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ВСТУП 
 

В умовах фундаментальних соціально-економічних і політичних перетворень, 

становлення національної освітньої системи незалежної України діяльність Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ спрямована на інтеграцію навчання, науки і 

практики з метою підготовки конкурентоспроможного професіонала, створення умов для 

особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного студента, збереження й розвитку 

цінностей національної культури і громадянського суспільства, забезпечення потреб 

суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. 

Пріоритетним напрямом розвитку коледжу є забезпечення якості вищої освіти, 

орієнтація освітніх програм на високі навчальні досягнення студентів усіх спеціальностей 

відповідно до загальноєвропейських вимог на базі органічного поєднання освітньої, наукової 

та інноваційної діяльності, а також шляхом налагодження міжнародних зв’язків та 

впровадження міжнародної діяльності в галузі освіти і науки. 

Стратегічна мета коледжу як структурної одиниці й великої дружньої родини КНТЕУ 

– забезпечення випереджального розвитку освітньої, наукової діяльності для формування 

кожного студента як самостійної і гармонічної особистості та підготовки сучасного 

кваліфікованого фахівця, професіонала. Тому весь навчальний рік адміністрація коледжу 

орієнтує трудовий колектив на досягнення девізу «Виховуємо Патріота – навчаємо 

Спеціаліста!». 

Освітянська діяльність Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ й 

надалі буде спрямована на безперервне підвищення якості освіти і виховання 

відповідального громадянина та патріота України. 

Однією з концептуальних засад побудови освітньої політики Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ є формування наукової культури, підвищення 

творчого потенціалу студента, здатності до дослідницької діяльності, аргументованої 

критичної думки, що у практичній площині реалізується в комплексі регулярних заходів, де 

студенти, викладачі, представники громадськості та всі зацікавлені мають змогу 

запропонувати та обґрунтувати своє бачення щодо актуальних проблем сьогодення. 

Уже сьогодні колеж став науковою платформою для обміну досвідом з усіх напрямків 

роботи та здобутками в навчанні і гуманізації вищої освіти як ціннісно-смислового освоєння 

буття особистості. 

Пряме завдання коледжу – підготовка висококваліфікованих фахівців у тісному 

контакті з галузями-замовниками. Роботодавець надає робоче місце спеціалісту, який володіє 

загальними і спеціальними знаннями, знає не тільки свою спеціальність, а й уміє самостійно 

мислити, має навики дослідницької роботи, вміє використовувати отримані знання під час 

вирішення життєво важливих задач, аналізувати, узагальнювати явища і ситуації, приймати 

креативні, нестандартні рішення. Для задоволення вимог ринку праці Харківський 

торговельно-економічний коледж КНТЕУ, як учасник ринку освітніх послуг, готує 

спеціалістів з урахування заявлених освітніх стандартів.  

Підготовка у коледжі фахівців вищого освітнього ступеня «бакалавра» забезпечується 

збільшенням наукових компонентів у навчальному процесі, що створює передумови для 

формування професійної компетентності студентів, збереження та розвитку їх творчого 

потенціалу, бажання для інтеркультурного діалогу з молоддю Європи і світу. Вже сьогодні 

студенти коледжу мають можливість продовжити навчання у закладах Європи, а викладачі – 

пройти стажування в Ізраїлі, Польщі, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Швейцарії та ін.  

Основними задачами забезпечення успішного та стабільного розвитку Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ є: 

- організація діяльності коледжу в рамках законодавства України, що стосується 

вищої освіти, ліцензійних та акредитаційних умов освітніх послуг, державних стандартів, 

бюджетної та фінансової дисципліни; 

- удосконалення управління якістю вищої освіти й підвищення кваліфікації фахівців; 
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- проходження процедури акредитації спеціальностей 075 Маркетинг, 241 Готельно-

ресторанна справа. 

- удосконалення форм і методів навчально-виховної роботи, орієнтуючись на 

інтеграційні процеси в суспільстві та національну складову світогляду особистості, 

формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, 

утвердження у студентів моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції 

та відповідальності, здорового способу життя, вмінню вільно мислити та 

самоорганізовуватись у сучасних умовах; 

- забезпечення дотримання законності та порядку, охорони здоров’я та соціального 

захисту студентів, створення необхідних умов для реалізації студентами їхніх здібностей і 

талантів, сприяння здоровому способу життя; 

- забезпечення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування; 

- забезпечення професійно-особистісного становлення майбутніх випускників 

коледжу; 

- збереження і розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення належних 

побутових умов; 

- збільшення наукових компонентів у навчальному процесі, що створює передумови 

для формування професійної компетентності студентів, збереження та розвитку їх творчого 

потенціалу; 

- удосконалення практичної підготовки студентів коледжу на вітчизняних та 

закордонних підприємствах, що забезпечує закріплення напрацьованих фахових компетенцій 

на сучасних робочих місцях та підвищує професійну майстерність майбутнього фахівця; 

- впровадження інноваційної системи організації навчального процесу, інформаційних 

та новітніх мобільних технологій навчання, вдосконалення комп’ютеризації освітнього 

процесу; 

- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації 

педагогічних працівників; 

- підготовка та видання змістовних сучасних підручників, навчальних посібників, 

курсів лекцій, словників, довідників, методичних розробок та іншої навчально-методичної 

літератури; 

- забезпечення належного науково-методичного рівня викладання дисциплін у 

повному обсязі відповідно до освітньо-професійних програм відповідної спеціальності; 

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; 

- удосконалення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін, 

навчальних планів усіх спеціальностей; 

- проведення рейтингового оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та 

інноваційних досягнень учасників освітнього процесу; 

- організація участі студентів в роботі наукових гуртків, проведенні олімпіад, круглих 

столів, конференцій, конкурсів професійної майстерності; 

- проведення спеціальних занять, круглих столів для учнів середніх загальноосвітніх 

шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної 

роботи; 

- встановлення та розвиток ефективних комунікацій з провідними навчальними 

закладами Європи і світу та вибудова взаємовигідних відносин з кращими фахівцями в сфері 

економіки, туризму, ресторанного бізнесу та гастрономії; 

- укріплення іміджу навчального закладу на ринку освітніх послуг як інноваційного 

закладу вищої освіти. 

Виходячи з цього, колектив коледжу концентрує спільні зусилля на закріпленні 

позитивних тенденцій, подоланні слабких місць в підготовці конкурентоспроможних 

фахівців з високою професійною культурою та адаптованих до роботи в ринкових умовах 
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шляхом інтеграції навчання і практики, повного і ефективного застосування всіх елементів 

освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх та комп’ютерних технологій. 

Протягом усього 2019/2020 н.р. робота коледжу як закладу вищої освіти буде 

направлена на створення оптимальних умов для успішної і результативної праці всього 

колективу. В своїй роботі коледж керується впровадженням основних положень Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про мову», 

Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти, Постанов Вченої ради, 

наказів та розпоряджень КНТЕУ. 

Перед коледжем як лідером вищої освіти серед коледжів України постають наступні 

першочергові завдання на 2019/2020 н.р.: 

1. Системна робота щодо дотримання Ліцензійних умов провадження освітньо-

професійних програм «молодший бакалавр» і проходження процедури акредитації 

бакалаврів зі спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Маркетинг». 

2. Забезпечення, створення умов і можливостей для якісної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційних рівнів «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», 

освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр» та освітнього ступеня «бакалавр» і 

практичного переходу на навчання студентів усіх спеціальностей за програмами 

бакалаврату. 

3. Стратегічна мета коледжу визначена і залишається на новий навчальний рік, а саме 

забезпечення випереджального розвитку освітньої, наукової діяльності для формування 

кожного студента як самостійної, гармонічної особистості і патріота та підготовки сучасного 

кваліфікованого фахівця, професіонала в системі вищої освіти України. 

4. Створення оптимальних умов для успішної і результативної праці колективу. 

5. Зміцнення кадрового потенціалу, залучення провідних фахових викладачів. 

6. Використання найсучасніших освітніх технологій, інформатизація всіх сфер 

діяльності коледжу та створення відповідної матеріальної бази, яка б сприяла 

модернізаційним освітнім процесам. 

7. Інтеграція до світового освітнього та наукового простору. 

8. Підвищення рівня академічної мобільності здобувачів освіти та науково-

педагогічних працівників. 

9. Підвищення вимог до самого процесу викладання і відповідальності викладачів до 

проведення занять, особливо звернути увагу на індивідуалізацію навчання. 

10. Бізнес-орієнтація освітнього та наукового процесу. 

11. Розвиток міжнародної діяльності з кращими фахівцями в сфері туризму, 

ресторанного бізнесу та гастрономії. 

12. Усі складові освітньої діяльності коледжу направити на формування, 

культивування особистості, яка повинна бути всебічно розвинена, самостійна, патріотична, 

креативна, відповідальна з високою духовною культурою. 
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1. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ 
 

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ: 
 

- організовує діяльність коледжу на рівні державних стандартів якості освіти; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності коледжу, затверджує його 

структуру і штатний розпис; 

- видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками 

освітнього процесу і структурними підрозділами коледжу доручення; 

- відповідає за результати діяльності коледжу перед Міністерством освіти і науки 

України та Київським національним торговельно-економічним університетом; 

- є розпорядником майна і коштів; 

- забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори; 

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 

- визначає функціональні обов'язки працівників; 

- формує контингент осіб, які навчаються у коледжі; 

- відраховує з коледжу та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за 

погодженням з органами студентського самоврядування та Профспілкою працівників та 

студентів ХТЕК КНТЕУ (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених 

цим Законом; 

- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і 

програм навчальних дисциплін; 

- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 

- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших 

працівників; 

- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю коледжу; 

- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, 

первинної організації профспілки працівників і студентів коледжу; 

- сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню 

спортивно-оздоровчої бази коледжу, створює належні умови для занять масовим спортом; 

- спільно з Профспілкою працівників та студентів ХТЕК КНТЕУ подає для 

затвердження Загальними зборами трудового колективу правил внутрішнього розпорядку та 

колективного договору і після затвердження підписує їх; 

- здійснює інші передбачені положенням повноваження. 
 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 
 

- здійснює і контролює організацію навчального процесу; 

- координує розробку та впровадження положень в діяльність коледжу; 

- організовує, керує та контролює навчально-методичну роботу; 

- контролює розробку навчальних планів та їх виконання; 

- координує роботу по встановленню та корегуванню педагогічного навантаження 

викладачів; 

- організовує роботу екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня 

освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійних програм, підведення підсумків 

їхньої роботи; 

- аналізує рівень якості освітніх послуг; 

- контролює роботу з замовлення та отримання дипломів, студентських квитків тощо; 

- контролює роботу оператора Єдиної державної електронної бази з питань освіти; 

- індивідуально працює з викладачами щодо організації навчально-методичної 
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роботи; 

- планує роботу і звітує за навчально-методичну роботу коледжу; 

- координує роботу атестаційної комісії, виконання плану підвищення кваліфікації 

викладачів; 

- контролює стан викладання дисциплін згідно з навчальними програмами та 

робочими навчальними програмами у відповідності до діючих навчальних планів; 

- організовує проведення директорського контролю знань студентів; 

- контролює розробку, підготовку документації до атестації, акредитації та 

ліцензування освітньої діяльності в коледжі; 

- організовує роботу з отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності та 

сертифікатів спеціальностей; 

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- організовує підготовку матеріалів для подання вищим органам, директору, 

Загальним зборам трудового колективу, Педагогічній раді, Методичній раді, 

Адміністративній раді; 

- керує підготовкою звітності та реагування на листи і запитання стосовно освітнього 

процесу; 

- контролює виконання планів випуску молодших спеціалістів та бакалаврів; 

- організовує та контролює наукову роботу викладачів та студентів, її наукове 

забезпечення; 

- вивчає та аналізує реальний стан педагогічного процесу та його результатів, 

оцінювання навчальної діяльності студентів; 

- координує роботу з визначення рейтингу циклових комісій; 

- керує методичною роботою циклових комісій коледжу; 

- контролює роботу відділень, циклових комісій, науково-методичного відділу, 

інформаційно-аналітичного відділу; 

- організовує і контролює виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

- контролює стан навчальних кабінетів і покращення матеріально-технічного 

забезпечення; 

- організовує роботу відбіркової комісії; 

- організовує профорієнтаційну роботу, здійснює комплектування навчальних груп і 

приймає заходи по збереженню контингенту студентів; 

- бере участь у роботі стипендіальної комісії коледжу; 

- організовує і контролює усі види практики на відділеннях; 

- координує роботу викладачів, майстрів виробничого навчання, а також розроблення 

навчально-методичної документації, необхідної для організації практичної підготовки у 

коледжі; 

- забезпечує використання і вдосконалення методів організації практичної підготовки 

і сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних при проведенні 

практичних занять; 

- здійснює контроль за якістю практичної підготовки, об’єктивністю оцінки 

результатів практики, забезпеченням рівня підготовки відповідно вимогам галузевого 

стандарту вищої освіти; 

- забезпечує своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації; 

- здійснює комплектування навчальних груп і приймає заходи по збереженню 

контингенту студентів; 

- бере участь в підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їх кваліфікації і 

професійної майстерності; 

- вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу і управління 

коледжем; 

- вживає заходи щодо оснащення навчальних лабораторій і кабінетів сучасним 
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устаткуванням, наочністю та технічними засобами навчання; 

- організовує та контролює роботу навчальних лабораторій, відділення з підготовки 

робітничих професій, підвищення кваліфікації та вступу до ЗВО України; 

- організовує проведення нарад та конференцій за підсумками різних видів практики, 

аналізує звіти керівників практики. 
 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 
 

- планує, організовує та контролює проведення виховної роботи у коледжі; 

- виконує обов’язки голови комісії з питань запобігання та виявлення корупції; 

- організовує студентське самоврядування у коледжі та гуртожитку; 

- організовує роботу з активом студентів; 

- організовує і координує роботу гуртків, клубів за інтересами, спортивних секцій, 

проведення вихованих годин, круглих столів; 

- організовує методичне керівництво виховним процесом у коледжі, радою 

наставників груп; 

- організовує та контролює спортивно-масову роботу; 

- вирішує соціальні питання, пов’язанні з життям, навчанням та побутом студентів; 

- здійснює комплектування навчальних груп і приймає заходи по збереженню 

контингенту студентів; 

- організовує поселення студентів до гуртожитку;  

- організовує виховну роботу зі студентами-сиротами і студентами пільгових 

категорій, здійснює їх облік; 

- вносить пропозиції щодо призначення наставників навчальних груп, вихователів 

гуртожитку, керівників гуртків; 

- здійснює контроль за роботою бібліотеки; 

- вживає необхідні заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці і 

дотримання вимог з охорони праці під час проведення позааудиторних заходів; 

- організовує медичне обслуговування студентів та контролює його; 

- залучає до співпраці з питань виховного процесу державні установі, громадські та 

молодіжні організації, культурно-освітні заклади; 

- організовує просвітницьку роботу для батьків (осіб, які їх замінюють) студентів; 

- затверджує плани роботи кураторів навчальних груп та контролює їх виконання; 

- організовує проведення в коледжі різноманітних заходів для студентів та 

працівників коледжу; 

- забезпечує участь студентів у проведенні конкурсів, фестивалів, які проводить 

КНТЕУ; 

- координує проведення заходів з підвищення іміджу коледжу, контролює дотримання 

вимог щодо використання фірмового одягу студентами коледжу; 

- бере участь у роботі атестаційної комісії з підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників коледжу; 

- бере участь у роботі стипендіальної комісії коледжу; 

- контролює роботу по наповненню та оновленню інформації на офіційному сайті 

коледжу; 

- відповідає за своєчасне розміщення інформації на сайті коледжу, у засобах масової 

інформації; 

- вживає заходи щодо оснащення навчальних кабінетів і лабораторій сучасним 

устаткуванням, наочністю та технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки і 

навчально-методичного кабінету навчально-методичною, художньою і періодичною 

літературою; 
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- сприяє організації довгострокового співробітництва в освітній діяльності між 

коледжем та навчальними закладами України та закордону, забезпечує привітання їх зі 

святами та визначними подіями; 

- з питань організації виховного процесу та пропаганди здорового способу життя 

співпрацює з управліннями і відділами облдержадміністрації, Шевченківської районної в 

місті Харкові ради, обласними та міськими громадськими та молодіжними організаціями, 

правоохоронними органами, медичними та наркологічними службами; 

- постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну 

культуру; 

- контролює забезпечення своєчасного укладання з організаціями та установами 

договорів на проходження студентами практики та їх працевлаштування; 

- організовує роботу по зв’язку з випускниками коледжу, контролює облік результатів 

працевлаштування випускників коледжу; 

- організовує роботу з розширення міжнародної діяльності коледжу, координує 

укладання договорів про міжнародне співробітництво; 

- організовує та контролює роботу з документального оформлення участі 

представників коледжу у міжнародних заходах; 

- здійснює моніторинг проведення міжнародних конкурсів професійної майстерності; 

- контролює роботу по формуванню команд викладачів та студентів коледжу для 

участі у конкурсах та фестивалях професійної майстерності; 

- контролює створення безпечних і нешкідливих умов виробничого навчання, 

виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення 

виробничого навчання; 

- організовує профілактичну роботу серед студентів з охорони праці під час 

навчально-виробничого процесу. 
 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ: 
 

- організовує та контролює готовність закладу вищої освіти до нового навчального 

року. Забезпечує наявність дозвільних документів; 

- організовує роботу комісії з перевірки готовності коледжу до нового навчального 

року та роботи в осінньо-зимовий період;  

- організовує звітність перед Міністерством освіти і науки України, Департаментом 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та іншими контролюючими 

організаціями; 

- організовує планування та проведення профілактичних робіт інженерно-

комунікаційної мережі; 

- організовує моніторинг стану інженерно-технічних комунікацій навчального закладу 

та гуртожитку; 

- контролює технічне забезпечення відео спостереження в приміщеннях коледжу, 

гуртожитку, на прилеглій території; 

- організовує та контролює роботу персоналу адміністративно-господарського відділу; 

- організовує та контролює роботу по проведенню інструктажів серед студентів та 

працівників коледжу; 

- контролює здійснення протипожежних заходів, виконання інструкцій з техніки 

безпеки та охорони праці робітників; 

- контролює санітарний стан приміщень та території коледжу; 

- організовує роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази коледжу. Вживає заходи 

щодо оснащення навчальних лабораторій та кабінетів сучасним устаткуванням, технічними 

засобами навчання; 

- контролює проведення ремонту приміщень та обладнання коледжу; 

- контролює створення належних соціально-побутових умов студентам, які мешкають 
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у гуртожитку; 

- забезпечує організацію заходів з безпеки життєдіяльності та охорони праці; 

- забезпечує навчальний заклад приладами пожежної безпеки та контролює їх 

технічний стан; 

- забезпечує дотримання чинних стандартів, правил, норм з охорони праці. 
 

