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1. Загальна характеристика коледжу 

Київський державний коледж туризму та готельного господарства 
розташований за адресою 02192,  

м. Київ, вул. Жмаченка, 26, тел. (044) 543-88-14, факс (044) 543-91-64, e-

mail: ktgg@ukr.net, веб-сайт: www.ktgg.kiev.ua. 

Коледж створений згідно з наказом № 134 Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР 5 травня 1977 р. як Київський технікум готельного 
господарства. Форма власності: державна. Підпорядкований Міністерству 
освіти і науки України (далі - МОН). У радянські часи коледж залишався 
єдиним навчальним закладом в колишньому СРСР, який готував фахівців для 
сфери туризму та гостинності. За пропозицією трудового колективу, відповідно 
до Закону України «Про вищу освіту», наказом МОНУ від 27.10.2016 № 1287 в 
Київському технікумі готельного господарства змінено тип та назву на 
Київський державний коледж туризму та готельного господарства. 

Київський державний коледж туризму та готельного господарства 
внесено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (довідка № 
11-Д-47 від 02.11.2011р.) 

У 2019 році коледж залишався закладом вищої освіти, у якому 
здійснюється підготовка фахівців із здобуттям вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кількома спорідненими 
спеціальностями та продовжено підготовку за бакалаврським рівнем: ліцензія 
про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, видана за 
наказом МОН від 17.02.2017 року №29-л; витяг ЛВ №00551-000538 з ЄДЕБО 
щодо здійснення освітньої діяльності в закладі вищої освіти. Відповідно до 
Закону України «Про фахову передвищу освіту» коледж отримав за наказом 

МОН № 1015-л від 19 грудня 2019 року ліцензію на підготовку фахових 
молодших бакалаврів у системі закладів фахової передвищої освіти. 

Прийом на навчання та підготовка фахівців з усіх спеціальностей 
здійснюється на основі повної і базової загальної середньої освіти. 

Прийом та підготовка фахівців на основі базової загальної середньої 
освіти здійснюється на підставі ліцензії Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міськдержадміністрації) серія АЕ №199543 (наказ від 06.06.2013р. № 503), яка є 
дійсною до 2023 року. 

У 2019 році коледж продовжив підготовку фахівців за дев’ятьма 
спеціальностями: 

- 081 – «Право»; 
- 071 – «Облік і оподаткування»; 
- 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»; 
- 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 
- 121 – «Інженерія програмного забезпечення»: 
- 123 – «Комп’ютерна інженерія»; 
- 181 – «Харчові технології»; 
- 241 – «Готельно-ресторанна справа»; 
- 242 – «Туризм». 
У 2019 році коледж продовжив підготовку фахівців за першим 

mailto:ktgg@ukr.net
http://www.ktgg.kiev.ua/
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(бакалаврським) ступенем вищої освіти з трьох спеціальностей: 241 «Готельно-

ресторанна справа», 242 «Туризм» (накази МОН №95-л від 15.05.2017 р. та 
№491-л від 21.12.2017 р.), 081 «Право» (наказ  МОН  №53-л від 18.01.2018 р.).  

Також у 2019 році коледж успішно пройшов акредитацію спеціальностей 
081 «Право» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

Крім того, коледж у 2019 році успішно пройшов акредитацію 
бакалаврської освітньо-професійної програми за спеціальністю «Готельно-

ресторанна справа» та отримав  відповідний сертифікат. 
Основними напрямами діяльності коледжу відповідно до Статуту є 

підготовка згідно з державним (регіональним) замовленням і договірними 
зобов’язаннями за кошти фізичних та юридичних осіб висококваліфікованих 
фахівців для задоволення потреб підприємств і організацій у фахівцях 
туристичної діяльності і готельного господарства, бухгалтерського обліку, 
торгівлі і комерційної діяльності, комп’ютерних технологій, юридичної 
діяльності та інших галузей економіки. 

Основними завданнями Коледжу є: 
- упровадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти за обраними ними спеціальностями за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», освітніми ступенями 
«молодший бакалавр», «бакалавр»; 

- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 
через формування людського капіталу; 

- формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності; 

-  створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їхніх здібностей і талантів; 

-  збереження та примноження моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства; 

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 
культурного рівня громадян; 

- налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти, науки, туризму, спорту, мистецтва і культури; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці. 
Для реалізації цих завдань в структурі коледжу функціонує: 
- п’ять відділень;  
- 15 циклових комісій; 
- адміністративно-господарський підрозділ; 
- навчальний підрозділ; 
- навчально-методичний кабінет; 
- кадровий підрозділ; 
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- бухгалтерія; 
- медична частина; 
- спортивна зала, спортивний майданчик; 
- гуртожиток; 
- 4 навчально-виробничі лабораторії; 
- 5 навчальних лабораторій; 
- 2 технічні лабораторії; 
- лабораторія працевлаштування; 
Коледж підтримує зв’язки із спорідненими навчальними закладами 

зарубіжних країн: Кіпру, Греції, Італії, Німеччини, Польщі, Грузії. 
Коледж продовжує тісну співпрацю з Університетом економіки в м. 

Бидгощі (Польща), що дозволяє студентам одночасно з навчанням у коледжі 
отримати бакалаврський рівень освіти в польському університеті за 
спорідненими навчальними планами. В грудні 2019 року перші студенти 
коледжу отримали дипломи європейського зразка за бакалаврською програмою 
в Університеті економіки в м. Бидгощі (Польща). 

 

2. Формування контингенту 

Профорієнтаційна робота в Київському державному коледжі туризму та 
готельного господарства проводиться відповідно до вимог Кодексу законів про 
працю України, Законів України «Про зайнятість населення», «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні», Концепції державної системи професійної орієнтації 
населення. Об’єктом профорієнтаційної роботи є молодь, яка навчається в 
загальноосвітніх закладах, ліцеях, гімназіях та професійно-технічних училищах 
як м. Києва, так й інших регіонів України. З прийняттям Закону України «Про 
фахову передвищу освіту» з вересня 2019 року профорієнтаційна робота 
зосереджена на бакалаврських програмах та програмах підготовки фахових 
молодших бакалаврів у системі фахової передвищої освіти, перший набір яких 
відбуватиметься у 2020 році. 

Відповідно до плану профорієнтаційної роботи на 2019 рік проведено такі 
заходи: 

 на відділеннях та в циклових комісіях призначено відповідальних 
викладачів та працівників за проведення профорієнтаційної роботи;  

 розроблено графік проведення Днів відкритих дверей та проведено їх із 
запрошенням випускників загальноосвітніх шкіл та їх батьків, випускників 
училищ; 

 проводиться агітаційна кампанія «Екскурсія по закладу гостинності»; 
 складено перелік ЗОШ, ліцеїв, гімназій м. Києва, Київської області для 

проведення профорієнтаційної роботи серед випускників;  
 складено перелік ПТУ м. Києва та областей України, у яких 

проводиться підготовка кваліфікованих робітників за спеціальностями, 
спорідненими підготовці в коледжі; 

 створено мобільні групи з числа студентів та співробітників коледжу 
для проведення профорієнтаційної роботи; 
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 залучено до агітаційної роботи при проведенні Днів відкритих дверей 
фахівців – представників сфери обслуговування, торгівлі, правоохоронних 
органів, випускників коледжу тощо; 

 забезпечено через мережу Internet надання оперативних відповідей на 
запитання потенційних абітурієнтів щодо прийому до коледжу у 2019 році. 

Працівники та студенти коледжу брали активну участь у ярмарках 
професій, професійних виставках тощо. Також здійснюється співпраця з 
центрами зайнятості в обласних містах України та районних містах Київської 
області. 

Приймальна комісія у 2019 році у своїй роботі керувалась Умовами 
прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2019 році, затверджених МОН 

11 жовтня 2018 року № 1096 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 21 грудня 
2018 року за № 1456/32908, Умовами прийому на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, 
затверджених МОН 10 жовтня 2018 року № 1082 і зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції 30 жовтня 2018 року за №1231/32683, Правилами прийому 
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста до Київського державного коледжу туризму та готельного 
господарства в 2019 році та Правилами прийому на навчання за освітнім 
ступенем бакалавр до Київського державного коледжу туризму та готельного 
господарства в 2019 році, які були розроблені відповідно до Умов прийому, 
Положенням про приймальну комісію Київського державного коледжу туризму 
та готельного господарства, а також нормативними документами МОН.   

Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення 
нею своїх функцій відповідно до наказів директора коледжу були створені 
приймальна, вибіркова, екзаменаційні, фахові та апеляційна комісії, які і 
забезпечували роботу приймальної комісії. 

Протягом року діяльність приймальної комісії поділялася на такі етапи: 
 проведення профорієнтаційної роботи із залученням колективу по 

інформуванню потенційних вступників до коледжу; 
 інформування вступників, їх батьків та громадськості з усіх питань 

вступу до коледжу; 
 прийом заяв та документів від вступників; 
 складання вступних екзаменів; 
 формування рейтингових списків; 
 зарахування студентів. 
Робота приймальної комісії була спланована і розпочата своєчасно 

(01.07.2019 р.), а саме: 
 підготовлена вся необхідна документація для роботи приймальної 

комісії (бланкова документація, програми вступних випробувань, тексти 
диктантів з української мови, білети з математики, історії України і географії); 

 складено розклад вступних випробувань та доведений до відома 
вступників; 

 організовано і проведено вступні випробування;  
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 сформовано рейтингові списки і розміщені на інформаційному стенді 
приймальної комісії та офіційному веб-сайті коледжу ; 

 до поширення інформації щодо Правил прийому та інших вимог для 
вступу до коледжу були залучені сучасні соціальні мережі, а саме: "Facebook" 
та "Instagram"; 

 своєчасно здійснено зарахування вступників на бюджетну та 
контрактну форми навчання. 

У період роботи приймальної комісії виконувались вимоги МОН щодо 
інформованості вступників про Правила прийому до коледжу. Уся інформація 
по приймальній комісії була розміщена на рекламних стендах та офіційному 
веб-сайті коледжу, а саме: правила прийому, план прийому на бюджетні та 
контрактні місця, копії ліцензій та сертифікатів, оплата за навчання за 
спеціальностями, хід подання документів на кожний день, рейтингові списки. 

Прийом документів, проведення вступних іспитів та зарахування на 
навчання здійснювались у терміни передбачені Умовами прийому на навчання 
до закладів вищої освіти України в 2019 році. 

