, і в
рамках виконання міжнародних програм.

25

Розвиток науково-дослідної діяльності здійснюється у таких формах:
вивчення та поширення досвіду та знань шляхом запрошення іноземних
фахівців, а також набуття досвіду у вищих навчальних закладах Словаччини,
Угорщини, Румунії, Болгарії науково-педагогічними працівниками УТЕІ
КНТЕУ. Укладено договори про співпрацю з:
- факультетом менеджменту Пряшівського університету (Словаччина),
- сільськогосподарським університетом в м. Нітра (Словаччина);
- науково-дослідним інститутом фітотерапії;
- Ужгородським науково-технологічним центром матеріалів оптичних
носіїв інформації ІПРІ НАН України;
- національним природним парком «Синевир»;
- Карпатським біосферним заповідником.
У 2015 році укладено договір про співпрацю з Західним університетом
«Vasile Goldis» в м. Арад, Румунія
Науково-педагогічні працівники відповідно до підписаних угод мають
змогу публікувати результати своїх досліджень у фахових зарубіжних
виданнях, а студенти брати участь у різноманітних конкурсах з фахової
майстерності та фестивалях.
Національне виховання студентів
Виховання студентів у вищому навчальному закладі є невід’ємною
частиною системи освіти. Виховна робота і УТЕІ КНТЕУ здійснюється згідно
положеннями Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України
«Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового
способу життя громадян» від 27.04.99 №456/99., «Про свободу совісті та релігійні
організації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні», Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті,
Концепції національно-громадянського виховання студентської молоді, Концепції
національно-патріотичного виховання молоді, Концепції наукової, науковотехнічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України, Методичних
рекомендацій Міністерства освіти України від 3.08.1998 року №1/9-303 щодо
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планування виховної роботи зі студентами у вищих закладах освіти III-IV рівнів
акредитації та Методичних рекомендацій Міністерства освіти України №1/11-61
«Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти». На
основі

вищеназваних

документів

розроблені

Концепція

національно-

громадянського виховання студентів навчального центру, плани виховної роботи
зі студентами на кожен навчальний рік.
Аналізуючи організацію виховної роботи із студентами за 2015 рік, слід
відзначити, що пріоритетними напрями виховної роботи були: професійна
підготовка студентів, наукова діяльність, правове, патріотичне, художньоестетичне, моральне, трудове та екологічне виховання.
За звітній період студрадою за підтримки адміністрації проведено такі
заходи:
 День знань;
 урочисте посвячення першокурсників у студенти;
 паломницькі поїздки до монастирів, архітектурних пам’яток Закарпаття,
України;
 акції милосердя в підтримку дітей-сиріт, дітей-інвалідів, вихованців
інтернатних установ приурочених Дню святого Миколая Чудотворця,
різдвяним, пасхальним, новорічним святам;
 зустрічі з провідними вченими економістами, фінансистами;
 годин спілкування з питань духовності особистості;
 тематичні бесіди, конкурси;
 урочистості, присвячених пам’ятним датам;
 тижнів профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах м. Ужгорода;
 відзначено Шевченківські дні, проведено Свято мови;
 відзначено День довкілля;
 заходи з нагоди відзначення Дня Перемоги;
 дні відкритих дверей для випускників шкіл (травень);
 концертні програми;
 святкові урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам;
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 День здоров’я та спартакіада;
 відзначено Міжнародний день студента;
 профорієнтаційні заходи з презентацією УТЕІ КНТЕУ на ярмарках
професій та загальноосвітніх школах Закарпатської області;
 фестивалі.
Куратори груп проводили у студентських групах виховні години, зустрічі,
туристичні поїздки тощо.
Систематично працюють спортивні студентські гуртки, КВК «Кевін».
Протягом року команди студентів брали участь у 2-х благодійних турнірах
«IBelieve in U» з міні-футболу, на яких вибороли 1 місце. У всеукраїнському
дні здоров’я, міській легкоатлетичній естафеті серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації (1 місце), обласній універсіаді з легкоатлетичного кросу в м.
Мукачево (1 місце), обласній універсіаді з футболу в м. Ужгород (1 місце),
обласні йуніверсіаді з волейболу серед юнаків в м. Ужгород (2 місце), у
спортивно-масових заходах до дня спорту, дня здоров’я та ін.
Фінансово-господарська діяльність
Відповідно

до

чинного

законодавства,

основними

завданнями

інституту є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна
діяльність. Тому фінансове, матеріально-технічне та адміністративногосподарське забезпечення діяльності інституту спрямовані на організацію та
виконання його основних завдань, а також на соціальний захист членів
колективу, створення належних умов праці та відпочинку всіх категорій
працівників та осіб, що навчаються.
Ведення бухгалтерського обліку в УТЕІ КНТЕУ здійснюється у
відповідності до нормативно-правових актів.
Для

