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Харківський торговельно-економічний коледж протягом усіх 

15 років у складі Alma Mater – славетного Київського національного 

торговельно-економічного університету як відокремлений 

структурний підрозділ і як заклад вищої освіти забезпечує нові 

якісні параметри роботи з огляду на Закони України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постанови 

вченої ради, накази та розпорядження КНТЕУ. 

Коледж здійснив значні організаційно-технічні перетворення як 

успішний освітянський лідер серед коледжів України, зберіг імідж 

престижного закладу вищої освіти з високим її рівнем в 

європейському освітньому просторі. 

Сьогодні Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

– це передовий вищий навчальний заклад I-II рівня акредитації, 

головною конкурентною перевагою якого є його високопрофесійний 

науково-педагогічний колектив, спроможний вести підготовку 

кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців нового типу з 

інноваційним, креативним типом мислення й високої культури, 

самостійного і мобільного, впроваджувати нові технології 

навчання, розвивати міжнародні зв’язки. 

Стратегічною метою коледжу є забезпечення випереджального 

розвитку освітньої, наукової діяльності для формування кожного 

студента як самостійної, гармонійної особистості і патріота та 

підготовки сучасного професіонала в системі фахової передвищої 

освіти України, яка орієнтована на європейські цінності в умовах 

сталого розвитку. 



Тому, освітня діяльність Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ спрямована на безперервне 

підвищення якості освіти і виховання відповідального 

громадянина-патріота України і своєї справи. 

Коледж орієнтується на розвиток сучасних професій, що надає 

студентам високі шанси на ринку праці в умовах глобальної 

конкуренції. 

Як відокремлений структурний підрозділ КНТЕУ коледж 

здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: 

(Слайд 2) 

1. Бакалаври – за 5 освітньо-професійними програмами: 

- Економіка підприємства 

- Ресторанні технології 

- Маркетинг 

- Готельно-ресторанна справа 

- Менеджмент організацій 

2. Молодші спеціалісти – за 10 освітньо-професійними 

програмами: 

- Економіка підприємства 

- Комерційна діяльність 

- Фінанси і кредит 

- Бухгалтерський облік 

- Виробництво харчової продукції 

- Зберігання, консервування та переробка м’яса 

- Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та 

харчових концентратів 



- Пивні та винні технології 

- Ресторанне обслуговування 

- Туристичне обслуговування 

Вони є актуальними на українському ринку праці. 

3. Робітничі професії за 7 професійними напрямами з 

ліцензованим обсягом 300 осіб: (Слайд 3) 

- Кухар ІІІ, IV, V, VІ розряду 

- Кондитер III, IV, V розряду  

- Бармен IV, V розряду 

- Офіціант ІІІ, IV, V розряду  

- Агент з організації туризму 

- Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

- Оператор комп’ютерного набору ІІ, І категорії. 

Закладено основу для підготовки нової робітничої професії 

«Сомельє». 

Ведеться підготовка до ліцензування молодших бакалаврів за 

5 освітньо-професійними програмами: (Слайд 4) 

- Фінансово-економічна безпека 

- Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу 

- HR-менеджмент 

- Технологія оздоровчого та профілактичного харчування 

- Психологія гостинності 

Ліцензований обсяг підготовки фахівців у ХТЕК КНТЕУ – 1177 осіб: 

(Слайд 5) 

1. Бакалаврів – 500 осіб 

2. Молодших спеціалістів – 677 осіб 



Підготовку фахівців здійснюють високопрофесійні науково-

педагогічні та педагогічні працівники в кількості 68 осіб, які здатні 

успішно розв’язувати завдання, що стоять перед коледжем як 

закладом фахової передвищої освіти і структурним підрозділом 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

серед них: (Слайд 6) 

докторів наук, професорів – 5 осіб 

кандидатів наук, професорів – 3 особи 

кандидатів наук, доцентів – 11 осіб 

кандидатів наук – 9 осіб 

спеціалістів вищої категорії, викладачів-методистів – 6 осіб 

спеціалістів вищої категорії – 8 осіб 

спеціалістів І категорії – 7 осіб 

спеціалістів ІІ категорії – 8 осіб 

спеціалістів – 11 осіб 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники коледжу є 

творчими, висококваліфікованими фахівцями, яких турбує престиж 

закладу освіти, якісний рівень підготовки студентів, майбутнє молоді 

й держави в цілому. Вони постійно підвищують свою кваліфікацію, 

удосконалюють методику викладання та впроваджують в освітній 

процес інноваційні технології навчання. 

Спостерігається тенденція до збільшення кількості кандидатів 

наук, доцентів, професорів, викладачів-методистів, спеціалістів 

вищої категорії. Саме такі професіонали забезпечують підвищення 

якості освітнього процесу, розвиток його наукової складової. 