У 2019 році планові показники прийому на навчання в коледжі 
становили: 

1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: 

1.1. Денна форма навчання: 
- на основі БЗСО (9 кл.) на план прийому 615 осіб було подано заяв 1245 

(у 2018 році подано 1269), складає в середньому 2 особи на одне місце;  
- на основі ПЗСО (11 кл.) на план прийому 265 осіб було подано 547 заяв 

(у 2018 році подано 842 заяв), складає в середньому 2 особи на одне місце; 
- на основі ОКР кваліфікованого робітника на план добору 167 осіб 

подано 12 зав; 
2.1. Заочна форма навчання: 
- на основі ПЗСО (11 кл.) на план прийому 150 осіб було подано 24 заяви 

(у 2018 році подано 26 заяв); 
- на основі ОКР кваліфікованого робітника на план добору 70 осіб подано 

15 зав; 
2. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 
2.1.Денна форма навчання: 
- на основі ПЗСО (11 кл.) на план прийому 180 осіб було подано 235 заяв; 
- на основі ОКР молодшого спеціаліста на план прийому 110 осіб було 

подано 55 заяв; 
2.2 Заочна форма навчання: 
- на основі ПЗСО (11 кл.) на план прийому135 осіб було подано 30 заяв; 
- на основі ОКР молодшого спеціаліста на план прийому 205 було подано 

139 заяв; 
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

найбільший конкурс спостерігався за спеціальностями «Туризм» та «Готельно-

ресторанна справа», які є профільними спеціальностями коледжу.  Найменший 
конкурс спостерігався за спеціальністю «Облік і оподаткування».  
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Для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти найбільший 
конкурс спостерігався за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», а 
найменший – «Право». 

Результат прийому зарахованих на навчання студентів показав, що за 
денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти 
приступило до занять 568 студентів; на основі повної загальної середньої освіти 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за 
денною формою навчання приступило до занять 75 студентів; на основі повної 
загальної середньої освіти для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої 
світи за денною формою приступило до занять 30 студентів; на основі ОКР 
«молодший спеціаліст» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» приступив 
до занять 51 студент; за заочною формою навчання для здобуття ОКР 
«молодший спеціаліст» приступило до занять 13 студентів; за заочною формою 
навчання на основі ПЗСО для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти приступило до занять – 7 студентів; на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» для здобуття першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за заочною формою навчання приступило до занять 138 студентів. 

 

3. Організація та контроль освітнього процесу 

Організація освітнього процесу здійснювалась у 2019 році відповідно до 
законодавства України про освіту, Постанов КМУ, наказів МОН, внутрішньої 
нормативної документації, навчальних планів з підготовки фахівців з 9 
спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст» та з 3 спеціальностей першого 
(бакалаврського) рівня за переліком 2015 року, робочих навчальних планів.  

Освітній процес здійснювався відповідно до «Положення про організацію 
освітнього процесу в Київському державному коледжі туризму та готельного 
господарства», «Положення про моніторинг якості вищої освіти у Київському 
державному коледжі туризму та готельного господарства», «Положення про 
порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі 
організації освітнього процесу в Київському державному коледжі туризму та 
готельного господарства», «Положення про рівні компетентності та загальні 
критерії оцінювання досягнень студентів коледжу», освітніх програм 
профільної середньої освіти в коледжі, «Правил призначення стипендії в 
Київському державному коледжі туризму та готельного господарства» та інших 
внутрішніх нормативних документів. 

Важливою ланкою організації освітнього процесу є складання розкладу 
навчальних занять та щоденний постійний контроль за його виконанням, 
оптимальний розподіл аудиторного фонду коледжу, контроль за виконанням 
викладачами педагогічного навантаження, складання табелів виконання 
педагогічного навантаження, контроль за дотриманням викладачами трудової 
дисципліни. 

У коледжі діє автоматизована система управління освітнім процесом 
«Деканат». Розклад занять як для студентів, так і для викладачів та щоденні 
зміни (заміни) до нього розміщуються на сайті коледжу, що ефективніше 
впливає на освітній процес, інформування студентів та викладачів і роботу 
коледжу в цілому.  
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У 2019 році навчальні плани в цілому виконано з усіх спеціальностей. 
У коледжі постійно вдосконалюється система контролю знань студентів. 

Крім семестрового контролю, проводиться рубіжний контроль знань за кожні 
два місяці навчання, що дає можливість своєчасно виявити відхилення в 
освоєнні дисциплін окремими студентами і вносити відповідні корективи в 
освітній процес. 

Серед недоліків слід відмітити, що у зв’язку з неспроможністю окремих 
студентів старших курсів оплачувати за навчання студенти змушені одночасно 
з навчанням працювати, що призводить до значної кількості пропусків занять, а 
це, у свою чергу, впливає на зниження якості знань відповідних студентів.  

Важливу роль в інформаційному забезпеченні освітнього процесу відіграє 
бібліотека коледжу, яка є науково-навчальною, довідково-інформаційною, 
просвітницькою структурою коледжу та організовує свою діяльність згідно з 
нормативними документами МОН, Статуту коледжу та «Положення про 
бібліотеку Київського державного коледжу туризму та готельного 
господарства». Діяльність бібліотеки направлена на реалізацію Законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та 
спрямована на: 

 забезпечення систематичного бібліотечного та інформаційно-

бібліографічного обслуговування студентів, викладачів та інших користувачів;  
 формування фонду бібліотеки у відповідності з профілем коледжу, 

використання нових носіїв інформації в  поєднанні з традиційними;  
 розвиток та підвищення інформаційної культури користувачів 

бібліотеки; 
 проведення інформаційно-масової та культурно-просвітницької 

діяльності; 
 використання програми «ІРБІС» та електронної бібліотеки в роботі 

бібліотеки; 
 формування електронних ресурсів, поповнення баз даних, забезпечення 

доступу користувачів до власних баз даних, забезпечення доступу до Інтернету 
в читальній залі та на абонементі; 

 збереження, примноження, осучаснення матеріально-технічної бази 
бібліотеки. 

Книжковий фонд бібліотеки складає 71357 примірників. Загальна 
кількість читачів – 2733, кількість відвідувань у читальній залі і на абонементі 
становить 32527 відвідувань за навчальний рік, видано 51872 примірників 
видань. 

На початку навчального семестру у вересні та в січні студенти І-ІV курсів 
денної форми навчання отримують електронні диски та комплекти навчальної 
літератури. У процесі видачі підручників проводяться бесіди: «Електронна 
бібліотека коледжу», «Основи бібліотечно-бібліографічних знань», 
«Інформаційна культура користувачів бібліотеки», екскурсії по бібліотеці, 
анкетування  «Сучасна бібліотека коледжу очима студентів». 

Студенти та викладачі коледжу мають можливість користуватися 
електронним каталогом програми «ІРБІС» (9706 записів) та електронною 
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бібліотекою (3004 примірників книг за спеціальностями та шкільними 
підручниками для 10 та 11 класів). 

Підручники, навчальні посібники, збірники, які надходять у бібліотеку, 
регулярно обробляються та вводяться в бази даних електронного каталогу, що 
забезпечує оперативний пошук та популяризацію актуальної проблемної 
інформації з питань туризму, ресторанної та готельної справи, права, економіки 
тощо. 

У читальній залі кожного місяця  проводяться масові заходи: зустрічі з 
українськими поетами та письменниками: О. Ірванцем, В Лисом, Н. Гуменюк, І. 
Павлюком, Д. Лазуткіним, О. Шуміліним, С. Поваляєвою, громадськими 
діячами, митцями, журналістами, перекладачами, літературознавцями, 
правозахисниками та представниками видавництв, музеїв; презентації книг та 
журналів, книжкові вернісажі, книжкові калейдоскопи, інформаційні години, 
літературні диліжанси, фотовиставки, огляди нових надходжень, цикли заходів 
до Дня захисників України, річниці Революції Гідності, Днів пам’яті Героїв 
Небесної Сотні, Шевченківського тижня, Чорнобильської катастрофи, експрес-

інформації до пам’ятних дат тощо. 
 З інформацією про діяльність бібліотеки, з прес-релізами заходів та 

фотоматеріалами, віртуальними книжковими виставками «Туризм» та 
«Ресторанне обслуговування» можна ознайомитись на сторінці бібліотеки на 
офіційному сайті коледжу, а також у соціальній мережі "Facebook".  

У бібліотеці постійно діють книжкові виставки: «Всім серцем любіть 
Україну свою – і вічні ми будемо з нею», «Авторські видання викладачів 
КТГГ», «На допомогу кураторам груп», «Подаровані книги», «BOOK-

CROSSING», книжкові виставки за спеціальностями коледжу, тематичні 
книжкові виставки, які відображають ювілейні та пам’ятні дати. 

У читальній залі в останній четвер кожного місяця  проводяться заняття 
гуртка «Українські візерунки», метою якого є відкриття перед студентами світу 
народної культури, ознайомлення з різноманітними видами народної творчості, 
традиціями і особливостями традиційних і сучасних ремесел, проведення 
майстер-класів. 

На початку квітня до Всесвітнього дня книги і авторського права 
проводиться акція «Подаруй бібліотеці книгу». 

Для викладачів циклових комісій, кураторів груп проводяться зустрічі та 
огляди нових видань з представниками видавництв «Знання», «Кондор», 
«ЦУЛ», експрес-інформації журналів «Фахова передвища освіта», «Класному 
керівнику. Усе для роботи», «Позакласний час» тощо. 

 Користувачам бібліотеки для написання рефератів, доповідей, курсових 
робіт, підготовки до семінарських занять надаються бібліографічні довідки, 
списки літератури з дисциплін,  визначення індексів УДК документів.  

Бібліотека коледжу співпрацює з Національною бібліотекою України ім. 
В.І. Вернадського, Національною парламентською бібліотекою України, 
Державною науково-технічною бібліотекою України, Книжковою палатою 
України, Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 
Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили», 
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творчими та культурно-освітніми установами, з освітніми та виховними 
закладами, видавництвами, музеями Києва, Екологічною лігою тощо. 

Працівники бібліотеки постійно підвищують свій професійний рівень 
самоосвіти за допомогою фахових періодичних видань: «Бібліотечна планета», 
«Бібліотечний форум», «Календар знаменних і пам’ятних дат» - підтримують 
імідж бібліотеки та працюють над новою моделлю сучасної бібліотеки 
впровадженням нових інновацій, творчих зустрічей з сучасними поетами та 
письменниками, митцями, громадськими діячами. 

Важливою ланкою освітнього процесу є методична робота. У 2019 році 
педагогічний колектив коледжу продовжував працювати над реалізацією 
головної методичної проблеми: «Формування позитивної мотивації студентів 
до навчання через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті 
сучасних освітніх технологій», та з вересня цього року почав працювати над 
реалізацією нової: «Модернізація професійної підготовки та формування 
творчої особистості студента засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій». 