ЗАВІДУВАЧІ ВІДДІЛЕНЬ: 
 

- здійснюють загальне керівництво відділенням; 

- планують, організовують та контролюють навчальну, навчально-методичну, наукову 

та виховну роботи відділення; 

- забезпечують контроль за якістю підготовки фахівців і об’єктивністю оцінки 

результатів навчальної діяльності студентів; 

- беруть участь у складанні розкладу навчальних занять, графіків навчального 

процесу, графіків консультативної роботи викладачів зі студентами; 

- розробляють методи, спрямовані на підвищення якості навчання; 

- беруть участь в організації підвищення кваліфікації та в підготовці до проведення 

атестації педагогічних працівників відділення; 

- забезпечують виконання в повному обсязі освітньо-професійних програм за 

спеціальностями, що закріплені за відділенням; 

- організовують розробку документації до проведення атестації студентів та беруть 

участь у роботі екзаменаційних комісій; 

- здійснюють контроль за навчальним навантаженням студентів; 

- здійснюють контроль за проведенням усіх видів навчальних занять, практик, 

атестації студентів відділення; 

- беруть участь у визначенні рейтингу циклових комісій; 

- вдосконалюють форми і методи навчальної та позааудиторної роботи зі студентами 

відділення; 

- організовують облік поточного, рубіжного контролю успішності студентів, 

відвідування занять студентами відділення; 

- забезпечують студентів заліковими книжками; 

- проводять організаційну роботу в групах відділення; 

- беруть участь у роботі стипендіальної комісії; 

- беруть участь у комплектуванні контингенту студентів відділення і вживають заходи 

щодо його збереження; 

- координують зв’язок з випускниками відділення, з підприємствами, на яких вони 

працюють;  

- своєчасно оформлюють представлення на відрахування студентів, документи на 

переведення, поновлення до числа студентів згідно з відповідними положеннями; 

- організовують співпрацю з органами студентського самоврядування; 

- проводять роботу з листами та заявами громадян з питань навчання та побуту 

студентів; 

- вживають заходи із забезпечення необхідних соціально-побутових умов для 

студентів і працівників коледжу; 

- беруть участь в розвитку і зміцненні навчально-матеріальної бази, оснащенні 

навчальних лабораторій і кабінетів сучасним обладнанням, наочністю і технічними засобами 

навчання, у збереженні устаткування та інвентарю, оснащенні і поповненні бібліотеки 

навчально-методичною літературою, періодичними виданнями;  

- здійснюють контроль за станом закріплених за відділенням навчально-лабораторних 

приміщень та підтримання їх в належному робочому стані; 

- організовують роботу з благоустрою закріпленої за відділенням території та 

підтримання її в належному стані; 
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- контролюють ведення документації відділення відповідно до номенклатури справ; 

- забезпечують своєчасне складання встановленої звітної документації; 

- вживають необхідних заходів з координації роботи відділення зі структурними 

підрозділами коледжу;  

- своєчасно доводять до відома завідувачів циклових комісій та співробітників 

відділення накази, положення, розпорядження та інші документи відділення, адміністрації, 

що стосуються діяльності відділення, та контролюють їх виконання; 

- контролюють і особисто виконують всі заходи з охорони праці, промсанітарії, 

протипожежної безпеки на відділенні з метою забезпечення безпечної роботи в навчальних 

та лабораторних приміщеннях, виключення випадків виробничого травматизму та 

профзахворювань співробітників. 
 

МЕТОДИСТИ: 
 

- організовують підготовку і проведення Педагогічної ради, Загальних зборів 

трудового колективу, Адміністративної та Методичної ради коледжу; 

- вносять проекти наказів, постанов, листів та інших документів, що стосуються 

здійснення навчально-методичної діяльності; 

- аналізують, розробляють, удосконалюють положення, що регламентують виконання 

навчально-методичної роботи; 

- складають перспективний план роботи коледжу, план роботи коледжу на навчальний 

рік, календарний план роботи коледжу на місяць; 

- здійснюють аналіз документообігу відділень відповідно до вимог Міністерства 

освіти і науки України та інструкції з діловодства; 

- складають план науково-дослідної роботи коледжу на календарний навчальний рік; 

- відвідують засідання циклових комісій, контролюють вірне та своєчасне заповнення 

документації циклових комісій та викладачів: протоколи засідань, журнали 

взаємовідвідувань, індивідуальні плани викладачів тощо; 

- беруть участь у розробці навчальних планів, програм, методичних рекомендацій; 

- збирають, аналізують інформацію про навчально-методичну, наукову роботу 

викладачів коледжу, циклових комісій, структурних підрозділів та складають статистичні та 

річні звіти про результати роботи коледжу в поточному навчальному році; 

- організовують роботу викладачів та визначення рейтингу циклових комісій; 

- відповідають за планування, організацію та проведення науково-методичних 

семінарів з викладачами. Розробляють тематику та форми проведення науково-методичних 

семінарів. Залучають досвідчених викладачів коледжу до їх активної участі в проведенні 

семінарів; 

- контролюють початок навчальних занять, звітують про порушення трудової 

виконавської дисципліни; 

- відвідують заняття викладачів коледжу з метою вивчення та впровадження в 

педагогічний процес інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду; 

- контролюють наявність та наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін 

(НМКД), що закріплені за цикловими комісіями; 

- надають практичну допомогу викладачам, кураторам груп, майстрам виробничого 

навчання, секретарям-друкаркам у складанні навчальних та робочих навчальних програм, 

методичних рекомендацій, оформленні рекомендацій тощо; 

- контролюють, аналізують та анотують методичні розробки викладачів коледжу. 

Кращі розробки рекомендують до участі у педагогічному вернісажі; 

- контролюють якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм; 

- аналізують усі форми і методи методичної роботи з підвищення педагогічної 

майстерності та удосконалення фахової підготовки викладачів.  
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- організовують проведення та аналізують результати директорського контролю знань 

студентів; 

- розробляють план проведення акредитації та ліцензування спеціальностей на 

поточний навчальний рік; 

- вносять проект наказу про підготовку до акредитації чи ліцензування спеціальностей 

коледжу;  

- організовують та контролюють роботу робочої групи з підготовки акредитаційних та 

ліцензійних справ; 

- готують заяви на проведення акредитації чи ліцензування, заяви на отримання 

сертифікатів спеціальностей; 

- контролюють проведення контрольних робіт для самоаналізу діяльності коледжу зі 

спеціальності, що акредитується; 

- беруть участь в організації роботи членів експертної комісії МОН України у 

коледжі; 

- складають план атестації викладачів коледжу та перспективний план атестації на 5 

років; 

- організовують роботу атестаційної комісії коледжу. Складають графік засідань 

атестаційної комісії; 

- виконують обов’язки секретаря атестаційної комісії, складають протоколи засідань 

атестаційної комісії. Відповідають за правильність та своєчасність оформлення документів 

стосовно атестації педагогічних працівників; 

- складають план проходження курсів підвищення кваліфікації. Оформляють заявки 

на проходження курсової перепідготовки. Контролюють проходження викладачами курсів 

підвищення кваліфікації. Складають звіт про виконання плану підвищення кваліфікації; 

- відповідають за виконання графіку підвищення кваліфікації педагогічного персоналу 

коледжу, за своєчасність проходження викладачами курсів підвищення кваліфікації; 

- забезпечують зв’язок науково-методичного відділу із ЗВО області, Харківським 

науково-методичним інститутом безперервної освіти, Головним управлінням освіти і науки 

Харківської облдержадміністрації, з навчально-методичним відділом КНТЕУ з питань 

підвищення кваліфікації та атестації викладачів; 

- планують та організовують наукову діяльність викладачів та студентів коледжу, 

виставку наукових робіт викладачів «Науковий вернісаж». організовують проведення Тижня 

науки в коледжі; 

- організовують підготовку та проведення науково-практичних конференцій 

викладачів та студентів коледжу; 

- організовують участь викладачів коледжу в  міжнародних, всеукраїнських, обласних  

та міських науково-методичних та науково-практичних конференціях, педагогічних 

семінарах; 

- контролюють, аналізують, анотують та рекомендують до публікації статті та тези 

виступів викладачів коледжу; 

- готують рекомендації для участі викладачів коледжу в обласному конкурсі «Вища 

школа Харківщини – кращі імена», в районному конкурсі «Молода людина року». 

Складають характеристики на викладачів коледжу для нагородження почесними відзнаками; 

- готують інформацію для збірника «Часопис КНТЕУ».  
 

ЗАВІДУВАЧІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ: 
 

- здійснюють планування, організацію та контроль навчальної, навчально-методичної, 

науково-методичної, наукової роботи циклової комісії за всіма формами отримання освіти; 

- розглядають та затверджують на засіданнях циклової комісії розподіл навчального 

навантаження між викладачами, індивідуальні плани викладачів, план роботи циклової 

комісії; 
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- забезпечують виконання освітніх стандартів спеціальностей, що закріплені за 

цикловою комісією. Створюють умови для формування у студентів професійних складових 

компетентностей; 

- здійснюють контроль за якістю проведення всіх видів навчальної роботи 

викладачами циклової комісії та всіх форм підсумкового контролю; 

- контролюють виконання індивідуальних планів викладачів, плану роботи циклової 

комісії, графіку роботи секретаря-друкарки; 

- здійснюють розробку освітньо-професійних програм, навчальних планів, 

пояснювальних записок до навчальних планів спеціальностей, що закріплені за цикловою 

комісією; 

- контролюють розробку навчальних програм та робочих навчальних програм за 

дисциплінами, що закріплені за цикловою комісією, та в установленому порядку подають їх 

на узгодження та затвердження; 

- здійснюють контроль якості та кількості методичного забезпечення дисциплін, що 

закріплені за цикловою комісією. Своєчасно організовують роботу з укомплектування 

НМКД необхідними методичними матеріалами; 

- здійснюють керівництво з розробки методичних матеріалів, навчальних посібників, 

конспектів лекцій, методичних рекомендацій та іншої методичної літератури за 

дисциплінами циклової комісії; 

- беруть особисту участь у навчально-методичній роботі циклової комісії та коледжу, 

у роботі Педагогічної ради коледжу; 

- організовують розробку документації до проведення атестації та беруть участь у 

роботі екзаменаційної комісії; 

- здійснюють аналіз та обговорення на засіданнях циклової комісії результатів 

поточного контролю, екзаменаційної сесії, захисту курсових робіт, атестації. На основі 

результатів аналізу розробляють та вживають необхідні заходи, спрямовані на 

вдосконалення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки 

спеціалістів; 

- забезпечують раціональний розподіл обов’язків між членами циклової комісії, 

сприяють створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі;  

- планують, контролюють та беруть участь у підготовці підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників циклової комісії, надають методичну допомогу молодим 

викладачам з оволодіння педагогічною майстерністю;  

- організовують та керують науковою роботою викладачів згідно з профілем циклової 

комісії, залучають до наукової діяльності студентів, організовують участь викладачів і 

студентів у наукових та науково-практичних конференціях, виставках, конкурсах, 

олімпіадах, що проводяться як на рівні коледжу, так і на рівні міста, області, країни та 

зарубіжжя; 

- організовують підбір баз практик для студентів, заключають договори на 

проходження практики між коледжем та підприємствами, контролюють проведення 

практики, відповідають за проведення практики і забезпечення її комплексом методичного 

забезпечення; 

- складають акредитаційні та ліцензійні справи, проекти експертних висновків за 

результатами акредитації; 

- формують вимоги до освіти фахівців, визначають основні знання, що вони мають 

набути зі спеціальності, складають структурно-логічну схему; 

- організовують системний зв'язок з випускниками коледжу, з підприємствами та 

організаціями, в яких вони працюють;  

- організовують, координують профорієнтаційну роботу циклової комісії;  

- несуть відповідальність за комплектування контингенту студентів спеціальностей, 

що закріплені за цикловою комісією, і вживають заходи щодо його збереження; 
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- своєчасно доводять до відома співробітників циклової комісії накази, положення, 

розпорядження, рішення та інші документи відділення, адміністрації коледжу, що 

стосуються навчальної та наукової роботи, контролюють їх виконання викладачами циклової 

комісії; 

- формують пропозиції щодо поліпшення навчального процесу за профілем циклової 

комісії;  

- здійснюють аналіз ринку освітніх послуг і ринку праці за спеціальностями, що 

закріплені за цикловою комісією; 

- розвивають зовнішні зв’язки з працедавцями і органами управління освітою; 

- забезпечують впровадження інноваційних технологій у навчальний процес; 

- організовують вивчення і впровадження кращого досвіду роботи викладачів 

циклової комісії;  

- контролюють і особисто виконують усі заходи з охорони праці, промсанітарії, 

протипожежної безпеки на цикловій комісії з метою забезпечення безпечної роботи в 

навчальних та лабораторних приміщеннях, виключення випадків виробничого травматизму 

та профзахворювань співробітників.  
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2. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ ЯК 

ЦІЛІСНОЮ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

2.1. Створення умов для отримання якісної освіти 
 

Планування навчально-методичного процесу здійснюється на основі затверджених 

навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей, що розробляються відповідно до 

освітніх (освітньо-професійних) програм спеціальностей. 

Відповідно до навчальних планів спеціальностей розробляються та протягом 

навчального року в повному обсязі виконуються навчальні програми і робочі навчальні 

програми дисциплін. 

Основними напрямками діяльності викладачів з реалізації навчально-методичної теми 

коледжу «Стратегія якості освіти» є: 

- розробка конкретних прикладних проблем кожним викладачем; 

- підготовка методичної продукції для використання в навчальному процесі; 

- впровадження нових технологій та методик навчання; 

- науково-пошукова робота за індивідуальною тематикою. 

У коледжі намітилися значні зрушення щодо модернізації освіти, забезпечення 

підготовки фахівців, адекватних до зростаючих вимог конкурентного середовища. Питання 

комплексного моніторингу функціонування інноваційних освітніх методик як результату 

ефективної роботи коледжу перебуває у постійному колі науково-педагогічних інтересів 

викладачів коледжу. 

Започаткування підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 

051 «Економіка», 181 «Харчові технології», 075 «Маркетинг», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 073 «Менеджмент» вимагає від науково-педагогічних працівників збільшення 

наукової компоненти в освітньому процесі, використання прогресивних методів навчання та 

оцінювання знань студентів, більш широкого впровадження інформаційних технологій. 

Постійно ведеться робота з удосконалення та осучаснення навчально-методичного 

забезпечення підготовки як молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, так і бакалаврів: 

використання навчально-методичної літератури останніх 5-ти років видання та Інтернет-

ресурсів, проведення інтегративних та бінарних навчальних занять, щорічна актуалізація 

тематики курсових робіт, випускних кваліфікаційних проектів (робіт), підготовка студентів 

до участі у міжнародних, всеукраїнських, міських, обласних науково-практичних 

конференціях та спільна робота над підготовкою до публікацій тез доповідей студентів, 

підготовка студентів до участі в молодіжних конкурсах та олімпіадах з дисциплін. 

Питання успішності студентів залишається пріоритетним у роботі коледжу. Аналіз 

успішності студентів планується до розгляду на засіданнях Адміністративної, Педагогічної 

ради, засіданнях циклових комісій. У 2019/2020 н.р. планується удосконалення системи 

атестації студентів, які навчаються за денною та заочною формами навчання, удосконалення 

системи підготовки випускних кваліфікаційних проектів (робіт). 

Адміністрацією, методистами, завідувачами відділень та завідувачами циклових 

комісій планується удосконалення організації навчального процесу, системи забезпечення 

якості освітньої діяльності; розробки навчально-методичних комплексів дисциплін, що 

викладатимуться за освітнім ступенем «молодший бакалавр» та «бакалавр»; їх поповнення 

завданнями для поточного, рубіжного, підсумкового контролю знань. З боку адміністрації 

коледжу ведеться постійний моніторинг якості викладання, застосування інноваційних 

методик викладання педагогами коледжу, рівня задоволеності студентів викладанням 

дисциплін тощо. 

У планах викладачів коледжу активізація впровадження інноваційних технологій 

навчання: тренінги, комп’ютерна діагностика поточних та підсумкових знань, ситуаційне 

навчання, дидактичні ігри, тренінги, дискусії, заняття з використанням інформаційних технологій, 

ситуаційних методів, проблемні лекції; лекції-дискусії з питань виробничої практики, семінари у 
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вигляді рольових ігор (ситуацій, диспутів, фактів) та ділових ігор (турнірів, конференцій, прес-

конференцій, вікторин) та ін. 

Викладачі коледжу знаходяться у постійних пошуках ефективних шляхів і 

оптимальних умов поліпшення якості підготовки фахівців, що найбільш повно відповідають 

вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей та запитам ринку праці. 

Відповідно до вимог навчальних програм, планується розширити застосування технічних 

засобів навчання при викладанні дисциплін. 

Удосконалення практичної підготовки студентів коледжу залишається однією з 

головних задач колективу. Вирішується вона за рахунок поліпшення мережі баз практик, в 

т.ч. за кордоном, конкретизації завдань навчальної, виробничої практики студентів в умовах, 

що максимально наближені до реального функціонування підприємств в Україні; обладнання 

лабораторій та кабінетів сучасним устаткуванням, необхідними наочними засобами та 

засобами візуального супроводження дисциплін. 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

2.1.1 Забезпечення виконання Законів 

України «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», «Про 

мову», Положення про організацію 

освітнього процесу у ХТЕК КНТЕУ, 

Положення про коледж 

Протягом 

року 

Радченко Л.О., 

адміністрація, 

викладачі 

 

2.1.2 Розробка графіку навчального 

процесу 

До 31.08.2019 Біленко Л.М., 

Кунічева Т.П. 

Приходько Т.М. 

 

2.1.3 Розробка розкладу навчальних занять 

на І та ІІ півріччя 2019/2020 н. р. 

До 31.09.2019, 

До 01.01.2020 

Біленко Л.М., 

Кунічева Т.П. 

Приходько Т.М. 

 

2.1.4 Організація гурткової та клубної 

роботи 

Протягом 

року 

Погорєлов М.М.  

2.1.5 Організація роботи Педагогічної 

ради 

Не менше 4 

засідань на 

рік 

Біленко Л.М., 

Погорєлов М.М., 

Левицька Є.Г., 

Тихонович В.М. 

 

2.1.6 Організація роботи Адміністративної 

ради коледжу 

Щопонеділка 

об 11
00

 

Біленко Л.М., 

Левицька Є.Г., 

Тихонович В.М. 

 

2.1.7 Прийом відвідувачів: 

Директором коледжу Понеділок Радченко Л.О.  

Заступником директора з навчально-

методичної роботи 

Щоденно Біленко Л.М.  

Заступником директора з навчально-

виховної роботи 

Щоденно Погорєлов М.М.  

Заступником директора з 

адміністративно-господарської 

роботи 

Щоденно Яремчук Н.В.  

