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Харківський торговельно-економічний коледж протягом усіх 15 років 

як відокремлений структурний підрозділ славетного Київського 

національного торговельно-економічного університету і як заклад вищої 

освіти I-II рівня акредитації забезпечив нові якісні параметри роботи з 

огляду на Конституцію України та закони України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», Державну національну програму 

«Освіта» («Україна XXI століття»), національну доктрину розвитку освіти, акти 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Постанови вченої ради, 

накази та розпорядження КНТЕУ й інші законодавчі і нормативно-правові акти. 

Завдяки цьому, працюючи 2019/2020 рік коледж здійснив значні 

організаційно-технічні перетворення як кращий, потужний і успішний 

освітянський лідер серед коледжів України, зайняв гідне місце в системі 

національної освіти України: вийшов на високий громадський рейтинг 

лідируючого в регіоні і зберіг імідж престижного закладу української освіти з 

високим її рівнем в європейському освітньому просторі. 

У звітному році головною конкурентною перевагою коледжу є його як 

передового вищого закладу освіти є високопрофесійний науково-

педагогічний колектив, спроможний вести підготовку кваліфікованих 

конкурентоспроможних фахівців нового типу з інноваційним, креативним 

типом мислення й високою культурою, мобільного, впроваджуючи нові 

технології навчання, розвиваючи міжнародні зв’язки. 

Стратегічною метою коледжу є забезпечення випереджального 

розвитку освітньої, наукової діяльності для формування кожного студента як 

самостійної, гармонійної особистості й вихованого, відповідального 

патріота України та своєї справи, оскільки, девіз коледжу – «Виховуємо 

Патріота – навчаємо Спеціаліста!», підготовка 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 освітньої 



діяльності, орієнтуючись на розвиток сучасних професій, що надає 

студентам високі шанси на ринку праці в умовах глобальної конкуренції. 

Безперечно, активна підтримка КНТЕУ стала мобілізуючим фактором 

творчого піднесення, спрямованості колективу коледжу на плідну співпрацю. 

Як відокремлений структурний підрозділ КНТЕУ коледж здійснює 

підготовку бакалаврів за 5 освітньо-професійними програмами з економіки 

підприємства, ресторанних технологій, маркетингу, готельно-ресторанної 

справи, менеджменту організацій та молодших спеціалістів за 10 освітньо-

професійними програмами з економіки підприємства, комерційної 

діяльності, фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку, виробництва 

харчової продукції, зберігання, консервування та переробки м’яса, 

виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових 

концентратів, пивних та винних технологій, ресторанного та 

туристичного обслуговування. Вони є актуальними на українському та 

світових ринках праці. 

ХТЕК КНТЕУ з 2014 року здійснює освітню діяльність у сфері 

професійно-технічного навчання і протягом уже шести років веде підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за 7 робітничими 

професійними напрямами (ліцензований обсяг 285 осіб): 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». 

У 2019/2020 звітному році контингент слухачів відділення з підготовки 

робітничих професій, підвищення кваліфікації та вступу до закладів освіти 

України – 533 особи. 

Випуск таких фахівців нараховує майже 4000 осіб, в т. ч. у звітному році 

– 533 особи, що задовольняє попит у фахових працівниках в сфері малого і 

середнього бізнесу Харківського регіону та України, які забезпечують 

економічний розвиток української держави. 



На базі коледжу здійснюється підготовка до вступу у ЗВО громадян 

України відповідно до ліцензії, підвищили свою кваліфікацію працівники 

їдалень дошкільних та загальноосвітніх закладів Київського, Шевченківського, 

Московського, Холодногірського, Новобаварського, Індустріального районів 

міста Харкова й Богодухівського, Первомайського, Харківського районів 

Харківської області та майстри виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти міста Харкова. 