здійснення

фінансово-господарської

діяльності

Інституту,

направленої на забезпечення навчального процесу і наукової роботи,
складається єдиний кошторис доходів і видатків у встановленому порядку.
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Дохідна частина бюджету УТЕІ КНТЕУ формується за рахунок коштів, які
надійшли як оплата за навчання на контрактній основі.
Посадові оклади працівників визначені згідно з Постановами Кабінету
Міністрів України і наказів Міністерства освіти і науки України. Доплати та
надбавки обов’язкового характеру встановлені працівникам інституту в
розмірах відповідно до наказів Міністерства освіти і науки та в межах фонду
заробітної плати, затвердженого
Преміювання

працівників

в кошторисах

проводиться

згідно

доходів і
з

видатків.

розробленими

та

затвердженими показниками за виконання робочих завдань в межах фонду
заробітної плати, затвердженого кошторису та Колективного договору.
Державна стипендія призначається і виплачується в межах встановлених
лімітів стипендіального фонду у відповідності з Постановами КМУ.
Заборгованості з виплати заробітної плати і стипендії інститут не має.
За рахунок коштів спеціального фонду Інститут утримує частково
професорсько-викладацький

склад,

адміністративно-обслуговуючий

персонал, підтримує в належному санітарному стані навчальний корпус,
територію, що йому належать.
У 2015 році за рахунок цих джерел фінансування:
- поточний ремонт приміщень Інституту на суму 740,0 грн.;
- поповнено бібліотечний фонд на суму 41,4 грн.
Здійснивши аналіз результатів роботи за 2015 р. виявлено позитивні
тенденції наповнюваності дохідної частини бюджету спеціального фонду у
порівнянні з попереднім роком
Роки Надходження
Заг.
Спец.
фонд фонд

Загальний фонд

Всього у т.ч.
зар.
плата
2014 2956,5 4671,6 2505,5 1083,6
2015 3507,6 5436,4 3511,1 1305,9

у т.ч.
стипен
дії
1385,4
1632,9

Видатки

Спеціальний фонд

у т.ч.
Всього у т.ч.
комун.
зар.
послуги
плата
36,5
4323,2 2901,3
71,4
6337,6 3266,1

поточні кому
видатки нальні
видатки
4266,2 53,7
698,4
49,7

придбан
ня осн.
капіталу
57,0
1113,5

Фінансово-господарська діяльність УТЕІ КНТЕУ здійснюється у
відповідності до положень Статуту КНТЕУ, Положення про Ужгородський
торговельно-економічний

інститут

КНТЕУ

та

згідно

з

чинним
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законодавством. Станом на 01 листопада 2015 р. в інституті проведена
інвентаризація

основних

засобів,

нематеріальних

активів,

товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документації, результати якої
викладені у відповідних документах.
Стан розвитку соціально-побутової сфери
В УТЕІ КНТЕУ створено сприятливі умови для роботи професорськовикладацького складу, адміністрації, а також навчання та проживання
студентів.
Керівництво

ВНЗ приділяє особливу увагу питанню розвитку

соціальної сфери. Між адміністрацією і працівниками укладено колективний
договір, в якому передбачено зобов’язання адміністрації університету щодо
забезпечення належних умов праці і відпочинку та інших соціальних
програм.
Співробітникам і студентам створені необхідні санітарно-гігієнічні
умови, в навчальних приміщеннях підтримується належний температурний
режим та санітарний стан, умови роботи.
Належну увагу адміністрація приділяє організації повноцінного та
раціонального харчування студентів. Малозабезпечені студенти та студенти з
числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримують
щомісячну допомогу на харчування.
Комунально-побутові послуги, що надаються студентам у гуртожитку,
відповідають їх потребам. Опалювальна система переведена в режим
автономних газових котлів.
В УТЕІ КНТЕУ систематично проводиться робота щодо профілактики
захворювань та оздоровлення студентів. Створено спеціальні групи з
фізичного виховання за медичними показаннями. Однак, необхідно
здійснити комплекс заходів щодо створення медичного кабінету в Інституті.
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Рівень забезпечення управління діяльністю навчального закладу
Свою діяльність Ужгородський торговельно-економічний інститут
КНТЕУ планує відповідно до Концепції розвитку, яка визначає мету
діяльності, її доцільність і соціально-економічну значимість, потребу в
відповідних спеціальностях, форми і методи діяльності, нормативну базу,
соціальні гарантії досягнення мети, систему якісної праці науковопедагогічних працівників і студентів.
Щорічно розробляється план роботи ВНЗ, який окреслює основні
напрями розвитку, затверджується на Вченій раді Інституту.
Планування носить системний характер.
Керівництвом розроблено основні положення про кожний структурний
підрозділ, в яких визначені його структура, мета та завдання, функціональні
обов’язки керівників та працівників. Кожний структурний підрозділ планує
свою діяльність відповідно до плану роботи ВНЗ і забезпечує виконання
завдань розвитку навчального закладу, передбачених концепцією.
Результати роботи узагальнюються і аналізуються на засіданнях
адміністрації, Вченої ради інституту, засіданнях кафедр.
Листи, розпорядження і накази ректора КНТУ, його проректорів,
розпорядження і накази директора УТЕІ КНТЕУ, його заступників своєчасно
доводяться

до

професорсько-викладацького

складу.

