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1. Організація діяльності  
Хмельницького кооперативного торговельно-економінчого інституту 

щодо коплектування контингенту студентів інституту та кодледжу інституту 

 

Діяльність Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

у 2016 році базувалась на законодавчих актах України у сфері освіти та нормативних 
документах Укркоопспілки та Хмельницької облспоживспілки. 

Для забезпечення ступеневої вищої освіти в структурі інституту функціонує 
Хмельницький кооперативний коледж ХКТЕІ. 

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АЕ № 527293 від 
02.10.2014 р. та акта узгодження спеціальностей, затвердженого МОН України від 
10.12.15 р. інститут здійснює: 

1. Підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та освітніми ступенями «магістр», 

«бакалавр» зі спеціальностей (табл. 1.1): 
Таблиця 1.1  

 

Перелік спеціальностей (напрямів підготовки), за якими  
здійснюється освітня діяльність у Хмельницькому кооперативному 

торговельно-економічному інституті 
 

№ 
з/п 

Шифр та найменування 
галузі знань 

Код та напрям підготовки 

1 2 3 

Ступінь бакалавра 

1. 07 Управління та 
адміністрування 

075 Маркетинг 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

071 Облік і оподаткування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

073 Менеджмент 

2. 24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста  

* останній прийом згідно ЗУ «Про вищу освіту» відбувся у 2016 р. 
1. 07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

071 Облік і оподаткування 

Ступінь магістра 

1. 
07 Управління та 
адміністрування 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

071 Облік і оподаткування 

073 Менеджмент 
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Продовдення табл. 1.1 

* враховано ліцензійні обсяги прийому за освітніми ступенями бакалавра та магістра 

 

2. Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» у Хмельницькому кооперативному коледжі ХКТЕІ за спеціальностями 

(табл. 1.2.): 

Таблиця 1.2  

 

Перелік спеціальностей (напрямів підготовки), за якими  
здійснюється освітня діяльність у Хмельницькому кооперативному 

коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

 

 

Для забезпечення навчального процесу в інституті функціонує два факультети: 

 - підприємництва та маркетингу; 

 - управління та фінансів 

та шість кафедр:   

 економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних 
дисциплін;  

 фінансів, обліку та аудиту;  

 маркетингу та підприємництва;  

 менеджменту;  

 готельно-ресторанного бізнесу;  

 товарознавства, комерційної діяльності та митної справи. 

Станом на 01.01.2017р. контингент студентів становив 1812 осіб, з них за денною 

2 
24 Сфера  

обслуговування 
241 Готельно-ресторанна справа 

№ з/п 
Шифр та найменування 

галузі знань 
Код та спеціальність 

1 2 3 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

1. 07 Управління та 
адміністрування 

075 Маркетинг 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

071 Облік і оподаткування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

073 Менеджмент 

2. 24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 

4. 08 Право  081 Право 

5. 12 Інформаційні технології 
123 Комп’ютерна інженерія  
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формою в інституті та коледжі інституту навчалося 770 та 757 осіб відповідно, за 
заочною – 180 та 105 осіб. Всі студенти навчалися за контрактною формою навчання. 

 

Таблиця 1.3  

 

Зведений контингент Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту  
Структурний підрозділ  Форма навчання Разом 

Денна Заочна 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут 

779 770 216 180 995 950 

Хмельницький кооперативний 
коледж Хмельницького 

кооперативного торговельно-

економічного інституту 

775 757 143 105 918 862 

Усього 1554 1527 359 285 1913 

 

1812 

 

У 2016 році відбулось успішне проходження первинної акредитації підготовки 
здобувачів освітнього ступеня магістрів спеціальності 8.0306101 «Менеджмент 
організацій та адміністрування» та проходження чергової акредитації здобувачів 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності 5.03080101 
«Фінанси і кредит». 

У січні 2016 р. вперше відбувся випуск фахівців: 
1) освітнього ступня магістр спеціальностей: 
 8.03051002 Товарознавство та експертиза в митній справі  – 41 осіб 

 8.03050701 Маркетинг        – 24 осіб 

 8.14010101 Готельна і ресторанна справа     – 29 осіб 

 

2) бакалаврів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент   – 25 осіб 
 

2. Організація освітнього процесу підготовки фахівців відповідних 
освітніх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів 

 

Протягом звітного року зусилля колективу інституту були сконцентровані на 
виконанні наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 року № 600 «Про 
затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення 
стандартів вищої освіти». Було оновлено та затверджено належним чином освітньо-

професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців з вищою освітою за 
всіма освітніми рівнями з урахуванням вимог щодо обсягів кредитів ЄКТС, переліку 
компетентностей випускника, нормативного змісту підготовки здобувачів вищої 
освіти, сформульованого у термінах результатів навчання, форм атестації здобувачів 
вищої освіти та вимог до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.  

В основу розробки освітньо-професійних та освітньо-наукових програм 
покладено компетентнісний підхід, який дає можливість формувати нову систему 
діагностичних засобів, а саме: оцінювання не лише знань, а й компетенцій та 
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визначення компетентності фахівця в цілому.  
Згідно з Постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 року «Про затвердження 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» до навчальних планів усіх рівнів 
вищої освіти розроблено Пояснювальні записки, у яких відображено компетентності, 
якими повинен володіти здобувач, програмні результати з навчальних дисциплін та 
практик. 

Відповідно до розділу 5 Закону України “Про вищу освіту”, у Хмельницькому 
кооперативному торговельно-економічному інституті здійснюється удосконалення 
системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Результатом проведеної роботи є показники успішності заліково-

екзаменаційної сісії за І семестр 2016-2017 н.р. Серед студентів інституту денної 
форми навчання абсолютна успішність становить 100,0%. Якісна успішність студентів 
знаходиться у межах норми (від 50,0% до 64,5%). Найкращі результати показали 
студенти спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит». Найнижчі показники у 
студентів спеціальності «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» (рис. 2.1, 2.2) 

 

Рис.2.1. Показники якісної успішності студентів денної форми навчання у розрізі 
спеціальностей за освітнім ступенем магістр 
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Рис.2.2. Показники якісної успішності студентів денної форми навчання у розрізі 
спеціальностей за освітнім ступенем баклавр 

Якщо аналізувати якісну успішність студентів у розрізі курсів (рис.2.3, 2.4) 

найвищі показники прослідковуються у студентів третього курсу, що вступили на базі 
повної загальної середньої освіти та шостого курсу – випускні групи освітнього 
ступеня «магістр». Найнижчими є показники успішності студентів першого курсу, що 
спричинені адаптаційним періодом та наявністю значної кількості студентів, що 
мають лише по одній трійці (15 осіб). Враховуючи, що ці студенти покращать 
успішність, то тоді якісна успішність буде становити - 58%. 

