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Здобутки коледжу в 2018/2019 н.р. 

 
Харківський торговельно-економічний 

коледж протягом 14 років як відокремлений 

структурний підрозділ славетного Київського 

національного торговельно-економічного 

університету і як заклад вищої освіти забезпечує 

нові якісні параметри роботи. 

Завдяки цьому, працюючи рік коледж здійснив 

значні організаційно-технічні перетворення як 

успішний освітянський лідер серед коледжів 

України і зберіг імідж престижного закладу вищої освіти з високим її рівнем в 

європейському освітньому просторі. 

 

 

Протягом усіх 14 років існування 

ХТЕК КНТЕУ його незмінно очолює 

директор Людмила Олексіївна 

Радченко, канд. іст. наук, професор 

кафедри, досвідчений керівник і педагог, 

добре знаний в освітянському та 

науковому середовищах м. Харкова, 

України і далеко за її межами. 
 

У звітному році Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ – це 

передовий заклад вищої освіти I-II рівня акредитації, головною конкурентною 

перевагою якого є його високопрофесійний науково-педагогічний колектив, 

спроможний вести підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців нового типу. 

Була визначена стратегічна мета – це забезпечення випереджального 

розвитку освітньої, наукової діяльності для формування кожного студента як 

самостійної, гармонійної особистості і патріота. 

Тому, увесь 2018/2019 навчальний рік освітня діяльність ХТЕК КНТЕУ 

була спрямована на безперервне підвищення якості освіти і виховання 

відповідального громадянина-патріота України і своєї справи. 

У звітному році досягли таких показників: 

1. Отримали ще одну ліцензію з підготовки бакалаврів зі спеціальності 

«Менеджмент» та започаткували підготовку бакалаврів за денною і заочною 

формами навчання за п’ятьма освітніми програмами. 

2. Успішно пройшли акредитацію з освітніх програм «Економіка 

підприємства» і «Ресторанні технології» за ступенем вищої освіти 

«бакалавр», з освітніх програм «Бухгалтерський облік» і «Ресторанне 

обслуговування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст». 
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Вступна кампанія коледжу у 2018/2019 н. р. 
 

Результатом прийому 2018/2019 н. р. в коледжі було зарахування 363 

студентів. За контрактом було зараховано на перший курс 268 осіб. 

На перший курс 2018 року очної форми навчання зараховано 246 

студентів, а за контрактом було зараховано на перший курс 151 особу. 
 

Науково-педагогічний колектив коледжу 
 

Високопрофесійний науково-педагогічний колектив коледжу на 01 

липня 2019 року налічував 75 осіб, з них: 51 особа штатна; 24 особи – зовнішні 

сумісники. Серед них: 6 докторів наук, 7 професорів, 25 кандидатів наук та 12 

доцентів. 

Науковий ступінь та вчене звання має 33 особи, спеціалісти вищої 

категорії – 41 особа. 

Кількість молодих науковців складає 27 осіб, серед яких 7 викладачів – 

кандидати наук, 3 аспіранти та 1 здобувач. 
 

Атестація викладачів 
 

У звітному році атестаційними комісіями І та ІІІ рівня атестовано                            

18 викладачів. Якісна характеристика кадрового складу викладачів: 

спеціалісти вищої категорії, викладачі-методисти – 14 осіб; спеціалісти вищої 

категорії – 27 осіб; спеціаліст І категорії – 8 осіб; спеціаліст ІІ категорії – 9 осіб; 

спеціаліст – 18 осіб. 
 

Стажування, підвищення кваліфікації науково-

педагогічних /педагогічних працівників 
 

У 2018/2019 н. р. свій професійний рівень підвищило 10 науково-

педагогічних працівників коледжу в різних закладах вищої освіти України та у 

Вищій школі готелярства і гастрономії (м. Познань, Польща). 
 

Навчально-методичне забезпечення і якість викладання. 

Модернізація навчальних планів 
 

За 2018/2019 н. р. підготовлено та затверджено вченою радою КНТЕУ 3 

освітньо-професійні програми підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня освіти та 2 – освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст; 5 навчальних планів та 37 робочих навчальних планів, 

серед яких 22 для денної форми навчання та 15 для заочної форми навчання. 

Протягом вересня-травня 2018/2019 н. р. у коледжі проведено 40 відкритих 

занять. 
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Інформаційне забезпечення коледжу 
 

Парк комп’ютерної техніки налічує: 90 персональних комп’ютерів, 7 

ноутбуків. які підключені до мережі Інтернет. Функціонують 3 комп’ютерні 

кабінети (37 комп’ютерів), 4 смарт-дошки, 7 мультимедійних проекторів, 

встановлено нове мультимедійне обладнання. 
 