Завідувачами відділень Щоденно Корницька А.О., 

Золотухіна О.О. 

Золотоверха 

В.П. 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 

2.1.8 Розробка та затвердження:    

- плану роботи коледжу  

на 2019/2020 н. р.; 

До 10.09.2019 Біленко Л.М., 

Гузенко Г.М. 

 

- плану роботи Педагогічної ради 

(Додаток 1); 

До 10.09.2019 Біленко Л.М., 

Гузенко Г.М. 

 

- планів роботи структурних 

підрозділів; 

До 01.09.2019 Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

- планів науково-дослідної роботи; До 05.10.2019 Біленко Л.М. 

Гузенко Г.М. 

 

- плану роботи науково-методичного 

семінару; 

До 05.10.2019 Біленко Л.М. 

Гузенко Г.М. 

 

- планів роботи відділень; До 30. 09.2019 Біленко Л.М., 

Зав. відділень 

 

- планів роботи циклових комісій; До 05.10.2019 Біленко Л.М., 

Зав. ЦК 

 

- плану роботи атестаційної комісії; До 20.09.2019 Біленко Л.М., 

Левицька Є.Г. 

 

- графіку та тематики проведення 

виховних годин у навчальних групах; 

До 25.09.2019 Погорєлов М.М.  

- графіку чергування по коледжу До 01.09.2019 Погорєлов М.М., 

Корницька А.О., 

Золотухіна О.О. 

 

2.1.9 Розробка та затвердження плану 

проведення курсової перепідготовки 

та стажування у 2019/2020 н.р. 

Квітень 2020 

за вимогою 

КНТЕУ 

Левицька Є.Г.  

2.1.10 Розробка та затвердження 

перспективного плану атестації 

педагогічних працівників у 

2019/2020 н.р. 

До 20.10.2019 Левицька Є.Г.  

2.1.11 Затвердження тарифікаційних 

списків на І та ІІ півріччя 

До 01.09.2019 

До 01.02.2020 

Радченко Л.О., 

Близнюк О.В., 

Зоря Р.Р. 

 

2.1.12 Розробка та затвердження плану 

проведення ліцензування та 

акредитації у 2019/2020 н.р. 

23.08.2019 Біленко Л.М. 

Левицька Є.Г. 

 

2.1.13 Забезпечення: 

- підготовки до нового навчального 

року навчальних кабінетів, 

бібліотеки, читального залу, їдальні, 

гуртожитку; 

До 20.09.2019 Яремчук Н.В.  

- поселення студентів у гуртожиток; До 01.09.2019 Погорєлов М.М.  

- студентів підручниками та 

необхідною літературою; 

До 10.09.2019 Борзило Л.В.  

- обліку студентів пільгового 

контингенту 

До 01.09.2019 Погорєлов М.М.  

2.1.14 Укладання договорів на проведення 

практичної підготовки студентів 

До 20.09.2019 Щебенюк С.В., 

Зав. ЦК 
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2.2. Організація навчально-виховного процесу 
 

Навчальний процес у коледжі – це система організаційних і дидактичних заходів, 

що спрямовані на реалізацію змісту освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст», «молодший бакалавр» та за освітнім ступенем «бакалавр» згідно з Галузевими 

стандартами, освітньо-професійними програмами та навчальними планами спеціальностей. 

Навчальні плани спеціальності затверджуються ректором Київського національного 

торговельно-економічного університету один раз на 5 років, робочі навчальні плани 

спеціальностей – щороку. 

Організація навчального процесу в коледжі визначається Законом України «Про фахову 

передвищу освіту», «Про вищу освіту», Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, 

Положенням про Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, Положенням про 

організацію освітнього процесу в ХТЕК КНТЕУ та ін. 

У коледжі розроблені і діють положення, які регламентують навчальний процес: про 

оцінювання результатів навчання студентів у ХТЕК КНТЕУ; про апеляцію результатів 

підсумкового контролю знань студентів ХТЕК КНТЕУ; про атестацію здобувачів вищої 

освіти та екзаменаційну комісію з атестації у ХТЕК КНТЕУ; про випускний кваліфікаційний 

проект (роботу); про проведення практики студентів ХТЕК КНТЕУ; про організацію 

виконання та захисту курсових робіт (проектів) у ХТЕК КНТЕУ; про систему рейтингової 

оцінки діяльності педагогічних працівників ХТЕК КНТЕУ; про систему рейтингового 

оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти у ХТЕК КНТЕУ; про самостійну роботу 

студентів ХТЕК КНТЕУ; про відкриті заняття науково-педагогічних працівників у ХТЕК 

КНТЕУ; про переведення студентів, які навчаються на умовах повного відшкодування 

витрат фізичними та юридичними особами, на вакантні місця державного замовлення в 

ХТЕК КНТЕУ; правила призначення академічних стипендій; про призначення та виплату 

соціальної стипендії студентам ХТЕК КНТЕУ; про науково-методичний семінар; про видачу 

документів про освіту здобувачів за ОКР «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр» та 

освітнім ступенем «бакалавр» державного зразка у ХТЕК КНТЕУ та ін. 

Навчально-виховна робота у 2019/2020 н.р. буде спрямована на виконання основних 

документів щодо організації діяльності коледжу. 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

2.2.1 Проведення наради з питань 

організації навчального процесу 

та планування роботи у новому 

навчальному році 

До 02.09.2019 Біленко Л.М.  

2.2.2 Проведення інструктажу із 

завідувачами циклових комісій 

та старостами груп з питань 

оформлення та ведення 

навчальної документації 

До 05.09.2019 Зав. відділень  

2.2.3 Проведення інструктажу з 

секретарями відділень по веденню 

навчальної, облікової та 

екзаменаційної документації 

До 10.09.2019 Біленко Л.М., 

Зав. відділень 

 

2.2.4 Затвердження індивідуальних 

планів викладачів на поточний 

навчальний рік 

До 10.09.2019 Зав. ЦК  
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

2.2.5 Затвердження графіків 

проведення відкритих занять, 

графіків 

взаємовідвідуваня викладачів 

До 15.09.2019 Біленко Л.М., 

Зав. ЦК 

 

2.2.6 Корегування та затвердження 

тематики курсових робіт 

До 25.09.2019 Зав. відділень, 

Зав. ЦК 

 

2.2.7 Здійснення ремонту та 

обладнання приміщень 

спортзали для проведення 

занять з фізичної культури 

Вересень – 

грудень 2019 

Яремчук Н.В., 

Жданова О.Б. 

 

2.2.8 Проведення інструктажу із 

завідувачами відділень, 

завідувачами циклових комісій 

з питань відрахування, 

поновлення на навчання 

студентів закладу вищої освіти 

До 01.10.2019 Біленко Л.М.  

2.2.9 Подання на затвердження до 

КНТЕУ списку голів 

екзаменаційних комісій 

До 17.10.2019 Біленко Л.М., 

Кунічева Т.П., 

Зав. ЦК 

 

2.2.10 Розгляд на засіданнях циклових 

комісій навчальних та робочих 

навчальних програм на 

наступний навчальний рік 

До 01.06.2020 Зав. ЦК  

2.2.11 Затвердження на засіданні 

Педагогічної ради навчальних 

та робочих навчальних програм 

на наступний навчальний рік 

До 01.07.2020 Біленко Л.М., 

Методисти, 

Зав. відділень, 

Зав. ЦК 

 

2.2.12 Розробка та затвердження: 

- екзаменаційної документації, 

питань до екзаменів та заліків; 

 

 

- документації для проведення 

атестації; 

 

 

 

- розкладу зимової та літньої 

екзаменаційної сесій; 

 

 

- розкладу кваліфікаційних 

екзаменів 

Листопад 2019, 

Березень 2020 

 

 

 

Згідно плану 

роботи 

атестаційної 

комісії 

 

Листопад 2019, 

Квітень 2020 

 

 

Грудень 2019, 

Травень 2020 

Біленко Л.М., 

Зав. відділень, 

Зав. ЦК 

 

 

Біленко Л.М., 

Левицька Є.Г. 

 

 

 

Біленко Л.М., 

Кунічева Т.П. 

Приходько Т.М. 

 

Біленко Л.М., 

Кунічева Т.П., 

Приходько Т.М., 

Зав. відділень, 

Зав. ЦК 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

2.2.13 Розробка та затвердження 

графіків проведення рубіжного 

контролю 

До 01.10.2019 

До 01.02.2020 

Зав. відділень  

2.2.14 Розробка та затвердження 

навчальних планів 

спеціальностей, що підлягають 

акредитації  

Згідно з планом 

проведення 

акредитації 

Левицька Є.Г., 

Тихонович В.М., 

Зав. ЦК 

 

2.2.15 Підготовка документації до 

ліцензування спеціальностей 

«Облік і оподаткування», 

«Маркетинг», «Харчові 

технології», «Готельно-

ресторанна справа», «Туризм» 

для молодших бакалаврів та до 

акредитації  спеціальностей 

«Маркетинг» та «Готельно-

ресторанна справа» 

Січень-березень 

2020 

Біленко Л.М., 

Левицька Є.Г., 

Тихонович В.М., 

Зоря Р.Р., 

Руденко І.В., 

Торянік І.П. 

 

2.2.16 Розробка та затвердження 

робочих навчальних планів 

спеціальностей  

Згідно з 

розпорядженням 

КНТЕУ 

Левицька Є.Г., 

Тихонович В.М., 

Зав. відділень, 

Зав. ЦК 

 

2.2.17 Аналіз стану організації 

студентського самоврядування 

на відділеннях і в гуртожитку. 

Заслуховування цього питання 

на засіданнях Адміністративної 

ради  

Протягом року Погорєлов М.М., 

Наставники 

навчальних груп 

 

2.2.18 Наповнення бібліотечного фонду 

електронними методичними 

розробками 

Протягом року Борзило Л.В., 

Зав. ЦК, 

Викладачі 

 

2.2.19 Розробка та подання звітів: 

- форма 2-3 нк станом на 

01.10.2019 р.; 

 

- основні показники діяльності 

ЗВО за 2019/2020 н.р.; 

 

- подання до бухгалтерії 

відомостей для складання звіту 

№3-2 (контингент студентів) 

 

 

Згідно графіка 

МОНУ 

 

15.06.2020 

 

01.10.2019 

01.01.2020 

01.04.2020 

01.07.2020 

 

 

Зав. відділень,  

інспектор з 

кадрів, оператор 

ЄДЕБО 

 

2.2.20 Продовження співпраці з 

обміну досвідом в галузі науки, 

удосконалення навчально-

методичного забезпечення, 

виховної роботи між 

відділеннями, цикловими 

комісіями ХТЕК КНТЕУ та 

закордонними ЗВО-партнерами  

Протягом року Зав. відділень, 

Зав. ЦК 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 

2.2.21 З метою підготовки та 

проведення атестації 

студентів: 

- ознайомлення студентів з 

правилами проведення 

кваліфікаційного екзамену; 

 

- підготовка наказу про 

персональний склад 

екзаменаційних комісій; 

 

- підготовка наказу про допуск 

студентів до атестації; 

 

- підготовка списків студентів, 

допущених до атестації; 

 

- підготовка комплектів 

екзаменаційних білетів; 

 

 

- розробка та затвердження 

розкладу атестації студентів зі 

спеціальностей; 

 

- підготовка зведених 

відомостей успішності 

студентів випускних груп; 

 

- підготовка бланків протоколів 

засідань ЕК; 

 

- підготовка залікових книжок 

студентів; 

 

- організація написання звітів 

голів ЕК 

 

 

 

Грудень 2019, 

Квітень 2020 

 

 

Листопад 2019 

 

 

 

Грудень 2019 р., 

травень 20120 р. 

 

Січень, червень 

2020 р. 

 

За 2 місяці до 

початку роботи 

комісії 

 

За місяць до 

початку роботи 

комісій 

 

Січень, червень 

2020 р. 

 

 

Січень, червень 

2020 р. 

 

Січень, червень 

2020 р. 

 

Січень, червень 

2020 р. 

 

 

 

Зав. відділень 

 

 

 

Зав. відділень, 

Зав. ЦК 

 

 

Зав. відділень 

 

 

Зав. відділень 

 

 

Зав. ЦК 

 

 

 

Зав. ЦК 

 

 

 

Зав. відділень 

 

 

 

Зав. ЦК 

 

 

Секретарі 

відділень 

 

Зав. ЦК 

 

2.2.22 Підготовка документів про 

випуск студентів: 

- збір анкет випускників; 

- формування замовлення на 

виготовлення дипломів 

молодшого спеціаліста, 

молодшого бакалавра й 

бакалавра та зведеного 

статистичного підтвердження; 

- підтвердження на 

виготовлення дипломів з 

відзнакою; 

- підготовка та відправлення 

У терміни згідно 

графіка 

Біленко Л.М., 

Зав. відділень, 

Інспектор з 

кадрів, Оператор 

ЄДЕБО 
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звіту про видані та невидані 

документи про освіту; 

- підготовка та заповнення книги 

обліку виданих дипломів; 

- оформлення справи 

випускників для здачі в архів; 

- оформлення додатків до 

дипломів 

 

 

2.3. Науково-методична робота 
 

Пріоритетні напрямки діяльності коледжу: продовження роботи над створенням 

престижного іміджу закладу вищої освіти як успішного освітянського лідера серед коледжів 

України шляхом надання якісних освітніх послуг, удосконалення методики викладання 

дисциплін, якісного науково-методичного забезпечення дисциплін, підготовки 

конкурентоспроможних фахівців, забезпечення ринку праці висококваліфікованими 

молодшими спеціалістами, молодшими бакалаврами й бакалаврами та виховання освічених, 

висококультурних громадян. 

У планах викладачів коледжу – участь у науково-практичних та науково-методичних 

конференціях, міських, міжнародних і всеукраїнських конкурсах кулінарної майстерності та 

сервісу. Педагогічні працівники разом зі студентами планують відвідання міських та 

міжнародних галузевих виставок, написання та захист наукових робіт, публікацію наукових 

статей, тез, участь в науково-методичних конференціях.  

 

2.3.1. Навчально-методична робота викладачів 
 

Реформування вищої освіти передбачає реалізацію різних принципів, серед яких – 

методологічна переорієнтація процесу навчання з інформативної на індивідуально-

диференційовану, орієнтовану на розвиток особистості студента, оцінювання його 

навчальних досягнень. З цією метою викладачами коледжу у 2019/2020 н.р. планується 

підготовка навчальних посібників, розробка та впровадження в навчальний процес 

методичних рекомендацій щодо використання інноваційних (у тому числі інформаційно-

комунікативних) технологій,  проходження навчальної та виробничої практики (у тому числі 

за кордоном), самостійної роботи з дисциплін навчального плану студентів денної та заочної 

форм навчання та інші види методичної роботи, що забезпечують подальше зростання якості 

професійно-практичної, соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки студентів. 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Виконання законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», «Про 

мову» та нормативно-регулюючих 

документів про освіту 

Постійно Біленко Л.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

2 Поповнення електронної бази 

законодавчих документів та 

нормативно-регулюючих 

документів 

Постійно Інформаційно-

аналітичний 

відділ 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 

3 Обговорення звітів викладачів про 

результати підвищення 

кваліфікації на засіданнях 

циклових комісій 

Протягом 

навчального 

року 

Зав. ЦК  

4 Розробка плану проведення 

відкритих занять 

До 05.09.2019 Гузенко Г.М., 

Зав. ЦК 

 

5 Розробка плану відкритих 

позааудиторних заходів 

До 05.09.2019 Погорєлов М.М., 

Зав. ЦК 

 

6 Розробка плану роботи науково-

методичного семінару та 

затвердження його 

До 02.09.2019 Біленко Л.М. 

Гузенко Г.М. 

 

7 Підготовка необхідної 

документації для організації 

роботи науково-методичного 

семінару 

До 01.10.2019 Гузенко Г.М.  

8 Забезпечення належного рівня 

роботи науково-методичного 

семінару, залучення для роботи 

найкращих викладачів коледжу  

Протягом року Методисти, 

спеціалісти 

вищої категорії, 

викладачі-

методисти 

 

9 Запрошення досвідчених 

викладачів коледжу та інших ЗВО 

міста до роботи науково-

методичного семінару 

Протягом року Гузенко Г.М.  

10 Створення і вдосконалення 

НМКД, що викладаються у 

коледжі, відповідно до сучасних 

вимог  

1 семестр Методисти, 

Зав. ЦК 

 

11 Поширення практики проведення 

занять із застосуванням передових 

педагогічних технологій 

Протягом року Зав. ЦК, 

методисти, 

викладачі 

 

12 Вдосконалення використання 

візуального супроводження 

занять, застосування електронних 

дощок 

Протягом року Зав. ЦК, 

викладачі,  

інформаційно-

аналітичний 

відділ, 

методисти 
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2.3.2. План видання навчально-методичних розробок викладачів коледжу в 2019/2020 н.р. 
 