 

 

Рис.2.3. Показники якісної успішності студентів денної форми навчання у розрізі 
курсів за освітнім ступенем баклавр 
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Рис.2.4. Показники якісної успішності студентів денної форми навчання у розрізі 
курсів за освітнім ступенем магістр 

 

Постійна увага в інституті зосереджена на поліпшенні якості виконання 
дипломних та магістерських робіт (проектів). Виконання дипломних та магістерських 
робіт організовано відповідно до вимог чинних нормативних документів, відображено 
у навчальних програмах та планах, має необхідне навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення, практичну базу. Їх якість стабільно підтримується на 
досить високому рівні. З результатом - «відмінно» та «добре» у 2014, 2015, 2016 рр. 
захищено відповідно 82%; 86; 87 % дипломних магістерських робіт. 

Посилилась практична спрямованість дипломних магістерських робіт та 
проектів, абсолютна більшість яких виконується з використанням пакетів прикладних 
програм. За останні три роки кількість робіт, наукову або практичну цінність яких 
відзначила екзаменаційна комісія, зросла із 74 до 80 %. Частина з них вже є бізнес-

проектами або програмами розвитку підприємств. Так, проект агроготелю буде 
успішно упроваджений в індустрії «зеленого туризму» області; помічник директора 
найбільшого у м. Хмельницькому готельно-розважального комплексу «Імперія», 
майбутній менеджер, поєднав актуальні задачі професійної діяльності і наукових 
пошуків, вибудовуючи і впроваджуючи ефективну стратегію підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 
 Когорта магістрів-маркетологів, які успішно працюють у «Львівській майстерні 
шоколаду» підготували цілу низку досліджень, які, на думку їхнього роботодавця, у 
комплексі складають колективну монографію. 
 Робота провідного інженера з імпорту, відповідального по митниці ПАТ 
«Укрелектроапарат» є, по суті, обґрунтуванням алгоритму спрощення митної 
процедури при експорті та реекспорті трансформаторів, що проектуються на 
підприємстві.  

Незважаючи на економічну кризу, магістри з фінансів і кредиту мали 
сміливість досліджувати і пропонувати шляхи вдосконалення діяльності комерційних 
банків. Зважаючи на відсоток працевлаштованих за фахом, вони вже мають на це 
право. Відчутний професійний вишкіл магістрів з обліку та аудиту; їх роботи – це 
віддзеркалення щоденних проблем, із якими зустрічається обліковець і аудитор. 
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Напевне, саме тому масив робіт було присвячено інструментам підвищення 
ефективності облікової політики та ведення бухгалтерського обліку. 

З метою виявлення, відбору та підтримки студентської молоді, розвитку та 
реалізації її творчих здібностей у ХКТЕІ щорічно проводяться І та ІІ етапи 
Всеукраїнської студентської олімпіади. Відповідно до наказу МОН України щорічно 
студенти інституту беруть активну участь у всеукраїнських студентських олімпіадах з 
навчальних дисциплін, напрямів підготовки та спеціальностей і показують високі 
результати. 

Упродовж 2015-2016 н.р. вісім студентів коледжу інституту та інституту 
прийняли участь у двох міжнародних конкурсах з української мови (табл.2.1) 

Таблиця 2.1 

Результати участі студентів ХКТЕІ  
у міжнародних конкурсах з української мови 

 
Назва конкурсу ПІБ студента Спеціальність Результат 

(місце) 
ІІ (обласний) етап ХІІ 
Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

Федоришина А.В  Облік і аудит 

(коледж інституту) 
ІІ 

 Сковер Р.Р. Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

(інститут) 

ІІ 

 Бондар А.О. Фінанси, банківська 
справа та страхування 

(інститут) 

ІІ 

 Данильчук В. Бухгалтерський облік 

(коледж інституту) 
ІІІ 

ІІ (обласний) етап ХVІІ 
Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика 

Федоришина А.В Облік і аудит 

(коледж інституту) 
І 

 Данильчук В. Бухгалтерський облік 

(коледж інституту) 
ІІ 

 Сковер Р.Р. Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

(інститут) 

ІІІ 

 Ясінська А. Фінанси і кредит 

(коледж інституту) 
ІІІ 

 

 

Студенти інституту та коледжу інституту прийняли участь у шести олімпіадах з 
навчальних предметів, з яких у трьох посіли призові місця (табл.2.2, 2.3) 
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Таблиця 2.2 

Результати участі студентів ХКТЕІ в обласних олімпіадах  
з навчальних предметів серед ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації  

Хмельницької області 
 

№ Навчальні предмети, з 
яких проводилися 

олімпіади 

ПІБ  
студента 

Спеціальність Місце 

1 Українська мова Данильчук В.В. Бухгалтерський облік ІІІ 
2 Фізика Тарасюк Д.М. Правознавство ІІ 
3 Флерчук В.О. Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж 

ІІІ 

4 Іноземна мова 

(німецька) 
Павликівська В.В. Бухгалтерський облік ІІ 

 

Загальнокомандне місце за результатами обласних олімпіад з навчальних 
предметів – черверте серед 22 ВНЗ Хмельницької області. 

Таблиця 2.3 

Результати участі студентів ХКТЕІ в міських олімпіадах  
з навчальних предметів серед ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації 

 
№ Навчальні предмети, з яких 

проводилися олімпіади 

ПІБ  
студента 

Спеціальність Місце 

1 Фізика Мороз В.Д. Обслуговування 
комп’ютерних систем і 

мереж 

ІІІ 

2 

 

Іноземна мова 

(англійська) 
Стойко А.А. Бухгалтерський облік ІІІ 

3 Інформатика і обчислювальна 
техніка» (за рівнем 
«Користувач») 

Яневич Т.В. Організація 
виробництва 

ІІІ 

4 Інформатика і обчислювальна 
техніка» (за рівнем «Програміст» 

Михайлюк Я.О. Обслуговування 
комп’ютерних систем і 

мереж 

ІІІ 

5 Історія України Дьома М.Р. Організація 
виробництва 

ІІІ 

 

Загальнокомандне місце за результатами міських олімпіад з навчальних 
предметів – друге місце серед 9 ВНЗ.  

 

Упродовж 2015 – 2016 н.р. вісім студентів інституту прийняли участь у ІІ етапі 
семи Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальностей (табл. 2.4): 
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Таблиця 2.4 

Результати участі студентів  
ХКТЕІ освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» у ІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад зі спеціальностей та дисциплін у 2015-2016 н.р. 
№ Назва олімпіади, спеціальність, місце проведення ПІБ  

студента 

Місце учасника за 
результатами 

олімпіади/загальна 
кількість учасників) 

1 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Менеджмент організацій і 
адміністрування» (за видами економічної 
діяльності) (07- 08.2016 м. Полтава, Полтавський 
національний технічний університет  
імені Ю. Кондратюка) 

Сень М.Р. 
 

4/65 

 

2 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності 
«Готельно -ресторанна справа» 

(15.04.2016 м. Одеса, Одеська національна 
академія харчових технологій) 

Кравченко О.Ю. Номінація  
«Креативний 

підхід» 

3 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності 
«Товарознавство і торговельне підприємництво» 

(15.04.2016 м. Київ, Київський національний 
торговельно-економічний університет) 

Павлова І. 
 

 

2 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Фінанси і кредит» (06.04.2016 м. 
Тернопіль, Тернопільський національний 
економічний університет) 

1. Нечай О.В 

2. Палічук А.Л. 

