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Проведення навчально-виховного процесу щодо підготовки 

фахівців на рівні державних стандартів якості освіти 
 

Підготовку молодших спеціалістів в 2017 році коледж здійснював у 

відповідності з навчальними програмами і планами, затвердженими у 

встановленому порядку. 

Матеріально-технічна база та кадрове забезпечення навчального процесу 

відповідають встановленим нормам. 

Діяльність коледжу забезпечували 131 працівник, з них: 

 викладачів – 69; 

 кандидат педагогічних наук     1; 

 спеціалістів вищої категорії – 35;  

 спеціалістів І категорії    12; 

 спеціалістів ІІ категорії – 12; 

 спеціалістів     5; 

 викладачів-методистів    14; 

 відмінників освіти України    10; 

 нагороджених нагрудним знаком «А.С. Макаренко»    7; 

 нагороджених нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»    1. 

Навчальний заклад на 100% забезпечений галузевими компонентами 

державного стандарту вищої освіти України, а навчальний процес здійснювався 

згідно із затвердженими ОПП, ОКХ, навчальними планами, вимогами 

нормативних і навчально-методичних документів. Усі дисципліни навчальних 

планів, навчальна, технологічна та професійна види практики, курсові роботи 

були повністю забезпечені типовими та робочими програмами, іншими 

необхідними методичними документами. 

Освітня діяльність здійснювалась згідно із Законом України «Про вищу 

освіту». Якісна підготовка фахівців забезпечувалась завдяки застосуванню 

інноваційних форм, методів та технологій навчання. 

В 2017 році був також здійснений прийом на такі нові спеціальності                      

(у відповідності з переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року): 

«Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», 
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«Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Станом на 01.10. 2017 в коледжі навчалось 809 студентів, з них 489-

державне замовлення, 320- на контрактній формі навчання. 

Таблиця 1. 

Чисельність студентів коледжу за 2014-2017 рр. 

 

 

Навчально-методична робота коледжу базується на організації 

діяльності методичного кабінету, функціонуванні навчально-методичної ради, 

роботи предметних комісій, творчих груп, проведенні теоретичних та 

практичних  занять у школі «Викладач-початківець», впровадженні та 
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організації наставництва для молодих викладачів та викладачів, що цього 

потребують. Ефективність роботи навчально-методичних підрозділів 

ґрунтується на впровадженні передових педагогічних ідей, інноваційних 

технологій, інформаційно-комунікативних засобів навчання, пілотних проектів 

тощо. У результаті діяльності вищеназваних підрозділів істотно зростає якість 

проведення занять, зацікавленість студентів у навчанні, змістовність та 

науковість навчально-методичних матеріалів. 

Загальна навчально-методична проблема коледжу: 

«Формування професійно-ділових якостей студентів у процесі навчання в 

умовах ринкової економіки». 

Методична тема коледжу на поточний навчальний рік:«Формування 

ключових компетентностей як засобу посилення мотивації до навчання через 

використання інноваційних технологій». 

1. У закладі проведено ряд відкритих та показових навчальних 

занять: 
 Колодич Ю.М. Географія. «Економіко-географічна характеристика 

Японії»; 

 Козлинець Л.І. Аналітична хімія. «Кількісний аналіз. Методика 

кількісного аналізу»; 

 Сухецька А.С. Технологія виробництва кулінарної продукції. 

«Приготування великошматкових, порційних, дрібношматкових, 

напівфабрикатів із свинини, яловичини, баранини та телятини»; 

 Мартинюк С.Ф. Навчальна практика. «Фінансова звітність. Порядок та 

техніка складання балансу підприємства»; 

 Камінська С.М. Інформаційні системи і технології в обліку. 

«Автоматизація обліку операцій з банківськими рахунками в програмі 

ІС:Бухгалтерія»; 

 Артемюк В.П., Антоневич Ю.А. показове інтегроване заняття з історії 

України та інформатики «Західноукраїнські землі в складі Польщі, 

Чехословаччини та Румунії  у 20-30 роках ХХ століття. Введення даних і 
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форматування таблиць у середовищі табличного процесора. Створення діаграм 

за допомогою Майстра діаграм»; 

 Ковальчук С.К., Фінанси підприємств. «Визначення залишку коштів на 

поточному  рахунку підприємства-розв'язування задач»; 

 Столярець О.К. Основи менеджменту. «Основні функції менеджменту»; 

 Білецький В.В. Фізика. «Розвиток електроенергетики в Україні. Проблеми 

пошуку й використання нових екологічно чистих джерел енергії»; 

 Федорчук Р.Ю. Хімія. «Оксигеновмісні органічні сполуки: спирти, 

альдегіди, карбонові кислоти, естери, жири, вуглеводи»; 

 Заваліна О.М. Біохімія. «Хімія вуглеводів. Характеристика. 

Елементарний склад функції вуглеводів в організмі. Вміст вуглеводів у 

продуктах харчування»; 

 Шпортько Л.В. Інформатика. «Використання  статистичних та логічних  

функцій». 

2. Упродовж року продовжувалась робота для залучення 

викладачів коледжу до наукової та методичної роботи: 
Циклова комісія туризмознавчих дисциплін (голова ц-к Колодич Ю.М.); 

1. Географія «Економіко-географічна характеристика Японії».(Колодич Ю.М.) 