П.І.Б. викладача 
Назва заходу, вид навчально-методичної 

роботи 

Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

Циклова комісія туризму та соціально-гуманітарних дисциплін 

Тихонович В.М. Методичні рекомендації до проведення 

практичних занять з дисципліни «Етика 

ділового спілкування» для студентів 

денної форми навчання всіх 

спеціальностей освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» 

Грудень 

2019 

 

Торянік І.П. Методичні рекомендації з дисипліни 

«Іноземна мова спеціальності» для 

студентів спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Грудень 

2019 

 

Жданова О.Б. Методичні рекомендації до проведення 

практичних занять з дисципліни «Фізичне 

виховання» для студентів всіх 

спеціальностей освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» 

Січень 

2020 

 

Скіндер Н.В Методичні рекомендації для 

індивідуальних завдань з дисципліни 

«Дизайн готелів і ресторанів» для 

студентів спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» і освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Січень 

2020 

 

Циклова комісія харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Золотухіна О.О. Пакет екзаменаційних білетів з дисципліни 

«Харчові технології» для студентів 

спеціальності 181 «Харчові технології» 

освітнього ступеня «бакалавр» 

Грудень 

2019 
 

Афанасьєва Т.В. Пакет екзаменаційних білетів з дисципліни 

«Технологія продукції ресторанного 

господарства» для студентів спеціальності 

181 «Харчові технології» освітнього 

ступеня «бакалавр» 

Грудень 

2019 
 

Балашова О.В. Пакет екзаменаційних білетів з дисципліни 

«Неорганічна хімія» для студентів 

спеціальності 181 «Харчові технології» 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Грудень 

2019 
 

Куник В.В Методична розробка навчального заняття 

для кухаря 5 розряду на тему: 

«Приготування страв зі смаженого м’яса 

натуральними порційними шматками» 

Січень 

2020 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 

Зоря Р.Р. Методичні вказівки для практичних 

занять з дисципліни «Комерційне 

товарознавство» для студентів 

спеціальності 075 «Маркетинг» 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Січень 

2020 
 

Зоря Р.Р. Методичні рекомендації та 

індивідуальні завдання до самостійної 

роботи студентів з дисципліни 

«Товарознавство харчових продуктів», 

для студентів спеціальності 181 

«Харчові технології» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Січень 

2020 
 

Золотухіна О.О. Конспект лекційного матеріалу з 

дисципліни Харчові технології для 

студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Січень 

2020 
 

Афанасьєва Т.В. Конспект лекцій з дисципліни 

«Технологія продукції ресторанного 

господарства» для студентів 

спеціальності 181 «Харчові технології» 

освітнього ступеня «бакалавр» 

Січень 

2020 
 

Павлова М.Л. Методична розробка: «Приготування 

дріжджового безопарного тіста та 

виробів з нього (пиріжків печених з 

різними начинками, ватрушки)» для 

студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» 

Січень 

2020 
 

Аштаєв О.С. Опорний конспект лекцій з дисципліни 

«Технології приготування їжі» для 

студентів спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Січень 

2020 

 

Корницька А.О. Удосконалення методичних 

рекомендацій до самостійної роботи з 

дисципліни «Анатомія та фізіологія 

сільськогосподарських тварин» для 

студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» 

Січень 

2020 
 

Золотухіна О.О. Методичні рекомендації до практичних 

занять з дисципліни «Харчові 

технології» для студентів спеціальності 

181 Харчові технології (бакалавр) 

Лютий 

2020 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 

Шелухіна І.А. Методичні рекомендації та 

індивідуальні завдання до самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Основи 

охорони праці» для студентів 

спеціальності 051 «Економіка» 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Лютий 

2020 
 

Афанасьєва Т.В. Методичні рекомендації до практичних 

занять з дисципліни «Технологія 

продукції ресторанного господарства», 

для студентів спеціальності 181 

«Харчові технології» освітнього 

ступеня «бакалавр» 

Лютий 

2020 
 

Аштаєва Н.Л. Методичні вказівки для проведення  

практичних занять з дисципліни 

«Організація виробництва» для 

студентів спеціальності 241 

«Ресторанне обслуговування» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Лютий 

2020 
 

Корницька А.О. Методичні рекомендації до практичних 

занять з дисципліни «Основи екології» 

для студентів спеціальності 181 

«Харчові технології» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Лютий 

2020 
 

Балашова О.В. Методичні рекомендації та 

індивідуальні завдання до самостійної 

роботи студентів з дисципліни 

«Неорганічна хімія», спеціальність 181 

«Харчові технології» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Квітень 

2020 

 

Балашова О.В. Пакет екзаменаційних білетів з 

дисципліни «Органічна хімія» для 

студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» 

Квітень 

2020 
 

Цуркан М.М. Конспект лекцій з дисципліни 

«Автоматизація виробничих процесів» 

для студентів спеціальності 181 

«Харчові технології» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Червень 

2020 
 

Цуркан М.М. Конспект лекцій з дисципліни «Процеси 

і апарати харчових виробництв» для 

студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» 

Червень 

2020 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 

Циклова комісія економіки, управління та адміністрування 

Гузенко Г.М. 

Розробка завдань для контрольної 

роботи з дисципліни «Економічна 

теорія» для студентів спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Жовтень 

2019 

 

Радченко Я.Ю. 

Розробка програм виробничої практики 

для студентів спеціальностей:                     

051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»,    

075 «Маркетинг» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Жовтень 

2019 

 

Непран А.В. Практикум з дисципліни «Страхування» 

для студентів спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Жовтень 

2019 

 

Кривошеєва Н.М. 

Розробка завдань для контрольної 

роботи з дисципліни «Основи 

маркетингу» для студентів 

спеціальностей 241 «Готельно-

ресторанна справа» та 242 «Туризм» 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Листопад 

2019 

 

Кривошеєва Н.М. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисциплін: «Основи реклами» для 

студентів спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» освітнього ступеня 

«бакалавр»; «Основи ринкових 

досліджень» для студентів 

спеціальності 075 «Маркетинг» та 

«Основи маркетингу» для студентів 

спеціальності 051 «Економіка» 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Листопад 

2019 

 

Кулинич Т.В. 

Розробка методичних рекомендацій до 

виконання курсової роботи з 

дисципліни «Основи менеджменту» для 

спеціальності 242 «Туризм» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Листопад 

2019 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 

Голованова О.М. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» для 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Листопад 

2019 

 

Руденко І.В. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисциплін: «Економічний аналіз» для 

спеціальностей 051 «Економіка» та           

071 «Облік і оподаткування»; 

«Управління витратами» для 

спеціальності 051 «Економіка»; 

«Іміджологія» для спеціальності                

181 «Харчові технології» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Листопад 

2019 
 

Голованова О.М. 

Розробка програми навчальної практики 

для студентів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Листопад 

2019 

 

Гузенко Г.М. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисципліни «Історія економіки та 

економічної думки» для студентів 

спеціальностей 075 «Маркетинг» та                       

051 «Економіка» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Грудень 

2019 
 

Кривошеєва Н.М. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисципліни «Економіка, організація, 

планування та управління» для 

студентів спеціальності 181 «Виробничі 

технології» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» 

Грудень 

2019 
 

Голованова О.М. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисципліни «Обік і звітність у 

бюджетних установах» для студентів 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Грудень 

2019 
 

Радченко Я.Ю. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

навчальної дисципліни «Економіка 

підприємства» для студентів 

спеціальності 051 «Економіка» 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Грудень 

2019 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 

Богоявленський 

О.В. 

Методичні рекомендації до проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Маркетингові дослідження» для 

студентів спеціальності 075 

«Маркетинг» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Грудень 

2019 
 

Богоявленський 

О.В. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисциплін: «Міжнародна економіка» 

для студентів спеціальності 051 

«Економіка»; «Маркетингові 

дослідження», «Поведінка споживача», 

«Промисловий маркетинг» для 

студентів спеціальності 075 

«Маркетинг» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Грудень 

2019 
 

Радченко Я.Ю., 

Кривошеєва Н.М. 

Розробка програми виробничої 

практики для студентів спеціальності 

075 «Маркетинг» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Січень 

2020 
 

Голованова О.М., 

Постольна Н.О. 

Розробка програми виробничої 

практики для студентів спеціальності 

071 «Облік і оподаткування освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Січень 

2020 

 

Кривошеєва 

Н.М. 

Методичні рекомендації до написання 

курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Основи реклами» для 

студентів спеціальності 075 

«Маркетинг» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Лютий 

2020 
 

Гузенко Г.М. 

Розробка конспекту лекцій з дисципліни 

«Економічна теорія» для студентів 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр» 

Лютий 

2020 

 

Кулинич Т.В. 

Методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи з дисципліни 

«Економіка торгівлі» для студентів 

спеціальності 051 «Економіка» 

освітнього ступеня «бакалавр» 

Лютий 

2020 
 

Гузенко Г.М. 

Розробка завдань для рубіжного 

контролю з дисципліни «Політична 

економія» для студентів 

спеціальностей: 051 «Економіка»,            

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»,            

071 «Облік і оподаткування» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Березень 

2020 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 

Кривошеєва Н.М. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисципліни «Основи реклами» для 

студентів спеціальності 075 

«Маркетинг» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Березень 

2020 
 

Голованова О.М. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисципліни «Контроль і ревізія» для 

студентів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Березень 

2020 
 

Руденко І.В. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисципліни «Управління якістю 

продукції та послуг» для спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Березень 

2020 
 

Кобзєва І.О. 

Методичні вказівки для практичних 

робіт з дисципліни «Логістика» для 

студентів спеціальності 075 

«Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» 

Березень 

2020 
 

Богоявленський 

О.В. 

Розробка екзаменаційних білетів з 

дисциплін: «Теорія зв’язків з 

громадськістю», «Маркетингові 

комунікації», «Міжнародний 

маркетинг», «Прямий маркетинг» для 

студентів спеціальності 075 

«Маркетинг»; «Економіка і організація 

інноваційної діяльності» для 

спеціальності 051 «Економіка» 

освітнього ступеня «бакалавр» 

Квітень 

2020 

 

 

2.3.3. Наукова робота 

 
Головна мета науково-дослідної роботи – підготовка майбутніх фахівців високого 

конкурентоспроможного рівня. З року в рік все вагомішим стає внесок викладачів коледжу 

до скарбниці наукових здобутків. Вони беруть активну участь у регіональних, 

всеукраїнських, міжнародних конференціях та форумах, готують статті для наукових 

журналів, випускають монографії, керують студентською науковою роботою. 

Наукова діяльність викладачів коледжу – невід’ємна складова підвищення їх професійної 

майстерності, що, в свою чергу сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців до професійної 

діяльності в умовах інноваційного освітнього простору. Вона спрямована на формування 

загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок, виявлення здібних і творчо 

мислячих студентів, залучення їх до різних форм наукової діяльності. 

Коледж постійно проводить роботу щодо підвищення ефективності наукових 

досліджень та впровадження новітніх розробок у виробництво та навчальний процес з 

урахуванням інтеграції вищої освіти до європейського науково-освітнього простору. У 
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відповідності до цих вимог в коледжі розроблено основні напрямки наукових досліджень 

викладачів, які пов’язані з дисциплінами, за якими здійснюється підготовка молодших 

спеціалістів і бакалаврів. Планування наукової роботи кожного викладача відображено в 

індивідуальних планах роботи. 

Протягом 2019/2020 навчального року планується: організація та проведення п’ятої 

Міжнародної науково-практичної конференції «Освітній простір у контексті суспільних 

трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку»; участь у міжнародних, 

всеукраїнських, обласних і міських науково-практичних конференціях і семінарах; підготовка 

наукових статей та тез доповідей на науково-практичних і науково-методичних конференціях; 

організація і проведення на відділеннях та циклових комісіях науково-практичних конференцій і 

семінарів; участь у тижні науки в коледжі. 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Актуалізація тематики та 

структури курсових робіт 

студентів, розробка та 

затвердження тематики випускних 

кваліфікаційних проектів (робіт) 

Вересень 

2019 

Зав. ЦК  

2 Організація та проведення 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Освітній простір у 

контексті суспільних трансформацій: 

виклики сьогодення та пріоритети 

розвитку» 

Квітень-

травень 2020 

Біленко Л.М., 

Гузенко Г.М. 

 

3 Підготовка та опублікування 

наукових статей згідно з 

індивідуальними планами 

викладачів  

Протягом року Гузенко Г.М., 

Зав. ЦК 

 

4 Організація участі студентів  у 

студентських наукових 

конференціях 

Протягом року Гузенко Г.М., 

Зав. ЦК 

 

5 Організація виставки наукових 

робіт викладачів «Науковий 

вернісаж» та проведення Тижня 

науки в коледжі 

Квітень 

2020 

Гузенко Г.М., 

Кривошеєва Н.М., 

Зав. ЦК 

 

6 Організація виконання студентами 

науково-дослідних робіт 

Протягом року Гузенко Г.М., 

Зав. ЦК 
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2.3.4. План організації науково-методичних заходів викладачами коледжу у 2019/2020 н.р. 
 

П.І.Б. викладача 
Назва заходу, вид навчально-

методичної роботи 

Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

Вузівські конференції, круглі столи, семінари 

Борзило Л.В. 

Круглий стіл до Дня Захисника 

України та Дня Українського 

козацтва й Покрови «Козацький дух 

– непереможний» 

Жовтень 

2019 

 

Торянік І.П., 

Скіндер Н.В. 

Вузівська науково-практична 

конференція викладачів та студентів 

«Соціокультурні, психологічні та 

правові аспекти розвитку 

особистості студента» 

Листопад 

2019 

 

Богоявленський О.В. 
Круглий стіл «Сучасні напрями 

інтернет-маркетингу» 
Січень 

2020 

 

Непран А.В. 

Вузівська науково-практична 

конференція «Проблеми та 

перспективи економічного 

зростання в Україні» 

Березень 

2020 

 

Кунічева Т.П. 

Семінар для студентів і викладачів 

економічного відділення 

«Ефективність використання 

інтерактивної дошки у навчальному 

процесі» 

Березень 

2020 

 

Богоявленський О.В. 

Круглий стіл «Проблеми  

розвитку прямих продаж і 

мережевого маркетингу в Україні і 

світі» 

Березень 

2020 

 

Постольна Н.О., 

Голованова О.М. 

Студентський круглий стіл 

«Актуальні проблеми практичної 

підготовки фахівців з обліку та 

фінансів в Україні» 

Квітень 

2020 

 

Приходько Т.М. 

Щорічна студентська науково-

практична конференція «Актуальні 

проблеми менеджменту» 

Квітень 

2020 

 

Руденко І.В. 
Круглий стіл «Діловий імідж 

сучасного фахівця» 

Квітень 

2020 

 

Приходько Т.М. 

Щорічна студентська науково-

практична конференція «Актуальні 

проблеми менеджменту» 

Квітень 

2020 

 

Радченко Л.О., 

Руденко С.О., 

Гузенко Г.М., 

Кривошеєва Н.М., 

Тихонович В.М., 

Скіндер Н.В. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Освітній простір у 

контексті суспільних трансформацій: 

виклики сьогодення та пріоритети 

розвитку» 

Травень 

2020 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 

Зоря Р.Р. 

Круглий стіл «Впровадження 

результатів наукових досліджень з 

харчових технологій в навчальний 

процес» 

Травень 

2020 

 

Конкурси, фестивалі, майстер-класи, розвиваючі ігри 

Павлова М.Л., 

Золотухіна О.О., 

Афанасьєва Т.В., 

Зоря Р.Р. 

6-й Міжнародний конкурс 

ресторанних технологій «Bes’t Cook 

Fest-2019» (м. Чернівці, с. Бояни) 

Жовтень 

2019 

 

Кунік В.В. 

Майстер-клас «Приготування 

виробів з дріжджового тіста з 

елементами оздоблення в різних 

країнах світу» 

Жовтень 

2019 

 

Нечепуренко К.Б. 
Майстер-клас «Сахарна 

флористика» 

Жовтень 

2019 

 

Постольна Н.О. 
Конкурс бізнес проектів «Бізнес-

план як крок у майбутнє» 

Листопад 

2019 

 

Викладачі ЦК 

харчових технологій 

та готельно-

ресторанної справи 

Регіональний конкурс з кулінарного 

і кондитерського мистецтва «Титани 

кулінарії» 

2-7 грудня 

2019, I етап 

 

Викладачі ЦК 

харчових технологій 

та готельно-

ресторанної справи 

Регіональний конкурс з кулінарного 

і кондитерського мистецтва «Титани 

кулінарії» 

17-19 січня 

2020, II етап 

 

Кривошеєва Н.М., 

Гузенко Г.М. 

Інтелектуальна гра «Стратегія 

виходу компанії на новий ринок» 

Лютий 

2020 

 

Олімпіади 

Руденко С.О. День української писемності та мови Листопад 

2019 
 

Непран А.В. Податкова система Листопад  

2019 

 

Кривошеєва Н.М. Олімпіада з маркетингу Грудень 

2019 

 

Кулинич Т.В. Маркетингова цінова політика Грудень  

2019 

 

Голованова О.М. Бухгалтерський облік Лютий  

2020 

 

Руденко І.В. Іміджологія Березень  

2020 

 

Постольна Н.О. Фінанси  Квітень  

2020 
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2.3.5. Організаційно-методична робота 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Проведення інструктивно-

методичної наради з питань 

вдосконалення навчально-

методичних комплексів дисциплін, 

вивчення нормативних документів 

щодо вищої освіти 

Вересень 

2019 

Біленко Л.М., 

Левицька Є.Г. 

 

2 Вивчення та аналіз роботи науково-

методичного семінару 

Протягом 

року 

Гузенко Г.М.  

3 Організація підвищення кваліфікації 

викладачів 

Протягом 

року 

Левицька Є.Г.  

4 Аналіз проведених відкритих занять 

викладачами коледжу 

Протягом 

року 

Левицька Є.Г., 

Гузенко Г.М., 

Тихонович В.М. 

 

5 Організація виставки-конкурсу 

студентських наукових робіт на 

циклових комісіях, відділеннях 

Квітень 

2020 

Гузенко Г.М. 

Зав. відділень, 

Зав. ЦК 

 

6 Аналіз роботи циклових комісій, 

відділень та всіх структурних 

підрозділів коледжу за 2019/2020 н.р. 

Червень 

2020 

Біленко Л.М., 

Гузенко Г.М., 

Тихонович В.М., 

Керівники усіх 

структурних 

підрозділів 

 

7 Планування роботи закладу вищої 

освіти та циклових комісій на 

2020/2021 н.р. 

Червень 

2020 

Біленко Л.М., 

Гузенко Г.М., 

Тихонович В.М., 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

8 2.3.5.1. Проведення тижнів циклових комісій 

Циклова комісія харчових технологій 

та готельно-ресторанної справи 

Листопад 

2019 

Зоря Р.Р.  

Циклова комісія туризму та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Квітень 

2020 

Торянік І.П.  

Циклова комісія економіки, 

управління та адміністрування   

Квітень 

2020 

Руденко І.В.  
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2.4. Організація практичної підготовки, профорієнтації та 

працевлаштування студентів і міжнародного співробітництва коледжу 
 

Важливим напрямом діяльності коледжу є удосконалення організації практичної 

підготовки студентів, адаптація їх до роботи в умовах ринкової економіки, підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників, 

розширення та поглиблення міжнародного співробітництва. 

Протягом 2019-2020 навчального року планується спрямовувати роботу Підрозділу 

сприяння працевлаштуванню випускників на подальше удосконалення ділових стосунків з 

потенційними роботодавцями для випускників і студентів (центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, службами зайнятості, районними управліннями освіти міста 

Харкова і Харківської області), вивченню та поширенню кращого вітчизняного та 

міжнародного досвіту з питань професійної підготовки молоді та забезпечення її зайнятості, 

інформування студентів і випускників про вакантні місця на підприємствах, в установах та 

організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності). 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності сучасного навчального закладу 

визначено діяльність щодо розширення та встановлення плідного творчого міжнародного 

співробітництва. З метою встановлення взаємовигідних освітніх і культурних зв’язків, 

сприяння обміну досвідом, проведення спільних заходів Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ у 2019/2020 н.р. планує продовжити роботу з налагодження 

зв’язків з закладами вищої освіти України та інших держав. У планах Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ також низка спільних заходів з навчальними 

закладами, з якими вже підписані угоди про співробітництво, а також пошук та розширення 

міжнародних зв’язків з іншими навчальними закладами. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Міжнародне співробітництво 

1 Забезпечення участі у 

міжнародних кулінарних 

конкурсах, фестивалях, науково-

практичних конференціях, 

форумах ЗВО-партнерів 

Протягом 

навчального 

року 

за окремим 

графіком 

Біленко Л.М., 

Погорєлов М.М. 