 

49/98 

55/98 

4 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Маркетинг» (15.04.2016 м. Київ 
ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана) 

Яворська К.М. 
 

33/59 

5 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни «Державні фінанси» 
(15.04.2016 м. Хмельницький, Хмельницький 
національний університет) 

Палічук А.Л. 50,63 бали зі 100 

6 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності 
«Облік і аудит» (12.05.2016 м. Тернопіль, 
Тернопільський національний економічний 
університет) 

Лиситчук В.О. 45/160 

 

Кожного року ХКТЕІ приймає активну участь у Спартакіаді міста серед ВНЗ III-
IV р.а., а також у обласних Спортивних іграх серед вищих навчальних закладів типу: 
університет, академія, інститут 2016 р. У Спартакіаді міста серед ВНЗ III-IV р.а. 2015-

2016 навчального року прийняли участь дев’ять навчальних закладів міста 
Хмельницького. 
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Результати участі студентів ХКТЕІ у спартакіаді міста Хмельницького серед 
ВНЗ III-IV р.а.:  

1) легкоатлетичний крос – III місце;  
2) настільний теніс – I місце  
3) волейбол – III місце  
4) баскетбол – V місце  
5) футзал – V місце  
6) спортивне багатоборство  IV місце;  
7) шахи – IV місце.  
Загальнокомандне місце – III.  

 

Обласні спортивні змагання серед ВНЗ III- IV р.а.: 
1) футзал – III місце  
2) настільний теніс– IV місце  
3) волейбол (чол.) – IV місце  
4) волейбол пляжний (чол.) – IV місце  
5) легка атлетика – IV місце  
Загальнокомандне місце – IV місце.  
Випередиди команди таких ВНЗ як: Гуманітарно-педагогічну академію, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницькому інституті 
соціальних технологій Університету „Україна”, Хмельницький інститут імені 
Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ ВНЗ 
МАУП. 

Практична підготовка студентів Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту та коледжу інституту здійснюється шляхом проходження 
навчальної та виробничої (технологічної,  переддипломної) практик. Отримані знання, 
базові управлінські навички, аналітичні вміння в процесі проходження практики є 
перевагою сучасного навчання в інституті.  

Для апробації теоретичних знань та формування практичних вмінь студентів 
інституту та коледжу інституту освітнього ступеня «Магістр», «Бакалавр», та 
«Молодший спеціаліст» у 2016 році  були підприємства системи споживчої кооперації 
(додаток 4). 

Здобуттю практичних навичок фахової діяльності для студентів усіх 
спеціальностей також сприяє реалізація програми «Віртуальне (навчальне) 
підприємство «Шанс», навчально-виробние підприємство кафе «Меркурій» ХКТЕІ». 

З метою зміцнення кадрового потенціалу ССТ Хмельницької області з 2013 
року діє пільга в оплаті за навчання студентів, згідно Постанови №81 від 11.03.2013 р. 
Правління Хмельницької ОСС. Данні про кількість студентів, яким надано пільгу 
відображено у додатку 5. 

 

 

3.Виховна робота в освітньому процесі інституту та колнджу інституту 

 

Реалізація стратегії виховної роботи у ХКТЕІ здійснюється згідно пункту 4 
статті 26 закону України «Про вищу освіту»: «формування особистості шляхом 
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патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників 
освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської 
позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння мислити і 
самоорганізовуватись в сучасних умовах», а також положень статті 28, де вказано, що 
одним із вагомих завдань ВНЗ є провадження культурно-просвітницької діяльності. 

Для забезпечення педагогічного супроводу, контролю за дотримання 
студентами моральних, етичних норм поведінки, Правил внутрішнього розпорядку 
ХКТЕІ, відповідно до умов Колективного договору ХКТЕІ на 2016-2017 н. р. (пункти 
2.9., 2.28), згідно Положення про навчально-виховну та організаційну роботу 
кураторів академічних груп ХКТЕІ від 03.09.2008 р. (розділи ІІ, ІІІ, пункти 3.1.-3.3.), 

Положення про керівника групи, розробленого НМЦ «Укоопосвіта» від 22.02.2013 р. 
у ХКТЕІ діє інститут кураторства.  

З 2009 р. у ХКТЕІ реалізується проект «Від мистецтва – до освіти і науки». У 

рамках проекту функціонують студентський хор «Прибузькі солов’ї», вокальна студія 
«Сузір’я мрій», хореографічна студія «Модерн», студія історичних реконструкцій 
«Хмельниччина мистецько-історична», гурток ерудитів-інтелектуалів «Еврика», 
літературна студія «Свічадо».  

Особлива увага у поточному році приділялась національно-патріотичному 

вихованню студентської молоді, що відповідає указу Президента України 
№ 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді» від 12 червня 2015 року. На базі ХКТЕІ, у співпраці з Управлінням 
туризму і краєзнавства учнівської молоді (Департамент освіти і науки ХОДА) 10 
березня 2016 р. було проведено конференцію обласного збору переможців 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна». Прийнято участь у круглому столі Департаменту освіти і науки ХОДА 
щодо ефективних форм і пріоритетів національно-патріотичного виховання учнівської 
та студентської молоді (виступ на тему: «Традиції та інноваційні формати 
національно-патріотичного виховання студентської молоді: досвід роботи 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту» (26.01.2016 р.). 
13 квітня 2016 р. на базі ХКТЕІ було проведено Колегію департаменту освіти і науки 
Хмельницької ОДА, у рамках засідання якої було розглянуто питання: «Про стан 
організації національно-патріотичного виховання у навчальних закладах області» 
Також було представлено виступ студентів коледжу щодо колективного досвіду 
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання у ХКТЕІ на тему «Модерні 
виклики, традиції та інноваційні формати національно-патріотичного виховання 
студентської молоді: досвід роботи Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту».  
Представники адміністрації, науково-педагогічного колективу, студентства 

прийняли участь у загальноміських та обласних урочистостях з нагоди відзначення 

25-річниці Незалежності України. Вагомій даті історії української державності було 
присвячене проведення загальноінститутського Уроку Знань: «Від проголошення 
Незалежності – до нової України». Під час першовересневих урочистостей було 
представлено книгу заслуженого журналіста України С. Л. Старостіної «Увійшли у 
безсмертя – книга пам’яті Героїв Небесної Сотні і воїнів АТО Хмельниччини», 
меценатами видання якої стали випускники ХКТЕІ 2016 р. 
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Активно здійснювалась робота органів студентського самоврядування – 

студентського Віче ХКТЕІ. Упродовж 2015-2016 рр. повнолітні студенти ХКТЕІ взяли 
участь у виборах до органів місцевої влади та самоврядування. У грудні 2015 р. 
представники студентства взяли участь у виборах ректора інституту, а в червні 2016 
року відбулись перші вибори до складу студентського Віче – органу студентського 
самоврядування ХКТЕІ. Обрано студентську раду гуртожитку. У березні 2016 р. 
представники студентського Віче представили колективну доповідь на тему: 
«Діяльність у структурах студентського самоврядування – школа формування 
особистості, громадянина, лідера» в рамках ІХ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів і молодих вчених «Сучасне українське студентство: проблеми 
та ціннісні орієнтації». 