Методична робота була зосереджена в п’ятнадцяти циклових комісіях. 
Кожна циклова комісія на підставі головної методичної проблеми формулювала 
конкретні завдання на поточний навчальний рік. Наприклад, циклова комісія 
соціально-гуманітарних дисциплін працювала над вирішенням таких завдань: 
підвищення якості гуманітарної освіти молодших спеціалістів; запровадження 
інноваційних технологій з метою формування в студентів творчого мислення, 
патріотизму, національної свідомості, гідності та толерантності.  

Кожен викладач коледжу визначав тему, над якою працював у поточному 
навчальному році й зазначав її в індивідуальному плані роботи. Наприклад, 
викладач циклової комісії іноземних мов Сокальська Ю.О. працювала над 
темою: «Впровадження інформаційних технологій у викладанні англійської 
мови». 

Безпосереднє керівництво роботою циклових комісій здійснював 
навчально-методичний кабінет, а загальне керівництво – заступник директора з 
навчально-методичної роботи. 

На засіданнях педагогічних та методичних рад, циклових комісій 
постійно розглядались результати успішності студентів (рубіжна атестація, 
заліково-екзаменаційна сесія, державна підсумкова атестація, державні 
екзамени). Обговорювались результати директорських та комплексних 
контрольних робіт, які проводились за окремими графіками, складеними 
навчально-методичним кабінетом.  

З метою моніторингу якості поточної успішності та залишкових знань 
студентів коледжу було розроблено «Положення про оцінювання залишкових 

знань здобувачів вищої освіти у формі комплексних контрольних робіт з 
навчальних дисциплін у Київському державному коледжі туризму та 
готельного господарства» (лютий, 2019 р.). 

На засідання циклових комісій запрошувались студенти, які мали 
академічні заборгованості, для проведення відповідної виховної роботи. 
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Відповідно до складених та затверджених цикловими комісіями графіків 
консультацій проводилась індивідуальна робота як з обдарованими, так і з 
невстигаючими студентами. 

Показником результативності цієї роботи є успішне складання 
студентами коледжу ДПА-ЗНО, державних екзаменів, захисту дипломних 
проєктів, участь у Міжнародних, Всеукраїнських, міських конкурсах, 
олімпіадах тощо. 

Студенти спеціальностей «Ресторанне обслуговування» та «Харчові 
технології» брали участь у Міжнародному конкурсі барменів-юніорів 
«Єврокап-2019» у м. Пряшев (Словаччина). 

У Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика 
студентка 31-ПВ групи Рищенко Владислава (викладач Кравцова Л.І.) посіла ІІІ 
місце. У мовно-літературному конкурсі серед учнівської та студентської молоді 
ім. Т.Г. Шевченка студентка 21-Т Лисенко Катерина (викладач Юша Н.М.) 
посіла VII місце.  

У міському конкурсі власних віршів англійською мовою (студентська 
поезія) студентка 21-ГРС(ГО) групи Іванченко Віра (викладач Сокальська 
Ю.О.) посіла ІІІ місце, студентка 41-Т групи Хмара Олександра (викладач 
Жарко О.О.) посіла ІІ місце.  

На міській олімпіаді з іноземних мов серед студентів технікумів і 
коледжів м. Києва студент 31-ПВ групи Павленко Данило (викладач 
Бондаренко І.В.) посів ІІ місце з англійської мови, студентка 31-Т групи 
Вознюк Маргарита (викладач Литвиненко Н.А.) посіла І місце з англійської 
мови (поглиблений рівень), студентка 33-ГРС(ГО) групи Мельник Анастасія 

(викладач Дятел О.Ф.) посіла І місце з німецької мови, студентка 41-Т групи 
Василенко Анастасія (викладач Литвиненко Н.А.) посіла ІІ місце з французької 
мови, студентка 42-Т групи Васіна Єлизавета (викладач Литвиненко Н.А.) 
посіла ІІІ місце з французької мови. 

У міській студентській конференції з англійської мови «Моя майбутня 
професія» студентка 41-ПВ групи Вакулюк Вікторія (викладач Кришин Л.М.) 
посіла ІІ місце. 

Студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» брали участь у конкурсі «Студентський стартап-2019», команда 
коледжу посіла IV місце.  

У квітні проводилась географічна «Робінзонада», команда студентів 
спеціальності «Туризм» зайняла ІІ місце. 

Студенти коледжу брали участь у міській олімпіаді з математики, зайняли 
ІІІ місце. 

У міському конкурсі творчих робіт студентів «Фізика у моєму житті» 
студенти 21ГРС(ГО) групи (викладач Дубова Г.В.) посіли ІІІ місце. 

У ІІ етапі Х Всеукраїнської олімпіади з математики серед 42 учасників 
коледжів м. Києва студент 21 ІПЗ групи Січко Роман  (викладач Тіунова О.І,) 
виборов ІІІ місце. 

У Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальностей «Готельно-ресторанна 
справа (ресторанне обслуговування) і «Харчові технології» студент 43-ГРС(РО) 
групи Римарчук С. (викладач Ревенко Т.С.) посів ІІІ місце. 
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За результатами складання ДПА у формі ЗНО 476 студентів коледжу за 
загальними неофіційними показниками серед 653 коледжів України посіли ІІ 
місце за середнім балом, ІІ місце за кількістю складених тестів та ІІІ місце за 
кількістю студентів, що взяли участь у складанні ДПА у формі ЗНО. 

Важливий напрям роботи викладачів – створення навчально-методичних 
матеріалів для забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі. Наведемо 
лише деякі приклади робіт викладачів. Так: 

Тесленко О.А.: 
• збірник математичних диктантів для тематичного контролю знань з 

математики (геометрія, 11 клас);  
• збірник завдань домашніх розрахункових робіт для студентів з 

дисципліни «Математика» (геометрія, 11 клас);  
• презентація з дисципліни «Вища математика» на тему «Елементи теорії 

матриць»;  
• презентація інноваційних методів навчання «Змішане навчання. 

Перевернутий клас». 
Шевченко Л.О.: 
• розробка тестових завдань з математики ( геометрія) для студентів 2-го 

курсу;  
• презентації з математики (алгебра та початки аналізу) за темами: 

«Похідна» , «Застосування похідної», «Первісна та невизначений інтеграл», 
«Визначений інтеграл  та його застосування». 

Тіунова О.І.: 
• збірник завдань для тематичного та підсумкового контролю знань 

студентів з математики Частина ІІ;  
• практикум з геометрії «Площа поверхні многогранників»; 
 презентація з дисципліни «Вища математика» на тему «Криві другого 

порядку», «Задачі з кривими другого порядку»; «Найпростіші задачі з прямою 
на площині»;  

• презентація з дисципліни «Математика» на тему «Піраміда»; 
«Призма»., «Паралелепіпед та його властивості». 

Проскуріна Н.Г.: 
• дидактичні матеріали з вищої математики (тематичні контрольні). 
Бабалюк О.В.: 
• «Збірник тестів з астрономії з відповідями до них» - методична 

розробка, яка була визнана кращою в міському конкурсі методичних розробок 
серед викладачів фізики та астрономії. 

Діденко Т.Л.: 
• методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Основи 

маркетингу» для студентів денної форми навчання спеціальності ПТБД; 
• опорний конспект з дисципліни «Товарознавство книжкових товарів» 

для студентів спеціальності ПТБД. 
Канічковська Т.І.: 
• методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни 

«Комерційна діяльність» для студентів спеціальності ПТБД . 
Шевеля Г.І.: 
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• укладений електронний посібник Збірник тестових завдань з 
дисципліни «Біржова діяльність» для студентів 3 курсу спеціальності ПТБД;   

• методичні  рекомендації   для самостійного вивчення та підготовки до 
іспиту з дисципліни «Біржова діяльність»  для студентів  спеціальності ПТБД.   

Федорова О.П.: 
• методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи 

маркетингу» для студентів 3 курсу спеціальності Туризм; 

• методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економіка 
та планування виробництва» для студентів спеціальності КІ; 

• розроблено робочий зошит для проведення семінарських і практичних 
занять з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу» для студентів 
спеціальності ІПЗ. 

Джгуташвілі Н.М.: 
• поновлено методичні вказівки до виконання курсових робіт з 

дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності ГРС(ГО); 
• розроблено тестові та ситуаційні завдання з дисципліни «Основи 

менеджменту» до Державних комплексних екзаменів спеціальностей ГРС(ГО) 
та Туризм; 

• розроблено методичні вказівки, щодо організації ділової гри «Стартап» 
з дисципліни «Основи торговельного підприємництва» для студентів 
спеціальності ПТБД. 

Літовка-Деменіна С.Г.: 
• підготовлено до друку Конспект лекцій з дисципліни «Торгова 

реклама» для студентів 3 курсу спеціальності ПТБД; 
• складено конспект лекцій з дисципліни «Обладнання підприємств 

торгівли» для студентів спеціальності ПТБД; 
• складено конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» 

для бакалаврів спеціальностей ГРС та ПВ.  

Хуторна С.Г., Берегова О.І., Віскрівець В.І.: 
• оновлені методичні рекомендації до курсових робіт для студентів ІІІ 

курсу спеціальностей 071«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування з дисциплін «Фінансовий облік», «Фінанси 
підприємства», «Економіка підприємства».  

Попович І.М.: 
• навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Етика 

ділового спілкування» для студентів всіх форм навчання. 
Криворучко О.Л.: 
• методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Всесвітня історія» 

для студентів усіх спеціальностей. 
Викладачі циклової комісії фізичного виховання і захисту Вітчизни брали 

активну участь у міському конкурсі методичних розробок та посіли призові 
місця:  

• Дехтяр В.Д., методичний посібник «Інноваційні технології у фізичному 
вихованні» (І місце); 

• Роговський А.А., методичний посібник «Пішохідні маршрути по 
українським Карпатам» (І місце); 
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• Бухал А.М., методичний посібник «Загартовування дітей» (ІІ місце); 
• Кертуцький В.Й., методичний посібник «Нетрадиційні методи 

відновлення та методи фізичної реабілітації» (ІІ місце); 
• Ходоровський С.О., методичний посібник «Методи самоконтролю 

фізичної та психофізичної підготовленості» (ІІІ місце). 
У міському конкурсі «Педагогічна майстерність» методичні розробки 

викладачів іноземної мови посіли такі призові  місця: 
• Жарко О.О. - навчальний посібник з англійської мови «Менеджмент у 

сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу» (II місце); 
• Литвиненко О.В. - навчальний посібник з німецької мови «Я люблю 

Україну»; 
• Кришин Л.М. - навчальний посібник з англійської мови за професійним 

спрямуванням для студентів правознавчих спеціальностей денної та заочної 
форми навчання (III місце); 

• Сокальська Ю.О. -  навчальний посібник з англійської мови «Завдання 
до квесту з англійської мови» для I курсу. 