 

2 Міжнародний конкурс 

ресторанних технологій 

«BestCookFest-2019» 

Україна, 

м. Київ 

жовтень 2019 

Біленко Л.М., 

Погорєлов М.М. 

 

3 IV міжнародний кулінарний 

конкурс «GASTROMAK 2019» 

Македонія, 

м. Струміца 

10-14жовтня 

2019 

Огурцова О.П.  

4 Introducing novel culinary 

competitions «Culinary Art Food 

Expo-2019» 

Шрі-Ланка, 

м. Коломбо, 

жовтень 2019 

Золотухіна О.О., 

Афанасьєва Т.В., 

Зоря Р.Р. 

 

5 VI Міжнародний кулінарний 

конкурс «BestCookFest 2019» 

Словенія, 

м. Краньска 

Гора, 

жовтень 2019 

Зоря Р.Р.  
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

6 Міжнародні змагання офіціантів, 

баріста, барменів та рестораторів 

Grand Gourmet-2019 

Хорватія, 

м. Макарска, 

22-25 жовтня 

2019 

Біленко Л.М. 

Погорєлов М.М. 

 

7 III Міжнародний кулінарний 

конкурс «TROPHY CITY OF 

TRIESTE» 

Італія, 

м. Трієст, 

25-28 листопада 

2019 

Біленко Л.М. 

Погорєлов М.М. 

 

8 Міжнародний кулінарний кубок. 

Арт-клас кондитерського 

мистецтва та конкурс «Кондитер 

року 2019» на приз «Діамантовий 

ковпак» у рамках міжнародного 

хлібного салону та виставки-

ярмарки «Продекспо» 

Білорусь, 

м. Мінськ, 

12-14 листопада 

2019 

Павлова М.Л.  

9 Міжнародний кулінарний 

фестиваль 

Туреччина, 

Кайрак, 

18 листопада 

2019 

Біленко Л.М. 

Погорєлов М.М. 

 

10 Міжнародний кулінарний 

фестиваль 

Туреччина, 

м. Болу, 

березень 2020 

Біленко Л.М. 

Погорєлов М.М. 

 

11 Міжнародний кулінарний конкурс 

«ALB COOK FEST 2020» 

Албанія, 

м. Тирана, 

березень 2020 

Біленко Л.М. 

Погорєлов М.М. 

 

12 Міжнародний кулінарний 

фестиваль 

о. Мальта, 

березень 2020 

Біленко Л.М. 

Погорєлов М.М. 

 

13 Міжнародний кулінарний конкурс  

«Biser Mora-2020» 

Хорватія, 

о. Брач, 

квітень 2020 

Біленко Л.М. 

Погорєлов М.М. 

 

14 Міжнародний кулінарний 

фестиваль «MONTENEGRO 

HOSPITALITY CHAMPIONSHIP»  

Чорногорія, 

м. Будва, 

квітень 2020 

Біленко Л.М. 

Погорєлов М.М. 

 

15 Міжнародний кулінарний конкурс 

«Kranjska Gora»  

Словенія, 

м. Краньска 

Гора», 

травень 2020 

Біленко Л.М. 

Погорєлов М.М. 

 

16 Міжнародний фестиваль 

ресторанних технологій 

Нормандія, 

м. Баньоль-де-

л’Орн, 

червень 2020 

Біленко Л.М., 

Погорєлов М.М. 

 

17 Організація майстер-класів, що 

проводяться відомими світовими 

шеф-кухарями для студентів 

коледжу 

Протягом 

навчального 

року 

за окремим 

графіком 

Біленко Л.М., 

Погорєлов М.М. 

 

18 Проведення роботи з пошуку 

нових міжнародних партнерів для 

співробітництва 

Протягом 

навчального 

року 

Біленко Л.М., 

Погорєлов М.М. 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

2. Працевлаштування студентів 

1 Контроль за наданням інформації 

(довідок з місця роботи/навчання) 

від кураторів випускних груп про 

подальше працевлаштування 

студентів коледжу, підготовка 

яких здійснювалась за державним 

замовленням 

Вересень, 

жовтень 2019 

Погорєлов М.М.  

2 Інформування студентів і 

випускників про вакантні місця на 

підприємствах, в установах та 

організаціях, що відповідають їх 

фаховій підготовці (спеціальності) 

Постійно Погорєлов М.М.  

3 Співпраця з потенційними 

роботодавцями і забезпечення 

оперативного заповнення вакансій 

Постійно Погорєлов М.М.  

4 Укладання угоди з 

підприємствами щодо проведення 

професійно-практичної підготовки 

з подальшим працевлаштуванням 

студентів 

Постійно Щебенюк С.В.  

5 Надання консультацій студентам з 

питань практичної підготовки, 

працевлаштування, складання 

резюме тощо 

Постійно Щебенюк С.В.  

6 Проведення анкетування 

студентів-випускників щодо їх 

подальшого працевлаштування 

або продовження навчання у ЗВО 

Січень, травень 

2020 

Погорєлов М.М.  

7 Організація зустрічей 

роботодавців зі студентами та 

випускниками з питань 

можливості їх подальшого 

працевлаштування на 

підприємствах, в установах та 

організаціях, проведення заходів 

щодо сприяння 

працевлаштуванню студентів та 

випускників 

Постійно Погорєлов М.М.  

3. Практична підготовка 

1 Підготовка необхідної 

документації (наказів, 

розпоряджень та ін.) до виходу 

студентів на практику 

Згідно графіка 

проходження 

практики 

Щебенюк С.В.  

2 Визначення сучасних передових 

підприємств, фірм, організацій для 

проходження практики, 

враховуючи цільові направлення 

Згідно графіка 

проходження 

практики 

Щебенюк С.В., 

Зав. ЦК 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 

3 Аналіз та перегляд договорів між 

ХТЕК КНТЕУ і базами практики 

Протягом року Щебенюк С.В.  

4 Укладання договорів з провідними 

базами практики 

Протягом року Щебенюк С.В., 

Зав. ЦК 

 

5 Призначення керівників практики 

від ХТЕК КНТЕУ 

Згідно графіка 

проходження 

практики 

Біленко Л.М., 

Зав. ЦК 

 

6 Проведення інструктивних нарад з 

призначеними керівниками 

практики та майстрами 

виробничого навчання 

Згідно графіка 

проходження 

практики 

Зав. ЦК  

7 Проведення зборів зі студентами 

«Права та обов’язки студентів під 

час проходження практики»  

Згідно графіка 

проходження 

практики 

Керівники 

практики 

 

8 Підготовка списків студентів для 

проходження практики 

Згідно графіка 

проходження 

практики 

Щебенюк С.В.  

9 Проведення  інструктажу з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності зі студентами 

перед проходженням практики 

Згідно графіка 

проходження 

практики 

  

10 Контроль за виконанням 

студентами їх обов’язків у період 

проходження практики 

Протягом року, 

згідно графіка 

проходження 

практики 

Керівники 

практики, 

Щебенюк С.В. 

 

11 Контроль наявності та стану 

підготовки наскрізних і робочих 

програм практики студентів  

Вересень 2019 

року 

Біленко Л.М., 

Щебенюк С.В. 

 

12 Контроль наявності та 

правильності оформлення 

договорів про проведення практик 

з базами практик 

Протягом року, 

згідно графіка 

проходження 

практики 

Біленко Л.М., 

Щебенюк С.В. 

 

13 Контроль забезпечення необхідних 

умов праці і побуту студентів на 

базах практики 

Протягом року, 

згідно графіка 

проходження 

практики 

Біленко Л.М., 

Щебенюк С.В. 

 

14 Організація проведення практики 

за кордоном з метою проходження 

практики і ознайомлення з 

принципами роботи у лідируючих  

готельно-ресторанного бізнесу  на 

всесвітньо відомих курортах 

протягом року, 

згідно графіка 

проходження 

практики 

Біленко Л.М., 

Щебенюк С.В. 
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2.5. Організація роботи Відділу з підготовки робітничих професій, підвищення 

кваліфікації та вступу в ЗВО України 
 

З метою забезпечення високої якості професійно-технічної підготовки і підвищення 

кваліфікації фахівців сфери обслуговування населення України в системі безперервної освіти 

та інтеграції професій Відділення з підготовки робітничих професій, підвищення кваліфікації 

та вступу до ЗВО України у 2019/2020 навчальному році будуватиме свою роботу у 

відповідності з нормативними актами Міністерства освіти і науки України. 

Відділення своєю основною функцією вважає орієнтацію на впровадження діяльності, 

пов’язаної з наданням послуг на здобуття освіти та підготовки кваліфікованих робітників з 

числа студентів в поєднанні 2-х-3-х робітничих професій та інших осіб. 

Тримає курс до створення іміджу навчального закладу з передовими технологіями, 

сприяє укріпленню позицій лідерства в регіоні з надання освітніх послуг. створює необхідні 

умови для всебічного розвитку та підготовки висококваліфікованих фахівців сфери 

обслуговування. 

Основним напрямком діяльності відділення є: 

- формування у слухачів необхідних професійних знань, вмінь та комп’ютерної 

грамотності; 

- надання бажаючим студентам та іншим особам можливості здобути одну або 

декілька нижчезазначених робітничих професій: 

5122 «Кухар» ІІІ, IV, V, VI розряди; 

7412 «Кондитер» ІІІ, IV, V розряди; 

5123 «Бармен» IV, V розряду; 

5123 «Офіціант» ІІІ, IV, V, розряди 

4221 «Агент з організації туризму»; 

4115 «Секретар керівника» (організації, підприємства, установи); 

4112 «Оператор комп’ютерного набору» І, ІІ категорії; 

- здійснення підготовки до вступу у ЗВО громадян України, відповідно до отриманих 

ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг. 

Головним завданням відділення з підготовки робітничих професій, підвищення 

кваліфікації та вступу у ЗВО України є забезпечення реалізації потреб громадян у 

вдосконаленні та підвищенні рівня освіти, оволодінні робітничими професіями, 

спеціальностями, відповідно до їх інтересів, здібностей. Відділення здійснює перепідготовку 

та підвищення професійної кваліфікації працюючих робітників, підготовку робітників 

високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх шкіл, перепідготовку 

незайнятого населення, допрофесійну підготовку. 

Навчальними планами передбачається обов’язкове отримання студентами робітничих 

професій. На цих курсах в новому навчальному році передбачається, що заняття будуть 

проводити тільки із залученням сучасних досвідчених провідних фахівців-практиків відомих 

фірм, підприємств, ресторанів. 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Організаційна робота 

1 Формування навчальних груп 

нового набору та приведення 

контингенту слухачів за певними  

робітничими професіями у 

відповідність до вимог  

Вересень 

2019 

Золотоверха 

В.П., 

наставники 

навчальних груп 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

2 Організація навчання в кулінарній 

школі «Little chef» для дітей віком 

від 7 до 14 років 

Протягом року Корницька А.О.  

3 Підготовка необхідної навчально-

облікової документації:  

Вересень 

2019 

Золотоверха 

В.П. 

 

- журналу обліку студентів; 

- журналів навчальних занять; 

- журналу видачі свідоцтв; 

- журналу реєстрації довідок. 

4 Підготовка наказів про діяльність 

відділення та організацію 

навчального процесу 

Серпень, 

вересень 2019 

Золотоверха 

В.П. 

 

5 З метою оперативного вирішення 

задач, поставлених перед 

відділенням з підготовки 

робітничих професій, 

підвищенням кваліфікації та 

вступу до ЗВО України, 

відвідування щотижневих засідань 

Адміністративної ради 

1 раз на тиждень Золотоверха 

В.П. 

 

6 Контроль за змінами контингенту 

слухачів на відділенні та 

підготовка звітів про стан 

контингенту на 01 число кожного 

місяця протягом навчального року 

Щомісячно Золотоверха 

В.П. 

 

7 Контроль за станом навчально-

облікової документації 

Протягом 

навчального 

року 

Біленко Л.М., 

Золотоверха 

В.П. 

 

8 Здійснення набору на курси з 

підготовки до вступу у ВНЗ 

громадян України, відповідно до 

отриманих ліцензій для надання 

освітніх послуг 

Протягом 

навчального 

року 

Золотоверха 

В.П. 

 

2. Навчально-методична робота 

1 Складання робочих навчальних 

планів з розподілом педагогічного 

навантаження за викладачами 

Вересень 

2019 

Біленко Л.М., 

Золотоверха 

В.П. 

 

2 Ухвалення обсягу педагогічного 

навантаження згідно з робочими 

навчальними планами 

Вересень 

2019 

Біленко Л.М., 

Золотоверха 

В.П. 

 

3 Складання розкладу занять та 

доведення його до відома слухачів 

відділення  

Вересень 

2019 

Золотоверха 

В.П. 

 

4 Контроль за успішністю слухачів 

професійної підготовки, 

своєчасною ліквідацією 

заборгованостей та внесенням 

нарахувань за навчання  

Протягом року Біленко Л.М., 

зав. відділень, 

наставники 

навчальних груп 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 

5 Підготовка матеріалів до 

проведення державної 

кваліфікаційної атестації  

За розкладом 

навчальних 

занять 

Золотоверха 

В.П. 

 

6 Підготовка пакету матеріалів по 

одержанню робітничої 

кваліфікації слухачами за кожною 

робітничою професією 

Лютий, травень 

2020 

Золотоверха 

В.П. 

 

3. Науково-педагогічна робота 

1 Забезпечення організації 

показових виступів слухачів з 

демонстрацією вмінь та навичок за 

різними робітничими професіями 

Протягом року Золотоверха  

В.П., 

викладачі 

відділення 

 

2 Організація участі слухачів у 

міських та міжнародних конкурсах 

професійної майстерності 

Протягом року Біленко Л.М., 

Золотоверха 

В.П., 

викладачі 

відділення 

 

3 Організація обслуговування 

презентацій, ділових зустрічей, 

бенкетів, місцевих ярмарок, 

конференцій 

Протягом року Біленко Л.М., 

Золотоверха 

В.П., 

викладачі 

відділення 

 

4. Виховна робота 

1 Проведення виховної роботи серед 

слухачів відділення під час 

проведення навчальних занять  

Протягом року Викладачі 

відділення 

 

2 Проведення бесід зі слухачами про 

збереження майна та обладнання 

коледжу 

Вересень 

2019 

Золотоверха 

В.П., викладачі 

відділення 

 

3 Ознайомлення слухачів з 

Правилами внутрішнього 

розпорядку ХТЕК КНТЕУ, їх 

правами та обов’язками  

Вересень 

2019 

Золотоверха 

В.П., 

викладачі 

відділення 

 

5. Профорієнтаційна робота 

1 Організація профорієнтаційної 

роботи з одержання робітничих 

професій учнями шкіл міста та 

працівниками закладів 

ресторанного господарства, 

супермаркетів, об’єднання 

шкільних їдалень  

Протягом 

навчального 

року 

Біленко Л.М., 

Зав. відділень, 

Зав. ЦК 

 

2 Організація для слухачів 

проведення лекцій, екскурсій, 

рекламного «майстер-класу» 

Протягом року Біленко Л.М., 

Золотоверха 

В.П., 

викладачі 

відділення 
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2.6. Виховна робота 

 

Педагогічний колектив коледжу, керуючись у своїй роботі Конституцією України, 

Законом України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Концепцією 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженою наказом МОН України 

від 16.06.2015 № 641, виховує громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового до 

подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними 

переконаннями, формує творчу особистість студента, свідоме ставлення до обов’язків, 

повагу до національних цінностей нашого народу, вироблення навичок здорового способу 

життя. 

Виховний процес в коледжі органічно переплітається з навчанням студентів, 

опануванням основами наук, багатством національної і світової культури. 

Серед педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх виховного процесу 

залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на основі 

співдружності, співробітництва і ділового партнерства; вихователь має глибоко розуміти 

природу вихованців, їх індивідуальні риси і можливості, поважати особистість молодої 

людини, турбуватися про її гармонійний розвиток. 

Колектив коледжу підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення 

традиційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих 

технологій. 

При плануванні виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік основою є формування 

особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження 

моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності, 

здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватись в сучасних 

умовах. 

Справжньою школою демократії для студентів, школою громадянського становлення 

молоді є самоврядування в коледжі. 

Таким чином, виховні заходи серед студентської молоді в коледжі спрямовані на 

формування повноцінної цілісної особистості, індивідуальності кожного студента і 

виховання кращих рис людини та громадянина. 

 

2.6.1. Загальні організаційно-виховні заходи 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Затвердження планів організаційно-

виховної роботи гуртожитку, 

навчальних груп, рад студентського 

самоврядування, бібліотеки 

До 31.08.2019 Наставники 

навчальних груп, 

Голови рад 

студентського 

самоврядування 

 

2 Підготовка та затвердження плану 

основних напрямів організаційно-

виховної роботи коледжу на 

2019/2020 н.р. 

До 31.08.2019 Погорєлов М.М.  

3 Підготовка сценарію та 

проведення організаційної роботи 

щодо проведення Посвяти 

першокурсників в студенти 

коледжу 

До 31.08.2019 Погорєлов М.М.  
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

4 Підготовка та проведення 

поселення студентів коледжу у 

гуртожиток на 2019/2020 н.р. 

29-31.08.2019 Зав. відділень, 

зав. гуртожитку, 

паспортист, 

студентська 

профспілка 

 

5 Проведення зборів наставників 

навчальних груп з питання «Про 

основні завдання та напрямки 

роботи в групах серед студентів у 

2019/2020 н.р.» та надання 

методичної допомоги для 

проведення першої лекції 

31.08.2019 Погорєлов М.М.  

6 Забезпечення наставників 

навчальних груп І курсу 

журналами з навчально-виховної 

роботи  

До 01.09.2019 Погорєлов М.М.  

7 Проведення організаційних зборів 

у навчальних групах 

03.09.2019 Наставники 

навчальних груп 

 

8 Проведення бесід про збереження 

майна та обладнання коледжу, 

гуртожитку та визначення обсягів 

трудових завдань по 

самообслуговуванню: чергуванню 

в кабінетах, кафе, по учбовому 

корпусу та в гуртожитку, 

прибирання території коледжу 

Вересень 2019 Зав. відділень, 

наставники 

навчальних 

груп 

 

9 Проведення святкових зборів 

студентів та викладачів з нагоди 

початку навчального року та 

посвяти першокурсників у 

студенти ХТЕК КНТЕУ 

03.09.2019 Погорєлов М.М.  

10 Формування органів 

студентського самоврядування: 

студентської ради коледжу, 

студентської ради гуртожитку 

Вересень 2019 Наставники 

навчальних груп, 

Голови рад 

студентського 

самоврядування 

 

11 Проведення засідання ради 

наставників навчальних груп з 

питань організаційно-виховної 

роботи 

Раз на місяць Погорєлов М.М.  