15 грудня 2016 р. троє студентів – членів студентського Віче ХКТЕІ були 
відібрані до участі у роботі II Всеукраїнського з’їзду органів студентського 
самоврядування ВНЗ України (серед ста делегатів з України). Студенти прийняли 
рішення в обговоренні питань участі студентів у забезпеченні якості освіти, зокрема, у 
діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Також 
студенти здобули досвід обговорення законопроектів, зокрема, ЗУ «Про освіту» та ЗУ 
«Про національно-патріотичне виховання молоді». У квітні 2016 року команда ХКТЕІ 
прийняла участь у обласному етапі Всеукраїнської гри «Сокіл-Джура». 

Новаціями у роботі студентського самоврядування стало проведення поетичних 
флеш-мобів на ушанування героїв воєн за збереження української державності – 

Захисників Вітчизни «Героїчні обличчя захисників української землі», до Дня 
Соборності України; проведення фотовиставки «Обличчя двох воєн» (ІІ Світова війна, 
АТО. Було проведено загальноінститутські відкриті виховні години з нагоди 
відзначення Дня захисника України (13 жовтня 2016 р.), Дня Гідності і Свободи 
(листопад 2016 р.), пам’яті Героїв Небесної Сотні (березень 2016 р.), «Запали свічу 
пам’яті», участь у підготовці тематичної програми ТРК «Поділля-Центр» (листопад 
2016 р.), 120 представників викладацького колективу та студентства ХКТЕІ прийняли 
участь у загальноміській ході на вшанування пам’яті жертв Голодомору. У співпраці з 
органами державної влади та громадськими організаціями проведено низку заходів з 
профілактики вживання алкоголю та наркотичних речовин, поширення ВІЛ/СНІД та 
туберкульозу. Представники студентського самоврядування виступили 
співорганізаторами звітної наукової конференції магістрів «Магістеріум – 2016». У 
листопаді 2016 р. було проведено загальноінститутську ділову гру «День 
студентського самоврядування у ХКТЕІ» (виконання членами студентського Віче 
посадових обов’язків працівників адміністрації, керівників структурних підрозділів 
ВНЗ, здобуття досвіду викладання навчальних дисциплін.). Було продовжено 
практику реалізації проекту соціальної адаптації «Посвята у першокурсники» (з 
2010 р.).  

Інтенсивно велась співпраця із Хмельницькою обласною універсальною 
науковою бібліотекою, Хмельницькою обласною філармонією, Хмельницьким 
обласним музично-драматичним театром ім. М. Старицького.  

Загалом, упродовж поточного року у ХКТЕІ було проведено більше 140 заходів 
виховного, інформаційно-просвітницького, культурно-мистецького спрямування. 
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Перемоги. Команда інтелектуального клубу ерудитів «Еврика», що з 2001 р. є 
фіналістом і багаторазовим переможцем Всеукраїнського чемпіонату ерудитів серед 
ВНЗ Укоопспілки, у травні 2016 р. виборола ІІ місце у фіналі 25, ювілейного змагання 
ерудитів. 

Представники творчих об’єднань ХКТЕІ здобули перемогу у І загальноміському 
фестивалі-конкурсі студентської творчості «Student Stars 2016» (проводився 
Управлінням молоді і спорту Хмельницької міської ради та Хмельницької обласної 
державної адміністрації), здобувши І місце у номінації «Вокал» та ІІІ місце у 
номінації «Хореографічне мистецтво». Студентка коледжу інституту (правознавство, 
2 курс) Іванна Ходаніцька здобула перемогу у конкурсі «Міс Хмельницький - 2016» 
нагороджена дипломом переможця обласного етапу конкурсу краси (20 травня 2016 р.), 
представляла м. Хмельницький на всеукраїнському конкурсі краси «Міс Україна - 

Всесвіт». 
Спортивні досягнення. Студенти ХКТЕІ мають можливість займатись у 

секціях з таких видів спорту: футзал; волейбол (юнаки/дівчата); баскетбол 
(юнаки/дівчата); настільний теніс; легка атлетика; силове багатоборство; шахи. За  
підсумками Спартакіади серед ВНЗ м. Хмельницького збірною ХКТЕІ було здобуто 
ІІІ місце; за підсумками Універсіади серед ВНЗ Хмельницької області – ІV місце в 
загальнокомандному заліку. 

У сфері волонтерської діяльності та роботи з формування навичок здорового 
способу життя слід відмітити сприяння в організації (на волонтерських засадах) та 
участь більше 400 студентів ХКТЕІ у всеукраїнського забігові INTER SPORT 

UKRAINE RUN 2016, ініційованого ГО «Бігова Україна», підтриманого 
Міністерством освіти і науки України (10 вересня 2016 року). Традиційно було 
здійснено численні благодійні заходи в рамках соціального проекту «Місяць 
Добротворчості у ХКТЕІ», у т.ч. – відвідання студентами-представниками творчих 
об’єднань Хмельницького обласного геріатричного пансіонату та Хмельницького 
обласного військового шпиталю з мюзиклом «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». 

У сфері культурно-просвітницької діяльності слід відзначити роботу студії 
історичних реконструкцій «Хмельниччина мистецько-історична». 22 квітня 2016 року, 
з нагоди відкриття туристичного сезону у історико-архітектурному заповіднику 
«Межибіж» було представлено імпрези трьох історій з життя видатних особистостей, 
пов’язаних із Меджибізькою фортецею.  

У листопаді 2016 р. літературно-музичним вечором до Дня української 
писемності і мови  на тему «Особистості, що творили історію Проскурова-

Хмельницького: початок» було завершено черговий етап роботи проекту. 
З метою формування навичок міжкультурної взаємодії, формування 

іншомовної комунікативної компетентності та усвідомлення сутності глобалізацій 
них процесів у світовій економіці було проведено низку тематичних зустрічей-

тренінгів студентів ХКТЕІ з волонтером Міжнародного корпусу Миру, радником 
хмельницького міського голови Аланом Янгом; студенти-менеджери та ресторатори 
стали учасниками майстер-класів у рамках відзначення 17-річчя Благодійного фонду 
Хесед-бешт. Новацією у сфері екологічного виховання стала участь команди 
студентів ХКТЕІ у бізнес-грі до Green week (в рамках тижня екологічного 
виробництва). 
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Нагороди. Упродовж 2016 року діяльність співробітників інституту у царині 
виховної роботи, діяльність органів студентського самоврядування, робота творчих 
об’єднань, інтелектуальних клубів ХКТЕІ традиційно була відзначена рядом 
дипломів, грамот та подяк органів державної влади, установ культури, громадськими 
організаціями: подякою за активну участь в акції «Активність молоді – шлях до 
довголіття» з нагоди Всесвітнього дня здоров’я від Управління молоді і спорту, 
Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
Хмельницької міської ради (квітень  2016 р.); грамотою Управління молоді і спорту 
Хмельницької ОДА – студентське самоврядування та творчі об’єднання ХКТЕІ за 
активність, ефективну роботу з нагоди Міжнародного дня молоді (червень 2016 р.), 
дипломом за ІІ місце у Всеукраїнському чемпіонаті ерудитів на призи газети «Вісті» 
(травень 2016 р.); дипломом за І місце у міському конкурсі краси (травень 2016 р.); 
подяками ГО «Бігова Україна» (30) за допомогу в організації і проведенні 
всеукраїнського забігові INTER SPORT UKRAINE RUN 2016 (вересень 2016 р.); 
подяками (7) Національного олімпійського комітету кращим студентам-спортсменам 
ХКТЕІ (за підсумками Спартакіади, Універсіади, в рамках Олімпійського уроку, 
вересень 2016 р.); диплом ДІКЗ «Межибіж», управління культури, національностей, 
релігій і туризму ХОДА студії історичних реконструкцій ХКТЕІ (листопад 2016 р.); 
дипломами (2) Управління молоді і спорту Хмельницької міської ради та 
Хмельницької обласної державної адміністрації за І місце у номінації «Вокал» та ІІІ 
місце у номінації «Хореографія» за результатами загальноміського фестивалю-

