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Звіт директора Чернівецького вищого комерційного училища
Київського національного торговельно-економічного університету за
2018 рік
Діяльність Чернівецького вищого комерційного училища Київського
національного торговельно-економічного університету у 2018 році
здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів України,
ліцензій на надання освітніх послуг, наказів та розпоряджень Київського
національного торговельно-економічного університету, плану роботи училища,
робочих навчальних планів та іншої плануючої документації.
В училищі станом на 01.09.2018 року навчалося 705 учнів за професіями
«кухар», «кондитер», «офіціант», «бармен» та за спеціальністю «Харчові
технології» (молодший спеціаліст). На базі загальної середньої освіти 443 учні
(63%), на базі повної загальної середньої освіти 219 учнів (31 %), на базі
кваліфікованого робітника (молодший спеціаліст) 43 учні (6%) та 40 учнів (6%)
навчалися за кошти фізичних осіб.
Протягом року здійснено набір 244 учнів (з них 15 за кошти фізичних осіб)
та здійснено випуск 245 учнів (з них 36 за кошти фізичних осіб), 17
випускників отримали дипломи з відзнакою.
Середній бал груп учнів І курсу за результатами попередніх документів
про освіту становить 8, 5 бала.
Позитивні результати для формування контингенту забезпечила
систематична профорієнтаційна робота педколективу. Викладачі та майстри
проводили роботу у школах міста та області, поширювали інформацію про
ЧВКУ у соціальних мережах та на місцевих телеканалах, проводили Дні
відкритих дверей.
У 2018 році училище продовжило брати участь у реалізації
Всеукраїнського проекту щодо впровадження елементів дуальної форми
навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників. Дуальна форма
навчання - практико орієнтоване навчання, побудоване на підґрунті соціального
партнерства, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки
кваліфікованих робітників із обов'язковими періодами виробничого навчання й
виробничої практики, що проваджується на базі підприємств, установ,
організацій, та передбачає зміцнення зв'язків навчання з виробництвом,
визначення провідної ролі та підвищення відповідальності роботодавців за
якість підготовки робітничих кадрів. Метою участі у проекті є підвищення
якості підготовки кваліфікованих робітників шляхом забезпечення
відповідності змісту професійної освіти, визначеного державним стандартом
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професійно-технічної освіти, вимогам сучасного виробництва та інноваційним
технологічним процесам, максимально тісної співпраці з роботодавцями,
урахування вимог роботодавців при здійсненні навчально-виробничого
процесу, подолання розриву між теорією і практикою, навчанням та
виробництвом, створення сучасного конкурентоспроможного працівника,
здатного задовольнити вимоги загальнодержавних та регіональних ринків
праці, та зміцнення матеріально-технічної бази училища.
У 2018 стартував спільний проект училища та телеканалу «Буковина»
«Смакота по-Буковинськи». Учні училища здійснюють пошукову роботу з
відродження старовинних рецептів Буковинської кухні та кожної середи
проводять майстер-класи з приготування таких страв у сучасній інтерпретації
в рубриці «Смакота по-Буковинськи» в програмі «Доброго ранку, Буковино».
У жовтні Чернівецьке вище комерційне училище Київського
національного торговельно-економічного університету підготувало і провело
Фестиваль гостинності «Територія смаку» на Соборній площі, м.Чернівці
приурочений Міжнародному дню кухаря та кулінара.
Учні училища під керівництвом викладачів та майстрів виробничого
навчання Булеги Г.А., Корбут Г.М. і Саламандика М.П. взяли участь у
Міжнародному конкурсі ресторанних технологій «BestCookFest-2018», який
відбувся у жовтні 2018 в м. Київ. Скарбничка училища поповнилася 4
бронзовими, 4 срібними і 2 золотими медалями. Учасники конкурсу –
Гуляга Микола, Захарюк Світлана, Крива Альона, Столяр Валерія та Олес
Маргарита.
Учень Якубов Микола під керівництвом майстра виробничого навчання
Булеги Г.А. взяв участь у Всеукраїнському конкурсі професійної
майстерності «WQRLDSKILLSUKRAINE» в номінації «Кулінарне
мистецтво» і був нагороджений дипломом за участь.
На Міжнародному кулінарному фестивалі «Оттоманська кухня-2018»,
що проходив у травні 2018 року в місті Харкові, учні училища здобули в
різних номінаціях 4 бронзові нагороди.