12 Ознайомлення студентів І курсу з 

Правилами внутрішнього 

розпорядку коледжу, гуртожитку 

Вересень 2019 Наставники 

навчальних груп 

 

13 Проведення зустрічей 

студентського активу з 

адміністрацією коледжу 

Листопад 2019 Погорєлов М.М.  

14 Проведення конкурсу-огляду 

«Кімната зразкового порядку» у 

гуртожитку 

Лютий 2020 Погорєлов М.М., 

Комендант 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 

15 Підготовка та проведення 

вручення дипломів випускникам 

коледжу 

Лютий, 

березень, липень 

2020 

Погорєлов М.М., 

Зав. відділень, 

Наставники 

навчальних груп 

 

16 Проведення конкурсу-огляду на 

кращу навчальну групу і її 

наставника 

Червень 2020 Погорєлов М.М., 

зав. відділень 

 

17 Проведення конкурсу-огляду на 

присвоєння почесного звання 

«Кращий студент року» 

Червень 2020 Погорєлов М.М., 

Зав. відділень 

 

18 Участь у підготовці та проведенні 

засідання Педагогічної ради 

Протягом 

року 

Погорєлов М.М.  

19 Участь в обласних науково-

практичних конференціях, 

виставках, конкурсах, семінарах 

для викладачів та студентів ЗВО І 

- II рівнів акредитації 

Згідно з планами 

роботи ради 

директорів І-II 

рівнів 

акредитації 

Погорєлов М.М.  

20 Підтримка позитивного іміджу 

коледжу в соціальних мережах 

Протягом 

року 

Погорєлов М.М., 

Морковін Є.О., 

Морковін О.О., 

наставники 

навчальних груп, 

Зав. відділень, 

Зав. ЦК 

 

 

 

2.6.2. Заходи культурно-масової, спортивної роботи та загального 

виховного впливу на студентів 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

2.6.2.1. Загальні заходи культурно-масової роботи коледжу 

1 Посвята першокурсників в студенти 

коледжу 

02.09.2019 Погорєлов М.М.  

2 Святкування Міжнародного дня 

грамотності  

07.09.2019 Скіндер Н.В., 

Торянік І.П., 

 

3 Організація та проведення концерту 

до Дня студента 

17.11.2019 Погорєлов М.М.  

4 Організація святкування Нового року 

та Різдва Христова. Конкурс колядок 

та щедрівок 

Грудень 2019 

Січень 2020 

Погорєлов М.М.  

5 Проведення виховних годин, круглих 

столів, книжкових виставок 

«Соборність України XXI століття» 

Січень 

2020 

Погорєлов М.М., 

наставники 

навчальних груп, 

бібліотека 

 

6 Організація випускних вечорів Лютий, 

червень 2020 

Погорєлов М.М., 

Зав. відділень 

 

  



45 

 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

7 Святкування Дня Святого Валентина: 

святкова пошта; конкурс ліричних 

віршів. Шоу «Мелодія двох сердець» 

Лютий 

2019 

Погорєлов М.М.  

8 Організація та проведення Дня 

Масляної 

Лютий 

2020 

Погорєлов М.М.  

9 Організація та проведення заходів до 

Міжнародного жіночого дня 

Березень 

2020 

Погорєлов М.М.  

10 Конкурс-шоу «Розсміши коледж» 01.04.2020 Погорєлов М.М., 

зав. ЦК 

 

11 Святкування Великодня Квітень 

2020 

Погорєлов М.М., 

наставники 

навчальних  груп 

 

12 Проведення виховних годин, 

присвячених пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії 

Квітень 

2020 

Наставники 

навчальних груп 

 

13 Організація екскурсій для студентів 

до Меморіалу Слави, Дробицького 

Яру, Висоти Маршала Конєва, 

історичного музею 

Травень 

2020 

Наставники 

навчальних 

груп 

 

2.6.2.2. Заходи спортивної роботи 

1 Виховання у студентів колективізму, 

сили волі, працьовитості, мужності, 

патріотизму, сприяння всебічному 

розвитку під час занять з фізичного 

виховання та фізкультурно-

оздоровчих заходів 

Протягом 

року 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

 

2 Проведення в навчальних групах 

інструктажу з техніки безпеки на 

заняттях з фізичного виховання 

Вересень  

2019 

Викладачі  

фізичного 

виховання 

 

3 Проведення моніторингу з метою 

виявлення у студентів бажання 

відвідування спортивних секцій в 

позаурочний час 

Жовтень 

2019 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

 

4 Проведення Всеукраїнського 

Олімпійського уроку 

4-8 вересня 

2019 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

 

5 Організація та проведення Дня 

фізичної культури і спорту 

Вересень 

2019 

Жданова О.Б  

6 Організація та проведення Дня 

туриста 

27 вересня 

2019 

Жданова О.Б. 

Огурцова О.П. 

 

7 Організація та проведення серед 

студентів коледжу турніру з 

волейболу 

Вересень 

2019 

Жданова О.Б.  

8 Організація та проведення серед 

студентів коледжу турніру з 

настільного тенісу 

Вересень 

2019 

Жданова О.Б.  

9 Організація та проведення серед 

студентів коледжу заходів «Козацькі 

розваги», «Хелоуїн 2019»  

Жовтень 

2019 

Жданова О.Б  
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

10 Організувати та провести серед 

студентів коледжу «Турніру з 

баскетболу» 

Жовтень 

2019 

Жданова О.Б.  

11 Організація та проведення серед 

студентів коледжу  турніру з 

мініфутболу, турніру з боулінгу 

Листопад 

2019 

Жданова О.Б. 

куратори груп 

 

12 Організація та проведення серед 

студентів коледжу  турніру з дартсу, 

заходу «Кубок діда Мороза» 

Грудень 

2019 

Жданова О.Б. 

куратори груп 

 

13 Організація та проведення турніру з 

шашок та шахів 

Січень 

2020 

Жданова О.Б.  

14 Організація та проведення військово-

спортивної гри «Пейнтбол» 

Березень 

2020 

Жданова О.Б.  

15 Організація та проведення турніру з 

більярду 

Лютий 

2020 

Жданова О.Б.  

16 Організація та проведення військово-

спортивної гри «Лазертаг» 

Березень 

2020 

Жданова О.Б.  

17 Організація та проведення змагань з 

легкої атлетики «Атлет» 

Квітень-

травень 2020 

Жданова О.Б.  

18 Організація участі у Харківському 

марафоні 

Квітень-

травень 2020 

Жданова О.Б.  

19 Висвітлення  спортивно-масових 

заходів на сайті коледжу та в 

соціальних мережах 

Протягом 

року 

Жданова О.Б.  

2.6.2.3. Заходи загального виховного впливу на студентів 

1 День туриста Вересень 

2019 

Жданова О.Б. 

Торянік І.П. 

 

2 День грамотності. Інтерактивна гра Вересень 

2019 

Скіндер Н.В., 

Торянік І.П. 

 

3 Концерт з іноземної мови Жовтень 

2019 

Скіндер Н.В. 

Торянік І.П. 

 

4 Презентація-виставка «Осінні 

роздуми» 

Вересень 

2019 

Зоря Р.Р., 

викладачі ЦК 

 

5 Організація відвідування студентами 

філармонії, театрів, виставок, 

концертів 

Протягом 

року 

Наставники 

навчальних 

груп 

 

6 Проведення екскурсії до Музею 

Реклами 

Жовтень 

2019 

Кривошеєва 

Н.М. 

 

7 Організація зустрічей студентів з 

поетами та письменниками рідного 

краю 

Протягом 

року 

Борзило Л.В., 

наставники 

навчальних 

груп 

 

8 Проведення бесід, лекцій, диспутів, 

усних журналів з екологічного 

виховання молоді 

Протягом 

року 

Наставники 

навчальних 

груп 

 

9 Організація зустрічі з молодими 

поетами, мистецтвознавцями, 

діячами культури, туризму, 

авіаперевізниками  

Вересень, 

листопад 2019 

Березень 2020 

Руденко С.О., 

Маренич В.М., 

Борзило Л.В. 
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2.6.3. Профілактична робота, попередження антигромадських дій 

у студентському середовищі 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Розробка та затвердження заходів 

щодо проведення антинаркотичної 

профілактичної роботи серед 

студентів коледжу 

Вересень 

2019 

Погорєлов М.М.  

2 Розробка та затвердження заходів 

щодо запобігання хабарництва, 

корупції,  правопорушень та 

дотримання норм етики 

студентами в коледжі 

Протягом року Погорєлов М.М., 

Зав. відділень 

 

3 Оновлення інформаційних стендів 

довіри, інформування студентів 

про номер телефону «гарячої 

лінії», місце розміщення 

«Скриньки довіри» в коледжі та на 

офіційних сторінках соціальних 

мереж 

Протягом року Погорєлов М.М., 

Зав. відділень 

 

4 Проведення бесід зі студентами з 

питань дотримання ними чинного 

законодавства, попередження та 

профілактики правопорушень у 

студентському середовищі 

Протягом року Погорєлов М.М., 

наставники 

навчальних груп 

 

5 Проведення соціологічних 

опитувань: 

- «Ефективність викладання 

навчальних дисциплін та 

проведення занять в ХТЕК 

КНТЕУ»; 

- «Якість освіти в ХТЕК КНТЕУ»; 

- «Викладач очима студентів» 

2 рази на рік Погорєлов М.М., 

Тихонович В.М., 

Зав. відділень 

 

6 Проведення лекцій-бесід про 

згубність наркоманії та 

тютюнопаління представниками 

служб сім’ї, дітей та молоді 

(згідно плану) 

Протягом року Погорєлов М.М., 

бібліотека, 

наставники 

навчальних груп 

 

7 Проведення виховних годин з 

питань профілактики наркоманії 

та тютюнопаління за темою: 

«Захистимо Україну від 

тютюнового диму» 

Протягом року Наставники 

навчальних груп 

 

8 Проведення зустрічей студентів 

коледжу, мешканців гуртожитку з 

представниками правоохоронних 

органів, громадських організацій, 

представниками соціальних служб 

Протягом року Погорєлов М.М., 

наставники 

навчальних груп 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 

9 Проведення соціологічних 

моніторингів з вивчення та 

узагальнення причин вживання 

студентами наркотичних речовин, 

алкогольних напоїв, 

тютюнопаління 

2 рази на рік Погорєлов М.М.  

10 Проведення роз’яснювальної 

профілактичної роботи серед 

студентської молоді для виконання 

наказів МОН України, КНТЕУ, 

коледжу щодо паління на території 

коледжу 

Протягом року Погорєлов М.М., 

наставники 

навчальних груп 

 

11 Проведення профілактичної роботи 

щодо запобігання поширення 

ксенофобських і расистських 

проявів та виховання у студентів 

толерантності, терпимості, 

доброзичливості 

Протягом року Погорєлов М.М., 

Наставники 

навчальних груп 

 

12 Проведення анкетування на 

предмет виявлення ознак вживання 

наркотичних речовин молоддю 

серед батьків студентів коледжу 

Жовтень 

2019 

Погорєлов М.М., 

наставники 

навчальних груп 
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3. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 
 

Бібліотека є рівноправним учасником освітнього процесу.  

В Україні відбувається процес адаптації бібліотечного обслуговування до швидко 

змінних умов суспільного життя, оновлення засобів, форм і методів їх діяльності. Цій меті 

підпорядковані всі напрямки роботи бібліотеки: комплектування книжкового фонду, 

організація інформаційної підтримки навчально-виховного процесу, пропаганда книги. 

Робота бібліотеки вибудовується в рамках відповідності основній концепції розвитку 

освітнього процесу, створення умов для розвитку творчого і інтелектуального потенціалу, 

забезпечення етичного становлення і інтелектуального розвитку студентів, виховання 

духовності та створення передумов для розвитку творчої індивідуальності особистості.  

У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законом «Про вищу 

освіту», іншими чинними законодавчими актами, інструктивно-нормативними документами, 

що регламентують діяльність бібліотек, Положенням про ХТЕК КНТЕУ, Положенням про 

бібліотеку коледжу. 

Бібліотека коледжу як науковий, навчальний, інформаційний і культурно-

просвітницький структурний підрозділ своїми головними завданнями ставить: 

- забезпечення інформаційно-документальної підтримки навчально-виховного процесу і 

самоосвіти студентів і педагогів; 

- формування максимального ресурсного потенціалу;  

- повноцінне і якісне обслуговування викладачів та студентів; 

- оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі 

широкого доступу до бібліотечних фондів і світових інформаційних ресурсів; 

- формування гуманітарного світовідчування студентів;  

- виховання інтересу до національної духовної культури. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

3.1. Організація роботи по обслуговуванню читачів 

1 Підготовка бібліотеки до нового 

навчального року та складання  

графіку обслуговування студентів 

першого курсу 

До 30 серпня 

2019 

Борзило Л.В.  

2 Забезпечення викладачів необхідною 

літературою до нових дисциплін 

Вересень 

2019 

Борзило Л.В.  

3 Підготовка «Пам’ятки 

першокурснику» 

До 30 серпня 

2019 

Борзило Л.В.  

3.1.1.Організація  індивідуальної роботи з читачами 

4 Проведення видачі літератури на 

абонемент студента 

Вересень 

2019 

Борзило Л.В.  

5 Допомога студентам у підборі 

літератури для написання курсових 

робіт, рефератів 

Протягом 

року 

Борзило Л.В.  

6 Проведення аналізу формулярів 

читачів 

Протягом 

року 

Борзило Л.В.  

7 Аналіз поповнення фонду за рахунок 

меценатів, інших джерел та нові  

надходження з КНТЕУ 

Протягом 

року 

Борзило Л.В.  
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

8 Систематична робота з попередження 

читацької заборгованості:контроль за 

своєчасним поверненням літератури 

студентами, інформування ЦК про 

заборгованість співробітників 

Протягом 

року 

Борзило Л.  

9 Забезпечення допомоги по 

організації читання художньої 

літератури, розвитку пізнавальних 

інтересів 

Протягом 

року 

Борзило Л.В.  

10 Використання в процесі 

обслуговування всіх форм та методів 

реклами книги та бібліотечних 

послуг: книжкові виставки, огляди та 

перегляди літератури, індивідуальні 

та колективні бесіди, консультації 

Протягом 

року 

Борзило Л.В.  

11 Аналіз стану книгозабезпеченості, 

вивчення тематичних планів 

профільних видавництв, робота по 

виявленню потреб в навчальній та 

науковій літературі (спільно із 

завідувачами циклових комісій)  

Протягом 

року 

Борзило Л.В.  

3.1.2. Масова робота з читачами 

1 Активна участь у культурно-

просвітницьких заходах коледжу: 

відзначення знаменних та пам’ятних 

дат, оформлення книжкових виставок 

та тематичних полиць, проведення 

бібліографічних оглядів, інших 

заходів 

Протягом 

року 

Борзило Л.В.  

2 Популяризація наукової діяльності 

кафедр коледжу шляхом проведення 

днів кафедр, днів бібліографії, інших 

презентаційних заходів 

Згідно з 

планами ЦК 

Борзило Л.В.  

3 Організація екскурсій 

першокурсників до бібліотек, музеїв, 

театрів, художніх галерей 

Щомісяця Борзило Л.В.  

Проведення місячника першокурсника 

4 У рамках місячника першокурсника 

до Дня Знань проведення 

бібліотечно-бібліографічного 

заняття: «Через книгу – до знань»  

Вересень 

2019 

Борзило Л.В.  

5 Проведення заходу «Посвята в 

читачі»: 

- бесіда  «Бібліотека – 

першокурснику»; 

- знайомство з бібліотекою, 

правилами користування 

03-06.09. 

2019 

Борзило Л.В., 

Наставники 

навчальних груп 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

6 Довідково-пошуковий апарат нашої   

бібліотеки інформаційні ресурси 

бібліотеки. Бесіда-розповідь 

Вересень 

2019 

Борзило Л.В.  

7 «Каталог і картотека – гарний 

помічник студенту» 

Бесіда-практикум 

Вересень 

2019 

Борзило Л.В.  

8 «На допомогу читачеві». 

Енциклопедії, словники, довідники - 

як ними користуватись. Теорія і 

практика – лекція 

Вересень 

2019 

Борзило Л.  

9 «Милосердя – величезна сила, що 

зв’язує і об’єднує людей» – бесіда до 

Міжнародного дня благодійності 

05.09.2019 Борзило Л.В.  

10 «Краса врятує світ» – тематична 

бесіда до Міжнародного дня краси 

09.09.2019 Борзило Л.В.  

11 «Я – України син. України!»  

книжкова виставка до 125 річниці до 

дня народження Олександра 

Довженка та Дня українського кіно 

10.09.2019 Борзило Л.В.  

12 До Дня фізичної культури і спорту 

України тематична книжкова 

виставка «Спорт – це здоров’я» 

13.09.2019 Борзило Л.В.  

13 Книжкова виставка до 155 річниці 

від дня народження Михайла 

Коцюбинського 

17.09.2019 Борзило Л.В.  

14 «Нам потрібне мирне небо» – 

виховна година до Міжнародного дня 

миру 

20.09.2019 Борзило Л.В., 

Наставники 

навчальних груп 

 

15 Екскурсія до бібліотеки ХДНБ 

імені В.Г. Короленка 

25.09.2019 Борзило Л.В.  

16 «Один день подорожі змінює більше, 

ніж рік вдома…» – виставка 

періодичних видань до всесвітнього 

дня туризму 

27.09.2019 Борзило Л.  

17 Інформаційна година до Дня пам’яті 

жертв Бабиного Яру 

30.09.2019 Борзило Л.В.  

18 «Бібліотека – відкритий стіл ідей, за 

який запрошується кожен…» 

Бібліографічний огляд нової 

літератури 

30.09.2019 Борзило Л.В.  

19 «Її величність – Музика» бесіда до 

Міжнародного дня Музики 

01.10.2019 Борзило Л.В.  

20 Відвідування спеціалізованої 

музикально-театральної  бібліотеки 

імені Станіславського 

03.10.2019 Борзило Л.В., 

Викладач історії 

Семененко В.І. 

 

21 День вчителя «Учитель – то 

достойний знань вінець» бесіда-

діалог зі студентами 

05.10.2019 Борзило Л.В.  
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22 Тематичний вечір до 130 річниці з 

дня народження поета М.О. Драй-

Хмари 

10.10.2019 Борзило Л.В., 

Наставники 

навчальних груп 

 

23 Круглий стіл «Козацький дух 

непереможний» ( до Дня Захисника 

України, дня козацтва та Покрови)  

11.10.2019 Борзило Л.В.  

24 Відвідування бібліотеки НАЮУ 

імені Я. Мудрого  

16.10.2019 Борзило Л.  

25 «Кухар і кулінар – це скоріше не 

професія, а вид мистецтва» книжкова 

виставка до професійного свята – 

Міжнародний день Кухаря 

19.10.2019 Борзило Л.В.  

26 Зустріч з письменником Василем 

Красом 

24.10.2019 Борзило Л.В.  