Упродовж навчального року викладачі циклових комісій поповнювали, 
оновлювали комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних 
дисциплін, поновлювали рекомендації до курсових, дипломних робіт, вносили 
зміни до програм різних видів практик, до програм проведення державної 
підсумкової атестації, державних кваліфікаційних екзаменів, вступних 
випробувань, оновлювали зміст та методику проведення Тижнів 
спеціальностей, Днів циклових комісій, конкурсів, олімпіад. Відповідно до 
рекомендацій МОН на початку навчального року за новою структурою були 
розроблені Робочі навчальні програми. Також викладачі працювали над 
створенням навчально-методичного забезпечення з дисциплін бакалаврської 
підготовки. 

У зв’язку з тим, що з 2017 року в коледжі розпочато підготовку за 
бакалаврськими програмами з трьох спеціальностей, активізувалася наукова 
складова в освітній діяльності коледжу.  

Значна більшість викладачів займається науковою діяльністю, а саме: 
 Заросило В.В. разом із іншими авторами підготував курс лекцій 

«Безпека суб'єктів підприємницької діяльності»; 
 Коросташивець Ю.Г. підготувала статтю «Порівняльно-правовий 

аналіз медіації та врегулювання спору за участі судді в цивільному процесі» та 
надрукувала її в збірнику наукових праць за матеріалами підсумкової науково-

практичної конференції «Сучасне право України в системі соціально-

економічних перетворень»; брала участь в Стратегічній сесії: інноваційні 
технології в публічному управлінні та бізнесі, яка була проведена на базі ВНЗ 
«Київський університет ринкових відносин»; 

 Колосюк З.М. брала участь в Стратегічній сесії: інноваційні технології 
в публічному управлінні та бізнесі, яка була проведена на базі ВНЗ «Київський 
університет ринкових відносин»; 

 Кубрак П.М. підготував та надрукував статтю «Порівняльно-правовий 
аналіз початку досудового слідства за КПК України 1961 та 2012 років» в 
журналі «Юридична наука № 12»; 
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 Лейченко Л.М. підготувала статтю «Проблематика питання щодо 
поводження з відходами в Україні» та надрукувала її в Збірнику наукових 
праць за матеріалами підсумкової науково-практичної конференції «Сучасне 
право України в системі соціально-економічних перетворень»; 

 Тесленко О.А. брала участь у XXXIV міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції на теми: «Інновація в науці: сучасні виклики» та 
«Тенденції розвитку сучасної системи освіти»; 

 Віскрівець В.І. брала участь у Всекураїнських науково-практичних 
семінарах: «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» з 
доповіддю «Формування економічної компетентності майбутніх молодших 
спеціалістів туристичного бізнесу», «Стратегічні пріоритети розвитку фінансів, 
обліку та економіки в Україні та світі» з доповіддю «Вдосконалення 
проведення економічного аналізу на підприємстві в сучасних умовах 
господарювання»; брала участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Професійний розвиток фахівців: історія,  теорія, практика» з 
доповіддю «Сучасні вимоги до наукового й професійного профілю сучасного 
викладача-дослідника»; 

 Горбань В.І. брала участь у роботі ХІІ міжнародної науково-практичної 
конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» з 
доповіддю на тему «Роль географічних дисциплін у формуванні фахових 
компетенцій фахівців з туристичного обслуговування»; брала участь у складі 
організаційного комітету Всекураїнського науково-практичного семінару: 
«Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» та виступила з 
доповіддю «Роль подієвих туристичних ресурсів в розвитку туризму області»; 
брала участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Професійний розвиток фахівців: історія,  теорія, практика»; 

 Петренко Л.М., брала участь у Міжнародній науково-практичній 
Інтернет-конференції: «Професійна освіта в Україні та світі в контексті 
імплементації Закону України «Про освіту» з доповіддю на тему: «Професійно-

особистісний розвиток майбутніх фахівців туристичного обслуговування в 
процесі практичної підготовки» та науково-практичному семінарі «Гостинність, 
сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» з доповіддю «Вітчизняний та 
зарубіжний досвід практичної підготовки майбутніх фахівців туристичного 
обслуговування»; 

 Садова Н.В., підготувала статтю «Вплив цифровізації на розвиток 
туристичної індустрії», яку надруковано в журналі Ефективна економіка 
(Дніпровського державного аграрно-економічного університету), № 9, 2019.; та 

доповідь «Формування туристичного іміджу краю» на Науково-практичному 
семінарі «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації»; 

 Безукладніков Ю.О., взяв участь у форумі «Європейський тиждень 
підприємництва», National Tourism  Organization of Ukraine; 

 на науково-практичному семінарі «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, 
проблеми, інновації» Ткаленко-Воробйова О.В. виступила з доповіддю 
«Корпоративна етика в сучасних закладах сфери гостинності», а також Полуда 
В.В.  - з доповіддю «Гостинність як секретний елемент обслуговування»; 
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 Земліна Ю.В. у співавторстві надрукувала статтю «Технологія 
борошняних страв на основі нетрадиційної сировини» в Науковому журналі 
«Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського»; брала участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції-фестивалі «Нематеріальна культурна 
спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації» зі 
статями «Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: іновації і тренди» та 
«Специфіка функціонування служби консьєржів у готелях як складова 
менеджменту популяризації НКС»; є членом редакційної колегії журналу 
«Готельний і ресторанний консалтинг. Інновації». 

Так, викладачі коледжу Заросило В.В. та Коросташивець Ю.Г. 
опублікували статтю «The Philosophy of Legal Education in Contemporary 
Ukraine: Worldview Basic.» в закордонному виданні «Journal of Advanced 
Research in Law and Economics, Volume IX, Issue 8» та підготували посібник для 

вищих навчальних закладів «Правозахисні органи та правозахисна діяльність в 
Україні». 

Продовжило свою роботу і наукове товариство студентів, так: 
 студенти груп 21-ФБС та 21-ОО підготували та виступили з тезами на 

студентській науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність як 
основа розвитку економіки в сучасних умовах» в Коледжі економіки, права та 
інформаційних технологій; 

 студентка групи 21-ФБС брала участь у ІІІ студентській науковій 
Інтернет-конференції «Підприємство та підприємництво: реалії та перспективи 
розвитку»; 

 студенти 21-ФБС групи брали активну участь в проведенні круглого 
столу "Особливості сучасного економічного розвитку України"; 

 студенти 4 курсу відділення «Торгівля, фінанси та комп’ютерні 
технології» взяли участь у стратегічній сесії : інноваційні технології в 
публічному управлінні та бізнесі, яка була проведена на базі ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин»; 
 студенти 3 та 4 курсів відділення «Правознавство» та студенти 3 та 4 

курсів кафедри «Право» брали участь у ІІІ Міжвузівській студентській науково-

теоретичній конференції «Сучасне право України: вектори розвитку», 
Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів 
«Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах 
сьогодення», у круглому столі на тему «Актуальні проблеми медичного права в 
умовах сьогодення» в рамках Всеукраїнського тижня права. 

Викладачі усіх циклових комісій брали участь у проведенні професійних 
та виховних заходів, таких як: тижні спеціальностей, дні циклових комісій, дні 
фізико-математичних дисциплін, виховний захід «В країні казок», заходи до 
дня програміста, екскурсійні заходи у рамках навчальної практики «Вступ до 
фаху» студентів всіх спеціальностей, географічна гра «Моя країна», брейн-ринг 
з хімії  тощо. 

У коледжі проводились олімпіади, конкурси, КВК: з інформатики та 
програмування, знавців української мови, «Кращий офіціант», «Кращий кухар», 
«Кращий за професією» та організовувались виставки творчих робіт, походи 
вихідного дня, екскурсії, відвідування вистав у театрах м. Києва, багато 
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проводилося спортивних заходів: День здоров’я, Лісове коло, «Стрибають 
всі!», змагання з різних видів спорту. 

Згідно з планом роботи проведено десять засідань методичної ради 
коледжу, на яких обговорювались актуальні питання методичного, виховного 
забезпечення освітнього процесу в коледжі та інші питання. 

Крім того, на засіданнях методичної ради заслуховувалась інформація 
про хід виконання рішень попередніх методичних рад. 

Особлива увага приділена своєчасному та коректному надходженню 
інформації від адміністрації до студентів. Так, наприклад, НВЛ «Центр 
працевлаштування» на своїй сторінці сайту публікує актуальні вакансії для 
студентів і випускників коледжу та терміни проведення співбесід для всіх 
бажаючих поїхати на практику, в тому числі закордон. Інформація додатково 
дублюється в розділі «Студентське життя», щоб привернути увагу більш 
широкої  студентської аудиторії. 

На сайті коледжу створений окремий розділ «Заочникам». На ньому 
розміщується розклад сесій та методичні матеріали для студентів  заочної 
форми навчання всіх спеціальностей. 

У коледжі працює система Moodle для дистанційного навчання студентів. 
Усі викладачі пройшли курс навчання щодо апробації та використання цієї 
системи.  

Загальна кількість відвідувачів сайту коледжу за 2019 рік складає 227324, 
кількість відвідувачів веб-сайту з України складає 99%. Крім того, кількість 
постійних відвідувачів складає 28% від загальної кількості відвідувачів. Така 
динаміка свідчить про те, що сайт став більш популярним в мережі Інтернет і 
зменшилась кількість користувачів, які заходили на сайт випадково: 

 

Показники 2019 2018 

Унікальні відвідувачі 27 251 26 712 

Відвідувачі 227 324 261 320 

Переглянуто сторінок 176 941 184 543 

Постійні відвідувачі 28% 12% 

 

У 2019 році відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та наказу 
Міністерства освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 «Деякі питання 
оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» на сайті 
коледжу розміщено всі внутрішні регулюючі документи.   

Важливе місце в роботі зі студентами коледжу приділяється організації 
практичного навчання.  

Основна мета практичної підготовки майбутніх фахівців – наблизити 
систему освіти до ринку праці з урахуванням його кон’юнктури та попиту на 
відповідні спеціальності.  

