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■  У  Н А В Ч А Л Ь Н И Х  З А К Л А Д А Х
W W W .C O O P .C O M .U A

«Усі, хто розмірковував над мистецтвом керування людьми, переконані, 
що долі імперій залежать від виховання молоді».

Арістотель, давньогрецький ф ілософ

Супернасичений план 
роботи на семестр, ідеї 
подарунків до традиційного 
флешмобу напередодні 
8 Березня, концепція прове
дення «Студентського Оскара» 
-  ці та інші питання обгово
рювали учасники студент
ського Віче Хмельницького 
кооперативного торговельно- 
економічного інституту, коли 
я завітала до них у гості.

ШКОЛА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА
ЕСТАФЕТА 
ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ
-  Студентське самоврядування -  

це перш за все наша еліта. Ці інте
лектуальні, креативні, інтелігентні 
молоді люди готові весь свій віль
ний час присвятити корисним спра
вам, -  говорить голова студентсько
го Віче Анна Пирог. -  Крім того, це 
приносить їм колосальне емоційне 
задоволення.

До слова, Анна Пирог бере участь 
у виборах студентського мера міста 
Хмельницького і вже успішно подо
лала перший відбірковий тур. А ще 
вона -  двократний переможець об
ласних етапів Всеукраїнського кон
курсу «Кращий студент України» у 
номінаціях «Кращий студент -  гро
мадський діяч» (2012 р.) та «Кращий 
студент-медійник» (2013 р.).

Засідання за «круглим столом» в 
аудиторії міжнародної співпраці 
ХКТЕІ -  традиційне місце зібрань 
робочих груп студентського само
врядування -  почалося з привітан
ня. Кожен із тринадцяти учасників 
озвучував своє життєве кредо і ви
словлював побажання котромусь із 
присутніх, далі естафету підхоплю
вав той, хто отримав побажання, і 
передавав її далі.

В інституті стало доброю тради
цією робити подарунки до 8 Березня 
власноруч. Так було і торік. З наго
ди М іжнародного жіночого дня 
хлопці й  дівчата виготовили 800(!) 
паперових лілій у концепції «квітка- 
цукерка». Натхненником ідеї став 
майбутній менеджер Богдан Цопа 
-  профі у мистецтві орігамі.

-  Якось в інституті я складав тро
янду із паперу, -  згадує хлопець. -  
Мене запитали: а ти  не м іг би пока
зати студентам, як це робиться? І 
вже менш ніж за тиждень ми гуртом 
виготовили 800 паперових лілій!

СКЛАДОВІ УСПІШНОСТІ
У складі студентського Віча -  де

кілька секторів, кожен із яких відпо
відає за певний сегмент роботи.

-  Навчально-науковий сектор за
ймається моніторингом успішності, 
раз на семестр складаємо рейтинг 
найкращих груп. Також здійснюємо 
систематичний контроль за відвіду
ванням занять, -  розповіла Карина 
Горбатенко, майбутній товарозна
вець, постійний учасник змагання 
ерудитів на призи газети «Вісті...»

Поняття «якість освіти», переко

нані студенти й  викладачі, -  це не 
лише високі оцінки на занятті, а й 
практично-професійна складова 
кожної академічної години. Голов
ним є те, які професійні навички ти 
опанував, які посадові обов’язки 
здатен виконувати, завершивши 
певний курс.

-  Неабияку увагу приділяємо 
практиці та стажуванню. Ми -  кому
нікативна ланка, постійна мережа 
«зворотного зв’язку» м іж  декана
том, заввідділеннями та студента
ми. Крім того, ініціюємо й  проводи
мо різноманітні наукові заходи -  
«круглі столи», конференції, дебати. 
В інституті діють клуби інтелекту
ального спрямування -  «Еврика», 
«Дебатер», -  продовжила Карина.

-  Умінню самопрезентації та дис
кусії вчимось у студії театрального 
мистецтва. А п ід  час тренінгів із 
психологом практикуємось пра
вильно вести діалоги, будувати пе
реконливу аргументацію, -  додала 
Анастасія Столярчук, майбутній 
менеджер, яка посіла І місце у жан
рі «Художнє читання» на конкурсі 
«Студентські перлини -  тобі, Украї
но!», учасниця програми закордон
них фахових стажувань та м іж на
родних конференцій.