27 «Війна така далека і близька» – 

бесіда-діалог до Дня  визволення 

України від фашистських загарбників 

26.10.2019 Борзило Л.В.  

28 «Людина, яка зробила себе сама» 

видатний харків’янин Д. Багалій  

05.11.2019 Борзило Л.В.  

29 Зустріч з майстринею ляльок-

мотанок присвячена Всеукраїнському 

дню працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

08.11.2019 Борзило Л.В., 

Наставники 

навчальних груп 

 

30 День української писемності та мови. 

Написання Всеукраїнського диктанту 

09.11.2019 Руденко С.О., 

Борзило Л.В. 

 

31 Літературний вечір присвячений 130 

річниці з дня народження Остапа 

Вишні 

13.11.2019 Борзило Л.В.  

32 Година спілкування «Я – толерантна 

особистість» 

(до Міжнародного дня толерантності) 

15.11.2019 Борзило Л.В., 

Вихователі 

гуртожитку 

 

33 Круглий стіл «Формування 

студентської особистості» (до 

Міжнародного Дня студента) 

16.11.2019 Борзило Л.В., 

Наставники 

навчальних груп 

 

34 Перегляд та обговорення 

документальних фільмів «Революція 

Гідності», «Острів небайдужих», 

«Переломний момент» (до дня  

Гідності та Свободи) 

21.11.2019 Борзило Л.В., 

Наставники 

навчальних груп 

 

35 «Хто володіє інформацією , той 

володіє світом» бесіда до 

Всесвітнього дня інформації   

26.11.2019 Борзило Л.В.  

36 Тематичний вечір «Голодомор – 

чорна сповідь моєї Вітчизни» ( до 86 

роковини голодомору) 

28.11.2019 Борзило Л.В.  

37  До Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом виховна година «СНІД: 

подумай про майбутнє – обери  

життя» 

01.12.2019 Борзило Л.  
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38 Книжкова виставка «Права людини – 

гарантія розвитку людства» ( до дня  

захисту прав людини) 

10.12.2019 Борзило Л.В.  

39 До 135 річниці з дня народження 

Зінаїди Серебрякової віртуальна 

виставка – перегляд «Зинаїда 

Серебрякова – українська і 

французька художниця»  

12.12.2019 Борзило Л.В.  

40 Відвідування Харківського 

державного академічного 

українського драматичного театру 

імені Т. Шевченко 

Протягом 

року 

Борзило Л.В., 

Приходько Т.М 

 

41 «Вони життям платили за життя…» 

бесіда до дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14.12.2019 Борзило Л.В.  

42 Бібліо-чаювання «Подорож до країни 

ЧАЮ» присвячене Міжнародному 

Дню чаю 

15.12.2019 Борзило Л.В.  

43 Знайомство з сучасною українською 

літературою – «Марія Матіос та її 

творчість» (до 60 річчя письменниці) 

19.12.2019 Борзило Л.В.  

44 Розповідь з циклу «Видатні 

Харків’яни» 85 років від дня 

народження Наталії Фатєєвої, 

почесної громадянки Харкова.  

23.12.2019 Борзило Л.  

45 «Книжки - ювіляри  2019 року» – 

віртуальна  виставка-огляд 

25.12.2019 Борзило Л.В.  

46 Година єдності та бесіда до Дня 

Соборності « Вона – наш вибір, наша 

мрія, соборна, вільна Україна»  

22.01.2020 Борзило Л.В.  

47 Книжкова виставка «В моїх жилах 

тече хохлацька кров»  з нагоди 160 

річчя від дня народження  

А.П.Чехова 

25.01.2020 Борзило Л.В.  

48 Вечір історичної пам’яті «Крути: 

подвиг і трагедія». Перегляд 

документального фільму  

29.01.2020 Борзило Л.В.  

49 Літературна полиця «У всьому хочу я 

дійти самої суті…»до 130 річчя Б. 

Пастернака 

10.02.2020 Борзило Л.В.  

50 Розважально-пізнавальна година 

«Лиш для любові варто жити, лиш 

про любов сьогодні всі слова» (до 

дня Святого Валентина) 

14.02.2020 Борзило Л.В.  

51 Патріотична година «Герої не 

вмирають. Вони йдуть з майдану в 

небо» до Дня Героїв Небесної Сотні  

20.02.2020 Борзило Л.  
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52 Літературний вечір до Міжнародного 

дня рідної мови «Передаємо 

нащадкам наш скарб – рідну мову» 

21.02.2020 Борзило Л.В.  

53 «Мікеланджело – майстер 

Відродження» бесіда до 545 річчя від 

дня народження 

06.03.2020 Борзило Л.В.  

54 Бесіда до 8 березня «Весна, кохання, 

квіти й жінка!» 

07.03.2020 Борзило Л.В.  

55 «І лине над землею Шевченкове 

слово » –  книжна виставка до дня 

народження Т.Г.Шевченко 

09.03.2020 Борзило Л.В.  

56 «Голос жіночої ліри» – поетичний 

вечір до Всесвітнього дня поезії та 90 

річчя від дня народження Ліні 

Костенко 

17.03.2020 Борзило Л.В.  

57 «Театр – це свято» – захід 

присвячений Міжнародному дню 

театру 

27.03.2020 Борзило Л.В.  

58 «Здоровий спосіб життя – це 

актуально, модно і престижно» – 

тематична бесіда до Всесвітнього дня 

здоров’я 

05.04.2020 Борзило Л.  

59 «Космос – дорога без кінця…» – 

бесіда та перегляд документального 

фільму до Всесвітнього дня авіації і 

космосу 

11.04.2020 Борзило Л.В.  

60 «Свято Пасхи йде до хати, – будемо 

Великдень справляти. 

Великдень» – 

Інформаційно-ілюстративна 

виставка. Майстер-клас з 

виготовлення писанок 

17.04.2020 Борзило Л.В.  

61 «Збережемо Землю для життя» – 

інформаційна година до Всесвітнього 

дня Землі 

22.04.2020 Борзило Л.В.  

62 Година – роздум «Чорна спадщина 

Чорнобиля» 

26.04.2020 Борзило Л.В.  

63 Година пам’яті: «Про мужність, 

героїзм та Перемогу» до Дня Пам’яті 

та примирення 

07.05.2020 Борзило Л.В.  

64 «В світі усе починається з МАМИ» – 

бібліокалейдоскоп  

10.05.2020 Борзило Л.В.  

65 Інформаційна бесіда «Ілля Мечников 

– перший Нобелівський лауреат з 

України» до 175 річниці від дня 

народження 

15.05.2020 Борзило Л.  
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66 Слайд-резентація «Найдивовижніші 

Музеї світу» – до Міжнародного дня 

музеїв 

18.05.2020 Борзило Л.В.  

67 Флеш-моб та розповідь про історію 

свята «День вишиванки» 

21.05.2020 Борзило Л.В.  

 
 

4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Моніторинг наявності навчальних та 

робочих навчальних програм, їх 

відповідності ОПП  

До 15.09.2019 Методисти, 

Зав. ЦК 

 

2 Перевірка стану та якості навчально-

методичних комплексів дисциплін, 

що забезпечують викладання на 

спеціальностях, які акредитуються та 

ліцензуються в поточному 

навчальному році 

Листопад 

2019 

Методисти, 

Зав. ЦК 

 

3 Моніторинг наповнення навчально-

методичних комплексів дисциплін за 

спеціальностями  

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. ЦК 

 

4 Аналіз якості курсових робіт 

(проектів) 

За 

результатами 

кожного 

семестру 

Методисти, 

Зав. ЦК 

 

5 Аналіз якості використання опорних 

конспектів лекцій у процесі 

проведення лекційних занять зі 

студентами денної та заочної форм 

навчання 

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. ЦК 

 

6 Контроль проведення семінарських, 

практичних і лабораторних занять 

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. ЦК 

 

7 Підготовка інформації для збірника 

«Часопис КНТЕУ» 

Січень 

2020 

Біленко Л.М., 

Гузенко Г.М. 

 

8 Аналіз використання інформаційних 

технологій у процесі проведення 

занять зі студентами  

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. ЦК 

 

9 Вивчення роботи викладачів, які 

працюють перший рік. Складання 

аналітичної довідки щодо діяльності 

цих викладачів 

До 01.05. 

2020 

Гузенко Г.М.  

10 Контроль за організацією курсової 

підготовки та атестації працівників 

коледжу  

Протягом 

року 

Біленко Л.М.  
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11 Аналіз рівня ефективності роботи з 

профілактики правопорушень та 

злочинності серед студентів. 

Обговорення результатів 

проведеного аналізу на засіданнях 

Адміністративної ради 

Протягом 

року 

Погорєлов М.М.  

12 Контроль за станом та порядком 

дотримання вимог «Положення про 

організацію охорони праці» та 

«Порядку розслідування нещасних 

випадків у вищих навчальних 

закладах І-ІІ рівнів акредитації».  

Протягом 

року 

Яремчук Н.В.  

13 Вивчення і узагальнення роботи по 

забезпеченню умов для збереження 

здоров’я і життя учасників 

навчально-виховного процесу в 

коледжі 

Травень 

2020 

Шелухіна І.П.  

14 Аналіз результатів організації і 

проведення різних форм виробничої 

практики студентів за навчальний рік 

Згідно з 

графіком 

проведення 

практики 

Біленко Л.М.  

15 Забезпечення організованого 

проведення моніторингу якості знань 

студентів 

Травень 

2020 

Корницька А.О., 

Золотухіна О.О. 

 

16 Моніторинг навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, організації 

навчально-виховного процесу, 

проведення занять, успішності 

студентів 

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. відділень, 

Зав. циклових 

комісій 

 

17 Аналіз документообігу відділень 

відповідно до вимог Міністерства 

освіти і науки України та інструкції з 

діловодства 

Протягом 

року 

Методисти  

18 Контроль за вірним та своєчасним 

заповненням документації циклових 

комісій та викладачів: протоколи 

засідань, журнали взаємовідвідувань, 

індивідуальні плани викладачів тощо 

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. відділень 

 

19 Моніторинг викладання навчальних 

дисциплін з використанням 

передових педагогічних технологій 

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. ЦК 

 

20 Перевірка стану та якості розробки 

навчальних та робочих навчальних 

програм дисциплін на новий 

навчальний рік 

Квітень-

травень 2020 

Методисти, 

Зав. циклових 

комісій 

 

21 Оновлення та поповнення 

електронної бази методичного 

забезпечення дисциплін, що 

викладаються в коледжі 

Протягом 

року 

Зав. ЦК, 

інформаційно-

аналітичний 

відділ 
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22 Контроль за виконанням плану 

видання науково-методичних 

матеріалів викладачів коледжу 

Протягом 

року 

Зав. ЦК, 

методисти 

 

23 Контроль за виконанням плану 

проведення відкритих занять 

викладачами коледжу 

Протягом 

року 

Зав. ЦК, 

методисти 

 

24 Аналіз інформації про навчально-

методичну, наукову роботу 

викладачів коледжу, циклових 

комісій, структурних підрозділів  

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. відділень, 

Зав. ЦК 

 

25 Контроль за наповненням сайту 

коледжу інформацією стосовно 

заходів, які плануються або 

відбуваються у коледжі 

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. ЦК, 

інформаційно-

аналітичний 

відділ 

 

26 Проведення рейтингового аналізу 

роботи викладачів коледжу 

Червень 

2020 

Методисти, 

Зав. ЦК 

 

27 Підготовка інформаційно-

довідкового видання щодо наукової 

діяльності викладачів коледжу 

Червень 

2020 

Левицька Є.Г., 

Зав. ЦК 

 

28 Створення відеороликів про коледж Протягом 

року 

Морковін Є.О., 

Морковін О.О. 

 

29 Контроль за виконанням плану 

методичних розробок викладачів 

коледжу 

Протягом 

року 

Методисти, 

Зав. ЦК 

 

30 Підготовка та оновлення необхідної 

організаційно-методичної 

документації: 

- положення про структурні 

підрозділи; 

- положення, що забезпечують 

освітній процес; 

- типові та іменні посадові інструкції; 

- план та звіт роботи коледжу; 

- плани  та звіти роботи структурних 

підрозділів тощо 

Відповідно 

графіку 

Методисти, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

31 Створення веб-сторінок циклових 

комісій на офіційному сайті коледжу 

та соціальних мережах 

Протягом 

року 

Зав. ЦК  

32 Підготовка документації для участі 

викладачів коледжу в обласних та 

районних конкурсах, до 

нагородження почесними відзнаками  

Відповідно 

графіку 

Методисти, 

зав. ЦК, 

відділ кадрів 
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5. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Організація та підготовка коледжу 

до нового 2019/2020 навчального 

року 

Червень-серпень 

2019 

Заступник 

директора з АГР 

Яремчук Н.В., 

провідний 

інженер з 

ремонту 

Швець О.І., 

завідувач 

гуртожитку 

Якуніна В.В. 

 

2 Приведення прилеглої території 

коледжу до належного стану: 

- прибирання сміття; 

- висадка квітів на клумби; 

- підрізка дерев та кущів; 

- посів трави; 

- прибирання снігу 

Квітень-травень 

2020 

Провідний  

інженер з 

ремонту 

Швець О.І., 

зав. 

господарством 

Ржематорська 

А.І. 

 

3 Ремонт коридорів (фарбування 

1-3 поверхів) 

Червень-серпень 

2020 

Провідний  

інженер з 

ремонту 

Швець О.І. 

 

4 Ремонт сходів з заміною пісчаника  

(запасний вихід) 

Червень-серпень  

2019 

Провідний  

інженер з 

ремонту 

Швець О.І. 

 

5 Ремонт фасаду при вході до 

коледжу  

(обкладання плиткою 20 м²) 

Червень-серпень  

2020 

Провідний  

інженер з 

ремонту 

Швець О.І. 

 

6 Ремонт каб. 209 

(фарбування стін, 

встановлення дерев’яних планок) 

Червень-серпень 

2020 

Зав. 

господарством 

Ржематорська 

А.І. 

 

7 Ремонт каб. 302 

(фарбування стін, чистка 

коврового покриття) 

Червень-серпень 

2020 

Зав. відділення 

Корницька А.О. 

 

8 Ремонт каб. 303 

(фарбування стін, заміна штор) 

Червень-серпень 

2020 

Викладач 

Зоря Р.Р. 

 

9 Ремонт каб. 304 

(фарбування стін, шпаклівка та 

фарбування стелі,чистка 

коврового покриття) 

Червень-серпень 

2020 

Зав. відділення 

Золотухіна О.О. 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

10 Ремонт каб. 306 

(поклейка шпалер та фарбування 

стелі) 

Червень-серпень 

2020 

Провідний  

інженер з 

ремонту 

Швець О.І. 

 

11 Каб. 308 

Фарбування стін, стелі, 

перенесення радіатора, 

встановлення дерев’яних 

планок,заміна електроламп, заміна 

штор) 

Травень 

2020 

Викладач 

Зоря Р.Р. 

 

12 Заміна (металевих) парапетів на 

даху 

Червень-серпень 

2020 

Провідний  

інженер з 

ремонту 

Швець О.І. 

 

13 Заміна сантехнічного обладнання 

у блоках гуртожитку: унітазів, 

умивальників, змішувачів. 

За потребою Завідувач 

гуртожитку 

Якуніна В.В. 

 

14 Заміна електричних конфорок на 

кухнях у гуртожитку (5-9 поверхи) 

Червень-серпень 

2020 

Завідувач 

гуртожитку 

Якуніна В.В. 

 

15 Утеплення стін, шпаклівка та 

поклейка шпалер у гуртожитку: 

кімнати 606/3  

кімнати 606(2), 801(3) 

Червень-серпень 

2020 

Завідувач 

гуртожитку 

Якуніна В.В. 

 

16 Ремонт кухонь у гуртожитку 7,9 

поверх 

(покраска стін та стелі) 

Червень-серпень 

2020 

Завідувач 

гуртожитку 

Якуніна В.В. 

 

17 Покраска  полів та дверей у блоках 

гуртожитку  

Червень-серпень 

2020 

Завідувач 

гуртожитку 

Якуніна В.В. 

 

18 Ремонт кімнат у гуртожитку 603/2, 

701/2, 803/3, 905/2, 905/3 

-поклейка шпалер, заміна 

лінолеуму. 

Червень-серпень 

2020 

Завідувач 

гуртожитку 

Якуніна В.В. 

 

19 Заміна металічних ліжок на 

дерев’яні (15шт.) 

Червень-серпень 

2020 

Завідувач 

гуртожитку 

Якуніна В.В 

 

20 Заміна мебелі та м’якого 

інвентарю: 

- тумбочки (30шт.) 

- стільці (20 шт.) 

- матраци (100 шт.) 

- подушки ( 50 шт.) 

Червень-серпень 

2020 

Завідувач 

гуртожитку 

Якуніна В.В. 

 

21 Часткова заміна інженерних 

комунікацій в підвальному 

приміщенні (заміна труб) 

Травень-серпень 

2020 

а також за 

потребою 

Провідний  

інженер з 

ремонту 

Швець О.І. 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 

22 Ремонт та профілактика 

інженерних мереж у підвальному 

приміщені: 

- заміна кранів; 

- часткова заміна труб; 

- заміна засувів 

На протязі року, 

а також за 

потребою 

Провідний  

інженер з 

ремонту 

Швець О.І. 

 

23 Забезпечення безперебійної 

роботи електромереж, тепло-водо-

каналізаційних мереж 

Постійно Провідний  

інженер з 

ремонту 

Швець О.І. 

 

24 Забезпечення техперсоналу 

миючими та чистящими засобами 

для чистоти та порядку у коледжі 

та гуртожитку 

Постійно Зав. 

господарством 

Ржематорська 

А.І. 

 

25 Проводити дезінфекцію в коледжі, 

гуртожитку та підвальному 

приміщенні 

1 раз на місяць 

та за потребою 

Зав. 

господарством 

Ржематорська 

А.І., 

зав. гуртожитку 

Якуніна В.В. 

 

 

 

6. РОБОТА ВІДДІЛУ КАДРІВ 
 

№ 

з/п 
Зміст Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

1 Збір заяв на подовження контрактів 29.08.2019  

2 Підготовка наказів про подовження 

контрактів з викладачами, працівниками 

коледжу 

30.08.2019  

3 Підготовка наказів про звільнення 

працівників, з якими не подовжується 

контракт 

29.08.2019  

4 Ознайомлення з наказом звільнених 

працівників, з якими не подовжується 

контракт 

30.08.2019  

5 Видача трудових книжок звільненим 

працівникам, з якими не подовжується 

контракт 

30.08.2019 

до 12-00 

 

6 Підготовка та укладання трудових 

контрактів з викладачами, працівниками 

коледжу 

Серпень-вересень 

2019 

 

7 Формування штатного формуляру Серпень 

2019 

 

8 Внесення записів до трудових книжок Вересень 

2019 

 

  



61 

 

Закінчення таблиці 

1 2 3 4 

9 Підготовка наказів про прийом сумісників Серпень-вересень 

2019 

 

- сумісників зовнішніх; 

- фахівців викладачів за внутрішнім 

сумісництвом; 

- штатних викладачів на погодинній 

оплаті праці 

10 Узгодження штатного розпису Вересень 

2019 

 

11 Підготовка наказів про прийом голів ЕК Грудень 

2019 

 

12 Формування графіка відпусток працівників 

коледжу 

Січень 

2020 

 

13 Видача дипломів студентам Січень, лютий, 

червень 2020 

 

14 Підготовка наказів про звільнення 

викладачів. Оповіщення 

Травень 

2020 

 

- сумісників  зовнішніх; 

- фахівців викладачів  за  внутрішнім 

сумісництвом; 

- штатних викладачів на погодинній 

оплаті праці. 