Ліцензований обсяг підготовки фахівців у ХТЕК КНТЕУ – 1177 осіб: 

1. Бакалаврів – 500 осіб 

2. Молодших спеціалістів – 677 осіб 

 

Науково-педагогічний колектив коледжу 

 
Підготовку здобувачів освіти, як за початковим рівнем (коротким 

циклом), так і за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, здійснює 

потужний, високопрофесійний науково-педагогічний колектив коледжу в 

кількості 67 осіб, з них: штатні працівники – 50 осіб штатна; 17 осіб – зовнішні 

сумісники. Серед них: 5 докторів наук; 8 професорів; 23 кандидати наук; 14 

доцентів (табл. 1) 

Таблиця 1 

Науково-педагогічний колектив коледжу на 01 червня 2020 р. 

Викладачі Штатні 

працівники 

Зовнішні 

сумісники 

Разом у % 

Доктор наук, професор 1 4 5 7,5 

Кандидат наук, професор 2 1 3 4,5  

Кандидат наук, доцент 9 5 14 20,9 

Кандидат наук  6 3 9 13,4 

Викладач-методист 12 5 17 25,4 

Спеціаліст вищої категорії 26 10 36 53,7 

Спеціаліст 1 категорії  8 1 9 13,4 

Спеціаліст 2 категорії 4 2 6 8,9 

Спеціаліст 10 4 14 20,9 

14 тарифний розряд 2 - 2 3,1 

 50 17 67  

 



Науковий ступінь та вчене звання має 31 особа (46,3%), спеціалісти 

вищої категорії – 36 осіб (53,7%), разом складає переважну більшість від 

загальної кількості науково-педагогічного персоналу коледжу. 

Тобто, в якісному складі науково-педагогічного колективу 

спостерігається постійна тенденція до збільшення кількості докторів і 

кандидатів наук, професорів, доцентів, викладачів-методистів, спеціалістів 

вищої категорії, проводиться постійне вдосконалення кадрового складу на 

курсах підвищення кваліфікації, стажуванні, навчанні в аспірантурі, 

докторантурі, тематичних удосконаленнях, передатестаційних циклах, 

конференціях, фестивалях, конкурсах, майстер-класах тощо. 

Саме такі викладачі-професіонали забезпечують підвищення якості 

освітнього процесу та розвиток його наукової складової. Вони є творчими 

фахівцями, яких турбує престиж закладу освіти, якісний рівень підготовки 

студентів та майбутнє молоді й держави в цілому. 

Основу трудового колективу складають педагоги сучасності, імена яких 

є відомими далеко за межами України – директор, кандидат історичних наук, 

професор Радченко Л.О., Почесний громадянин Слобожанщини, Відмінник 

народної освіти України, Віце-президент ГС «Український Кулінарний Союз», 

Почесний член кулінарних асоціацій Ізраїлю, ОАЕ, Сербії, Хорватії, Албанії, 

Чорногорії, Боснії та Герцеговини, Республіки Македонія, Шрі-Ланки, Посол 

SKMER в Україні, Міжнародний суддя близько 40 Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів і фестивалів, має 10 Іменних золотих медалей, 

нагороджена високою відзнакою Міжнародної Асоціації Рестораторів та 

Готельєрів від Швейцарії; Заслужений економіст України, Відмінник освіти 

України, кандидат економічних наук, професор Дмитрук Б.П.; Заслужений 

журналіст України, кандидат юридичних наук, доцент кафедри журналістики та 

реклами КНТЕУ Маренич В.М.; Заслужений діяч науки і техніки України, 

Лауреат Державної Премії України, доктор технічних наук, професор               

Павлюк Р.Ю.; Заслужений Працівник народної освіти, кавалер Ордена 

Трудової Слави ІІІ ст., Відмінник народної освіти України, кандидат 



філософських наук Руденко С.О.; Заслужений Працівник освіти України, 

доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Європейської 

академії природничих наук Россіхін В.В. та інші. 

Кількість молодих науковців складає 27 осіб (або 40,3%), серед яких 7 

викладачів – кандидати наук, 2 аспіранти, 1 докторант та 1 здобувач. 