КУЛЬТУРНЕ ДОЗВІЛЛЯ
Успішною організаторською ро

ботою заслужено можуть пишатися 
члени сектору культури й  дозвілля.

-  Свої здібності студентам є де 
розвивати: хочеш співати -  долучай
ся до хору «Прибузькі солов’ї», лю
биш грати у виставах, танцювати -  
приєднуйся до театральної чи хорео
графічної студії, -  розповідає соліст
ка хореографічної студії «Модерн», 
лауреат конкурсів «Подільський піс- 
нецвіт» та  «Студентські перлини -  
тобі, Україно!» Анастасія Антонен
ко. -  Студія «Модерн» з року в рік за
войовує високі місця у різних кон
курсах, в тому числі й міжнародних. 
Проте найвищою нагородою «модер
ністи» вважають призи, здобуті на 
«Студентських перлинах», у тому 
числі -  Гран-прі 2013 року.

Чимало заходів, які організовує 
сектор, стали оригінальною тради
ц ією , м и стец ькою  в ізит івко ю  
ХКТЕІ. Це і церем онія «Студент
ський оскар», і «Містер і Міс ХКТЕІ», 
і щорічні студентські бали.

-  У рамках листопадового корпо
ративного балу, що проходив у ко-

Анна Пирог

льорах національного прапора та 
корпоративних кольорах інституту, 
було організовано 5 танцювальних 
конкурсів. До речі, викладачі залюб
ки погодились поставити разом із 
нами танець, -  розповіла Ольга Ко- 
лісниченко, майбутній фінансист і 
незмінний «дизайнер інтер’єрів та 
декорацій» кожного заходу.

ПРІОРИТЕТ -  
НЕ ПЕРЕМОГА, А УЧАСТЬ
Абсолютною популярністю  в 

усіх студентів користуються висту
пи КВК. Не виняток і ХКТЕІ.

-  Ми можемо пожартувати і на 
парах -  суто для підняття настрою,
-  усміхається майбутній товарозна
вець Сергій Кирилюк. -  Однак все 
повинно бути в  міру. До того ж 
останнім часом викладачі пропону
ють жартувати виключно на профе
сійні теми. Ми вже подумуємо про 
такий тематичний КВК. Але най
більше гумору виплескуємо на кон
курсі «Кубок ректора ХКТЕІ з КВК». 
Кожен може зібрати свою команду 
і виступити. Абсолютно всі коман
ди отримують приз. Узагалі КВК -  
це не змагання. Скільки б я не ви
ступав, здобути перемогу ніколи не 
було пріоритетом. Головне -  подару
вати всім гарний настрій.

ЗА ЧИСТОТУ І ПОРЯДОК -  
ЯК У  ЄВРОПІ
За дотриманням дисципліни і по

рядку в інституті й  гуртожитку 
слідкують члени однойменного сек
тору.

-  Двічі на місяць ми проводимо 
контроль-огляди в  гуртожитку і 
стільки ж  -  по кабінетах інституту,
-  розповіла майбутній фінансист Ді

ана Заболотна. -  Спочатку, коли до
водилось робити зауваження, пере
живала, щоб не ображалися. Та сту
денти все правильно розуміють: ми 
виконуємо свою роботу і нікому по
ганого не бажаємо. Зайшовши по
вторно в к ім нату гуртожитку, до 
якої у нас були зауваження, приєм
но бачити, що там  тепер усе о’кей. 
Загалом же не вважаю нашу роботу 
у секторі нудною. Адже перше, що 
ми бачимо у будь-якій країні єврозо- 
ни, -  це чіткий порядок, сяюча чи
стота. Упевнена, якби проводився 
конкурс на найбільш  прибраний, 
охайний і доглянутий виш, ми б точ
но перемогли!

Учасники Віче зі сміхом прига
дали, як під час конкурсу на найкра
щу кімнату в гуртожитку, призом в 
якому були нові меблі, просто-таки 
кипіла підготовка з приведення всіх 
кімнат до вигляду лялечки.