2. Географія туризму «Найпривабливіші курорти світу» (Колодич Ю.М.). 

3. Технологія та організація туристичної діяльності «Найкращі пляжі 

світу».(Безрукова А. Л.) 

4. Екскурсійне обслуговування «Ексклюзивні ресторани світу». (Безрукова 

А.Л.). 

5. Рекреаційна географія «Історико-культурні та природні  ресурси України» 

(Колодич Ю.М.). 

6. Стаття «Розвиток туристичної сфери України в контексті Євроінтеграції». 

Матеріали всеукраїнської  науково-практичної конференції (Колодич Ю.М). 

Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін (голова ц-к Самсон Л.С.) 

Дисципліни: «Фінансовий облік» та «Економічний аналіз»: «Комплексна 

курсова робота. Методичні поради до виконання комплексної курсової 

роботи»(Мартинюк С.Ф.); 
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1.  Бухгалтерський облік: «Відображення господарських операцій на рахунках  

бухгалтерського обліку. Складання балансу» (Камінська С.М.); 

2. Методичні рекомендації з проведення переддипломної практики для 

студентів спеціальності «Фінанси та кредит» (Жадан В.В.); 

3. Конспект лекцій «Касові  операції» (Кадубець Д.З.); 

4. «Облік і звітність у бюджетних установах» «Облік результатів виконання 

кошторису» (Мартинюк С.Ф.); 

5. Тестові завдання з предмету «Соціальне страхування» (Самсон Л.С.); 

6. Конспект лекцій з предмету «Соціальне страхування» (Самсон Л.С.). 

Циклова комісія підприємництва та торгівлі (голова ц-к Столярець О.К.); 

1. Товарознавство продовольчих товарів «Розпізнавання асортименту й 

оцінка якості фруктово-ягідних кондитерських виробів» (Скора О.М.); 

2. Економіка торгівлі «Аналіз товарних запасів і надходження товарів» 

(Столярець O.K.); 

3. Торговельна реклама «Види та засоби торговельної реклами» )Музика Н.І.); 

4. Навчальна практика «Актуальне у РТМ - впровадження і використання 

сучасного розрахункового комплексу для оснащення робочого місця касира 

та касира-контролера, електронне забезпечення даного процесу» (Калінчук Р.П., 

Ткачук В.П.); 

5. Методичні вказівки, вимоги та рекомендації щодо написання звітної 

документації з технологічної практики для студентів спеціальності 5.03051001 

«Товарознавство та комерційна діяльність» (викладачі циклу); 

6. Основ менеджменту «Основні функції менеджменту» (Столярець О.К.); 

7. Товарознавства непродовольчих товарів «Класифікація та характеристика 

асортименту металевих побутових товарів» (Музика Н.І.); 

8. Організації і технології торговельних процесів «Контроль за діяльністю 

торговельних підприємств» (Скора О.М.); 

9. Навчальної практики „Торгово-технологічний процес у роздрібному магазині‖ 

(Калінчук Р.П., Ткачук В.П.); 
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10. Методичні вказівки, вимоги та рекомендації щодо написання звітної 

документації з професійної практики для студентів спеціальності 5.03051001 

«Товарознавство та комерційна діяльність» (викладачі циклу). 

Циклова комісія природничих та фізико-математичних дисциплін 

(голова ц-к Білецький В.В.); 

1. Перший урок для студентів нового набору. «Щоб у серці жила Батьківщина: 

25 років незалежності України» (Білецький В.В., Заваліна О.М.); 

2. Фізика. Методичні рекомендації для позааудиторної роботи студентів під час 

вивчення курсу фізики. (Заваліна О.М.); 

3. Аналітична хімія. Навчальний посібник з аналітичної хімії. (Козлинець Л.І.) 

4.Збірник задач з фізики «Україна у цікавих фактах» (Білецький В.В.); 

5. Методична розробка на тему: «Становлення еволюційних поглядів»                    

(Багнюк А.В.); 

6. Засоби індивідуального захисту населення (Брежицький А.В.); 

7. Методична розробка уроку з біохімії по темі: «Хімія вуглеводів. 

Характеристика. Елементарний склад функції вуглеводів в організмі. Вміст 

вуглеводів у продуктах харчування» (Заваліна О.М.); 

8. Методична розробка уроку з хімії по темі: «Оксигеновмісні органічні 

сполуки: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, естери, жири, вуглеводи» 

(Федорчук Р.Ю.); 

9. Методична розробка. Природні джерела органічних речовин (Козлинець Л.І.) 

10. Тригонометричні рівняння та нерівності (Корнійчук П.І.); 

11.Посібник з геометрії (Єфімчук С.О.); 

12. Навчально-методичний посібник з технічного креслення (Криволисова К.А.) 

13.Харчування спортсменів та гігієнічні вимоги до спортивних споруд                  

(Петрук К.В.); 

14.Методична розробка. Спортивні ігри. Волейбол. (Конончук І.М.); 

15.Брейн-ринг з фізики (Криволисова К.В.). 