Коледжем укладено з базами практики (підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від організаційно-правових форм та форм власності) 
Договори про творче співробітництво, партнерство, цільову комплексну 
підготовку студентів на 5 років, а також Договори на проведення практики 
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студентів на навчальний рік. У 2019 р. діяли 102 договори з підприємствами, 
установами та організаціями як України, так і закордонними структурами. 
Постійно розширюється співробітництво коледжу з новими, сучасними 
підприємствами сфери гостинності. Так, за звітний період були укладені нові 
договори з підприємствами: ТОВ «Меркур Хотел Менеджмент» - готель 
«Меркур», ТОВ «Фуд-Лайф Еко» - готелі «Фавор Парк Готель», «Фавор Спорт 
Готель», ТОВ «Епоха» - готель «Рівє’ра», Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Базовими підприємствами з підготовки фахівців спеціальностей 
«Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології» залишаються провідні 
готелі Києва: «Прем’єр Палац», «Опера», «Фермонт Гранд Готель Київ», 
«Хаятт», «Інтерконтиненталь», «Рів’єра», «Київ», «Хрещатик», «Президент-

готель», «СІТІ Готель», «Амарант», «Прем’єр Готель Русь», «Прем’єр Готель 
Либідь», «Готель Алфавіто», «Холідей Інн», «Меркур», «Ібіс», «Фавор Парк 
Готель», «Рамада Енкор Готель», «Дружба», «Турист», п’ятизірковий готель 
«Mirotel» в м. Трускавець та ін. 

Практична підготовка студентів спеціальності «Туризм» здійснюється на 
базі туристичних компаній м. Києва, таких як «Корал тревел», «ТУІ», 
«Музенідіс тревел», «Соната Тревел», «Світлана тур», «Континент», 
«Французький Альянс», «Сехмет Тревел», «Квім тревел», «Міленд», «Інфлот 
Круїз енд Феррі Україна», «Веді Тургруп - Україна» та ін.  

Студенти відділення «Правознавство» проходять практику в судах 
загальної юрисдикції, органах нотаріату, державній виконавчій службі та 
службі реєстрації актів цивільного стану.  

Практика студентів спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 
страхування» проходить на базі підприємств торгівлі та банків: супермаркетів 
«Сільпо», «Фуршет» і «Варус», книгарні видавництва «Наукова думка» НАН 
України, банків «УкрСиббанк», «Райффазен Банк Аваль», «Приватбанк» тощо.  

Студенти спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення» та 
«Комп’ютерна інженерія» проходять практику на базі Інституту комп’ютерних 
технологій, ТОВ «ПРОКОМ», Національного університету біоресурсів та 
природокористування, Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» тощо. 

Коледж організовує і проводить виїзну практику студентів на базі 
Науково-лікувального центру «Сартус» (м. Одеса), ТОВ «Хотел Менеджмент 
Груп» (м. Трускавець, Львівська обл.), ТОВ «Клінінг МК» (смт. Кирилівка, 
Запорізька обл.) тощо. Так, за звітний період на виїзній практиці перебувало 
213 студентів, з них: у ТОВ «Клінінг МК» - 28, Науково-лікувальному центрі 
«Сартус» - 25, «Mirotel» (м. Трускавець) - 158. 

Навчальна та виробнича практика для отримання професійних навичок 
проводиться також у навчально-виробничих лабораторіях та інших 
структурних підрозділах коледжу. 

Аналіз успішності студентів з практичного навчання свідчить про високу 
якість проходження практики згідно з робочими програмами. У коледжі 
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продовжується застосування інноваційних методів практичного навчання 
студентів для набуття ними професійних навичок: 

- для студентів 1-го курсу всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
вперше в звітному періоді проведена навчальна практика «Вступ до фаху»; 

- проведення на базі коледжу презентацій готелів та туристичних 
підприємств, а також лекційних занять (семінарів, тренінгів) за участю 
провідних фахівців туристичного та готельного бізнесу. Так, протягом 2019 
року були проведені презентації підприємств міста Києва як на базі коледжу, 

так і на базі підприємств: ТОВ «Фуд-Лайф Еко», готелів «Фавор Парк Готель», 
«Фавор Спорт Готель», готелями «Президент готель», «Хілтон», «Фермонт 
Гранд Готель Київ», «Холідей Інн», «Амарант», «Ібіс», «Раціотель»; 
туристичних підприємств «Інфлот Круїз енд Феррі Україна», «ТУІ», 

Національним університетом біоресурсів та природокористування, в мережах 
магазинів «Сільпо», «Континент», «Watsons»; 

- організація та проведення ознайомлювальних екскурсій з готелями 
міста Києва, туристичними фірмами, установами та музеями; 

- знайомство з історико-культурною спадщиною міста Києва та України 
(оглядові та тематичні екскурсії, відвідування музеїв, культових споруд, 
виставкових туристичних заходів тощо), зокрема впродовж 2019 року були 
проведені пішохідні екскурсії «Старокиївська гора», «Київ-готельний» з 
відвідуванням музеїв «Однієї вулиці», «Води» тощо та виїзна екскурсія до м. 
Умань;  

- проведення презентацій виїзних баз практики - ТОВ «Хотел 
Менеджмент Груп» (м. Трускавець, Львівська обл.), ТОВ «Клінінг МК» (смт. 
Кирилівка, Запорізька обл.); 

- проведення практичного заняття-ділової гра: «Психологічна готовність 
студента до майбутньої професії»; 

- проведення практичних занять на базі коледжу представниками 
підприємств: «Корал Тревел», «ТУІ», «Веді Тургруп - Україна», «Інфлот Круїз 
енд Феррі Україна»; 

- практичне заняття: «З чого почати кар’єру директора туристичної 
компанії»; 

- проведення практичного заняття на тему: «Як досягти успіху в 
ресторанному бізнесі. Досвід і поради». 

Навчальна та виробнича практика для отримання професійних навичок 
проводиться також у навчально-виробничих лабораторіях коледжу. 

Проведена реструктуризація навчально-виробничих лабораторій. На 
сьогодні в коледжі діють: 

- лабораторія «Комп’ютерний-сервіс центр»; 
- лабораторія технічних засобів навчання; 
- навчальна лабораторія хімії; 
- навчальна лабораторія інформаційних систем і технологій обліку; 
- навчальна лабораторія «Навчальний бар»; 
- навчальна лабораторія «Навчальний ресторан»; 
- навчальна лабораторія «Технологія приготування їжі»; 
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- навчально-виробнича лабораторія «Готель «Гостинність»; 
- навчально-виробнича лабораторія «Навчальний магазин»; 
- навчально-виробнича лабораторія «Центр працевлаштування»; 
- навчально-виробнича лабораторія «Туристична фірма». 
Аналіз успішності студентів з практичного навчання свідчить про високу 

якість проходження практики згідно з робочими програмами. 
Важливе місце в структурі коледжу займає навчально-виробнича 

лабораторія «Центр працевлаштування» 

 Основними завданнями лабораторії є: налагодження безпосередніх 
контактів з установами, підприємствами, організаціями різних форм власності 
та створення бази даних потенційних роботодавців; пошук, прийом інформації 
про вакансії тимчасової та постійної роботи для студентів та випускників 
Київського державного коледжу туризму та  готельного господарства. 

Для закріплення теоретичних знань студенти коледжу проходять 
практику-стажування у провідних закордонних закладах. Так, у 2019 році діяла 
угода про організацію стажування студентів КТГГ з фірмою «Das Holidays» 
(Болгарія). Студенти спеціальностей «Готельне обслуговування», «Туризм» та 
«Виробництво харчової продукції», «Ресторанне обслуговування» відправилися 
до Болгарії, м. Варна, на знаменитий «Сонячний берег». У готельному 
комплексі «Das Hotel Sunny Beach» студенти проходили стажування на посадах 
адміністраторів, покоївок, офіціантів, кухарів та барменів. 

Також у 2019 році працювала угода про партнерство з органiзацii 
практики мiж коледжем та Асоцiацiэю UCM Italy, влiтку цього року 14 
студентiв проходили 3-мiсячну практику в ресторанних закладах Iталii. У 
жовтнi 2019 року пройшла церемонія вручення студентам сертифiкатiв. На 
врученнi був присутній президент Асоцiацii Паоло Брешиа.   

З офiцiйним вiзитом у коледжi перебувала делегацiя викладачiв та 
студентiв Sunjung International Tourism High School (Пiвденна Корея). У кiнцi 
зустрiчi було пiдписано Меморандум про спiвпрацю.  

Кожного року студенти беруть участь у конкурсі барменів, який 
проводиться готельною академією м. Прешова (Словаччина).   

Протягом останніх років студенти коледжу мають можливість проходити 
практику-стажування в провідних туристичних підприємствах, готелях та 
ресторанах Греції, Туреччини, Німеччини, Болгарії, Iталiї. Очевидно, 
найціннішим здобутком практикантів став унікальний професійний досвід та 
здобуте вміння аналізувати стан розвитку туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу як в нашій країні, так і за кордоном. У 2019 році 
практику-стажування пройшли у Туреччині – 25, у Болгарії – 24, у Iталії – 14, у 
Греції – 5, Нiмеччина – 36 студентів коледжу. За результатами стажування 

студентам видаються сертифікати. По закінченню практики-стажування на базі 
коледжу проводиться студентська конференція, на тему: «Звіт про зарубіжну 
практику-стажування». Учасники за допомогою мультимедійної презентації 
обговорювали специфіку роботи туристичних гідів, гідів-трансферменів, 
аніматорів, готельних гідів та офіціантів; особливості розвитку туристичного 
бізнесу, розвиток анімаційних послуг у кожній із зазначених країн.  

Створено електронну базу випускників, яка постійно оновлюється, та 
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аналізується потік працевлаштованих студентів. 
Протягом року постійно проводяться зустрічі з потенційними 

роботодавцями. 
Вагомою складовою освітнього процесу є організація виховної роботи, 

яка проводилась в коледжі відповідно до «Положенням про організацію 
виховної роботи в коледжі». 

Планування виховної роботи здійснювалось усіма учасниками освітньо-

виховного процесу на підставі річного плану виховної роботи коледжу й 
гуртожитку. Плани роботи включають основні цілі та завдання виховного 
процесу, здійснення моніторингу успішності та дисципліни, допомогу 
студентам, які потребують соціального захисту, передбачають профілактику 
негативних явищ, організацію студентського самоврядування, співпраці з 
батьками, з районними органами опіки. Виховна робота є складовою частиною 
в плануванні роботи циклових комісій, керівників гуртків та класних 
керівників.  

Виховна робота в коледжі спрямована на створення сприятливих умов 
для всебічного розвитку студентів як особистостей, їх адаптації в освітньому 
процесі, виховання любові до рідної країни, формування демократичного 
світогляду, засвоєння морально-етичних норм, усвідомлення переваг здорового 
способу життя. 