СПОРТ -  У МАСИ!
І СТУДЕНТСЬКІ, І ВИКЛАДАЦЬКІ
Спортивно-оздоровчий сектор -  

один із найулюбленіших, кажуть 
студенти. На базі ХКТЕІ відбуваєть
ся безліч спортивних змагань облас
ного, загальнодержавного та міжна
родного рівнів -  із настільного тені
су, волейболу, футзалу. Особливо 
знані -  міжнародні турніри з боксу 
та чемпіонати з гирьового спорту. 
Не дивно, адже інститутський ФОК 
-другий за розмірами фізкультурно- 
оздоровчий комплекс у місті.

-  Чимало спортивних заходів 
проходять у форматі «студент + ви
кладач». Як-от конкурс з перетягу
вання каната, в якому студенти зма
галися з викладачами. Результат -  
нічия -  продемонстрував, що і сту
денти в хорошій формі, і викладачі 
не здають позицій, -  розповів пер
шокурсник Олександр Приян

Зі спілкування з представника
ми студентського самоврядування 
зробила висновок: у цьому вищому 
навчальному закладі заняття з фіз
культури ніхто не намагається про
гуляти, адже, як студенти поясни
ли, тут хороша спортивна база і пра
вильна мотивація: «Будь спортив
ним -  будь здоровим!»

ТАК ПРОСТО ПРО ТЕ, НА ЩО 
НЕПРОСТО ЗВАЖИТИСЬ
Ще один сектор у  м еж ах  сту

дентського Віче -  волонтерство, со
ціальні проекти. Щорічним підсум

ком волонтерства є грудневий со
ц іальний  проект «Місяць добро- 
творчості». Кожна академічна гру
па, спільно з інститутом куратор
ства ХКТЕІ, упродовж м ісяця ро
бить якусь добру справу.

-  Упродовж року проходять захо
ди волонтерського спрямування. 
Беремо участь в акції Всеукраїн
ського благодійного фонду «Серце 
до серця». Ми роздаємо інформацій
ні листівки, червоні стрічки під час 
акції «СНІД стосується кожного»; з 
подарунками та концертною про
грамою відвідуємо вихованців дит
будинку, мешканців геріатричного 
пансіонату. Студенти-волонтери 
допомагають також людям похило
го віку -  прибирають у них вдома, 
ходять за покупками. Також збира
ємо кошти для бійців АТО, виготов
ляємо захисні сітки. Часто у ХКТЕІ 
проходять акції патріотичного ха
рактеру, -  розповіла Анна.

Турбують студентів і проблеми 
довк ілля -  вони  залюбки беруть 
участь в акції «Зробимо Україну чи
стою».

-  Неодноразово ми брали участь 
у проекті молодіжних волонтер
ських трудових загонів «У майбутнє 
через культуру». У селищах місько
го типу Сатанів, Антоніни та  місті 
Ізяслав допомагали відроджувати 
пам’ятки -  розчищ али територію 
об’єктів, які згодом мали реставру
вати, -  продовжила дівчина. -  У 
квітні 2014 року, за підсумками ак
ції «Зробимо Україну чистою», сту
дентське Віче ХКТЕІ стало волода
рем «Еко-Оскара».

Прес-центр інституту займаєть
ся розповсюдженням інформації 
про всі ц і заходи і місцеві новини 
через газети «Студентський калей
доскоп», сайт інституту, групу «Сту
дентство ХКТЕІ» у соцмережах.

«Завжди досягати мети», «Нічого в 
житті не трапляється даремно і не да
ється просто так», «Хто, якщо не я? 
Коли, якщо не зараз?»... Такі вислови 
взяли собі за кредо члени студент
ського Віче ХКТЕІ. Вони вказують на 
правильні життєві установки, соці
альні прагнення студентів, а їх участь 
в управлінні вишем, активна грома
дянська позиція свідчать, що вони -  
потенційно успішні керівники, рушії 
якісного розвитку суспільства.