Циклова комісія готельно-ресторанних та технологічних дисциплін 

(голова ц-к Павлусь Г.В.): 
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1. Методична розробка на тему «Санітарні вимоги до використання яєць в 

закладах ресторанного господарства». (Радчук О.В.); 

2. Методична розробка лабораторного заняття з предмету «Технологія 

виробництва кулінарної продукції» на тему «Приготування, оформлення та 

подача заправних перших страв. Вимоги до якості».(Сухецька А.С.); 

3. Методична розробка заняття на тему «Процеси перемішування і збивання». 

(Вознюк О.А.); 

4. Збірка рецептів сучасних салатів і закусок, приготовлених студентами III -

курсу до 50 – річчя Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж 

економіки та бізнесу». (Гусевик Г.М.); 

5. Збірка рецептів сучасних салатів і закусок, приготовлених студентами III -

курсу до 50 - річчя Рівненського коледжу економіки та бізнесу (Зиль Н.Ф.). 

6. Методична розробка заняття на тему «Якість ресторанної продукції - як 

об'єкт управління». (Артемюк О.А.); 

7. Методична розробка заняття на тему «Приготування дріжджового тіста та 

виробів з нього» (Гусевик Г.М.); 

8. Збірник кросвордів з курсу «Організація виробництва в закладах ресторанного  

господарства» для студентів спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової 

продукції» (Павлусь Г.В.); 

9. Методична розробка заняття з дисципліни «Українська кухня» на тему 

«Смачна кухня - це не лише кулінарна насолода, а й чудова нагода поглянути на 

Україну під новим кутом» (В'юн  М.І.). 

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

(голова ц-к Артемюк В.П.): 

1. Випуск посібника «Тематичні контрольні роботи з української мови для 

студентів І-ІІ курсів ВНЗЗ І-ІІ р.а.» (Вербило Т.В.); 

2. Методична розробка «Явище празької поетичної школи»                           

(Мельниченко С.А.); 

3.  Методична розробка «Загальна характеристика сучасного літературного 

процесу. Співіснування різних стилів, напрямків, течій. Творчість Р.Баха, 

П.Коельйо, Є.Кальвіно, Х.Муракамі» (Мокрій О.М.); 
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4. Методична розробка «Розвиток всебічно розвиненої особистості за 

Г.С.Сковородою» (Печенюк С.М.); 

5. Методична розробка «Суспільно-політичне життя країни. «Перебудова та 

розпад СРСР» (Гаврилюк А.О.); 

6. Методична розробка «Віртуальний музей та його місце в процесі викладання 

історії України»» (Артемюк В.П.); 

7. Методична розробка «Використання мультимедійних презентацій  на 

заняттях з історії: переваги та проблеми. З досвіду роботи викладача» 

(Артемюк В.П.); 

8. Методичні рекомендації  до семінарських  занять з курсу «Історія України». 

9. Методичні рекомендації для позааудиторної самостійної роботи з 

дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності «Виробництво  

харчової  продукції» (Гонтар В.Є.); 

10. Методичні рекомендації для позааудиторної самостійної роботи з 

дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності «Фінанси та кредит» 

(Челяда Н.В.); 

11. Методична розробка «Міжособистісні стосунки в групі. Феномен 

групового тиску. Сумісність та згуртованість» (Козлинець О.Ю.). 

З 2017 року продовжується підготовка та проведення проекту з 

провідними викладачами університетів дозволила студентам 

познайомитись з основними вимогами та методикою викладання фахових 

дисциплін в університетах, що вплинуло на їх рішення  продовжувати 

подальше фахове навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. У рамках 

співпраці, творчою групою викладачів РКЕБ у складі Гусевика С.О., 

Антоневича Ю.А., Артемюка В.П., Комончук О.І., Самсон Л.С. взяли  

участь у проведенні наступних заходів:  

1. 28 лютого 2017р. обласний семінар на тему: «Методологія пошуку 

роботи. Створення ефективного резюме». 

2. 27 квітня 2017р. підготовка та участь студентів у VІ Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів та студентів 
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―Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті 

євроінтеграції‖. 

3. 27 квітня 2017р. ІV міжвузівська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми обліку, оподаткування, математичного моделювання та 

автоматизації фінансово-господарських процесів». 

4. 24 травня 2017р. підготовка та активна участь в науково-практичному 

семінарі «Психологічні аспекти формування фахівця у сфері управління».  

5. 25-26 травня 2017р., м. Київ, участь у пленарному засіданні міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фізико-математичної 

освіти і науки» присвяченій 98-річчю від дня народження доктора технічних 

наук, професора Дущенка В.П.  

6. Наукова стаття «Інтегроване заняття як ефективний засіб формування 

професійних компетентностей студентів ВНЗ в процесі викладання 

фундаментальних дисциплін на прикладі підготовки фахівців економічного 

профілю». 

7.  Методична доповідь «Віртуальний музей та його місце в процесі 

викладання історії України». 

8. Показове інтегроване заняття «Західноукраїнські землі в складі Польщі, 

Чехословаччини та Румунії у 20-30 роках ХХ століття. Введення даних і 

форматування таблиць у середовищі табличного процесора. Створення діаграм 

за допомогою Майстра діаграм». 

У коледжі продовжує функціонування школа педагогічного зростання 

«Викладач-початківець». До роботи залучалися, як і минулого навчального 

року, викладачі, які можуть поділитися своїм досвідом. Упродовж року 

відповідно до плану проведено заняття з таких питань: 

1. Тема, мета, форми і методи роботи, нові підходи до планування. 

