
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

здійснює активну міжнародну діяльність.  

Так було підписано договори про міжнародне співробітництво, де 

партнерами ХТЕК КНТЕУ є такі навчальні заклади готельно-ресторанного та 

торговельно-економічного профілю: Вища школа готельно-ресторанного 

бізнесу ім. Жана Друана (м. Париж, Франція), Академія готельної справи та 

гастрономії (м. Познань, Польща), KES College (м. Нікосія, Республіка Кіпр), 

Ананда Коледж (Коломбо, Шрі-Ланка), Мінський торговельний коледж білкооп 

союзу (м. Мінськ, Білорусь), Національний комерційний коледж Молдовської 

економічної академії (м. Кишинів, Молдова), Асоціація кулінарів Узбекистану, 

HEC Collede (Будва, Чорногорія / Оттава, Канада), Dan Gourmet (Єрусалим, 

Ізраїль), тощо. 

Важливою складовою навчального процесу в ХТЕК КНТЕУ є 

забезпечення студентів гідними місцями практики, в тому числі за кордоном. 

Спираючись на підтримку Київського національного торговельно-економічного 

університету, коледж співпрацює з кращими підприємствами готельно-

ресторанної галузі, а саме із інтернаціональною мережею п’ятизіркових готелів 

Туреччини (Анталія, Кемер, Белек) “Sherwood”, “Greenwood”, MCN Company 

Mirror Event Тур; з мережею готелів в Греції Grecotel (острови Крит, Кос, 

Родос, Корфу, Пелопоннес). Студенти коледжу також проходять практику у 

закладах Польщі, Італії, Іспанії, Франції тощо. 

Крім того для студентів коледжу постійно проводяться майстер-класи з 

кулінарної майстерності та ресторанного обслуговування, в яких брали участь 

провідні кулінари світу: Роман Давід Таубер, канцлер академії готельної справи 

та гастрономії в м. Познань (Польща); Томас Андреас Гуглер, майстер-шеф, 

Президент Всесвітньої Асоціації Спільнот шеф-кухарів (WACS); Джорже 

Костіч, Почесний президент та засновник Асоціації шеф-кухарів Сербії, член 

міжнародних Асоціацій кухарів країн Європи та Азії, міжнародний 

акредитований суддя WACS; Саркіс Якубян, координатор Арабського сектору 

ICC, Президент Асоціації «Taste of Peace», Ізраіль; Мімоза Балла , віце-

президент, міжнародний координатор інтернаціональної кулінарної асоціації 



«Taste of Peace. Jerusalem», Албанія; Ізток Легат, Почесний довічний член 

Всесвітньої асоціації спільнот шеф-кухарів WACS від Словенії; Мімоза Балла, 

віце-президент і міжнародний координатор асоціації «Taste of Peace. Jerusalem»; 

Драгіца Лукін, суддя міжнародного рівня, дворазова чемпіонка Хорватії з 

кондитерських виробів; Андреа Базіліко, віце-президент Асоціації професійних 

шеф-кухарів Тріесту; Ірена Легат (Словенія),  спеціаліст з міжнародного сервісу 

HoReCa; Дон Давід (Сахід Давід Ісрафілов, Азербайджан), видатний шеф-кухар 

і ресторатор, Садулла Онал, Президент Асоціації професійних шеф-кухарів 

Туреччини YEPAD; Метін Дінджер та Яшар Іззет, члени Асоціації професійних 

шеф-кухарів Туреччини YEPAD, та інші. 

Чимало випускників коледжу вже зробили блискучу кар’єру, працюючи 

на керівних посадах як у комерційних посадах як у комерційних підприємствах, 

так і в органах державної влади, виконуючи адміністративну роботу в готельно-

ресторанних та торговельно-розважальних комплексах, туристичних фірмах, 

банках і фінансово-кредитних установах, а деякі з них заснували власний 

бізнес. Все це підтверджує, що диплом ХТЕК КНТЕУ є надійною платформою 

для розвитку кар’єри. 

  

 