Євгенія ДАВИДЕНКО 
Фото Олександра ГОРЕНКА

http://WWW.COOP.COM.UA
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ПРОДУКТИВНЕ І
УСПІШНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЕФЕКТИВНА КАР'ЄРА
«Забудьте все, чого вас вчили, коли приступите до виконання роботи за фахом». Так кажуть скептики, натякаючи на відірва
ність освіти від реальності -  проблеми, особливо відчутної, коли випускник приходить на перше робоче місце. Як із нею боро
тися, знають молоді освітяни -  науково-педагогічні працівники Хмельницького кооперативного торговельно-економічного ін
ституту. Тут не бояться робити ставку на молодих, інтелектуальних, креативних, амбітних викладачів. І мають рацію.

«Різниця м іж  професією й кар'єрою -  
це різниця м іж  сорока й шістдесятьма годинами роботи на тиждень».

Роберт ФРОСТ, американський поет

Отже, знайомтесь:
Ярослава МУДРА-РУДИК -  декан 
факультету економіки та марке
тингу, к.е.н., доцент кафедри еко
номічної теорії та загальноеконо
мічних дисциплін;
Оксана ДЗЯНА -  декан факультету 
управління та підприємництва, к.пед.н., 
доцент кафедри менеджменту та 
готельно-ресторанного бізнесу;
Євген ДОКТОРУК -  завідувач кафед
ри менеджменту та готельно-ресто
ранного бізнесу, к.е.н.;
Юрій КРАВЧИК -  керівник науково- 
інформаційного відділу ХКТЕІ, к.е.н., 
доцент кафедри економічної теорії 
та загальноекономічних дисциплін. 

Чому вирішили присвятити жит
тя викладанню?
Ярослава Мудра-Рудик: -  Мене 

ще зі студентських літ захоплювала 
особистість викладача. Адже вміння 
утримувати увагу аудиторії, бачити 
зацікавленість в очах, чути різні дум
ки зі, здавалось би, сталих постула
тів -  це майстерність і дар. Тому ба
жання осягнути секрети цієї майстер
ності і стало справою мого життя.

Оксана Дзяна: -  Працювати ви
кладачем вирішила ще у школі, тому 
вступила у Гуманітарно-педагогічну 
академію м. Хмельницького. Робота 
зі студентством захоплює повністю і 
непомітно стає сенсом життя.

Євген Докторук: -  Викладаю 
вже більше 10 років. Мій вибір про
фесії, можна сказати, генетично ви
значений: мама, батько, сестра, ді
дусь -  усі викладачі. На всіх разом 
більше 100 років педагогічного до
свіду (сміється -  авт .).

Юрій Кравчик: Я -  сьомий педагог 
у родині. Молоде покоління поставило 
високі цілі: за три останніх роки -  плюс 
три кандидати наук. Крім того, я не зго
ден з думкою, що в освіті мають працю
вати переважно жінки, що це «жіноча» 
сфера. Система освіти -  це сегмент за
гальної картини життя, тому «інь» та 
«янь» мають врівноважуватись. Також 
я -  прихильник ідеї, що коли двоє помі
няються яблуками, у кожного так і буде 
по одному, а якщо відбудеться обмін 
ідеями, знаннями, вміннями, техноло
гіями -  збагатяться обидві сторони.

На скільки успіх студента зале
жить від викладача?
Ярослава Мудра-Рудик: -Викла

дач для студента -  це не лише настав
ник, а людина-еталон, поведінка якої 
свідомо і несвідомо переймається 
студентом. Тому успішний викладач 
проектує успіх і на студентське 
середовище. Створює ситуацію успі
ху на занятті, практиці, виховній го
дині, в дозвіллі. Головний принцип 
-  опора на позитивне, у тому числі -  
перетворення недоліків на переваги. 

Студенти додаються у  друзі в 
соцмережах?
Ярослава Мудра-Рудик: -  Зви

чайно. Соцмережі дозволяють кра
ще зрозуміти внутрішній світ сту
дента, його погляди на життя.

Євген Докторук: -  А ще сьогодніш
ньому куратору швидко знайти студен-

та найпростіше саме у соцмережах.
Чи с, на Вашу думку, мінуси в 
тому, що через соцмережі ви
кладачі й студенти одне про од
ного дізнаються більше особис
тої інформації?
Ярослава Мудра-Рудик: -  Перш 

за все, особиста інформація у соцме
режах стає надбанням громадськості. 
І викладачі, і студенти свідомо від
кривають окремі сторінки свого осо
бистого життя і тим самим дають від
повіді на запитання, які не завжди

досвід. Студентам же треба давати 
сучасні знання. Дуже рідко витрачаю 
час на белетристику, я однозначний 
прихильник наукової літератури.