Індивідуальна робота на основі діагностики та контролю (Погодіна Н.В.). 

2. Організація та реалізація особистісного навчання студентів 

(Погодіна Н.В.). 

3. Диференційований підхід до застосування форм та методів контролю 

знань студентів (Погодіна Н.В.). 
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4. Ведення навчальної документації, запис академічного журналу, 

екзаменаційних відомостей тощо (Погодіна Н.В.). 

5. Процедура та методика проведення заліково-екзаменаційної сесії 

(Гусевик С.О.). 

6. Методика та аналіз проведення відкритого заняття з географії           

(Колодич Ю.М.) 

7. «Головне – бути, а не мати, тому, що щира досконалість людини не в 

тім,що вона має, в тім, якою вона є», - Григорій Сковорода. Григорій Сковорода 

– український філософ, педагог, поет, непересічна особистість. Сутність 

ціннісно-мотиваційного компоненту педагогічної компетентності викладача 

коледжу (Погодіна Н.В., Печенюк С.М.). 

8. Позитив та недоліки застосування інформаційних технологій у процесі 

вивчення історії (Артемюк В.П.) 

9. Практичне навчання як основа фахової компетентності майбутніх 

спеціалістів (Комончук О.І.) 

10. Конкурс «Майстер-шеф» для молодих викладачів (Сухецька А.С., 

Радчук О.В.) 

Однією із важливих ланок методичної роботи є атестація педагогічних 

працівників. Упродовж року викладачі, які атестуються, проводили відкриті 

заняття, засідання гуртків, працювали над оформленням методичних 

доробок та методичного забезпечення в цілому, готувалися до презентації 

педагогічного досвіду, які представлялися на педагогічній раді. У 

навчальному році підвищили свій фаховий рівень шляхом атестації 17 

педагогічних працівників. 

Упродовж року підвищили свою педагогічну та фахову майстерність 

шляхом стажування та проходження курсів підвищення кваліфікації 33 

викладачі. 

У коледжі функціонує методична рада. Основні питання, винесені для 

обговорення на засідання методичної ради у 2017 році: 

 Практичне навчання, форми і методи впровадження у навчальний 

процес коледжу; 
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 Атестація педагогічних працівників та підвищення фахового рівня 

шляхом стажування та підвищення курсів кваліфікації; 

 Організація роботи відповідного заочного відділення. Розгляд 

документації; 

 Психолого-педагогічний семінар «Самоосвіта - одна з форм 

самостійної індивідуальної роботи з набуття знань із урахуванням особистих 

інтересів та об‘єктивних потреб ВНЗ. Форми і методи адміністрації ДВНЗ 

«Рівненський коледж економіки та бізнесу» щодо керівництва самоосвіти 

педагогів»; 

 Підвищення фахової майстерності викладачів шляхом вільного 

вибору форм, методів та закладів навчання; 

 Про підготовку студентів до участі в коледжівських, обласних та 

Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах; 

 Доповнення до Правил призначення стипендіального забезпечення 

студентів; 

 Аналіз виконання графіка  навчального процесу та подача 

рекомендацій щодо специфіки розподілу педагогічного навантаження на 2017-

2018 н. р.; ознайомлення із новими робочими планами та обсягом навчальних  

годин; 

 Звіт про результати 5-річної  роботи педагогічного колективу над 

проблемною темою «Впровадження новітніх інформаційних технологій у 

навчально-виховний процес із метою підвищення ефективності та якості 

викладання в коледжі». 

У закладі було проведено педагогічні читання на тему «Педагогіка 

вищої школи як соціогуманітарна наука», під час яких розглянуто загальні 

засади педагогіки вищої школи; розкрито сутність системи вищої школи як 

чинника сталого суспільного розвитку в Україні; ознайомлено з новими 

підходами в організації економічного стимулювання праці освітян; 

закцентовано увагу на постійному здійсненні інвестицій у «людський 

капітал» 

Результативність участі студентів у коледжівських, обласних та 
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Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах.  

 Відзнака на ІХ конкурсі «Декламація польської поезії та прози в Україні». 

Студентка групи ТО-11 Львова Анна м. Люблін, Польща; 

 Студентка групи ТО-11 Дежнюк Софія представляла коледж на фестивалі 

англійської пісні; 

 Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика. Обласний етап. 

Студентка група ТК-41 Садовчук Олени (V місце); 

 Літературний конкурс «Перло многоцінне». Калашнікова Дарина гр.ФК-31 (І 

місце – номінація поезія), Очеретович Назарій, група ТУР-1 (ІІІ місце – 

номінація проза); 

 Міжнародний конкурс з української літератури ім. Т.Г. Шевченка. Обласний 

етап. Студентка групи ГРС-1 Кравчук Дарина (ІІІ місце). 

Отже, головна мета науково-методичної роботи - надання реальної дієвої 

допомоги педагогу в розвитку професійної майстерності та активізації його 

творчого потенціалу. 