конкурсу студентської творчості «Student Stars 2016» (16 листопада 2016 р.); троє 

студентів ХКТЕІ були нагороджені грамотами Хмельницького міського голови за 
досягнення у освітній, практичній, науковій діяльності (листопад 2016 р.); грамотою 

Хмельницької міської організації волонтерства України, волонтерського центру 
«Ветеран» волонтерські об’єднання ХКТЕІ (грудень 2016 р.), подяки учасникам (3) ІІ 
Всеукраїнського з’їзду представників органів студентського самоврядування (грудень 
2016 р.).  

 

4.Профорієнтаційна робота щодо формування контингенту студентів 

 

Професійна орієнтація, життєві плани майбутнього фахівця в багатьох випадках 
залежать від інформації, яку він отримує на складному етапі самовизначення. 

З цією метою в інституті профорієнтаційна робота триває протягом усього 
навчального року. Щорічно затверджується план такого виду діяльності. 
Профорієнтаційна робота – один із пріоритетних напрямів діяльності навчального 
закладу, що спрямований на формування сталого інтересу молоді до навчального 
закладу. 

З цією метою: 
 забезпечено виготовлення оголошень про прийом студентів до інституту, 

проспектів із питань організації навчання та відпочинку студентів навчального 
закладу, їх розповсюджено в близько 250 загальноосвітніх школах м.Хмельницького 
та Хмельницької області, та 20-ох закладах професійно-технічної освіти, ВНЗ І-ІІІ р.а. 
Хмельницької області, на підприємствах споживчої кооперації; 

 здійснюється співпраця із засобами масової інформації, зокрема: 
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 розміщуються оголошення про прийом студентів в обласних газетах 
«Подільські вісті», «Проскурів»; 

 транслюються передачі по телебаченню «Поділля-Центр», радіо «Контакт», 
радіо «Місто» про прийом студентів на денну та заочну форми навчання, про зустріч 
випускників ювілейних років, про проведення Днів відкритих дверей, про прийом на 
підготовчі курси; 

 організовуються екскурсії учнів шкіл міста і області по інституту в рамках 
«Тижня абітурієнта»; 

 проводяться маркетингові дослідження серед випускників загальноосвітніх 
шкіл, професійно-технічних закладів освіти, ВНЗ області на тему «Моя майбутня 
кар’єра» з метою виявлення інтересів майбутніх абітурієнтів до певних 
спеціальностей; 

 навчальний заклад бере участь у міжнародних виставках навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні», міських та обласних виставках, які організовує 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації; 

 навчальний заклад бере участь у роботі традиційних «Ярмарок професій», які 
організовує обласний та міський центри зайнятості, міське управління освіти; 

 виготовляється власна рекламна продукція. 
Прийом на навчання до інституту здійснювався відповідно до Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України та Примірного положення про приймальну 
комісію вищого навчального закладу України, затверджених наказами МОН України, 
Правил прийому на навчання до Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту, розглянутих та схвалених Вченою радою та введених в дію 
наказом ректора, ліцензії Міністерства освіти і науки України про надання освітніх 
послуг, акту узгодження спеціальностей, сертифікатів про акредитацію. Конкурсний 
відбір вступників на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів і молодших спеціалістів 
здійснювався за рейтингом на підставі результатів у сертифікатах зовнішнього 
незалежного оцінювання (ЗНО), яке проводив Український центр оцінювання якості 
освіти (УЦОЯО) і середнього бала документа про освіту. 

Конкурсний відбір вступників на основі базової загальної середньої освіти, 
дипломів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра на навчання 
за освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і 
магістрів здійснювався на підставі результатів вступних випробувань і середнього 
бала документа про освіту. 

Прийом у 2016 році характеризувався такими даними (таблиця 4.1.) 
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Таблиця 4.1. 
Результати вступної кампанії 2015, 2016 рр. 

№ Форма 
навчання 

Ліцензований обсяг Подано заяв Зараховано 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту 

1 Денна 624 642 557 552 252 289 

2 Заочна 175 180 76 65 76 44 

  Всього 799 822 663 617 319 333 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

1 Денна 425 415 780 1063 368 342 

2 Заочна 195 195 139 122 104 84 

  Всього 620 610 919 1185 472 426 

  Разом 1419 1432 1582 1813 791 759 

 

5.Кадрове забезпечення освітньо-наукової діяльності інституту 

 

Розвиток ринкових економічних відносин, подальше зміцнення міжнародних, 
культурних зв’язків між країнами, удосконалення процесів інтеграції, розвиток 
інноваційних технологій, комп’ютеризація навчального процесу зумовлюють 
необхідність удосконалення змісту і форм підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах. Це насамперед забезпечується кадровим потенціалом навчального закладу. 

Система добору кадрів і призначення їх на роботу у Хмельницькому 
кооперативному торговельно-економічному інституті здійснюється відповідно до 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і 
науки України № 744 від 24.12.2002 р. «Про затвердження Положення про обрання та 
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 
ІІІ-ІV рівнів акредитації». У штатному розписі інституту відповідно до нормативів 
вищої школи передбачено всі необхідні посади науково-педагогічних, інженерно-

технічних працівників, адміністративного та допоміжного персоналу. 
Дані про кадрове забезпечення інституту та коледжу інституту вказано у 

таблицях 5.1.-5.2. 

Таблиця 5.1  
Кадрове забезпечення ХКТЕІ 

Кількість викладачів  Із гр..2 мають науковий 
ступінь 

Із гр..2 мають вчене звання 
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го
 

з н
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ш

та
тн
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

59 46 9 36 25 8 6 6 4 7 4 

В складі шести кафедр інституту працюють 59 науково-педагогічних 
працівників серед яких вісім докторів наук, професорів (13,5 %), шість з них штатні 
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(75%), 36 кандидатів наук, доцентів (61%), з них 25 є штатними працівниками (69,4 

%). 