З метою координації цієї діяльності в коледжі створено методичні 
об’єднання класних керівників, які координують виховну роботу по курсах і 
працюють відповідно до затвердженого плану. Форми й методи проведення 
виховної роботи різноманітні: студентські збори, конференції, презентації, 
волонтерська діяльність, круглі столи, усні журнали, написання поезій, робота в 
гуртках та спортивних секціях, інформаційні хвилини, бесіди, екскурсії, квести, 
олімпіади, конкурси, шоу-програми, майстер-класи, вікторини, брейн-ринги, 
диспути, тренінги, благодійні акції, трудові десанти, поетичні читання, зустрічі 
з випускниками, фахівцями ресторанного, туристичного, готельного, 
торговельного бізнесу, представниками Головного територіального управління 
юстиції у місті Києві, фінансового бізнесу, воїнами АТО, волонтерами, 
поетами, прозаїками, музикантами, художниками, акторами, працівниками ЗМІ, 
відомими людьми. У коледжі працює Рада з профілактики правопорушень, 
основну увагу якої спрямовано на виховну роботу серед студентів з групи 
ризику. На засідання Ради з профілактики правопорушень запрошувались 
студенти, батьки та інспектори сектору ювенальної превенції Дніпровського 
УП ГУ НП, де розглядались питання поведінки, відповідального ставлення до 
навчання, до здобуття обраної професії із студентами першого курсу 
спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», «Право» проводились профілактичні бесіди із студентами 
про протидію булінгу, шкоду від паління, алкоголю та вживання наркотичних 
засобів.  

Національно-патріотичне виховання, відповідальність за долю України, 
виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, 
культури та традицій закріплювали у виховних заходах, присвячених Дню 
української писемності, річниці визволення України від нацистських 
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загарбників, Дню Соборності України, Дню українського козацтва, прибирання 
парку "Перемога" та покладання квітів до Кургану Безсмертя. 

Декілька років поспіль студенти коледжу беруть участь в акції «Запали 
свічку», присвячену пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, 
заходах, присвячених Героям Крут, річниці «Революції на граниті», Героям 
Небесної Сотні, до річниці Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль – трагедія, 
що триває». Дієвою формою проведення виховної роботи є проведення 
екскурсій на підприємства та установи – місця майбутньої роботи  провідних 
готелів, туристичних фірм, супермаркетів, постійно здійснюється відвідування 
Верховної Ради України, музею грошей та скарбів НБУ, військово-історичного 
музею та фахових виставок-ярмарок. Крім того, студенти постійно відвідують 
країни Європи: Угорщину, Австрію, Румунію та міста України: Львів, Одесу, 
Кам’янець-Подільський, Умань, Жашків-Буки, Чернівці, Вінницю, Чернігів, 
Івано-Франківськ, Тернопіль. Традицією є піші походи зі сходженням на г. 
Говерлу тощо.  

Колектив викладачів та студентів коледжу багато років поспіль 
підтримують зв’язок з Товариством Червоного Хреста Дніпровського району, 
відділом молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації, які були організаторами та активними учасниками цікавих 
виховних заходів: відзначення 50-річчя Дніпровського району, перегляд в 
кінотеатрі «Дніпро» патріотичного фільму «Висота», «Міжнародний день 
студента», конкурси «Студентська красуня року», «Містер коледжу», 
екологічні акції «Чисті руки», «Молодь обирає здоровий спосіб життя та чисте 
довкілля», «Зробимо Україну чистою!», районних спортивних змагань. Кращі 
студенти були нагороджені Подякою Голови Дніпровської районної  в місті 
Києві державної адміністрації  за успіхи у навчанні та активну громадську 
роботу.    

У коледжі функціонує студентське самоврядування, основною метою 
якого є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав. 
Члени студради входять до складу педагогічної ради, є членами приймальної 
комісії, житлово-побутової комісії гуртожитку.  

Студентська рада має визначену сферу діяльності, повноваження, права 
та обов’язки, які визначені в положенні «Про студентське самоврядування». 
Студентське самоврядування діє на рівні навчального закладу (Студентська 
рада), відділення, академічної групи та гуртожитку. Розроблені плани роботи 
органів студентського самоврядування всіх рівнів, проводяться засідання 
Студентської ради коледжу, відділень та гуртожитку, на яких обговорюються 
питання успішності, відвідування занять, проведення спортивних змагань, 
особливості організації життєдіяльності мешканців гуртожитку, виконання 
правил проживання в гуртожитку, проведення благодійних акцій та трудових 
десантів, підтримки волонтерської діяльності, участі в конкурсах, днях та 
Тижнях спеціальностей, тощо. У 2019 році ефективно працювала студентська 
рада гуртожитку, яка систематично проводила рейди перевірки санітарного 
стану, виконання правил проживання, виконання графіку чергування в блоках. 
На засідання студентської ради викликались порушники дисципліни, 
проводилась роз’яснювальна робота, виносились об’єктивні ухвали. 
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Багато років поспіль студенти беруть участь у підтримці гуманітарних 
програм Товариства Червоного Хреста України, проводять благодійні акції під 
гаслом «Допоможемо дітям-сиротам!».  

Викладачі залучали студентів до участі в гуртках: предметних, художньої 
самодіяльності, загальна кількість яких у 2019 році складала 19 гуртків за 
інтересами, в яких беруть участь 382 студенти, 10 спортивних секцій з різних 
видів спорту та спортивного туризму. Під керівництвом майстра спорту 
Дехтяря В.Д. проводилась значна фізкультурно-масова та спортивна робота, 
спрямована на виконання комплексної програми «Фізичне виховання, спорт, 
туризм і культура, здоров’я у сучасному суспільстві», створено групи здоров’я 
для викладачів та співробітників.   

У вересні 2019 року в коледжі проводився місячник фізичної культури, у 
програмі якого були проведені спартакіади, легкоатлетична естафета «Лісове 
коло», велозмагання, змагання з техніки пішохідного туризму «Спортивне 
орієнтування» під гаслом «Молодь за здоровий спосіб життя». У рамках 
місячного проведення Дня здоров’я організовано 22 конкурси. Відзначено День 
фізичної культури, спорту та здоров’я, присвячений Міжнародному дню 
студента, спортивно-розважальне свято «Веселі старти», туристичні походи 
вихідного дня, кубок гуртожитку з шахів, настільного тенісу тощо. Протягом 
року проведено 6 товариських зустрічей з різних видів спорту із студентами 
Київського енергетичного коледжу, Київського міського медичного коледжу, 
ВПУ № 25, Коледжу легкої промисловості. Збірні команди коледжу з 5 видів 
спорту приймали участь у ХVІІ спартакіаді Дніпровського району, у яких 
показали значні успіхи та посіли І місце з волейболу, ЗФП, баскетболу; ІІ місце 
з настільного тенісу і футболу та 6 видів спорту на першість міста Києва серед 
студентів ЗВО.  

У коледжі працює центр «Фізкультура, спорт, здоров’я», створено 
туристичний клуб «Мандрівник». Систематично проводились бесіди зі 
спортивної тематики: «Олімпійський рух України», «Загартування організму», 
«Здоровий спосіб життя», «Надання першої долікарської допомоги у 
військовий час», «Самостійні заняття під час канікул в зимовий і літній час» 
тощо.  

Виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, протидія та 
запобігання негативним  звичкам та явищам є предметом постійного 
обговорення в групах студентів: «Життя без шкідливих звичок!», «Здорове 
життя – правильне харчування», «Як досягнути успіхів у навчанні і житті?», 
«Цікаві захоплення – цікаве життя», «Проблеми наркоманії, тютюнопаління, 
алкоголізму, ігроманії», «Ми здорове покоління!», «Вода – джерело життя», 
«Здоровим бути модно», «Профілактика наркоманії: легальні та нелегальні 
наркотики, формування мотивації до утримання», «Профілактика небажаної 
вагітності та наслідки аборту».  

Значна увага приділяється роботі з обдарованою молоддю. Керівники 
поетичного гуртка, викладачі української мови, випустили за рік чотири збірки 

власних віршів студентів коледжу. У планах роботи циклових комісій 
передбачені проведення тижнів спеціальностей, днів математики, 
Міжнародного дня бухгалтера, Дня юриста, Дня програміста тощо. Так, у 
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рамках тижня спеціальностей відділень «Туристичне і готельне 
обслуговування», «Правознавство», «Товарознавство, фінанси та комп’ютерні 
технології» проводяться виставки-ярмарки творчих робіт студентів, зроблених 
на заняттях гуртків «Творча майстерня «Синя птаха», «Українські візерунки».  

У коледжі працює практичний психолог, який проводить анкетування та 
соціологічні дослідження із вступниками під час проведення Днів відкритих 
дверей з подальшим спілкуванням для надання інформації про вибір професії. 
За графіком проводяться тренінги, індивідуальні консультації зі студентами і 
батьками, окрему увагу приділяється студентам із групи ризику. Багато 
зроблено щодо адаптації студентів груп нового набору до навчання в коледжі. 
У гуртожитку проводяться заняття гуртка «Етика і психологія родинного 
життя». 

З метою розкриття внутрішнього потенціалу студентів, розширення 
світоглядної культури, професійної майстерності, фахових умінь студенти мали 
можливість реалізувати себе в диспутах, бесідах, на уроках пам’яті, на 
студентських конференціях, в обговоренні актуальних питань на засіданнях 
круглих столів: «Актуальні проблеми сім’ї в сучасних умовах», «Шляхами 
правових знань», «Видатні українці», «Юридичні професії», «Актуальні 
проблеми медичного права в умовах сьогодення», «Пам’ятаємо минуле заради 
майбутнього», «Права людини», «Сила закону», «Знай та поважай свої права», 
«Міжнародний день проти насильства», «Правовий турнір. Запитання для 
Феміди», «Моя професія – ЮРИСТ! Звучить гордо!!!», «Сучасне право 
України: вектори розвитку», «Життя без сміття», «Гуманне та відповідальне 
ставлення до тварин», «Батуринська трагедія», «Що таке громадянська 
зрілість?», «Чому я люблю Україну?», «Що означає бути патріотом?», «Як 
працювати та навчатися одночасно?», «Коледж – це твій дім, будь господарем у 
нім», «Від екології душі до екології простору», «Чи є застосування сили 
засобом самоствердження?», «Відірвись від мобільного телефону, подивись 
навкруги, можливо хтось потребує твоєї уваги?» та багато інших  

Можливості проявити себе першочергово реалізовувалися у заходах 
професійного спрямування: музична композиція до Дня української писемності, 
олімпіади з предметів у коледжі, конкурси, квести, виставки-ярмарки на Різдво, 

Свято Масляної,  Моє захоплення», «Різнобарвний світ», професійної 
майстерності «Кращий за фахом» всіх спеціальностей, театралізованих шоу-

програм, участь у міських олімпіадах, конкурсах імені Петра Яцика тощо.  
Постійно проводиться робота зі студентами-сиротами, студентами з 

інвалідністю, внутрішньо переміщеними особами, дітьми учасників бойових 
дій. Станом на 01 вересня 2019 року в коледжі кількість студентів-сиріт 
становила 35 осіб, дітей учасників бойових дій – 25 (з них загиблих при 
проведенні АТО - 3), внутрішньо переміщених осіб – 11, діти шахтарів, стаж 
роботи не менше 15 років – 1, дітей з інвалідністю – 11, особи, що постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1. Студенти-сироти відповідно до 
постанови КМУ від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, 
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування», наказу МОНУ від 17.11.2003 
року № 763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового 
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забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» та 
наказу директора коледжу отримують кошти на харчування, взуття, одяг, 
літературу та щорічну матеріальну допомогу. 