Відповідно до сучасних вимог фахівець повинен володіти уміннями, 

прийомами і методами впровадження передової технології, забезпечувати 

оптимальний режим роботи технологічного устаткування, постійно 

поглиблювати свої знання з економіки, маркетингу, права, уміти налагоджувати 

юридичні відносини з керівниками підприємств, банків, з податковими 

органами: бути готовим очолити господарство або його підрозділи, займатися 

підприємницькою діяльністю; володіти кількома робітничими професіями і при 

потребі підтвердити свої вміння на ділі. Тому підготовка молодшого 

спеціаліста в Рівненському державному коледжі економіки та бізнесу 

відбувається у нерозривній єдності виробничого і навчального процесів і 

втілюється в різних видах практик, які становлять вагому частину  всього 

змісту навчання. 

Протягом 2017 року  навчальна практика студентів коледжу проходила 

на базі підприємств міста, які мають відповідну матеріально-технічну базу та 

відповідають профілю підготовки: ТзОВ «Сільпо- Фуд», ТОВ «ЕКО»,ТзОВ                
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«СТД ГРУП Рівне»; у формі уроків- екскурсій: ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС, 

Головне управління державної казначейської служби у Рівненській області, 

міський Пенсійний фонд, Управління економіки міста, ресторан «Меланж»,  

ПП «Парті» а також в навчальних аудиторіях коледжу. Студенти спеціальності 

«Харчові технології» з 2018р. проходитимуть навчальну практику на ТОВ 

«Експансія» (ТОВ «Фоззі») з яким підписана угода. 

 Виробнича та переддипломна практика студентів спеціальності 

«Виробництво харчової продукції» проводилась в закладах громадського 

харчування, з якими були укладені договори з практичної підготовки:                      

ГРК «Підкова», «Софія», «4*4», ТзОВ «Мир», ТзОВ «Рівнехарчопак», 

ресторани: «Скольмо», «Віденський», «Дріада» «Спорт», «Меланж», «Саторі», 

«Марлен», «Колиба», «Манхетен», «Wentotto», « Виноград», «Мелроуз», 

«Іоланта» та інші. 

Переддипломна та технологічна практика студентів спеціальності 

«Туристичне обслуговування » проходила в туристичних агенціях м. Рівного та 

Рівненської області: ТА «Турсервіс», «Coraltravel», ТзОВ ТА «JoinUP»,                

«Світ – тур», «Престиж тур»,  «Тайстра подорожей», «Релакс», «Галактик-Тур», 

ТОВ «Бюро подорожей», «Туризм УА» та інші. 

Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік», «Фінанси та кредит» 

направлялись для проходження переддипломної та виробничої практик, 

передусім, в державні установи й організації, з якими укладаються                   

договори з практичної підготовки студентів: КП «Рівнетранспорт», ТзОВ                                  

«ДП Рівнетрансекспедиція», ПАТ«Родина», ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», 

ТОВ «Медовий край», ПП «Віліс», селищні ради Рівненської обл., Управління 

пенсійного фонду України, Департамент соціального захисту населення РОДА, 

Управління праці та соціального захисту, ТзОВ «Хлібодар», ТОВ 

«Рівнетеплоенерго», РОСД радіаційного захисту населення, банківські 

установи: АТ «Ощадбанк, АТ «Укрексімбанк», АБ «Укрексімбанк»,                           

АБ «Укргазбанк».  

Базами професійної практики для студентів спеціальності «Товарознавство 

та комерційна діяльність» є сучасні торговельні підприємства з широким 
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асортиментом товарів, новим обладнанням та різними формами продажу 

товарів, на яких створені усі умови правил охорони праці, виробничої санітарії 

та гігієни, які дають змогу студентам відпрацювати елементи торгово-

технологічного процесу і навчальну програму: ТзОВ «Наш маркет -Р», ТОВ 

«Мілом -ЛТД», ТОВ Тімбер Трейд Груп, Рівненська торгово –промислова 

палата, ДП «Рівнестандартметрологія» та інші. 

З метою удосконалення виробничих навичок і вмінь студентів на протязі 

2017року були організовані та проведені зустрічі з роботодавцями:                        

ТзОВ «Сокар Петролеум», ТОВ «Сільпо -Фуд» . Студенти трьох груп  ВХП -25, 

ВХП -23, ТО -13 у кількості  9 чоловік у період літніх канікул  працювали в 

готельних комплексах Болгарії . 

Всі студенти та керівники забезпечувались програмою практики, зразками 

обліково-звітної документації, програмою самостійної роботи та іншою 

навчально-методичною документацією та планувальною документацією. 

Робота кабінетів і лабораторій проводилась відповідно до планів і виконана у 

повному обсязі: оформлені паспорти кабінетів, заповнені журнали з техніки 

безпеки. 

Правильна організація практичної підготовки та засвоєння студентами 

достатнього обсягу знань, визначених програмами навчальних дисциплін, в 

подальшому сприятимуть легкому включенню молодших спеціалістів у 

виробничу діяльність. 

Виховна робота. На належному рівні проводилась у коледжі виховна 

робота. На протязі року були проведенні такі заходи: 

Виховна робота ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу" 

представлена на сайті нашого навчального закладу http://www.rkeb.rv.ua 

Лютий 

09 лютого 2017 року студенти відвідали Рівненський академічний 

український музично-драматичний театр та подивились виставу «Калігула». 