Міжнародні та Всеукраїнські конкурси, змагання та 

фестивалі кулінарної майстерності 
 

У звітному році організували і провели наймасштабнішу кулінарну 

подію під егідою ГС «СГК» і ГС «УКС» – Міжнародний кулінарний фестиваль 

ресторанних технологій «BestCookFestPodillia-2019», (28.02. – 02.03. 2019 р.) на 

Поділлі. 

Кулінарний форум об’єднав більше ніж 250 учасників з усього світу. 

Суддями фестивалю були найповажніші та всесвітньовідомі шеф-кухарі з 35 країн 

світу. 

Команда коледжу виборола 10 золотих, 2 срібні, 2 бронзові медалі, два 

кубки Гран-Прі, Дипломи. 

Команда ХТЕК КНТЕУ також гідно представляла Україну та стала 

переможцем міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсах у Києві, 

Харкові, Одесі, Камянець-Подільському, а також у Туреччині, Хорватії, 

Республіці Македонія, Словенії, Албанії, Чорногорії. 

У 2018/2019 н. р. студенти та викладачі коледжу брали активну участь в 10 

міжнародних конкурсах і фестивалях. 
Загалом команда викладачів і студентів коледжу виборола у звітному 

році: 4 – Кубки Гран-Прі; 53 – медалі, серед яких: 33 – золоті, 17 – срібні, 4 – 

бронзові, 2 – Дипломи. 

Всього у музеї ХТЕК КНТЕУ за роки його існування зібрано близько 800 

нагород, заслужено отриманих викладачами і студентами на фестивалях різного 

рівня. 
 

Випуск фахівців і якісна успішність студентів 
 

Випуск фахівців у 2018/2019 н. р. становив 209 осіб, у т.ч. 188 студентів за 

денною формою навчання та 21 студент за заочною формою навчання. Диплом 

з відзнакою отримали за денною формою навчання – 23 студенти. 

За 14 років існування закладу вищої освіти кількісний склад випускників 

– 1014 фахівців для підприємств та організацій різних форм власності України. 
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Випуск слухачів відділення з підготовки робітничих 

професій, підвищення кваліфікації та вступу у ЗВО України 
 

Протягом року контингент слухачів склав 273 особи, що на 27 осіб 

менше від ліцензованого обсягу (300 осіб). Динаміка контингенту слухачів 

цього відділення тримається майже на одному рівні уже протягом 6 років. 
 

Співпраця з іноземними закладами вищої освіти 
 

У даний час ХТЕК КНТЕУ співпрацює з 7 іноземними закладами вищої 

освіти. 
 

Якісна практична підготовка студентів коледжу – 

фактор підвищення професійної майстерності 

майбутніх фахівців 
 

Система практичного навчання в коледжі є складовою загальної 

системи підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів. 

У 2018/2019 н. р. ХТЕК КНТЕУ та ЕС «СЕК» були організовані та 

проведені майстер-класи, круглі столи, семінари та міжнародні 

кулінарні конкурси з представниками Албанії, Індії, Маврикії, Польщі, 

Словенії, Туреччини, Хорватії, Македонії та Чорногорії . 
 

Наукова активність викладачів і студентів 
 

За 2015-2019 рр. було опубліковано 117 статей, з яких 31 – у журналах, що 

входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 15 монографій та 

14 підручників. 

У звітному році вже вчетверте провели Міжнародну науково-практичну 

конференцію науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-

практиків «Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні 

перспективи розвитку» (29-30 травня 2019 р.) 

Здійснений випуск міжнародного журналу «ScienceRise», в якому 

зосереджені наукові праці вчених коледжу. 

Наукова робота студентів у 2018/2019 н. р. відбита у 28 тезах доповідей, в 

т. ч. 8 студентів коледжу стали учасниками і опублікували тези Міжнародної 

науково-практичної конференції звітного року. 

Команда студентів ХТЕК КНТЕУ гідно представляла Україну і коледж та 

стала переможцем у 6 міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсів, 

змагань та фестивалів.Команда студентів коледжу виборола: 4 кубки Гран-Прі, 32 

медалі, в т.ч.: 15 – золотих, 14 – срібних, 3 – бронзові, 2 Дипломи. 
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Виховна робота 
 

Упродовж 2018/2019 н. р. відбулася велика кількість культурно-масових 

заходів і ключових подій коледжу: 

 

04-06 жовтня 2018 р. Участь команди ХТЕК КНТЕУ у Міжнародному 

кулінарному конкурсі ресторанних технологій "BestCookFest-2018", м. Київ, 

Україна 

У Міжнародному конкурсі команда студентів ХТЕК виборола 2 золоті,                  

4 срібні та 1 бронзову медаль. 