Упродовж року в гуртожитку проводились бесіди «Правила проживання в 
гуртожитку», «Здоровий спосіб життя», «Особиста гігієна», «Гуртожиток – наш 
спільний дім», «Культура мовлення в громадських місцях», «Спілкування з 
батьками», круглі столи «Запобігання правопорушень», «Здорове харчування», 
«Етика і культура поведінки в гуртожитку», «Кращий новорічний дизайн 
кімнати», «Чистий четвер», неодноразово проводились трудові десанти з 
благоустрою та прибиранню прилеглої території, генеральні прибирання місць 
загального користування.  

Питання про стан виховної роботи, організації освітнього процесу 
неодноразово виносились на засідання педагогічної та методичної рад коледжу, 
приймались рішення з активізації процесу виховання гідних патріотів рідної 
держави. 

 

4. Кадровий склад педагогічних працівників 

Викладачі коледжу мають вищу освіту, вчені звання та наукові ступені, 
що відповідає профілю дисциплін, які вони викладають. Склад педагогічного 
колективу стабільний, протягом 2019 року повністю укомплектований 
викладачами, вакансій протягом року не виникало. Більша частина викладачів 
має педагогічний стаж 10-20 років, що впливає на високий рівень викладання, 
професіоналізму та досвіду.  

Загальна чисельність педагогічних працівників у 2019 р. складала 162 
осіб, з них 147 штатних працівників та 15 осіб працює за сумісництвом. У 
коледжі сформований якісний склад педагогічних працівників, серед яких 
працює 101 викладач штатного складу, які мають кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», з них 40 мають педагогічне звання «викладач-

методист», серед яких 20 кандидатів наук (15 штатних працівників і 5 – за 
сумісництвом), 9 доцентів (7 штатних, 2 – за сумісництвом), 1 доктор наук та 1 
професор.  

Плинність кадрів викладачів у 2019 році склала менше одного відсотка. 

Усі посади педагогічних працівників заповнено, що засвідчує престижність 
роботи в коледжі. 

У 2019 році в коледжі приділялась увага підвищенню кваліфікації та 
педагогічної майстерності викладачів як основному  напряму методичної 
роботи.   

Викладачі значно активізували роботу з удосконалення методики 
викладання, пошуку нових форм і методів проведення нетрадиційних занять. 
Набували подальшого поширення квест-технології, заняття-тренінги, майстер-

класи, брейн–ринги тощо. 
Продовжувалася робота з впровадження у навчальний процес освітньої 

платформи MOODLE. Найбільш активними з її впровадження є викладачі 
циклової комісії інформатики, програмування і комп’ютерної техніки. 

Пройшли довгострокові курси підвищення кваліфікації в Університеті 
менеджменту освіти НАПН України 33 викладача. 
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Деякі викладачі за власним бажанням проходили короткострокові курси, 
відвідували методичні семінари, тренінги тощо. 

Викладачі Тесленко О.А., Жданова А.О. відвідували семінари 
Міжнародного освітнього центру майстер-клас. 

Викладачі циклової комісії іноземних мов брали участь у семінарах: 
«Сучасні методи викладання англійської мови у вищій школі» від видавництва 
«Pearson», ресурсного центру для викладачів англійської мови Києво-

Могилянської академії, мовної школи «SpeakUp», ресурсного центру «American 
Council», Cambridge English Language Assessment.  

У коледжі  продовжив роботу методичний семінар «Удосконалення 
професійної компетентності педагогічних працівників як умова 
результативності навчально-виховного процесу» для всіх педагогічних 
працівників, у рамках якого проведено чотири заняття, які підготували 
викладачі циклових комісій: фізико-математичних дисциплін(Тесленко О.А.), 
загальноекономічних і фінансово-облікових дисциплін (Віскрівець В.І., Шевчук 
Є.О.), іноземних мов та іноземних мов за професійним спрямуванням 
(Батеньова І.В., Литвиненко Н.А.), готельного обслуговування та ресторанного 
обслуговування (Клименко І.М., Ревенко Т.С.). 

З метою активізації викладачів до пошуку та впровадження нових методів 
викладання і виховання з поточного навчального року проводився конкурс 
педагогічної майстерності «Педагогічні інновації». У травні цього року на рівні 
циклових комісій було підведено підсумки І етапу під назвою «Фестиваль 
педагогічних інновацій» та визначено учасників ІІ етапу конкурсу. У жовтні 
2019 року конкурсна комісія підвела підсумки ІІ етапу та визначила його 
переможців. Три найкращі роботи Сокальської Ю.О., Тетеревої М.Я., 
Кравцової Л.І. та Юші Н.М. представлено на Всеукраїнський конкурс 
педагогічної майстерності «Педагогічний ОСКАР 2020», організаторами якого 
є НАПН України та Науково-методичний центр ВФПО. 

Викладачі коледжу підвищували свою професійну майстерність шляхом 
взаємовідвідування занять, проведення відкритих занять і виховних заходів, 
ознайомлення з новими публікаціями в фахових, науково-методичних виданнях 
тощо. У 2019 р. значна увага приділялась самоосвіті викладачів. 

Циклова комісія туристичного обслуговування, циклова комісія фізико-

математичних дисциплін та циклова комісія фізичного виховання і Захисту 
Вітчизни продовжували практику проведення для викладачів методичних 
семінарів з окремих тем навчальних програм та інших питань навчально-

виховної роботи. 
Відповідно до планів роботи міських методичних об’єднань викладачі 

коледжу брали активну участь в їх засіданнях. 
За активну участь у роботі ММО, підготовку студентів до участі у 

міських конкурсах, олімпіадах Рада директорів коледжів м. Києві нагородила 
грамотами викладачів коледжу Красавцеву Л.Ю., Тесленко О.А., Третякова 
О.Л., Лихманського Б.В., Жарко О.О., Дехтяра В.Д. та інших. 

На базі коледжу були проведені засідання ММО викладачів інформатики 
та комп’ютерної техніки, економіко-аналітичного циклу, міські та районні 
виховні заходи. 
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За пропозицією методоб’єднання коледжів міста Києва НВЛ «Туристична 
фірма» коледжу в червні організувала для них екскурсію в Музей історії 
української дипломатичної служби. 

Упродовж навчального року методисти, голови циклових комісій 
надавали методичну допомогу викладачам – початківцям. 

У 2019 році проводилась робота по залученню викладачів до науково-

дослідницької діяльності, навчання в аспірантурі, участі в роботі наукових 
конференцій, семінарів тощо. 

Викладач Джгуташвілі Н.М. продовжує навчання у заочній аспірантурі 
Харківського державного університету харчування та торгівлі. 

Має кілька наукових публікацій здобувач аспірантури Житомирського 
державного університету Мякінченко І.О. 

Також продовжує навчання в аспірантурі Переяслав-Хмельницького 
педагогічного університету ім. Г.Сковороди Єфименко О.М. 

Навчально-методичний кабінет інформував викладачів про проведення 
міських, Всеукраїнських, Міжнародних науково-теоретичних, науково-

практичних конференцій, семінарів та залучав викладачів до участі в їх роботі. 
Співробітники коледжу залучались МОН до складу експертних груп для 

проведення акредитації зі споріднених спеціальностей за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 
На виконання постанови КМУ №800 від 21 серпня 2019 року розроблено 

нове «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників у Київському державному коледжі тризму та 
готельного господарства». 

Продовжувалась та вдосконалювалась практика впровадження 
рейтингової оцінки діяльності викладачів, а також проведення щорічної 
атестації педагогічних працівників. 

У 2019 році на підставі протоколів засідань атестаційних комісій були 
видані накази про результати атестації 38 викладачів. Встановлено нові 
кваліфікаційні категорії: 

- спеціаліст вищої категорії –  7 осіб; 
- спеціаліст першої категорії – 2 особи; 
- спеціаліст другої категорії – 1 особа 

Підтверджені раніше присвоєні кваліфікаційні категорії: 
- спеціаліст вищої категорії – 10 осіб; 
- спеціаліст вищої категорії, викладач – методист – 11 осіб. 
Присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» - 7 осіб. 
 

5. Фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-

господарське забезпечення 

Загальна кількість посад відповідно до штатного розкладу у 2019 році 
затверджена у кількості 356,3. Кількість штатних посад по загальному фонду, 
затвердженому Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київради 
(КМДА) складає 193,07 посад: з яких адмінпрацівники  та обслуговуючий 
персонал – 122 посади, викладачі – 71,07 посад. За спеціальним фондом – 

163,23 посади: адмінпрацівники  та обслуговуючий персонал – 83,5 посад, а 
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викладачі – 79,73.  

Загальний обсяг фінансування діяльності Київського державного коледжу 
туризму та готельного господарства у 2019 році за кошторисними 
призначеннями по загальному фонду зріс на 23,2 % і становив 32,4  млн. грн., 
(2018 – 24,9 млн. грн.).  

Кошторисні призначення за загальним фондом в 2019 році були 
спрямовані на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 20,9 млн. грн. (ріст на 
20%);  

- виплату стипендії – 6,8 млн. грн.; 
- матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під 

опікою – 1,2 млн. грн.; 
- оплату комунальних послуг – 3,5 млн. грн. (ріст на 33%).  
Усі інші видатки на забезпечення життєдіяльності коледжу були здійснені 

виключно за рахунок коштів спеціального фонду. У 2019 році обсяг фактичних 
надходжень від основної та додаткової діяльності  по спеціальному фонду 
склав 18 млн. грн., що майже на 15% більше ніж у 2018 році, які фактично 
витрачено на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних 
послуг, поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання, придбання 
товарів і матеріалів, сплату податків, видатки на відрядження, придбання 
основних засобів тощо, які не фінансуються за рахунок коштів загального 
фонду. 

Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду закуплено комп’ютерне 
обладнання для облаштування додаткової комп’ютерної аудиторії. 

У грудні 2019 року завдяки коштам, виділеним Департаментом освіти і 
науки Київської міської державної адміністрації, коледж вперше за рахунок 
загального фонду придбав меблі, ліжка, спортивний інвентар, які спрямовані на 
покращення матеріально-технічної бази коледжу. 