10 лютого 2017 року студенти та викладачі РКЕБ відвідали вечір 

авторських пісень талановитої Христини Панасюк під назвою "Сили добра". 

http://www.rkeb.rv.ua/
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 16 лютого 2017 року студенти стали учасниками виховної години 

«Людина, яка була театром: Лесю Курбасу – 130», що відбулась на базі 

Рівненської обласної бібліотеки. 

20 лютого 2017 року, у річницю Революції Гідності подій, у читальному 

залі бібліотеки оформлено книжкову виставку «День, що змінив Україну». 

21 лютого 2017 року,з нагоди святкування Міжнародного дня рідної мови, 

у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці була проведена 

літературна музична композиція «Мова – правдивий свідок історії»  

24 лютого 2017 року студенти РКЕБ переглянули документальний фільм, 

що розкриває історію не лише Революції Гідності, а й окупації Кримського 

півострову «Переломний момент: Війна за демократію в Україні» -  

 

Березень 

2 березня 201 7року на зустріч із студентами було запрошено лікаря 

дерматовенеролога Дривецьку Людмилу Іванівну із відділення «Клініка, 

дружня до молоді» Рівненської обласної дитячої лікарні. 

2 березня 2017року відвідали Рівненську обласну філармонію, Зал 

камерної та органної музики. 

7 березня в переддень Міжнародного жіночого дня відбувся святковий  

концерт. 

09 березня 2017 року в День народження Тараса Шевченка у читальному 

залі бібліотеки була оформлена книжкова виставка «Кобзарю рідний, з нами 

завжди ти»; 21 березня 2017 року до Всесвітнього дня поезії в читальному залі 

бібліотеки оформлено книжкову виставку «Поезія єднає серця». 

23 березня 2017року в читальному залі бібліотеки коледжу проведено 

виховний захід на тему «Безпека щоденного життя».  

Квітень 

05 квітня 2017року викладачі відвідали виставу «№13 або 

олінклюзів» Київського театру за участю таких артистів, як В. Горянський, 

О. Вертинський, С. Соломко, Л. Ребрик, Л. Руснак. 
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26 квітня 2017 року  відвідали Рівненську обласну філармонію, Зал 

камерної та органної музики. 

26 квітня 2017 року у коледжі відбулась виховна година на тему 

«Чорнобиль…як це було…». В читальній залі бібліотеки організована 

книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедії «Ймення зорі – Чорнобиль».  

27 квітня 2017 року студентами групи РО-1 був проведений вечір-реквієм 

«Гірчить Чорнобиль крізь роки», присвячений 31-ій річниці Чорнобильської 

трагедії. 

 27 квітня 2017 року в читальному залі бібліотеки коледжу було 

проведено виховну годину на тему «Сучасна молодіжна мода і здоров‘я». 

30 квітня 2017р. у місті Харків діяла «Третя національна (не)конференція 

для педагогів EdCampUkraine 2017» учасником якої став один з викладачів 

коледжу. 

Травень 

03 травня 2017 року студенти ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та 

бізнесу" вибороли ІІІ місце в змаганням з волейболу серед дівчат у залік 

Спартакіади ВНЗ Рівненської області 2016-2017рр. 

04 травня 2017р. студенти ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та 

бізнесу" вибороли ІІ місце в першості міста серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації в 

чемпіонаті м. Рівного з волейболу 2017р. серед жіночих команд; пройшов 

тренінг «Ризикована поведінка молоді в читальному залі РКЕБ. 

05 травня 2017року до Дня пам‘яті та примирення була оформлена 

книжкова виставка в читальному залі бібліотеки коледжу. 

6-17 травня 2017 року у навчальному закладі, на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015р. №1045 "Про затвердження 

порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України»,було проведено оцінювання фізичної підготовленості студентської 

молоді.  

18 Травня 2017 року, на виконання плану заходів щодо вшанування Дня 

пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України, в читальному залі оформлено книжкову виставку «18 травня 
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1944 року - трагічна дата в історії кримськотатарського народу. Боротьба за 

повернення на Батьківщину». 

18 травня 2017р. у бібліотеці коледжу оформлено тематичну книжкову 

виставку - композицію «18 травня - День українського національного вбрання 

„День вишиванки». На фоні вишиванок представлені книги  з даної теми. 

19 травня 2017 року викладачі та студенти відвідали 

Рівненську обласну філармонію, Зал камерної та органної музики, а також 

проведено Майстер-клас із писанкарства у музейній етнографічній кімнаті 

коледжу. 

Червень 

08 червня 2017 року було організовано «Майстер-клас із декоративно-

прикладного мистецтва» у музейній етнографічній кімнаті коледжу. 

22 червня 2017 року проведено виховну годину до Дня скорботи і 

вшанування пам'яті жертв війни в Україні; 26 червня 2017р. до Дня 

Конституції України. 

 

Вересень 

01 вересня 2017 року відбулась святкова лінійка, перший урок в актовій 

залі «ПОВАЖАЮ ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ – БУДУЮ СУЧАСНУ 

УКРАЇНУ». 

14 вересня 2017року відвідали Рівненську обласну філармонію, Зал 

камерної та органної музики. 

28 вересня 2017 року проведено щорічний конкурс «Алло, ми шукаємо 

таланти!». 