Які особливості вашої роботи?
Юрій Кравчик: -  У викладанні 

значну увагу приділяємо інформацій
ним техн ологіям , здійсню єм о 
інтернет-супровід процесу навчання. 
Так, вивчаючи «Електронну комер
цію», студент навчається створювати 
і обслуговувати інтернет-магазини, 
формувати елем енти  інтернет-

у роботі віртуальне підприємство 
«Шанс». Для реалізації цього проекту 
функціонує лабораторія тренінгових 
технологій, де студенти відпрацьову
ють навики роботи з інформаційним 
забезпеченням на автоматизованих 
робочих місцях. Тут вони навчаються 
організовувати та проводити вироб
ничі наради із системною зміною по
сад, наприклад, сьогодні працюючи 
кредитним інспектором у банку, а вже 
завтра -  керівником відділення. Такі 
підходи забезпечують формування

низки не лише фахових компетенцій, 
а й необхідних психологічних якос
тей, зокрема здатності швидко адап
туватись до нового робочого місця.

Оксана Дзяна: -  Сьогодні навчан
ня в інституті зорієнтоване на впрова
дження практичної складової з ураху
ванням методики продуктивного на
вчання. Її сутність полягає у створен
ні наскрізної практичної ситуації, для 
вирішення якої студенти використо
вують знання з усіх навчальних дис
циплін. Ми постійно впроваджуємо 
інноваційні форми та методи роботи 
зі студентами. Так, наприклад, перед 
тим, як викладати дисципліну «Орга
нізація готельного господарства» для 
студентів освітнього ступеня «бака
лавр», ми винаймаемо за кошти інсти
туту готельні номери на добу. У ролі 
гостей готелю студенти заповнюють 
усю звітну документацію під час по
селення та виселення, замовляють пе
релік основних та додаткових послуг, 
оцінюють культуру обслуговування 
працівниками підприємства, аналізу
ють емоційне сприйняття готелю та 
чинники, що на нього впливають. 
Інша форма роботи -  відпрацювання 
практичних навичок на базі наших 
власних навчальних підприємств, зо
крема готелю «^агіаііа». Кафедрами 
інституту постійно проводяться 
науково-практичні форуми, напри
клад «Готельний бізнес від «А» до «Я», 
«Етнокультурні чинники у формуван
ні традицій національної кухні», «Від 
якості товару -  до якості життя», «Спо
соби заощадження в економічному 
просторі України», «Розвиток малого

бізнесу -  запорука стабільності Хмель
ниччини». Організовують їх студенти 
спільно з викладачами: відпрацьову
ють ідеї, формат проведення, готують 
доповіді, запрошують роботодавців, 
продумують меню фуршету, оформ
лення зали. Так вчаться організова
ності, спілкуванню з роботодавцями.

Наш і студенти також беруть 
участь у професійних конкурсах, все
українських фахових олімпіадах. Ве
лике значення приділяється стажу
ванню, що проходить не лише на базі 
вітчизняних підприємств, а й за кор
доном (ми успішно співпрацюємо з 
Вищою школою туризму та готельно
го бізнесу м. Гданськ, Польща); прове
денню навчальних екскурсій на ви
робничих підприємствах; участі сту
дентів у конкурсах кулінарної май
стерності. З гордістю можемо говори
ти, що ми єдині серед усіх кооператив
них вишів, хто представляв область у 
конкурсі професійної майстерності 
«Кращий кондитер споживчої коопе
рації України -2014».

Це все фрагменти методів викла
дання дисциплін у ХКТЕІ. Усі перера
хувати, напевно, неможливо. Адже 
ринок праці постійно диктує нові ви
моги та спонукає до пошуку найефек
тивніших методик викладання.