Тобто, великий науково-педагогічний потенціал персоналу 

коледжу, підвищення рівня його якісного складу, збільшення наукових 

компонентів в освітньому процесі в зв’язку із започаткуванням 

підготовки фахівців вищого освітнього ступеня «бакалавр», 

«молодший бакалавр» і «фаховий молодший бакалавр», має 

перспективи до розвитку. 

Створюються також умови для формування професійних 

компетентностей студентів, збереження та розвитку їх творчого 

потенціалу. Знайшли застосування інноваційні технології викладання, 

широке використання інформаційних ресурсів, у тому числі і 

глобальної мережі Інтернет. Це є особливо актуальним в умовах 

модернізації системи вищої освіти України. 

Контингент студентів коледжу – 732 особи, в т. ч.: (Слайд 7) 

денна форма навчання – 461 особа: 

- бакалавр – 134 особи; 

- молодший спеціаліст – 327 осіб 

заочна форма навчання – 271 особа: 

- бакалавр – 173 особи; 

- молодший спеціаліст – 98 осіб 

Контингент бакалаврів всього – 307 осіб 

Контингент молодших спеціалістів всього – 425 осіб 

Контингент слухачів з підготовки робітничих професій – 152 

особи 

Варто зазначити, що контингент бакалаврів від загального 

ліцензованого обсягу становить 26,1%. 



Відповідно до статті 58 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» у штатному розписі коледжу передбачається 

наявність посад науково-педагогічних працівників, які можуть 

посідати викладачі, які провадять наукову діяльність та не менше 

60% ставки заробітної плати виконують зі студентами, які 

здобувають ступені вищої освіти бакалавр та молодший бакалавр. 

Наявний контингент бакалаврів, заплановане 

започаткування підготовки молодших бакалаврів, кількість 

викладачів з науковими ступенями та вченими званнями дозволяє 

нам клопотати перед Міністерством освіти і науки України про 

внесення до штатного розпису коледжу не менше 20 ставок науково-

педагогічних працівників. 

Для здійснення освітньої діяльності коледж має відповідну 

розвинуту матеріально-технічну базу та обладнання, забезпечений 

навчальними кабінетами та лабораторіями, укомплектованими 

сучасними високотехнологічними засобами, яка дозволяє здійснювати 

навчання студентів за освітніми програмами. (Слайд 8 фото МТБ) 

Освітній процес здійснюється в 32 обладнаних аудиторіях, 

лабораторіях, комп’ютерних класах та спеціальних кабінетах 

загальною площею 3413,1 м2. 

Протягом останніх п’яти років покращилась матеріально-

технічна база коледжу: були модернізовані комп’ютерні кабінети; 

бібліотека, читальні зали та приміщення гуртожитку забезпечені 

виходом до мережі Internet; переобладнані навчальні кабінети 

економіко-правових дисциплін, маркетингових комунікацій та PR-

технологій; облаштовано музей грошей, музей бухгалтерського обліку, 



музей артефактів та спадщини українського народу. Оснащені 

новітнім устаткуванням та обладнанням кабінети дозволяють 

проводити практичні та лабораторні заняття на високому науково-

методичному рівні. 

Студенти навчаються в сучасних аудиторіях з мультимедійним 

обладнанням, інтерактивними дошками та в комп’ютерних 

кабінетах. Використання інтерактивних дошок, Smart-дошок та 

інформаційних технологій в освітньому процесі є реальною 

необхідністю і важливим стратегічним напрямом розвитку 

коледжу. 

Загалом забезпеченість навчальних приміщень інтерактивними 

дошками та мультимедійним обладнанням становить 53,1%, що на 

23,1% перевищує норматив Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності. 

У коледжі облаштовано п’ять навчальних комп’ютерних 

кабінетів, де кожен студент має змогу опрацьовувати комп’ютерні 

програми із загальної та професійної підготовки у відповідності до 

вимог навчальних планів відповідних спеціальностей та згідно із 

освітньо-професійними програмами. 

В навчальному процесі задіяно 60 комп’ютерів, які з’єднані з 

локальною мережею і підключені до мережі Інтернет. У 

приміщеннях коледжу для викладацького складу і студентів 

реалізований вільний доступ до мережі Internet за технологією Wi-

Fi. 

Усе це дозволяє зробити висновок, що в Харківському 

торговельно-економічному коледжі як вищому навчальному закладі            



I-II рівня акредитації та структурному підрозділі Київського 

національного торговельно-економічного університету створені 

відповідні умови, щоб залишитись складовою системи фахової 

передвищої освіти, а саме закладом фахової передвищої освіти, який 

буде здійснювати підготовку таких здобувачів: (Слайд 9) 

1. Бакалаврів 

2. Молодших бакалаврів 

3. Фахових молодших бакалаврів 

4. Робітничих професій 

Це відповідає вимогам статті 28 Закону України від 06 червня 

2019 року №2745-8 «Про фахову передвищу освіту». 

 

Дякую за увагу! 

 

 


