ЧТЕІ КНТЕУ – 55 років професійності і зростання
У

2021

році

виповнюється

55

років

від

дня

створення

Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Історія
становлення

ЧТЕІ

КНТЕУ

–

це

передусім

історія

розвитку

і

звершень, історія формування особистостей і колективу спочатку як
філії (1966 р.), з 1987 р. – як заочного факультету Київського
торговельно-економічного інституту, з 1994 р. – як заочного
факультету

Київського

державного

торговельно-економічного

університету, а з 1999 р. – як інституту у складі Київського
національного торговельно-економічного університету.
За 55-річний період свого існування інститут пройшов тривалий
шлях розвитку, став одним із провідних економічних закладів вищої
освіти регіону, розвинув і зміцнив власні традиції, набув значного
досвіду у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців.
Нині

це

державний

заклад

вищої

освіти

в

регіоні,

що

спеціалізується на підготовці фахівців для підприємств торгівлі,
готельного і ресторанного бізнесу, туризму, фінансових установ,
банків та забезпечує менеджерами, маркетологами, технологами,
фінансистами,

економістами,

обліковцями,

товарознавцями,

туризмознавцями та іншими високопрофесійними кадрами з вищою
освітою

практично

весь

комплекс

підприємств,

що

надають

різноманітні послуги на Буковині та прилеглих до неї областей.
Якості

підготовки

викладачів,

фахівців

впровадження

у

сприяє

висока

практику

нових

компетентність
інноваційних

технологій та актуального методичного забезпечення, застосування
новітніх форм і методів управління навчальним закладом. З 2018
року у ЧТЕІ КНТЕУ функціонує система управління якістю, що
відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.
Ювілей – це етап підведення підсумків за більш як півстоліття,
спроба осмислення або переосмислення наукової, громадської,
культурної спадщини інституту, його історичного значення і ролі.
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Святкування 55-річчя є чудовою нагодою для згадок про минуле
інституту, розуміння його позиціонування в сьогоденні, а також про
його плани на майбутнє і просування нових ідей.
Сьогодні

зусилля

ЧТЕІ

КНТЕУ

спрямовані

в

основному

на

виконання завдань, які поставлені Президентом України, Урядом та
Міністерством освіти та науки України, наказів та розпоряджень
Київського національного торговельно-економічного університету,
Програми

розвитку

інституту

на

період

до

2025

року,

що

орієнтуються на аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища,
розвиток інноваційного підходу як до процесу навчання, так і
наукових досліджень.
Зберігаючи кращі традиції вітчизняної системи освіти, інститут
динамічно розвивається, підвищує ефективність і якість підготовки
фахівців, удосконалює умови реалізації 12 освітніх програм за
початковим (коротким) циклом – молодшого бакалавра, першим
бакалаврським та другим магістерським освітніми рівнями в межах
9 спеціальностей.
ЧТЕІ КНТЕУ – організаційний центр, що консолідує зусилля всіх
суб'єктів, зацікавлених у вдосконаленні освіти в регіоні.
Унікальність Чернівецького торговельно-економічного інституту
КНТЕУ полягає в його наближеності до торговельних, готельних
підприємств, закладів ресторанного бізнесу, туризму, банків та інших
підприємств сфери послуг, а також залучення керівників і провідних
фахівців

до

навчального

процесу,

можливості

використання

виробничої бази підприємств і організацій регіону для ефективної
цільової

підготовки

перепідготовки

і

молодих

підвищення

фахівців

та

кваліфікації

для

професійної

науково-педагогічних

працівників ЧТЕІ КНТЕУ, широкомасштабного проведення науководослідних робіт, теоретичних та практичних розробок.
В

інституті

особистості

створені

студента,

всі

умови

розкриття

для

його

всебічного

фізичного,

розвитку

творчого

і

наукового потенціалу, виховання громадянина України, здатного
Issue II (82), 2021

9

здійснювати високоякісну професійну діяльність і брати на себе
моральну відповідальність за прийняті рішення. Сучасна, повністю
укомплектована матеріальна база закладу дає можливість доступу
до освіти і студентам з обмеженими можливостями.
ЧТЕІ КНТЕУ швидко реагує на виклики сьогодення – під час
пандемії організовано дистанційне навчання за допомогою сучасних
платформ

та

сервісів,

дистанційного
встановлено

оновлено

навчання
програмне

в

версії

умовах

ПЗ

для

забезпечення

карантинних

забезпечення

обмежень,

BigBlueButton,

яке

призначено для проведення веб-конференцій. Для готовності до
нових викликів у 2021 році закуплено нові сервери та комп’ютери
для проведення практичних та лабораторних занять студентів.
Підготовку

фахівців

освітніх

рівнів

«молодший

бакалавр»,

«бакалавр» та «магістр» здійснюють висококваліфіковані кадри,
89% з яких мають науковий ступінь доктора та кандидата наук і
вчені звання професора та доцента. До навчального процесу
активно залучаються керівники та провідні фахівці торговельних,
туристичних, готельних та ресторанних підприємств, державних
установ і громадських організацій. В інституті діє Центр розвитку
кар'єри, практичної підготовки та працевлаштування студентів і
випускників.
З метою сприяння постійного професійного розвитку науковопедагогічних

кадрів

функціонує

Вища

школа

педагогічної

майстерності.
Результати реальних справ колективу інституту – це випускники,
що визначають перспективи розвитку основних видів економічної
діяльності та соціальної сфери регіону. Їхня адаптація до вимог
ринку праці, здатність до подальшого саморозвитку та професійне
зростання і є, в кінцевому підсумку, підтвердженням нашого
авторитету.
При

інституті

Кафедрами
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створена

інституту

Асоціація

випускників

підтримується

тісний

ЧТЕІ

КНТЕУ.