Тобто, великий потенціал науково-педагогічного персоналу коледжу, 

підвищення рівня його якісного складу, збільшення науково-дослідних 

компонентів в навчальному процесі у зв’язку з започаткуванням підготовки 

фахівців вищого освітнього ступеня «бакалавр» за 5 спеціальностями, має 

перспективи до розвитку. 

Серед викладачів коледжу 2 аспіранти на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук: 

- Морковін Є.О. і Морковін О.О. – аспіранти Харківського національного 

університету радіоелектроніки, кафедра інформаційно-мережної інженерії з 

жовтня 2018 року, термін захисту дисертацій у 2022 році. 

1 здобувач наукового ступеня кандидата наук: 

- Скіндер Н.В., яка виконує дисертаційну роботу у Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна з жовтня 2014 року і планує 

захист у 2021 році; 

1 докторант на здобуття наукового ступеня доктора наук: 

- Кобзєва І.О. – докторант на кафедрі філософії Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з вересня 2017 

року і планує захист у 2020 році. 

Таким чином, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних 

працівників відбувається через підготовку дисертацій аспірантами та 

здобувачами на здобуття наукового ступеня кандидата наук, підготовку 

дисертацій докторантами на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

Основним напрямом реалізації кадрової політики коледжу залишається 

цілеспрямована праця на укомплектування науково-педагогічного складу 

молодими викладачами, науковцями та працівниками, які мають досвід 



практичної роботи за спеціальністю. Адже жорсткий рівень конкуренції в 

освітянському просторі та державна політика у сфері забезпечення якості 

освіти щороку посилюють вимоги до кадрового забезпечення. У відповідності 

до цього первинним завданням завідувачів відділень та циклових комісій у 

новому навчальному році має стати дотримання Ліцензійних умов при 

розподілі педагогічного навантаження і своєчасне висвітлення інформації про 

кадрове забезпечення на сайті коледжу та в Єдиній державній електронній базі 

з питань освіти. 

У звітний період в коледжі працює 3 відділення і 3 циклові комісії, кожна 

з яких укомплектована необхідними педагогічними працівниками. Більш за все 

науковцями укомплектовані циклові комісії харчових технологій та готельно-

ресторанної справи; економіки, управління та адміністрування. Поліпшення по 

укомплектуванню штату науково-педагогічними працівниками потребує 

циклова комісія туризму та соціально-гуманітарних дисциплін, перш за все із 

залученням молодих досвідчених викладачів. 

У зв’язку із започаткуванням підготовки фахівців вищого освітнього 

ступеня «бакалавр», «молодший бакалавр» і «фаховий молодший 

бакалавр» науково-педагогічні працівники постійно підвищують свою 

кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в 

освітній процес інноваційні технології навчання. Цього потребує модернізація 

системи вищої освіти України та Стратегія розвитку КНТЕУ на період до 2030 

року. 

 

Атестація викладачів 
 

У коледжі діє система підвищення кваліфікації викладачів та їх 

наукового зростання, що передбачає атестацію працівників на присвоєння 

кваліфікаційної педагогічної категорії: спеціаліст, спеціаліст I, II і вищої 

категорії та педагогічного звання «викладач-методист». Ця система 

передбачає також навчання в Школі молодого викладача «Пошук», науково-



методичному семінарі коледжу та стажування науково-педагогічних 

працівників в інших закладах освіти, підприємствах, організаціях України та 

зарубіжжя. 

У звітному році атестаційними комісіями І та ІІІ рівня атестовано                            

20 викладачів. Вони успішно пройшли атестацію та підтвердили свої 

атестаційні рівні. У результаті атестації якісна характеристика викладачів 

виглядає наступним чином: викладачі-методисти – 17 осіб; спеціалісти вищої 

категорії – 36 осіб; спеціаліст І категорії – 9 осіб; спеціаліст ІІ категорії – 6 осіб; 

спеціаліст – 14 осіб; 14 тарифний розряд – 2 особи. 