 

Таблиця 5.2  
Кадрове забезпечення Хмельницького кооперативного  

коледжу ХКТЕІ 
Кількість викладачів  Педагогічне 

звання 

Категорія 

 

в 
т.ч 

з 
них 

Викладач-

методист 

Вища Перша Друга Спеціаліст 

Всього 
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52 45 3 3 2 14 12 13 13 9 9 16 11 

  
В складі шести циклових комісій коледжу працює 52 педагогічних працівників 

серед яких 14 викладач вищої категорії (26,9%)  3 з них мають педагогічне звання 
викладач- методист (21,4%), 13 викладачів першої категорії (25 %), 9 викладачів 
другої категорії (17,3%), 16 викладачів-спеціалістів (30,7%) 

 

6.Наукова діяльність інституту 

 

Одним з головних пріоритетів діяльності інституту є поєднання навчального 
процесу із науковою діяльністю. 

У Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституту у 2016 

виконувалися 5 науково-дослідних роботи (табл. 6.1.).  
Таблиця 6.1.  

Перелік науково-дослідних робіт ХКТЕІ 
№ 
з/п 

Назва роботи Керівник роботи 

1 Сервісна економіка в індустріях гостинності та туризму к.п.н. Дзяна О.С. 
2 Методологічні та практичні аспекти впровадження 

реформ щодо децентралізації влади та місцевого 
самоврядування у Хмельницькій області 

к.е.н. Мудра-Рудик Я.А. 

3 Підвищення ефективності управління підприємством в 
умовах інноваційного розвитку 

к.е.н. Докторук Є.В. 

4 Формування структури асортименту на основі якісних 
характеристик продукції, інтенсифікації маркетингових 
форм і засад зовнішньоекономічної діяльності 
торговельного підприємства 

к.е.н. Савіцький А.В. 

5 Особливості функціонування та розвитку об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків у площині 
законодавчо-нормативного регулювання, фінансів, 
обліку та оподаткування 

к.е.н. Булат Г.В. 

 

У 2016 в нашому інституті проведено три наукові конференції: міжнародна 
науково-теоретична конференція молодих вчених, аспірантів, студентів «Творчий 
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пошук молоді – курс на ефективність», «Сучасні економічні системи: стан та 
перспективи», «Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» 
на яких обговорюють актуальні проблеми розвитку економіки україни: 

- Тенденції та пріоритети розвитку сучасних економічних систем. 
- Менеджмент економічних процесів. 
- Облік і аудит у галузях економіки. 
- Ефективність функціонування фінансово-кредитних систем. 
- Маркетинг в системі торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу. 
- Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. 
- Теоретичні і практичні аспекти сучасного товарознавства. 
- Вплив економічних систем на ефективність функціонування сфери 

послуг.  
- Науково-методичні основи сучасного навчально-виховного процесу у 

вищих навчальних закладах: актуальні проблеми, досвід, перспективи вдосконалення. 
- Методологічні аспекти розвитку споживчої кооперації України. 
Учасниками кожної з конфренцій є понад 200 не тільки учнів шкіл, молодих 

вчених, аспірантів, а й визнані науковці України та сусідніх країн. 
Членами студентського наукового товариства інституту у 2016 є більше 180 

студентів, об’єднаних у 6 наукових гуртів. Напрямками досліджень студентських 
наукових гуртків є: 

1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. 
2. Облік і аудит: проблеми теорії, методології і організації. 
3. Функціонування фінансового сектору економіки в умовах євроінтеграційних 

процесів. 
4. Теоретичні і практичні аспекти сучасного товарознавства. 
5. Менеджмент економічних процесів. 
6. Маркетинг в системі торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу. 
7. Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. 
Результатами діяльності наукових гуртків є написання наукових робіт, 

публікація наукових статей та участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових 
студентських конференціях. 

У 2016 році Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 
приєднався до міжнародного проекту eTwinning Plus, який є найбільша спільнота 
шкіл Європи і забезпечує діяльність он-лайн – платформи для вчителів на базі якої 
європейські школи реалізують спільні проекти. 

Переваги від участі у програмі для ХКТЕІ: 
 Пряме спілкування та обмін досвідом 

 Професійний розвиток викладачів: відкриття та впровадження 
інноваційних підходів до навчання, розширення педагогічних знань 

 Практична реалізація проектно-орієнтованого навчання  
Одним з головних завдань міжнародної діяльності Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту є його подальше інтегрування у 
світове та європейське освітянське співтовариство шляхом розширення академічної 
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мобільності студентів та науковців, а також їх участі у міжнародних проектах, 
програмах та спільних наукових дослідженнях. 

 Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут у рамках 
нормативно-правових актів України, прагнучи розвивати та поглиблювати 
взаємовигідне співробітництво з метою ефективного запозичення та використання 
досвіду в розбудові демократичної освіти і науки протягом 2016 року успішно 

співпрацює з такими закордонними вищими навчальними закладами: 
- Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації 
(Білорусія); 
- Кооперативно-торговий університет Молдови (Молдова); 
- Вища школа туризму та готельної справи в Гданську (Польща); 
- Вроцлавський політехнічний інститут (Польща); 
- Вища торговельна школа ім. Болеслава Марковського в Кельцах 
(Польща). 

Міжнародна співпраця включає процес навчання, наукові дослідження в 
економічній галузі, обмін науковими та науково-методичними публікаціями, які 
спрямовані на підвищення якості освіти та наукових пошуків навчальних закладів з 
використанням їх потенціалу та збільшення можливостей їх розвитку 

Розвиваючи міжнародну співпрацю, Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут отримує можливість:  

- надавати консультативну та методологічну допомогу, яка стосується 
розробки і вдосконалення навчальних планів і програм навчання; 

- здійснювати обмін викладачів та студентів з використанням матеріально-

технічних баз навчальних закладів; 
- забезпечувати участь студентів, аспірантів, докторантів, науково-

педагогічних та педагогічних працівників у роботі семінарів, круглих столів 
конференцій та інших наукових форумів; 

- проводити спільні наукові дослідження, результати яких друкуються у 
періодичних виданнях; 

- співпрацювати з метою поповнення бібліотечних фондів підручниками та 
науково-методичною літературою задля постійного обміну публікаціями; 

- проводити спільні спортивні заходи; 
- організовувати спільні туристичні заходи для студентів та викладачів з 

метою знайомства їх з культурно-історичними пам’ятками та туристичним 
потенціалом держав. 

Залучення науково-педагогічних працівників до участі у міжнародних проектах 
з метою активізації міжнародного наукового, культурного та освітнього 
співробітництва є одним із критеріїв ефективності роботи інституту в цілому. 

 

7.Фінансове, матеріально-технічне та адміністартивно-господарське 
забезпечення діяльності інституту 

 

У балансі інституту за 2016 рік відображено залишок коштів на поточному 
рахунку станом на 01 січня 2017 року 5 792 500 грн. проти 4 277 000 грн. на 01 січня 
2016 року. Збільшення доходів до запланованих у кошторисі на 2016 рік пояснюється 
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тим, що у розрахунок планових надходжень коштів, від контингенту студентів 
першого курсу взято 407 осіб (песимістичний прогоноз), однак якісно проведена 
профорієнтаційна робота дозволила збільшити набір до 743 осіб. Таким чином 
вдалось збільшити залишок коштів на поточному рахунку. 