зв’язок

та
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відслідковується кар’єрний зріст випускників, найуспішніші з яких є
прикладом для сучасних здобувачів вищої освіти. Серед них –
видатні політичні діячі і науковці, керівники органів державної
влади і управління, органів місцевого самоврядування, провідних
організацій і підприємств.
За весь період існування інститутом підготовлено понад 20 тисяч
дипломованих фахівців для різних сфер економіки України.
Одним

з

невід’ємних

елементів

діяльності

Чернівецького

торговельно-економічного інституту КНТЕУ є наукова робота, яка
спрямована на зміцнення єдності навчального і наукового процесів;
активну участь професорсько-викладацького складу в наукових
дослідженнях; широке залучення студентів до наукової діяльності;
дослідження актуальних економічних і соціальних проблем регіону
та України; виконання науково-дослідних робіт фундаментального і
прикладного характеру.
Більшість науково-дослідних розробок впроваджено в практичну
діяльність торговельних та інших підприємств і організацій сфери
послуг регіону, органів місцевого самоврядування. За результатами
виконаних НДР у 2017–2021 рр. отримано 38 актів впровадження у
практичну діяльність та 17 актів впровадження у навчальний
процес ЧТЕІ КНТЕУ.
Тільки за п’ять останніх років науковцями ЧТЕІ КНТЕУ було
опубліковано 40 монографій і розділів монографій, понад 50
навчальних посібників і підручників, 630 статей у вітчизняних і
закордонних виданнях, 80 публікацій у наукометричних базах
Scopus та Web of Science. Крім цього, захищено 20 дисертацій (з
яких 4 – докторські), отримано 20 патентів на винаходи та корисну
модель, 20 свідоцтв про авторське право.
З 2000 року видається науковий журнал «Вісник ЧТЕІ», який
входить до переліку наукових фахових видань України в галузі
«Економічні науки» (категорія Б). Щорічно на сторінках виданнях
публікується близько 100 викладачів, аспірантів, докторантів з
Issue II (82), 2021

11

України та Європи, які презентують результати своїх наукових
досліджень.

Журнал

сприяє

розвитку

фундаментальних

і

прикладних досліджень, зміцнює академічну інфраструктуру в
Україні, полегшує обмін ідеями та досвідом між науковцями.
Наукова

робота

конкурсах,

студентів

олімпіадах,

конференціях

здійснюється

студентських

завдяки

наукових

участі

у

тематичних

інституту та інших ЗВО, у виконанні науково-

дослідних робіт кафедр, підготовці наукових публікацій, виконанні
курсових і дипломних проєктів тощо.
На базі інституту для студентів активно діють гуртки та клуби за
інтересами: Наукове товариство молодих учених та студентів,
туристичний клуб «Плай», професійні школи (Школа бармена,
Школа

кондитера,

кулінарної

Школа

майстерності

та

здорового
сервісу;

способу
наукові

життя,

гуртки

Школа

«Профі»,

«Маркетолог», «Радник бухгалтера», «Фінансист», «Пошук»).
Для розвитку науково-практичної складової вищої освіти щорічно
проводяться

студентські

наукові

конференції,

у

т.ч.

інтернет-

конференції, Студентський фестиваль науки, кулінарний фестивальярмарок «Свято гарбуза»; творчі наукові конкурси. Результати своїх
наукових досліджень студенти мають змогу публікувати у Збірнику
наукових праць, який випускається двічі на рік.
Особлива увага в інституті приділяється методичній роботі, яка
разом

з навчальною, науково-дослідною і виховною роботою

утворює систему освітньої діяльності ЗВО. Науково-педагогічні
працівники

активно

працюють

над

комплексним

методичним

забезпеченням дисциплін, що передбачають найбільш ефективне
використання сучасних форм і методів навчання.
Велика увага приділяється організаційно-виховній та культурномасовій роботі зі студентами, яка спрямована на формування
інтелектуального та світоглядного розвитку студентів, сповідування
високих моральних якостей, підтримання фізичного і психічного
здоров’я.
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Активізовано

діяльність

ради

студентського

самоврядування

інституту. Як результат, у студентському середовищі щораз більше
поширюється
духовності,

рух

за

здоровий

милосердя,

спосіб

єднання

на

життя,

принципах

прищеплення
патріотизму,

моральних якостях особистості.
Традицією стало і виховання спортсменів високого класу, знаних
не тільки на теренах Буковини та України, а й у світі. Вони
представляють країну та інститут у різноманітних міжнародних
змаганнях, Олімпійських іграх тощо.
ЧТЕІ

КНТЕУ

постійно

розвиває

та

розширює

міжнародну

співпрацю. Інститут має партнерські угоди з 30-ма закладами вищої
освіти Австрії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Латвії, Молдови, Північного
Кіпру, Польщі, Румунії, Сербії, Чехії. Співпраця між закладами
освіти реалізується через спільні конференції, програми стажування
та мобільності студентів і викладачів. Сьогодні наші студенти мають
можливість брати участь у програмі подвійного диплому в закладах
вищої освіти Литви, Польщі, Німеччини та Франції.
Проводиться робота із розширення зарубіжних баз практики.
Кілька років поспіль студенти інституту беруть участь у літній
практиці, що здійснюється у готелях Туреччини, Греції та Болгарії.
Колектив

Чернівецького

торговельно-економічного

інституту

КНТЕУ з оптимізмом дивиться в майбутнє. В період інтеграції
України до Європейського Союзу та проведення відповідних реформ
вищої школи інститут прокладає свій власний шлях у сучасній
професійній підготовці фахівців.

Директорат Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
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