          

08-12 жовтня 2018 р. Перспективна команда ХТЕК КНТЕУ на 

третьому Международному кулинарному конкурсі "GastroMak-2018",                    

м. Струміца, Республіка Македонія 

Команда коледжу гідно представила Україну і виборила 5 золотих медалей 

та Кубок Гран-Прі. 

          
 

25-27 жовтня 2018 р. Команда ХТЕК КНТЕУ гідно представляла 

Україну на Міжнародному гастрономічному конкурсі "GASTRO ALB - 2", г. 

Тирана, Албанія 

Команда виборола 1 золоту медаль і 4 срібні медалі. 
 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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26 жовтня 2018 р. Цікава повчальна лекція "Вплив глобалізації та 

Інтернет-простору на сучасну студентську молодь" заслуженого журналіста 

України Маренич В.М. 

 
 

02 листопада 2018 р. Відкрита лекція з маркетингу в туризмі за участю 

провідного фахівця з Польського центру туристичної інформації у Києві 

Кшиштофа Кава 

 

06-10 листопада 2018 р. Делегація ХТЕК КНТЕУ на Міжнародних 

змаганнях офіціантів, баріста, барменів та рестораторів "Grand Gourmet-

2018", м. Макарська, Хорватія 

До складу інтернаціональної суддівської колегії від України були включені 

Радченко Л.О. та Біленко Л.М. Наша делегація плідно працювала і виборола 4 

золоті медалі! 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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14 листопада 2018 р. Плідна співпраця коледжу з Генеральним 

Консульством Польщі триває 

 
 

27 листопада 2018 р. Проведення заходів у рамках Тижня циклової 

комісії харчових технологій коледжу 

Організована екскурсія на підприємство корпорації "БІСКВІТ-ШОКОЛАД", 

які ознайомились також з виробництвом продукції. 

 
 

27 листопада 2018 р. Майстер клас на тему: "Банкетні страви" 

 
28 листопада 2018 р. Майстер клас на тему:"Ресторанний десерт з 

сезонних продуктів" 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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28 листопада 2018 р. Навчально-інтегроване заняття "Особливості моєї 

професії. Вступ до фаху" 

 
 

28 листопада 2018 р. Майстер-клас "Розкриття кулінарних секретів 

туманного Альбіону" проводять студенти неодноразові переможці 

кулінарних конкурсів 

 
 

28 листопада 2018 р. Вузівська щорічна студентська науково-

практична конференція "Соціокультурні, психологічні та правові аспекти 

розвитку особистості студента" 

За активну участь студенти були нагороджені грамотами. 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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30 листопада 2018 р. Майстер-клас з оформлення кондитерських 

виробів "Шоколадна скульптура" 

 
 

01 грудня 2018 р. Фінал кубка губернатора Харківської області з 

фінансової грамотності 

Команда ввійшла в трійку лідерів і отримала срібло. 

 
06 грудня 2018 р. Студенти розкривають свої таланти у конкурсі 

"Містер та Міс коледжу" 

 
08-09 грудня 2018 р. Команда ХТЕК КНТЕУ активний учасник 

Чемпіонату України з кулінарії серед юніорів, м. Одеса, Україна 
Команда виборола 1 золоту медаль , 4 срібні медалі та Кубок Гран-Прі. 

    

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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12 грудня 2018 р. Студенти коледжу підвищують свою правову 

освіченість, запросивши майбутніх юристів з НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

 

22 січня 2019 р. Майстер-клас за допомогою кулінарної смарт-техніки 

(обладнання ТМ5 від німецького концерну Vorwerk) 

 

28 січня 2019 р. Майстер-клас за допомогою унікального кухонного 

комбайну-помічника "Термомікс ТМ6" від Vorwerk 

 

29 січня 2019 р. Нестандартне засідання Школи молодого викладача 

"Пошук" у форматі психологічного хабу 

    



12 
 

22 лютого 2019 р. Викладачі ХТЕК КНТЕУ активні учасники Обласної 

науково-практичної конференції педагогічних працівників 

 

28 лютого-02 березня 2019 р. Команда офіціантів ХТЕК КНТЕУ на 

Міжнародному кулінарному фестивалі ресторанних технологій 

"BestCookFestPodillia-2019" 

Команда коледжу повернулася додому з 10 золотими, 2 срібними, 2 

бронзовими медалями та двома Кубками Гран-Прі. 