Отримані доходи у 2016 році використані для покриття видатків інституту, а 
саме на: 

 оплату праці - 10806593,00 грн, що становить 65,2% у загальних витратах 
інституту; 

 відрахування внесків на державне загальнообов'язкове соціальне 
страхування – 2347148,00 що становить 14,2% у загальних витратах інституту; 

 придбання навчального обладнання, комп’ютерної техніки та інших 
матеріальних активів  – 897157,00 грн., що становить 5,4 % у загальних витратах 
інституту; 

 придбання бібліотечного фонду - 77667,00 грн., що становить 0,5% у 
загальних витратах інституту;  

 проведення поточного ремонту будівель - 420000,00 грн. ( заміна  
дерев’яних вікон на металопластикові, які експлуатувалися з 1973 року  на третьому 
поверсі навчального корпусу., переоснащено дві аудиторії на четвертому поверсі у 
лекційну залу, ремонт навчальних ауд. 305, 203, 303, 318, 210, побутові приміщень 
гуртожитку.), що становить 2,5% у загальних витратах інституту; 

 комунальні платежі (опалення, електроенергія, водопостачання) – 

1192025,00 грн. що становить 7,2% у загальних витратах інституту; 
 Утримання будівель, майна інституту та оплата інших витрат повязаних з 

діяльністю інституту ( за надані інформаційні послуги, оплата за землю, за нерухоме 
майно тощо) – 833237,00 грн. що становить 5,0% у загальних витратах інституту. 

 

8. Дотримання умов чинного законодавства 
 

Відповідно до Кодексу законів про працю України в інституті діє Колективний 
договір між адміністрацією та трудовим колективом, який за всіма положеннями 
виконувався своєчасно та в повному обсязі. Пріоритетною є робота щодо своєчасної, 
ритмічної та у повному обсязі виплати заробітної плати згідно із законодавством 
України та умовами Колективного договору. Велика увага приділяється 
матеріальному та моральному заохоченню студентів за відмінне навчання, активну 
громадську діяльність тощо. Адміністрація постійно ініціює заходи щодо поліпшення 
умов праці співробітників, навчання студентів, аспірантів. Забезпечується дотримання 
встановленого режиму роботи і відпочинку, охорони праці. 

 

 

 

Ректор            Л.М.Коваль 
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Додаток 1 

 

Динаміка контингенту у коледжі інституту за 2012-2016 рр. 

 

Контингент студентів коледжу станом на 01.09. поточного року (осіб) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Всього в т.ч. за 
формами 
навчання 

Всього в т.ч. за 
формами 
навчання 

Всього в т.ч. за 
формами 
навчання 

Всього в т.ч. за 
формами 
навчання 

Всього в т.ч. за 
формами 
навчання 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

1213 1034 179 1013 820 193 1037 834 203 932 781 151 867 759 108 
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Додаток 2. 

Динаміка прийому до кооперативних інститутів та університетів за 2012-2016 рр. у розрізі спеціальностей ХКТЕІ 
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Продовження дод. 2 
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Продовження дод. 2 
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Додаток 3. 

 

Загальне комплектування студентів інституту за 2012-2013 – 2016-2017 н.р. (осіб) 

 

Роки вступу на навчання 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Прогноз 
2017 

Всього 
зараховано 

З ниих Всього 
зараховано 

З ниих Всього 
зараховано 

З ниих Всього 
зараховано 

З ниих Всього 
зараховано 

З ниих 

На 
базі 

11 кл. 

На базі 
коледжу 

(інституту) 

На базі 
11 кл. 

На базі 
коледжу 

(інституту) 

На базі 
11 кл. 

На базі 
коледжу 

(інституту) 

На базі 
11 кл. 

На базі 
коледжу 

(інституту) 

 На базі 
11 кл. 

На базі 
коледжу 

(інституту) 

 

Освітній ступінь бакалавра (денна форма навчання) 
195 36 159 236 9 227 190 11 179 225 40 185 213 44 169  

Освітній ступінь бакалавра (заочна форма навчання) 
120 - 120 120 - 120 77 - 77 68 - 68 64 - 64  

Освітній ступінь магістр (денна форма навчання) 
39 - 40 40 - 40 93 - 93 114 - 114 95 - 95  

Освітній ступінь магістр (заочна форма навчання) 
- - -    38 - - 30 - - 20 - -  

Всього 
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Додаток 4. 

Бази практики  
для студентів освітнього ступеня «Магістр», «Бакалавр», «Молодший спеціаліст» Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту та коледжу інституту у 2016 році 
№ 

з/п 

Спеціальність Освітній 
ступінь 

ПІБ студента Назва підприємства Вид практики 

1 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Бакалавр Штокал Максим Ігорович Хмельницьке районне споживче 
товариство, м. Хмельницький 

Виробнича  

2 Маркетинг Магістр Макогон Поліна Олександрівна Ярмолинецьке районне споживче 
товариство 

Виробнича  

3 Облік і оподаткування Магістр Розуман Максим Іванович Городоцьке РайСТ, м. Городок Виробнича  

4 Облік і оподаткування Магістр Рудий Сергій Вікторович Городоцьке РайСТ, м. Городок Виробнича  

5 Облік і оподаткування Магістр Шевчук Ростислав 
Олександрович 

Городоцьке РайСТ, м. Городок Виробнича  

6 Облік і оподаткування Магістр Яровий Руслан Вікторович Дунаєвецьке районне споживче товариство, 
м.Дунаївці 

Виробнича  

7 Маркетинг Магістр Андрющенко Богдан Олегович Красилівська районна спілка споживчих 
товариств, м. Красилів 

Виробнича  

8 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Магістр Мазур Андрій Вікторович Хмельницьке Райспоживтовариство,  

м. Хмельницький 

Виробнича  

9 Менеджмент Магістр Кірик Юлія Володимирівна Віньковецьке РайСТ, смт. Віньківці Переддипломна  

10 Менеджмент Магістр Следзінський Олександр 
Сергійович 

Старокостянтинівське районне споживче 
товариство, м. Старокостянтинів 

Переддипломна 
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Продовження дод. 4 

11 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Бакалавр Нетреба Артур Вадимович Хмельницька РайСТ, м. Хмельницький Виробнича  

11 Облік і оподаткування Бакалавр Кузьмак Марина Олександрівна КП "Волосчиське", Волочиського Рай СТ,  

м. Волочиськ, Хмельницької обл. 