28 вересня 2017 року святковий концерт до Дня учителя 

Жовтень 

05 жовтня 2017 року стали учасниками літературно-мистецького                 

дійства «Свято із запахом Чорнобривців», що відбулося на базі 

Рівненської обласної бібліотеки. 
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08-10 жовтня 2017 року студенти коледжу здійснили подорож за 

маршрутом « Рівне – Мукачево – Іза – Солотвино – Ділове – Буковель – Яремче 

– Коломия – Рівне». 

09 жовтня 2017 року студенти та викладачі коледжу відвідали концерт 

українського співака Melovin (Костянтин Бочаров) у МПК ―Текстильник‖. 

10 жовтня 2017 року в приміщенні Рівненського українського музично-

драматичного театру відбулася вистава «Маруся Чурай».  

18 жовтня 2017 року студенти відвідали Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 

стали учасниками урочистостей, присвячених Дню працівника харчової 

промисловості.  

 26 жовтня 2017 року, до Дня вшанування подвигу вояків УПА, у коледжі 

були проведені такі заходи: лекція на тему «Історія створення УПА. Її герої», 

літературно-публіцистична виставка в бібліотеці РКЕБ присвячена героям 

УПА, екскурсія містом «Рівненське Полісся – славетний край», виховні години 

на тему: «Історія УПА: правда і міфи», а також студенти відвідали виставку у 

Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці на тему «УПА. Її герої». 

27 жовтня 2017 року викладачі технологічних дисциплін Сухецька А.С. та 

Радчук О.В. стали учасниками  West Rest Forum 2017 на тему «Ресторанний 

бізнес: від глобальних проблем до регіональних рішень», який відбувся у                 

м. Луцьк. 

31 жовтня 2017 року  студенти та викладачі РКЕБ отримали позитивні 

емоції та гарний настрій, відвідавши перший Рівненський гумористичний 

проект "Смайл шоу", що відбувся в Міському палаці культури. 

Листопад 

01 листопада 2017року студенти та викладачі РКЕБ переглянули комедію-

клаустрофобію «Двоє в ліфті». Вистава відбулася у рамках Міжнародного 

фестивалю аматорських колективів «ЛіхтArt». 

09 листопада 2017 року відбувся конгрес шеф-кухарів FONTEGRO EXPO 

2017 з теми «Майстер-класи від ведучих шефів України», у Києві, учасниками 

якого стали викладачі технологічних дисциплін Сухецька А.С. та Радчук О.В. 
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 21 листопада 2017року студенти та викладачі РКЕБ відвідали виставу-

оперету «Гуцулка Ксеня», що була представлена Національним театром 

ім. М. Заньковецької. 

22 листопада 2017 року у групах коледжу проведено виховні години до 

Дня Гідності та Свободи.  

23 листопада 2017року студенти РКЕБ разом з своїми класними 

керівниками відвідали концертну програму «Хіти, що запалюють», що 

відбулися у Рівненській обласній філармонії та отримали величезне 

задоволення від дійства. 

23 листопада 2017 року студенти та викладачі ДВНЗ «Рівненський 

коледж економіки та бізнесу» переглянули виставу «Калігула». 

27 листопада 2017 року проведені виховні години до Дня пам‘яті жертв 

голодомору.  

30 листопада 2017 року в ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та 

бізнесу» була проведена виховна година на тему «Голодомор 1932-1933 років - 

геноцид українського народу». 

Грудень 

01 грудня 2017року в МПК «Текстильник» відбувся святковий концерт 

присвячений церемонії вручення премії «Гордість Рівного 2017». 

05 грудня 2017року до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом студенти 

стали учасниками виховної години, що відбулась в стінах Рівненської обласної 

бібліотеки. 

06 грудня 2017року у залі камерної та органної музики відбувся концерт 

«Бандури срібний передзвін у піснях А. Пастушенка» на якому були присутні 

студенти та викладачі РКЕБ також у актовій залі коледжу відбулась виховна 

година, присвячена Дню збройних сил України. 

08 грудня 2017року студенти стали учасниками Марафону написання 

листів-2017, глобальної щорічної правозахисної кампанії, що проводиться 

напередодні Дня прав людини (10 грудня) у понад 200 країнах світу. Щороку за 

допомогою Марафону звільняють несправедливо засуджених, змінюють 
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репресивні закони та допомагають жертвам порушень прав людини не 

здаватись.  

14 грудня 2017 року у РКЕБ, до Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, були проведені такі заходи: книжкова 

виставка тематичного матеріалу у бібліотеці коледжу, інформхвилинка у всіх 

групах коледжу. 

13 грудня 2017 року студенти та викладачі РКЕБ взяли участь у зйомках 

новорічного концерту «СМАЙЛ ШОУ» під назвою «З ПЕРШИМ СМІХОМ!». 

Захід відбувся у МПК ―Текстильник‖. 

19 грудня 2017 року відбулась святкова імпровізація до Дня Святого 

Миколая. 

21 грудня 2017 року студенти РКЕБ відвідали концертну програму 

«Різдвяні хіти», що відбулися у Рівненській обласній філармонії, а також 

Рівненський академічний український музично-драматичний театр в якому 

переглянули виставу «Сватання на Гончарівці».  

 

Виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов’язань 

Прийом 2017р. 

Спеціальність План Виконання 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
32 32 

Туризм 12 12 

Фінанси, банківська справа та страхування 27 27 

Облік і оподаткування 30 30 

Харчові технології 37 37 

Готельно-ресторанна справа 14 14 

Випуск 2017 р. 