Загальна кількість студентів у 2019 році коледжу – 2411 осіб, з них особи, 
що навчаються за державним замовленням, складають 49 % від загальної 
кількості студентів. З загальної кількості осіб, що здобувають освіту за 
державним (регіональним) замовленням – стипендіатами є 511 осіб (421 особа – 

академічна стипендія, 90 осіб – соціальна). 
Студенти діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що 

навчаються в коледжі та зараховані на пільгових умовах, у 2019 році 100% 
отримували державну допомогу на харчування, матеріальну допомогу, 
допомогу на літературу, одяг, взуття та м`який інвентар. У 2019 році на такі 
цілі було спрямовано 226,4  тис. грн. 

Крім того, у коледжі навчаються студенти із числа дітей-інвалідів, які 
також отримують 100% стипендії по інвалідності.  

Коледж продовжує раціонального використання коштів спеціального 
фонду і протягом поточного року тимчасово вільні кошти за відповідною 
процедурою розміщувались на депозитному рахунку у АБ «Укргазбанк». Сума 
відсотків депозиту за 2019 рік складала 1,3 мільйони гривень додаткових 
надходжень, які спрямовані на оплату комунальних послуг та розвиток 
матеріально-технічної бази коледжу. 
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У 2019 році аудиторний фонд, який експлуатується коледжем, оновлено 

як за кошти спеціального фонду, так і власними силами. У аудиторіях замінено 
вікна, світильники, батареї, частково пофарбовано стіни першого та четвертого 
поверхів, відремонтовано приміщення, частково оновлено меблі, що суттєво 
вплинуло на умови праці педагогічних працівників та додало комфорту 
студентам в освоєнні навчальних дисциплін.  

Кредиторська заборгованість по зобов’язанням коледжу відсутня.  
 

6. Результати діяльності закладу вищої освіти 

Якісна підготовка фахівців, які затребувані ринком праці - це основний 
показник діяльності закладу вищої освіти.  

У 2019 році склали державні іспити та випущено 449 студентів денної 
форми навчання, з них навчалися за рахунок коштів державного бюджету 315 
осіб та випущено 80 студентів заочної форми навчання, з них навчалися за 
рахунок коштів державного бюджету 24 особи. Першим робочим місцем 
безпосередньо забезпечено 315 осіб денної форми навчання. Решта випускників 
продовжують навчання за іншими освітньо-кваліфікаційними рівнями, у тому 
числі і закордоном. 

Також у 2019 році коледж вперше випустив 12 студентів заочної форми 
навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
«Готельно-ресторанна справа». 

Випуск молодших спеціалістів з кожної спеціальності проводиться на 
урочистих зборах студентів і викладачів відповідної спеціальності за участі 
голів державних екзаменаційних комісій та представників потенційних 
роботодавців, де випускникам вручаються дипломи. 

Відповідно до плану засідань педагогічної ради у 2019 році було 
проведено сім засідань, на яких обговорювались наступні питання: 

- про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про фахову 
передвищу освіту»; 

- про визначення статусу коледжу в контексті Закону України «Про 
фахову передвищу освіту»; 

- про пріоритетні завдання педагогічного колективу на навчальний рік; 
- результати Державних екзаменів, екзаменаційно-залікових сесій, 

рубіжних атестацій студентів коледжу; 
- про стан забезпечення базами практики студентів спеціальностей 

відділення «Торгівля, фінанси та комп’ютерні технології»; 
- про стан матеріально-технічної бази гуртожитку; 
- про результати атестації викладачів коледжу;  
- самоаналіз та самоосвіта викладачів як невід’ємні складові підвищення 

професійної майстерності; 
- про результати фінансово-економічної діяльності коледжу за 2018 рік; 
- розгляд та затвердження навчальних планів на 2019-2020 н.р; 
- затвердження плану засідань педагогічної ради на 2019-2020 н.р. та 

регламент її роботи; 
- затвердження акредитацій них справ підготовки молодших спеціалістів 

у коледжі;  
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- про результати роботи приймальної комісії з організації набору 
студентів у 2019 році;     

- шляхи вдосконалення профорієнтаційної роботи за освітнім ступенем 
бакалавр;    

- обговорення звіту директора коледжу А.Т. Матвієнка за 2019 рік. 
На виконання рішень педагогічної ради видавались накази та 

розпорядження директора.  
На засіданнях педагогічних рад з метою контролю заслуховувалась 

інформація секретаря педагогічної ради про хід виконання раніше прийнятих 
рішень. 

Підсумковою формою контролю якості підготовки фахівців у коледжі є 
державні екзамени та захист дипломних робіт. 

На виконання вимог «Положення про порядок створення та організацію 
роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах 
України» в коледжі щорічно створюються з кожної спеціальності державні 
екзаменаційні комісії.  

Головами державних екзаменаційних комісій призначаються фахівці з 
відповідної галузі або провідні науковці. 

Засідання державних екзаменаційних комісій оформляються 
протоколами. 

За результатами діяльності державних екзаменаційних комісій їх голови 
складають звіти, які затверджуються на підсумкових засіданнях. Циклові 
комісії обговорюють ці звіти та розробляють заходи по усуненню зазначених 
недоліків.  

Усі заходи оперативної діяльності в коледжі публікувались у 2019 році в 
щомісячних інформаційних бюлетенях як в друкованому, так і в електронному 
вигляді на сайті коледжу. 

Заходи, що відбувалися в коледжі, відбувалися, як правило, за моєї 
безпосередньої участі. Крім того, я особисто є членом Експертної ради з питань 
туризму та курортів при Комітеті Верховної ради України з питань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму. 

До того ж я особисто працював членом робочої групи з розробки 
законопроєкту «Про фахову передвищу освіту» і брав безпосередню участь у 
підготовці його тексту до розгляду як в Міністерстві освіти і науки України, так 
і в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Крім того, брав 
участь в остаточному редагуванні законопроєкту «Про фахову передвищу 
освіту», який вступив у дію в серпні 2019 року.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №437-к від 22 
серпня 2019 року за участь у розробці та прийнятті законопроєкту «Про фахову 
передвищу освіту» нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки 
України за організацію наукового та методичного забезпечення закладів вищої 
освіти, координацію робіт та участь у розробленні стандартів вищої освіти на 
компетентнісній основі.  

Крім того, я займався науковою діяльністю з проблем туризму. Брав 
участь у роботі ХІІ науково-практичній конференції «Умови економічного 
зростання в країнах з ринковою економікою» з доповіддю «Туристичний збір: 
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нові умови та їх наслідки для економіки держави». 
 

7. Перспективи і напрямки розвитку коледжу 

Основні стратегічні напрямки розвитку коледжу на найближчі кілька 
років визначені завданням нової редакції Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про фахову передвищу освіту» та Закону України «Про вищу освіту». 

Головним завданням коледжу є якісна підготовка фахівців за усіма 
ліцензованими напрямками освітньої діяльності на весь термін дії ліцензій. 

З метою реалізації цього завдання в коледжі заплановано: 
- під час імплементування основних положень Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» забезпечити переоформлення статуту коледжу та 
дозвільних документів; 

- забезпечити підготовку для проведення першої вступної кампанії на 
освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра у 2020 році в 
системі фахової передвищої освіти; 

- забезпечити проходження акредитаційних експертиз за 
бакалавратськими програмами спеціальностей «Туризм» та «Право»; 

- забезпечити проходження акредитаційних експертиз за освітньо-

професійними програмами молодших спеціалістів зі спеціальностей «Туризм», 
«Харчові технології» та «Облік і оподаткування»; 

- поширювати географію баз практики за кордоном та збільшувати їх 
кількість з метою вивчення зарубіжного досвіду та організованого входження 
до європейського простору; 

- продовжити практику укладання договорів з загальноосвітніми 
навчальними закладами (школами, ліцеями, гімназіями), ПТУ для розширення 
меж профорієнтаційної роботи та залучення абітурієнтів для вступу до 
коледжу; 

- продовжувати дослідження ринку праці та ринку освітніх послуг для 
визначення перспектив спеціальностей, за якими коледж готує фахівців. За 
результатами роботи визначитись щодо подальшого ліцензування 
спеціальностей за освітнім рівнем «бакалавр» та освітньо-професійним 
ступенем «фаховий молодший бакалавр»; 

- збереження ступеневої освіти (молодший спеціаліст, фаховий 
молодший бакалавр → бакалавр) з усіх ліцензованих в коледжі спеціальностей, 
як один із найбільш ефективних освітніх механізмів підготовки практично 
орієнтованих фахівців для економіки країни; 

- удосконалювати технології організації освітнього процесу, нарощувати 
їх інноваційний потенціал. Для організації самостійної роботи студентів денної 
та заочної форм, впроваджувати елементи дистанційного навчання 

продовжуючи використання системи «Moodle» в освітньому процесі; 
- з метою подальшого розвитку творчості та педагогічної майстерності 

викладачів коледжу продовжити у 2020 році проведення конкурсу «Педагогічні 
інновації»; 

- завершити роботу з формування комплексів методичного забезпечення 
дисциплін в електронному вигляді та розмістити їх на сайті коледжу; 
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- продовжити роботу наукового товариства коледжу з урахуванням 
можливостей набору у 2020 році на бакалаврські програми; 

- постійно удосконалювати підходи до виховної роботи з акцентом на 
формування у студентів патріотичних почуттів, високих моральних та 
духовних якостей, активніше залучати до її проведення органи студентського 
самоврядування; 

- удосконалювати матеріально-технічну базу шляхом поступової 
реконструкції та переобладнання кабінетів і лабораторій, придбання сучасного 
обладнання, програмного забезпечення комп’ютерних лабораторій з 
орієнтацією на спеціалізовані пакети прикладних програм та їх навчальні 
версії; 

- продовжити роботу зі створення в бібліотеці бази електронних 
підручників та навчальних посібників; 

- забезпечити виконання бюджету коледжу, планове, зважене управління 
його витратною частиною, здійснюючи пошук шляхів економії державних 
коштів та збільшення надходжень до спеціального фонду; 

- перетворення коледжу в найближчі роки в заклад освіти з підготовки 
практико орієнтованих фахівців від робітничих професій до управлінських 
кадрів для економіки держави зі збереженням профілю фахівців, підготовку 
яких здійснює коледж; 

- продовжувати співробітництво коледжу з іншими освітніми закладами 
для забезпечення подальшого безперервного навчання випускників; 

- продовжити співробітництво коледжу з спорідненими закордонними 
освітніми закладами з метою інтеграції студентів коледжу в європейський 
освітній процес.  
 

Директор                                                                                          

-  

А. МАТВІЄНКО 


	1. Загальна характеристика коледжу
	2. Формування контингенту
	3. Організація та контроль освітнього процесу
	4. Кадровий склад педагогічних працівників
	5. Фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-господарське забезпечення
	6. Результати діяльності закладу вищої освіти
	7. Перспективи і напрямки розвитку коледжу