     

02 березня 2019 р. Майстер-клас "М'ясо Чінгіз-Хана" від Галини 

Лосєвої одного із кращих рестораторів України 

    

15-17 березня 2019 р. Щорічний Міжнародний чемпіонат з кулінарної 

майстерності, м. Болу, Туреччина 

Команді коледжу вручені 4 золоті медалі. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/599941940504080
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21 березня 2019 р. Стажування студентів коледжу у найкращих 

ресторанах Франції 

 
09-13 квітня 2019 р. Команда коледжу учасник гастрономічних 

фестивалів "Biser Mora-2019", о. Брач, Хорватія 

Учасники вибороли 4 золоті медалі. 

    

18 квітня 2019 р. Студенти учасники VІ Міжнародної науково-

практичної конференції "Гендер. Екологія. Здоров'я" на базі ХНМУ 

 

https://www.facebook.com/KCTEKNUTE/posts/408189946679772?__xts__%5B0%5D=68.ARCB0h6rubHpJKp96Zbae4gd6JXIy871ER8QXAkpqwQBAFLJw0MVbzflAi3DLxMlATeSFjtHpkO77GfyZjoipav7IKi0xuDAvo0ulfUqEmeedBbxYHs3DrKdRUHhd-gJoFri87Kvg0FnvYMkpZ53Wn2EJgd6_Z4Nl8QmAT_UQ53SobgeApLi5TdG52hm2LN8oRZ4lxhG7Jr2MjTDlLyiUxOdLDFUedr6kePcqJWPcugCXQiQxS4InfXjBIfrn5DvOZaNcbT3mhIbUvxqIfgftlCgodhSiV1j9tfs7lRfsQt1RjwNjymr4AghitdLXyq0cdyibodC7_Wk7fzbz1Xm01E&__tn__=-R
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20-21 квітня 2019 р. Перемога студентів коледжу на Чемпіонаті Харкова 

з кікбоксингу 

У фінальному двобої Артем Ковалевський посів І місце. 

 

22-24 квітня 2019 р. Команда ХТЕК КНТЕУ на Міжнародному 

кулінарному фестивалі "Montenegro Hospitality Competition-2019",                    

м. Будва, Чорногорія 

Здобутки команди коледжу – 1 золота і 2 срібні медалі 

          

23 квітня 2019 р. Круглий стіл "Банківська система: проблеми та 

перспективи розвитку" у рамках проведення тижня циклової комісії 

управління та адміністрування 

Відкрив роботу Круглого столу Попов І.О. керівник напряму трудових 

ресурсів Харківського ГРУ АТ КБ "Приватбанк". 

 

23 квітня 2019 р. Ефективний тренінг "Харизматичний оратор" для 

студентів коледжу 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/618135985351342
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/618135985351342
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25 квітня 2019 р. Круглий стіл "Сучасні нові технології та актуальні 

тренди маркетингу в Україні" у рамках тижня циклової комісії економіки та 

маркетингу 

 

07-10 травня 2019 р. ХТЕК КНТЕУ представляє Україну на                        

IV Міжнародному кулінарному конкурсі "Kranjska Gora", Словенія 

Результат участі команди коледжу – 1 золота, 1 срібна та 1 бронзова медалі. 

    
14 травня 2019 р. Нагорода Міжнародної Асоціації Рестораторів та 

Готельєрів від Швейцарії 

Радченко Л.О. нагороджена за вагомий внесок у розвиток кулінарної 

майстерності та постійну підтримку світової ресторанної культури. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/619182148580059
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/626267791204828
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/629869847511289
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24-25 травня 2019 р. Участь наших атлетів у проведенні "Ігри 

співдружності КНТЕУ" на призи ректора А.А. Мазаракі 

 

29-31 травня 2019 р. ХТЕК КНТЕУ проводить Міжнародну науково-

практичну конференцію науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та 

фахівців-практиків "Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні 

перспективи розвитку" 

У роботі конференції взяли участь близько 100 науковців та освітян України 

і зарубіжжя. 

    

Під час конференції було представлено збірник матеріалів конференції і 

науковий журнал "ScienceRise". 
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01 червня 2019 р. У м. Харкові пройшов регіональний конкурс 

"FoodFestGastroman" 

 

19 червня 2019 р. Виробнича практика студентів на підприємствах 

м'ясної промисловості в Харкові, Одесі, Туреччині 

          
04 липня 2019 р. Перший випуск бакалаврів 

     

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/663458407485766
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/663458407485766