Товарознавство та комерційна діяльність 34 34 

Фінанси і кредит 39 39 
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Бухгалтерський облік 32 31 

Виробництво харчової продукції 40 40 

Туристичне обслуговування 15 16 

 

Усі договірні зобов‗язання коледжу за 2017 рік виконані. 
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Забезпечення стійкого фінансово-економічного становища 
Фінансування з держбюджету навчально-виховного процесу відбулось 

згідно з кошторисом і планом асигнувань. 

У 2017році фінансування склало 10411785,00 грн. що становить 119,8% від 

2016 року. 

Відповідно до державних законодавчих нормативних актів ,на протязі 2017 

року відбулося підвищення мінімальної заробітної плати (згідно Закону України 

«Про державний бюджет на 2017 рік»)  з 1600,00  грн. до 3200,00 грн.  

Педагогічним працівникам коледжу, згідно частини першої ст. 57 Закону 

України  ―Про освіту‖ виплачувалась щорічна допомога на оздоровлення та 

грошова допомога за сумлінну працю. На протязі 2017 року заробітна плата 

виплачувалась своєчасно, на кінець року заборгованість була відсутня. 

Стипендіальний фонд формувався і використовувався згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. ―Питання стипендіального 

забезпечення‖ із змінами Постанови КМ від 05.03.2008 року №165. Кошти на 

виплату стипендії в 2017 році склали 2188800,00 грн. (в 2016 році                  

3060400,00 грн.). 

Згідно нормативних документів в 2017 році відбулася індексація стипендії. 

Сума індексації на 2017 рік склала 50308,00 грн. 

В коледжі навчаються діти-сироти(станом на 31.12.2017 – 11 чол.). 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. 

№165 ―Деякі питання стипендіального забезпечення‖,Постанови КМ України 

від 8 жовтня 2015 р. №797 «Про внесення зміни до постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165» стипендія сиротам в 2017 році 

склала 2360,00 грн., згідно даної постанови виплачувались кошти на одяг, 

грошова допомога, кошти на придбання літератури. 

Заборгованості  в 2017 році по стипендіальному фонду не було. 

В 2017 році на спеціальний фонд надійшло 4182247,98 грн. з них: 

 оплата за навчання 2047724,00 грн. 

 оплата за проживання в гуртожитку 1687044,08 грн. 
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 орендна плата 101770,90 грн. 

 благодійна допомога 345709,00 грн. 

Кошти були витрачені на заробітну плату, оплату комунальних платежів, 

придбання малоцінних та швидкозношуючих предметів,на поточний ремонт та 

на оплату іншої фінансово-господарської діяльності 

Залишок коштів по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року 

становить 548259,93 грн.  

 

Виконання інших умов контакту та статуту коледжу. 
Умови колективного договору та Статуту коледжу дотримувались. 

Права і законні інтереси осіб з особливими потребами дотримувались 

В коледжі здійснювався захист відомостей, що складають державну, 

службову та комерційну таємницю відповідно до Закону України «Про 

державну таємницю» та «Про інформацію». 

В коледжі дотримувалось чинне законодавство, є посада (1,0ст.) 

юрисконсульта. Проводилась робота щодо удосконалення управління, 

зміцнення договірної та трудової дисципліни. Особлива увага приділялась 

заходам по боротьбі з корупцією. Проводились збори, питання підіймалось на 

засіданнях педагогічної ради. 

Згідно чинної постанови КМУ № 883 від 26.07.2001 п.2 в 2017 році 

капітальні інвестиції не залучались, добудови та реконструкції основних фондів 

не проводились На протязі 2017 року РКЕБ сплачував земельний податок, та 

збір за спеціальне водовикористання. Сума сплати становила 12053,06 грн. 

На протязі 2017 року виконання кошторису доходів і видатків відбувалось 

у відповідності до Постанови Kабінету Міністрів України від 28.02.2002. №228 

―Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ‖  із змінами. 

До бюджету за 2017 рік своєчасно та в повному обсязі сплачувались всі 

платежі, передбаченні чинним законодавством., за спожиті енергоносії і 

комунальні послуги оплата здійснювалась, як за рахунок державних коштів, 
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та коштів спеціального фонду. Заборгованість по оплаті комунальних 

платежів за 2017 рік відсутня. 

За період з 01.01. по 31.12.2017 року були сплачені внески по ЄСВ-

1770186,96 грн.,податок з доходів громадян станом на 01.01.2018 становив 

1450402,96 грн., військовий збір – 122228,27 грн. 

Порядок складання кошторису навчального закладу відбувався згідно 

Постанови КМУ від 28.02.2002 року №228 з відповідними змінами. 

Фінансова та статистична звітність коледжем подавалась своєчасно, 

достовірно та в повному обсязі до органів статистики, держказначейства, в 

податкову інспекцію та Міністерство освіти і науки України. 

Директор коледжу звітувався про результати своєї діяльності на займаній 

посаді на засіданні педагогічної ради. Протокол №03 від 04 січня 2017 року 

 

 

 

 

 

 

Директор РКЕБ,         В. П. Романчук 

кандидат педагогічних наук, 

заслужений працівник освіти України 

 

 

 

 

 

 

 

 