Виробнича  

12 Ресторанне 
обслуговування 

Молодший 
спеціаліст 

Андрощук Дмитро Андрійович НВК «Меркурій»,  м. Хмельницький Технологічна 

13 Ресторанне 
обслуговування 

Молодший 
спеціаліст 

Белінський Владислав Ігорович НВК «Меркурій»,  м. Хмельницький Технологічна 

14 Ресторанне 
обслуговування 

Молодший 
спеціаліст 

Брендак Олеся Олегівна НВК «Меркурій»,  м. Хмельницький Технологічна 

15 Ресторанне 
обслуговування 

Молодший 
спеціаліст 

Верхогляд Наталія Миколаївна НВК «Меркурій»,  м. Хмельницький Технологічна 

16 Ресторанне 
обслуговування 

Молодший 
спеціаліст 

Король Наталія Олександрівна ПСК «Господарник» їдальня «Бістро»,  

м. Хмельницький 

Технологічна 

17 Ресторанне 
обслуговування 

Молодший 
спеціаліст 

Кухар Артем Геннадійович СТ «ПОДІЛЛЯ-Дунаівці» ресторан,  
м. Дунаївці 

Технологічна 

18 Ресторанне 
обслуговування 

Молодший 
спеціаліст 

Огородня Анастасія Сергіївна Городоцьке районне споживче товариство 
ресторан «Весна», 

м. Городок 

Технологічна 

19 Товарознавство та 
комерційна діяльність 

Молодший 
спеціаліст 

Редик Руслан Артурович Кооперативне підприємство 
«ВІЙТОВЕЦЬКЕ», смт. Вітівці 

Технологічна 
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Продовження дод. 4 

20 Товарознавство та 
комерційна діяльність 

Молодший 
спеціаліст 

Коноба Максим Олександрович Кооперативне підприємство 
«ВІЙТОВЕЦЬКЕ», смт. Вітівці 

Технологічна 

21 Товарознавство та 
комерційна діяльність 

Молодший 
спеціаліст 

Балинська Анастасія Вікторівна Старосинявське РаСТ Технологічна 

22 Бухгалтерський облік Молодший 
спеціаліст 

Цибуля Інна Миколаївна Базалійське споживче товариство 
Теофіпольська райспоживспілка 
Хмельницької області 

Технологічна 

23 Бухгалтерський облік Молодший 
спеціаліст 

Боднарчук Ольга Олегівна Городоцьке районне споживче товариство Технологічна 

24 Бухгалтерський облік Молодший 
спеціаліст 

Ковальчук Марія Романівна Дунаєвецьке районе споживче товариство Технологічна 
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Додаток 5 

СПИСОК СТУДЕНТІВ ХКК ХКТЕІ, 

які мають пільгу в оплаті за навчання, згідно Постанови № 81 від 11.03.2013р. Правління Хмельницької ОСС 
 

№ п/п ПІБ студента Група 

Вартість 
навчання 

Пільгова 
вартість Різниця Знижка Райони 

коледж 2013-2014 н.р. 
1 Сташук Д.О. ТМ-912 6700 5360 1340 20% Хмельницька ОСС 

2 Окопнюк І.М. ТМ-911 6700 5360 1340 20% Волочиське РСТ 

3 Грищук В.В. ТМ-911 6700 5360 1340 20% Хмельницька ОСС 

4 Музика С.А. ТМ-13 7800 6240 1560 20% Чемеровецьке РСТ 

5 Ковальчук М.Р.  Б-911 6700 5360 1340 20% Дунаєвецьке РСТ 

6 Огородник П.О. Б-911 6700 5360 1340 20% Хмельницька МРБ 

7 Богомол М.О. Б-921 7800 6240 1560 20% Ярмоленецьке РСТ 

8 Базилюк І.О. Ф-921 7800 6240 1560 20% Хмельницька ОСС 

9 Богач В.О. Ф-922 7800 6240 1560 20% Волочиське РСТ 

10 Лісков Д.С. МД-921 7800 6240 1560 20% Старосинявське РСТ 

11 Стаднік Ю.В.  Б-12 4320 3888 432 10% Деражнянське ПКЗ 

  Всоьго 146940 61888 14932     

коледж 2014-2015 н.р. 
1 Кузьмак М.О. Б-931 7600 6840 760 10% ВолочиськеРСТ 

2 Незборецька Б.О. Ф-911 7600 6080 1520 20% Чемеровецьке РСТ 

3 Чигрина Ю.Ю. Ф-931 7600 6080 1520 20% ПАО ОСС 

4 Котова І.В. РО-911 7600 6080 1520 20% Волочиське РСТ 

5 Крушевський О.Б. ОКС-911 7600 6080 1520 20% "Кооператор" 

6 Сташук Д.О. ТМ-922 7600 6080 1520 20% ХмельницькаОСС 

7 Окопнюк І.М. ТМ-921 7600 6080 1520 20% ВолочиськеРСТ 

8 Грищук В.В. ТМ-921 7600 6080 1520 20% ХмельницькаОСС 

9 Музика С.А. ТМ-23 7800 6080 1520 20% Чемеровецьке РСТ 

10 Ковальчук М.Р.  Б-921 7600 6080 1520 20% Дунаєвецьке РСТ 

11 Огородник П.О. Б-921 7600 6080 1520 20% Хмельницька МРБ 

12 Богомол М.О. Б-931 7800 6240 1560 20% Ярмоленецьке РСТ 

13 Базилюк І.О. Ф-931 7800 6240 1560 20% Хмельницька ОСС 
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14 Богач В.О. Ф-932 7800 6240 1560 20% ВолочиськеРСТ 

15 Лісков Д.С. МД-931 7800 6240 1560 20% Старосинявське РСТ 

16 Стаднік Ю.В.  Б-22 2200 1980 220 10% Деражнянське ПКЗ 

  Всього 117200 94580 22420     

коледж 2015-2016 н.р. 
1 Сташук Д.О. ТМ-932 7600 6080 1520 20% Хмельницька ОСС 

2 Окопнюк І.М. ТМ-931 7600 6080 1520 20% Волочиське РСТ 

3 Грищук В.В. ТМ-931 7600 6080 1520 20% Хмельницька ОСС 

4 Ковальчук М.Р.  Б-931 7600 6080 1520 20% Дунаєвецьке РСТ 

5 Огородник П.О. Б-931 7600 6080 1520 20% Хмельницька МРБ 

6 Незборецька Б.О. Ф-921 8100 6480 1620 20% Чемеровецьке РСТ 

7 Котова І.В. РО-921 8100 6480 1620 20% Волочиське РСТ 

8 Крушевський О.Б. ОКС-921 8100 6480 1620 20% "Кооператор" 

9 Паляруш Я.В. РО-11 4800 3840 960 20% Чемеровецьке РСТ 

10 Гзуля Б.Р. П-22 9100 7280 1820 20% "Кооператор" 

11 Разіна Д.В. ОВ-911 8100 6480 1620 20% ХмельницькаОСС 

  Всоьго 84300 67440 16860     

коледж 2016-2017 н.р. 
1 Незборецька Б.О. Ф-931 8600 6880 1720 20% Чемеровецьке РСТ 

2 Котова І.В. РО-931 8600 6880 1720 20% Волочиське РСТ 

3 Паляруш Я.В. РО-22 5200 4160 1040 20% Чемеровецьке РСТ 

4 Крушевський О.Б. ОКС-931 8600 6880 1720 20% "Кооператор" 

5 Герасимчук О.Р 

ГРС(мс)-
911 8900 7120,00 1780 20% ВолочиськеРСТ 

6 Дацюк К.М. 
ФБ(мс)-

911 8900 7120,00 1780 20% Теофіпольська РСТ 

7 Шелінговський О.О. 
МТ(мс)-

911 8900 7120,00 1780 20% ХмельницькаОСС 

8 Корнєєва М.Ю. ГРС-912 8900 8010,00 890 10% Красиліська РСТ 

  Всоьго   66600 54170,00 12430     
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