15 Підготовка наказу-попередження про 

продовження контрактів 

Червень 

2020 

 

16 Надання до бухгалтерії інформації про 

прийнятих, звільнених, відрядження, 

тимчасову непрацездатність працівників 

коледжу 

До 1 числа кожного 

місяця 

 

17 Оформлення документів для нагородження 

відзнаками ХТЕК КНТЕУ, КНТЕУ, МОНУ 

За потребою  

18 Підготовка наказів про надання відпусток, 

про прийом та звільнення фахівців та 

педагогічних працівників в період 

вересень 2019 – серпень 2020, про зміну 

режиму роботи, щодо дотримання правил 

трудового внутрішнього розпорядку, тощо 

За потребою  

19 Ведення табелю обліку робочого часу 

працівників 

Щомісячно  

20 Ведення протоколів засідання комісії із 

соціального страхування ХТЕК КНТЕУ 

За потребою  

21 Формування та здача кадрового резерву За потребою  

22 Формування та подання контингенту 

студентів до КНТЕУ 

Щомісяця до 30 числа  

23 Підготовка проведення засідань кадрової 

комісії коледжу 

За потребою  

24 Формування очікуваного плану випуску 

студентів на наступний рік 

До 02 вересня 2019  

25 Складання бази нормативно-законодавчих 

актів, необхідної для роботи відділу кадрів 

Постійно  
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7. РОБОТА БУХГАЛТЕРІЇ КОЛЕДЖУ 
 

№ 

з/п 
Зміст Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

1 Своєчасне нарахування та виплата 

заробітної плати 

Щомісяця 

(аванс – 13 числа; 

заробітна плата – 28 

числа) 

 

2 Формування та подання до контролюючих 

органів щомісячної звітності: 
 

 

2.1. Форма 7д «Звіт про заборгованість 

бюджетних установ» 
Щомісяця до 10 числа 

 

2.2. Звіт про суми нарахованої заробітної плати 

та суми нарахованого єдиного внеску до 

ДПІ 

Щомісяця до 20 числа 

 

2.3 Звіт з праці Щомісяця до 7 числа  

2.4 Звіт про використання ГСМ Щомісяця до 2 числа  

2.5 Податкова декларація з ПДВ Щомісяця до 20 числа  

2.6 Звіт про послуги, що надаються 

бюджетними установами 
Щомісяця до 7 числа 

 

2.7 Звіт про оплату населенням житлово-

комунальних послуг та електроенергії 
Щомісяця до 15 числа 

 

3 Формування та подання до контролюючих 

органів щоквартальної  звітності: 
 

 

3.1 Форма 1, форма 2д, форма 4-1д, форма 4-

2д, форма 7д, додатки до квартальної 

фінансової звітності 11-28, форма 3-2 

По закінченні кожного 

кварталу до 15 числа 

 

3.2 Звіт до ФССТВП Кожний місяць до 20 

числа 

 

3.3 Звіт про суми пільг в оподаткуванні По закінченні звітного 

року до 20 числа 

 

3.4 Податковий звіт про використання коштів 

неприбутковими організаціями 

По закінченні звітного 

року до 20 числа 

 

3.5 Форма 1ДФ По закінченні кожного 

кварталу до 15 числа 

 

4 Своєчасне нарахування та  виплата 

стипендії 

Щомісячно за поточний 

місяць 

 

5 Аналіз використання фонду заробітної 

плати, стипендіального фонду 
Постійно 

 

6 Проведення інвентаризації майна Станом на 01.11.2019  

7 Складання проектів кошторису доходів та 

видатків коледжу та затвердження його в 

МОНУ 

Січень (лютий) 

2020 

 

8 Затвердження штатного розпису Станом на початок 

кожного року (та по мірі 

необхідності у випадку 

підвищення посадових 

окладів) 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 

9 Укладання договорів на навчання Серпень 

2020 

 

10 Виконання договірних зобов’язань 

коледжем та їх контроль 
Постійно 

 

11 Підготовка інформації на запити різних 

інстанцій 
Постійно 

 

12 Перегляд Положення про бухгалтерію, 

посадових інструкцій працівників 

бухгалтерії 

За умови змін в 

законодавстві та в 

структурі коледжу 

 

 

 

8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ. СПІВПРАЦЯ З 

ПРОФСПІЛКАМИ 
 

Робота Профспілки працівників та студентів Харківського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ планується на базі колективного договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом. 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Проведення роз’яснювальної роботи 

з питань трудових прав та 

соціального захисту працівників 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 

 

2 Створення умов для інформаційного 

забезпечення працівників коледжу 

про стан виконання норм і положень 

колективного договору 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

 

3 Сприяння дотриманню трудової 

дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку коледжу  

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

 

4 Проведення роз’яснювальної роботи 

з членами трудового колективу щодо 

змісту нормативних документів з 

організації праці, їх прав і обов’язків 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 

 

5 Забезпечення постійного контролю за 

своєчасним введенням в дію 

нормативних документів з питань 

трудових відносин, організації 

нормування праці, розподілу 

навантаження 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

відділ кадрів 

 

6 Надання консультаційної та 

практичної допомоги працівникам з 

питань праці та соціального захисту 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 

7 Сприяння виконанню заходів з 

охорони праці 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

провідний 

інженер з 

охорони праці 

 

8 Здійснення громадського контролю 

за реалізацією прав членів 

профспілки щодо соціального 

захисту 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 

 

9 Організація вечорів відпочинку, 

присвячених Новому року, 8 Березня, 

Дню працівників освіти 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

 

10 Надання одноразової матеріальної 

допомоги членам профспілки та 

пенсіонерам, які перебувають на 

профспілковому обліку, у зв’язку з 

похованням рідних, до ювілейних 

дат, у разі скрутного матеріального 

стану та тяжкого захворювання 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 

 

11 Виділення коштів з профспілкового 

бюджету на поздоровлення членів 

профспілки з ювілеями 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки 

 

13 Створення умов для інформаційного 

забезпечення працівників коледжу 

щодо стану виконання норм і 

положень колективного договору 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

 

14 Здійснення контролю за 

дотриманням умов Колективного 

договору 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

 

15 Звітування про результати роботи 

профспілки на Загальних зборах 

трудового колективу 

Травень 

2020 

Голова 

профспілки 

 

16 Внесення змін та доповнень до 

Колективного договору у зв’язку зі 

змінами чинного законодавства 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

 

17 Участь в роботі комісії по 

соціальному страхуванню, 

клопотання про видачу пільгових 

путівок для санаторного лікування 

співробітників та їх дітей 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 

 

18 Проведення роз’яснювальної роботи 

по залученню нових членів 

профспілки 

Протягом 

року 

Голова 

профспілки, 

адміністрація 
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9. РОБОТА ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

9.1. Організаційні заходи 

1 Створення рекламно-

інформаційного центру з питань 

прийому здобувачів 

Вересень 

2019 

Корницька А.О.  

2 Організація роботи рекламно-

інформаційного центру по 

забезпеченню своєчасної відповіді 

на листи, дзвінки та відвідування 

вступників 

Протягом року Корницька А.О. 

відповідальні 

за набір по 

спеціальностям 

 

3 Затвердження плану роботи та 

плану засідань Відбіркової комісії 

Жовтень 

2019 

Радченко Л.О., 

Корницька А.О. 

 

4 Систематичне проведення засідань 

Відбіркової комісії та оформлення її 

рішень протокольно 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Корницька А.О.  

5 Затвердження складу Відбіркової 

комісії 

Грудень 

2019 

Радченко Л.О., 

Корницька А.О. 

 

6 Затвердження складу технічного 

персоналу Відбіркової комісії та 

працівників, які відповідальні за 

комп’ютерне забезпечення 

Грудень 

2019 

Радченко Л.О., 

Корницька А.О. 

 

7 Затвердження графіку відпусток 

членів Відбіркової комісії та 

технічного персоналу 

Грудень 

2019 

Корницька А.О.  

8 Організація чергування членів 

Відбіркової комісії у рекламно-

інформаційному центрі 

Грудень 

2019 –  

серпень 

2020 (за 

окремим 

планом) 

Корницька А.О.  

9 Підготовка та видання необхідних 

інструктивних документів та 

бланків щодо роботи Відбіркової 

комісії 

Березень – 

квітень 

2020 

Корницька А.О.  

10 Призначення та затвердження 

складу предметних екзаменаційних 

комісій та атестаційних комісій 

Травень 

2020 

Радченко Л.О., 

Корницька А.О. 

 

11 Затвердження положення про 

апеляційну комісію та складу 

апеляційної комісії 

Травень 

2020 

Радченко Л.О., 

Корницька А.О. 

 

12 Підготовка технічних засобів 

(комп'ютерів, принтерів) для 

формування бази даних здобувачів 

та встановлення їх у Відбірковій 

комісії 

Червень 

2020 

Яремчук Н.В., 

працівники 

інформаційно-

аналітичного 

відділу 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

13 Перевірка роботи комп'ютерного 

забезпечення Відбіркової комісії 

Червень 

2020 

Працівники 

інформаційно-

аналітичного 

відділу 

 

14 Підготовка аудиторій для 

проведення консультацій та 

вступних випробувань 

Липень 

2020 

Яремчук Н.В.  

15 Участь у нараді відповідальних 

секретарів Відбіркових комісій 

структурних підрозділів КНТЕУ 

За графіком 

КНТЕУ 

Корницька А.О.  

16 Організація особливого режиму 

входу до коледжу під час прийому 

документів від здобувачів. 

Залучення до чергування викладачів 

та студентів 

Липень – 

серпень 2020 

Яремчук Н.В.  

9.2. Агітаційна та профорієнтаційна робота 

1 Підготовка та видання проспектів, 

буклетів, інформаційних листів, 

календарів про коледж та всі 

спеціальності 

Жовтень 

2019 – червень 

2020 

Корницька А.О., 

зав. циклових 

комісій 

 

2 Надання рекламних оголошень, 

інтерв’ю щодо організації прийому 

до коледжу в 2020 році в засобах 

масової інформації 

Вересень 

2019 – 

серпень 

2020 

Біленко Л.М., 

Корницька А.О. 

 

3 Посилення рекламно-інформаційної 

діяльності у регіонах, областях та 

містах України, уклавши відповідні 

угоди з місцевими відділами освіти 

та засобами масової інформації 

Постійно Біленко Л.М., 

Корницька А.О., 

зав. циклових 

комісій 

 

4 Формування та організація роботи 

груп із складу викладачів та 

студентів по залученню до коледжу 

обдарованої молоді 

Вересень 

2019 – червень 

2020 

Біленко Л.М., 

зав. циклових 

комісій 

 

5 Проведення роботи з професійно-

технічними училищами, які мають 

відповідні спеціальності, по 

залученню випускників для 

продовження навчання за 

ступеневою освітою на денній та 

заочній формах навчання зі 

скороченим терміном навчання 

Вересень 

2019 – березень 

2020 

Корницька А.О., 

зав. циклових 

комісій 

 

6 Застосування різноманітних форм 

співробітництва із засобами масової 

інформації. Систематичне 

пропагування досвіду роботи та 

здобутків коледжу, відділень, 

циклових комісій, окремих 

викладачів у газетах, на радіо, 

телебаченні 

Постійно Біленко Л.М., 

Корницька А.О 
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7 Підготовка і проведення олімпіад, 

конкурсів, розважальних заходів 

для випускників шкіл, Центрів 

професійної освіти 

Протягом року Корницька А.О., 

зав.відділень, 

зав. циклових 

комісій 

 

8 Проведення роботи з Харківським 

обласним та міським управліннями 

освіти, з районними, обласними 

школами, ліцеями, Центрами 

професійної освіти м. Харкова та 

області з метою профорієнтації 

Протягом року Корницька А.О., 

відповідальні 

за набір зі 

спеціальностей 

 

9 Організація роботи курсів з 

підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання 

навчальних досягнень випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Корницька А.О.  

9.3 Організаційно-методична підготовка та проведення вступних випробувань 

1 Розробка та затвердження Правил 

прийому до Харківського 

торговельно-економічного коледжу 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету у 2020 році 

Листопад 

2019 

Радченко Л.О., 

Корницька А.О. 

 

2 Організація навчання членів 

Відбіркової комісії по вивченню 

Законів України, Указів 

Президента, Постанов Кабінету 

Міністрів, Положення про 

приймальну комісію вищого 

навчального закладу України, Умов 

прийому до вищих навчальних 

закладів України у 2020 році, 

Правил прийому до Харківського 

торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ, нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України 

тощо 

Квітень – 

червень 2020 

(відповідно до 

плану засідань 

Відбіркової 

комісії) 

Корницька А.О.  

3 Проведення атестації членів 

Відбіркової комісії,  відповідальних 

за набір по спеціальностям, 

технічного персоналу щодо 

підготовки до прийому документів 

абітурієнтів 

Червень 2020 

(за окремим 

планом) 

Корницька А.О., 

працівники 

інформаційно-

аналітичного 

відділу 

 

4 Організація методичної підготовки 

предметних екзаменаційних комісій 

та атестаційних комісій до вступних 

випробувань 

Травень – 

червень 2020 

(за окремим 

планом) 

Корницька А.О.  
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5 Підготовка переліку документів, 

бланків для роботи Відбіркової 

комісії 

Квітень 2020 Корницька А.О.  

6 Підготовка екзаменаційних білетів 

до вступних  випробувань, 

забезпечення їх таємного зберігання 

Травень 

2020 

Корницька А.О., 

голови 

предметних 

екзаменаційних 

та атестаційних 

комісій 

 

7 Підготовка необхідної документації 

для проведення вступних 

випробувань, забезпечення її 

друкування та таємного зберігання 

Травень 

2020 

Корницька А.О., 

голови 

предметних 

екзаменаційних 

та атестаційних 

комісій 

 

8 Підготовка програм вступних 

випробувань із загальноосвітніх 

дисциплін та за фахом і 

забезпечення ознайомлення з ними 

вступників 

Травень 

2020 

Корницька А.О., 

голови 

предметних 

екзаменаційних 

комісій 

 

9 Організація роботи по прийому 

документів від вступників 

Липень – 

серпень 2020 

Корницька А.О., 

технічні 

секретарі 

 

10 Складання та затвердження 

розкладу проведення консультацій 

та вступних випробувань, 

проведення організаційно-

методичних нарад з членами 

предметних екзаменаційних комісій 

та атестаційних комісій з питань 

організації прийому 

Червень 2020 

(за окремим 

планом) 

Корницька А.О.  

11 Оформлення інформаційних стендів 

для вступників: 

а)  відомості про коледж та 

спеціальності; 

б)  правила прийому; 

в)  програми вступних випробувань; 

г)  кількість надходження заяв; 

д)  списки груп; 

є) розклад вступних випробувань і 

консультацій; 

ж)  результати вступних 

випробувань; 

з)  положення про апеляцію та 

склад апеляційної комісії; 

і) правила одержання другої освіти;  

к) накази про зарахування до 

коледжу. 

Протягом року Біленко Л.М., 

Корницька А.О., 

відповідальні за 

набір зі 

спеціальностей 
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12 Ведення протоколів засідань 

Відбіркової комісії коледжу про 

допуск вступників до складання 

вступних випробувань та 

зарахування 

Липень – 

серпень 2020 

Корницька А.О.  

13 Ведення розрахунків навчальних 

годин щодо проведення вступних 

випробувань для членів предметних 

екзаменаційних комісій та 

атестаційних комісій і організація 

контролю за їх виконанням 

Липень 

2020 

Огурцова О.П.,  

Близнюк О.В. 

 

 

14 Формування груп здобувачів для 

проведення вступних екзаменів 

відповідно поданих заяв у порядку 

реєстрації документів та своєчасне 

повідомлення вступників 

Липень 

2020 

Корницька А.О., 

відповідальні 

за набір зі 

спеціальностей 

 

15 Організація роботи комп'ютерного 

центру Відбіркової комісії 

Липень – 

серпень 2020 

Працівники 

інформаційно-

аналітичного 

відділу 

 

16 Підготовка наказів про зарахування 

до складу студентів та про 

формування академічних груп 

Серпень 

2020 

Корницька А.О., 

оператор 

ЄДЕБО 

 

17 Підготовка поточної та 

статистичної звітності про роботу 

Відбіркової комісії за результатами 

поданих заяв здобувачів та 

вступних випробувань 

Липень – 

вересень 

2020 

Корницька А.О.  

18 Проведення тестування по 

визначенню інтелектуальної 

самоідентифікації вступників, 

зарахованих до складу студентів І 

курсу за результатами вступних 

випробувань 

Вересень 

2020 

Зав. відділень  

20 Підготовка звіту про роботу 

Відбіркової комісії коледжу за 

2019/2020 н.р. 

Серпень 

2020 

Корницька А.О.  

22 Вивчення досвіду роботи вищих 

навчальних закладів м. Харкова з 

організації роботи приймальних 

комісій 

Протягом 

року 

Корницька А.О.  
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ДОДАТКИ  

Додаток 1 

 

ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

 

1. Досягнення та перспективи функціонування ХТЕК КНТЕУ в 2019/2020 навчальному році 

02.вересня2019 р., 

Доповідач – Радченко Л.О. 

 

 

2. Провідні тенденції модернізації сучасної системи освіти в коледжі 

Листопад-грудень 2019 р.,  

Відповідальний –  Біленко Л.М. 

 

 

3. Виховання та навчання студентської молоді в умовах діджиталізації освіти 

Січень-лютий 2020 р.,  

Відповідальний – Погорєлов М.М. 

 

 

4. Якісна практична підготовка студентів коледжу як запорука професійної майстерності 

майбутніх фахівців 

Березень-квітень 2020 р.,  

Відповідальні – Біленко Л.М. 

Щебенюк С.В. 

 

5. Про затвердження навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в коледжі на 

2019/2020 навчальний рік 

Червень 2020 р.,  

Відповідальний – Біленко Л.М. 
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Додаток 2 

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ РОБОТИ КОЛЕДЖУ 

  

Дата 

внесення 

зміни 

Підстава до внесення 

змін  

Суть зміни 
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