Контроль

за

їх

виконанням здійснюється постійно через керівників структурних підрозділів,
і зокрема – адміністрації. За звітний період робота Вченої ради була
спрямована на вирішення питань, пов’язаних з основними напрямами
діяльності інституту. У ході планових засідань було розглянуто низку
важливих питань життєдіяльності ВНЗ:
1. З навчальної роботи:
- ухвалення навчальних програм та планів;
- аналіз підсумків вступної кампанії та заходи щодо її подальшого
вдосконалення;
- розгляд результатів екзаменаційних сесій;
- організація виконання дипломних робіт;
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- аналіз показників працевлаштування випускників інституту.
2. З науково-методичної роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів:
- затвердження основних напрямів науково-дослідної роботи на 2015 рік;
- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- аналіз стану підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів;
- звіт про результати роботи Науково-методичної ради університету та
рекомендації щодо її вдосконалення;
- розгляд конкурсних справ на посади науково-педагогічних працівників
кафедр;
- аналіз динаміки якісного та кількісного складу викладачів та надання
рекомендацій щодо переукладення строкових трудових договорів.
3. З наукової роботи:
- про науково-дослідну роботу студента;
- наукова діяльність НПП;
- міжнародне співробітництво у сфері освіти і науки УТЕІ КНТЕУ.
4. З виховної роботи:
- ухвалення звітів органу студентського самоврядування у популяризації
інституту;
- роль студентського самоврядування в організації національно-патріотичного
виховання;
5. Про матеріально-технічне забезпечення:
- звіти про підготовку матеріально-технічної бази до роботи у зимовий період;
- затвердження обсягів ремонтних робіт;
- аналіз фінансової діяльності та затвердження кошторису інституту;
- пропозиції щодо внесення змін та затвердження Колективного договору.
Завдання УТЕІ КНТЕУ на 2016 рік
Складна економічна ситуація в державі створює проблеми для
забезпечення

матеріально-технічної

та

адміністративно-господарської

діяльності Інституту. Подорожчання вартості товарів та послуг, зменшення
купівельної спроможності громадян вплине на зменшення контингенту
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студентів-контрактників і негативно вплинуть на конкурентоспроможність
Інституту загалом. Тому пріоритетними завданнями на 2016 р. стануть:
1. Пошук і використання додаткових джерел фінансування.
2. Суворе дотримання режиму економії енерго- та теплоносіїв.
3. Забезпечення соціального захисту працівників Інституту та студентів.
4. Проведення ремонтних робіт у переданому на баланс Інституту корпусі
Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ.
5. Акредитація 3 напрямів підготовки (спеціальностей) за освітнім ступенем
бакалавр.
6. Ліцензування 4 спеціальностей за освітнім ступенем магістр.
7. Відкриття (ліцензування) нових напрямів підготовки.
8. Підвищення рівня викладання, у т.ч. шляхом поєднання навчання з
науковими дослідженнями.
9. Перехід до підготовки фахівців із повною вищою освітою винятково за
освітнім ступенем магістр.
10. Продовження

процесу

оновлення

та

поповнення

бази

даних

з

електронними тестовими завданнями з усіх навчальних дисциплін.
11. Передбачити часткове фінансування науково-дослідної роботи за рахунок
спеціального фонду інституту.
12. Підготувати та створити 2 наукові лабораторії з урахуванням специфіки
напрямів підготовки (спеціальностей) та кафедр.
13. Поліпшення

якості

професорсько-викладацького

складу

кафедр.

Домогтись, щоб фахова підготовка викладачів відповідала профілю
навчальних дисциплін, які вони забезпечують.
14. Продовжити створення мультимедійних навчальних матеріалів у вигляді
електронних конспектів, лекцій-презентацій, віртуальних лабораторних
робіт і тренажерів, що використовуються студентами для самостійної
роботи з використанням мультимедійних інтерфейсів.
15. Продовжувати роботу щодо розширення міжнародних зв’язків і науковометодичного співробітництва на рівні кафедр.
16. Здійснення комплексу заходів щодо професійно-орієнтаційної роботи;
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17. Розвиток зв’язків із підприємствами та організаціями, що є потенційними
роботодавцями для випускників інституту.
18. Покращання матеріально-технічної бази шляхом збільшення навчальних
площ та придбання сучасного обладнання для лабораторій.

Директор Ужгородського торговельноекономічного інституту КНТЕУ

П.П. Гаврилко