Протягом року училище посилювало співпрацю з роботодавцями. Як
результат стартував проект «Майстер-клас від шеф-кухаря». Шеф-кухарі
та директори провідних ресторанів міста погодилися провести серію
майстер-класів у своїх закладах для учнів училища.
Методична робота училища була спрямована на зростання педагогічної
майстерності педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. Адже
зміни в сучасній українській освіті вимагають від визначення нової мети
навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до
життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах, мають на меті
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пошук шляхів активізації творчих здібностей викладача та учня, на засадах
особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів. Ці проблеми і стали
головним завданням методичної роботи нашого навчального закладу.
Найважливіші принципи, на основі яких здійснювалася методична робота –
системність, зв’язок із життям, актуальність, наступність, творчий характер,
урахування особливостей закладу, диференційований підхід до викладачів,
пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення
кваліфікації та форм роботи з викладачем. З огляду на це, науковометодичною проблемою Училища є «Активне навчання – критичне мислення
учня».
Навчальний процес забезпечувало 60 педагогічних працівників. З них:
9 педпрацівників – категорії «спеціаліст»;
6 педпрацівників – категорії «спеціаліст ІІ категорії»
3 педпрацівники – категорії «спеціаліст І категорії»
16 педпрацівників – категорії «спеціаліствищоїкатегорії»
9 педпрацівників – педагогічнезвання «викладач-методист»
3 педпрацівники – педагогічнезвання «старший викладач»
11 педпрацівників – нагороджені знаком «ВідмінникосвітиУкраїни»
6 педпрацівників – кандидати наук (Мартинюк В.А. – канд. педагогічних
наук, Сайко М.М. – канд. історичних наук, Водянка В.Р. –канд. технічних
наук, Штаєр І.Л. – канд. філологічних наук, Станко Г. В. – канд. економічних
наук, Галочкіна О. О. – канд. фізико-математичних наук)
10 майстріввиробничогонавчання – категорії «11 тарифнийрозряд»
5 майстрів виробничого навчання – категорії «12 тарифний розряд»
2 майстра виробничого навчання – категорії «13 тарифний розряд»
4 майстри виробничого навчання – категорії «14 тарифний розряд»
4 майстри виробничого навчання – педагогічне звання «Майстер
виробничого навчання І категорії»
В училищі функціонували методичні комісії:
- Сфери обслуговування (Голова комісії – Корбут Г.М.)
- Харчових технологій (Голова комісії – Горук І. Р.)
- Економіко-географічних та спортивних дисциплін (Голова комісії –
Белан М.І.)
Природничо-математичних
дисциплін
(Голова
комісії
–
Самборська Л.І.)
- Суспільно-гуманітарних дисциплін (Голова комісії – Гуцул І.П.).
За результатами науково-методичної роботи в 2018 році викладачі
взяли участь у 18 наукових конференціях, з них 9 – Міжнародного
значення та 9 – Всеукраїнського. Членами педагогічного колективу
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надруковано 1 навчальний посібник з англійської мови (автор
Мартинюк В. А.) та 2 навчальні посібники Вченою Радою КНТЕУ
рекомендовано до друку, автори - Тесліцький Ю. П. та Шевчук В. В., а
також видано 14 наукових та науково-методичних статей, з них дві - у
журналі імпакт-фактору Index Сореrnicus.
У 2018 році учні Училища брали участь у І та ІІ етапах Всеукраїнської
олімпіади з загальноосвітніх дисциплін та здобули такі перемоги: ІІІ місце
на ІІ-му етапі з німецької мови; ІІ місце з хімії та ІІІ місце з біології серед
учнів ПТНЗ. Учні училища взяли участь у обласному етапі ХІХ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та посіли 5
місце.
В училищі активно діють гуртки загальнорозвиваючого та
професійного спрямування. В рамках декад проводилися відкриті уроки та
позаурочні заходи.
Протягом року в училищі проводилася виховна робота. Відбулися
щорічні традиційні виховні заходи: День вишиванки, Шевченківські читання,
фестиваль колядок та щедрівок «Від Різдва до Йордана», заходи, присвячені
пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 1932-1933 років, річниці
відзначення Дня Соборності України, присвячених Міжнародному дню
боротьби зі СНІДОМ, до Дня гідності і свободи, Дня української мови та
писемності, Дня Європи, Дня довкілля, релігійних свят, зустрічі із сучасними
письменниками, відвідування міських культурних заходів, спортивні
змагання, тижні призовника, Козацькі забави та багато інших.