Євген Докторук: -  Нині одна із 
основних причин закриття малих під
приємств -  брак відповідної освіти 
саме у менеджерів. Тому стратегічна 
мета нашої кафедри -  забезпечення 
якісної підготовки висококваліфікова
них фахівців до реального управління 
як підрозділами закладів готельного, 
ресторанного, торговельного господар
ства, так і власним бізнесом. У створе
них при кафедрах бізнес-інкубаторах 
студенти опановують технологію запо- 
чаткування власної справи, апробують 
бізнес-ідеї і здобувають лідерські нави
ки. Підвищення фахових компетенцій 
студентів забезпечується партнерськи
ми зв’язками з підприємствами, орга
нізаціями системи споживчої коопера
ції. Це дозволяє проводити практичні 
заняття безпосередньо на виробництві. 
Загалом така методика корисна для 
усіх напрямів підготовки. Бухгалтери 
аналізують аспект формування собі
вартості, товарознавці -  якість товару, 
маркетологи -  торговельну стратегію. 
Тож студенти вчаться знаходити спо
соби підвищення якості, продуктив
ності, рентабельності виробництва на 
реальних прикладах.

ґ ,и >  Враження про лю
дину формується упродовж 
перших 30 секунд. Я  побачи
ла  красивих, комунікатив
них, сміливих і упевнених 
молодих людей. Після роз
мови зрозуміла, що основа 
їх упевненості -  це віра рек
тора і фундамент 90-річної 
історії ХКТЕІ.

Євгенія ДАВИДЕНКО 
Фото Олександра ГОРЕНКА

На знімку: (зл іва направо) Юрій КРАВЧИК, 
Ярослава МУДРА-РУДИК, 

Оксана ДЗЯНА, Євген ДОКТОРУК

можна поставити у реальному житті. 
Які надії на студентів як викла
дач покладаєте?
Юрій Кравчик: -  Хочу, щоб були 

послідовними, пам’ятали формулу: 
успіх -  це віра, помножена на працю 
Щоб не зрадили обраному фаху, ви 
тримали «три критичних роки» і 
пам’ятали слова ОДовженка про те, 
що у праці -  найвища краса людини. 

Якими особистими якостями 
має володіти компетентний ви
кладач?
Оксана Дзяна: -  По-перше, він по

винен любити.. Любити свою профе
сію і своїх студентів. По-друге, постій
но розвиватись, орієнтуючись на мін
ливі вимоги часу. Нерідко це -  справ
жня гра на випередження. Це вимагає 
від науково-педагогічних працівників 
постійного самовдосконалення, під
вищення професійної кваліфікації, 
знання психологічних особливостей 
студентства, вміння знаходити спіль
ну мову і мотивувати до навчання. 

Щ о найчастіше читаєте для 
себе?
Євген Докторук: -  Здебільшого 

фахову літературу. Справа в тому, 
що, окрім економічних дисциплін, я 
викладаю дисципліни, пов’язані з ін
формаційними технологіями. Тож чи
таю літературу з обох напрямів. Прі
оритет -  науковій періодиці. Віддаю 
перевагу електронним виданням, які 
знаходжу у вільному доступі в Інтер- 
неті. П ідручники не можуть так 
швидко реагувати на зміни в нашому 
житті, так оперативно оновлювати 
дані, описувати передовий іноземний
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замовлень, програмних продуктів для 
них. До речі, на завершальній стадії 
розробка бази  щ одо інтернет- 
зам овлень у кафе «Меркурій» 
(навчально-виробничий комплекс ін
ституту). Клієнт зможе переглянути 
меню, можливі формати проведення 
бенкету, ціни, і зробити замовлення 
дистанційно, маючи доступ до мере
жі. Отримавши й опрацювавши за
м овленн я, сп івроб ітн ик  кафе 
зв’яжеться з клієнтом задля узгоджен
ня усіх питань. Сьогодні працюємо 
над спільним проектом із однією тор
говельною мережею щодо запуску 
інтернет-магазину. Попри торговий 
імідж Хмельницького, ця практика у 
нашому обласному центрі ще на пі- 
лотній стадії.

Ярослава Мудра-Рудик: -  Ро
дзинка інституту -  у дуже принципо
вому ставленні до якості викладання. 
Для формування у студента безпосе
редньої моделі поведінки на робочо
му місці відповідно до посадових 
обов’язків науковцями інституту 
спроектовано і активно апробовується