Відповідно до плану роботи училища та рекомендацій Департаменту
освіти і науки відбулися також інші заходи. За ініціативи Національного
олімпійського комітету України та олімпійського чемпіона Гешко І.Т.
проведено Олімпійський урок.
Організовано Благодійний фестиваль-ярмарок з кулінарного мистецтва
«Свято гарбуза-2018», участь в якому взяли учні Училища з професії
«Кондитер» та продемонстрували свою майстерність та креативність щодо
приготування різноманітних виробів з гарбуза.
Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» – це дні
інформативних заходів, націлених на підвищення обізнаності та
усвідомлення кожним найгостріших проблем безпеки дорожнього руху. У
жовтні пройшов Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, в рамках
якого відбулися загально училищний лекторій «Вберегтися і вижити», де
учням була надана корисна інформація про можливі небезпечні ситуації та
поведінку під час них, та вікторина «Азбука безпеки».
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У грудні пройшов Всеукраїнський тиждень права, під час якого учні
разом із викладачами історії та правознавства теоретично й практично
вивчали власні права та обов’язки; упродовж даного тижня учні писали есе
на тему «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»; кращі роботи
учнів було відзначено грамотами на загальноучилищній лінійці, а на основі
есе переможця конкурсу Івана Мицкана знято правовий відеоролик «Рівність
– не завжди справедливість».
Волонтерська служба Училища «Надія» за ініціативи НМЦ ПТО у
Чернівецькій області взяла участь в обласній благодійній акції «Різдвяна
іграшка дітям Донбасу: Схід і Захід разом!», щоб подарувати дітям зони
АТО/ООС не лише подарунок, а й святковий настрій; учні училища із щирим
захопленням та найкращими побажаннями розфарбували 544 новорічноялинкові дерев’яні іграшки для дітей, які проживають в зоні АТО.
Фізичне виховання в училищі є складовою частиною системи
виховання і служить цілям розвитку фізичних і духовних сил майбутніх
кваліфікованих робітників, їх підготовці до праці і захисту Вітчизни.
Відповідно до загальноучилищного плану навчально-виховного
процесу з фізичного виховання робота викладачів фізичного виховання
спрямована на виконання Державної національної програми та була
направлена на розвиток і вдосконалення фізичних якостей, навичок і
психофізичних функцій організму учнів з урахуванням особливостей
майбутньої трудової діяльності.
Учень Училища Тоненький Михайло став срібним призером
Всеукраїнських змагань «Козацькі забави».
Для створення сприятливого мікросередовища і моральнопсихологічного клімату для кожного учня і формування учнівського
колективу в цілому функціонувала соціально-психологічна служба училища.
Продовжувалася співпраця із громадськими організаціями міста й
області (Міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді,
міським благодійним фондом «Нова сім’я», обласним молодіжним
громадським об’єднанням «Сучасник» та іншими) щодо моральної і
матеріальної підтримки буковинських військовослужбовців, які перебувають
у зоні АТО, дітей, які перебувають у інтернатах та інвалідів.
Велику частину проведених училищних заходів ініціювало учнівське
самоврядування.
Активно долучався до навчально-виробничого та виховного процесу в
училищі батьківський комітет. Двічі проводилися загально училищні
батьківські збори.
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За 2018 рік виробнича діяльність становить 2 197 300 при 1 275 100 в
минулому році. Відсоток виконання плану за 2018 рік становить 222 %.
Заборгованості по виплаті заробітних плат чи стипендій немає.
За даними бухгалтерського обліку в 2018 році проведено ремонтнобудівельних робіт на загальну суму 224,5тис. грн., придбано обладнання та
інвентар на156,7 тис. гривень.
Модернізовано систему опалення училища і водопровідну систему
корпусів А та В. Зроблено капітальний ремонт корпусу Б (стіни, підлога,
вікна, двері, санвузол тощо). Створено нові склади та підсобні приміщення.
Училищем було закуплено і встановлено конвекційну жарову шафу
(майстерня кондитерів), закуплено сучасні кухонні витяжки для майстерні
кондитерів, новий бойлер для майстерні кухарів, оновлено посуд, скатертини,
інвентар тощо.