Тобто більша половина – це викладачі з великим досвідом роботи, які 

мають наукові ступені та вчені звання. 

 

Стажування, підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників 
 

У 2019/2020 н. р. свій професійний рівень підвищило 45 науково-

педагогічних працівників коледжу в різних закладах вищої освіти України: 

Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Харківському державному 

університеті харчування та торгівлі, Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та отримали 

сертифікати, посвідчення, свідоцтва про підвищення кваліфікації (стажування). 

Результатом стажування стали навчально-методичні матеріали: навчальні 

посібники, практикуми, ситуаційні вправи, збірники тестових завдань, 

методичні рекомендації до самостійної роботи студентів тощо, які дозволяють 

оптимізувати освітній процес. 

Для викладачів коледжу практикується проведення науково-практичних 

та науково-методичних семінарів. В лютому 2020 року був проведений 

науково-практичний семінар на тему: «Методика ефективного навчання за 

допомогою інтерактивних технологій». Учасникам семінару була надана 



можливість обговорити складні питання організації освітнього процесу з 

кандидатом психологічних наук, професором кафедри «Педагогіка і психологія 

управління соціальними системами», начальником методичного відділу НТУ 

«ХПІ» Панфіловим Юрієм Івановичем. 

 

Вступна кампанія коледжу у 2019/2020 н. р. 

 

Прийом здобувачів освіти у 2019 році був складним за останні роки у 

з’вязку зі складною демографічною ситуацією. Цілий навчальний рік 

проводилась велика профорієнтаційна робота, знаходили невикористанні 

можливості в цій роботі, популяризували спеціальності денної та заочної форм 

навчання на сайті коледжу, у фейсбук та інших соціальних мережах, 

намагались охопити цією роботою кожну школу нашої області, районів, 

близьких до обласного центру, професійно-технічні навчальні заклади, 

укладали договори співпраці, запрошували учнів на День відкритих дверей 

коледжу, День гостинності, на майстер-класи, конкурси і фестивалі кулінарної 

майстерності, на міжнародну науково-практичну конференцію. 

Наші студенти та викладачі активні учасники масштабних змагань, 

фестивалів та конкурсів шеф-кухарів, кондитерів, офіціантів, барменів, 

рестораторів та інших фахівців світового кулінарного мистецтва. Вони стали 

переможцями й володарями кубків багатьох міських, національних та 

міжнародних гастрономічних конкурсів у різних куточках планети; їх 

скарбничка нараховує понад 1500 медалей, більшість з яких – золоті, 

заслужено отриманих викладачами і студентами на фестивалях різного рівня і 

зберігаються в Музеї коледжу. 

Це також забезпечило популяризацію коледжу не тільки в Україні, а й 

далеко за її межами. На запрошення коледжу нам нанесли візити 

всесвітньовідомі шеф-кухарі, науковці та бізнесмени, які проводили майстер-

класи та поділились своєю майстерністю. 



Спільні зусилля кожного працівника коледжу сприяли плідній 

співпраці і ми в звітному році сформували контингент першокурсників як 

на денному так і заочному відділенні з усіх спеціальностей. 

Виклик, що стояв перед коледжем, ми гідно витримали та 

підтвердили звання кращого лідируючого закладу на освітянському 

просторі України. 

Незважаючи на зменшення кількості здобувачів та жорстку 

конкуренцію між навчальними закладами, нам вдалося досягти зростання 

кількості бажаючих навчатися у нашому коледжі. 

За результатами прийому було подано 654 заяви, з них сільська 

молодь – 400 заяв. 

За підсумками вступної кампанії: 

всього зараховано 272 особи (на 91 особу менше ніж у 2018 р.), в т.ч.: 

- денна форма навчання – 188 осіб: 

молодший спеціаліст – 118 осіб, 

бакалавр – 70 осіб. 

Зараховано за держзамовленням – 93 особи (діти сироти – 6 осіб). 

- заочна форма навчання – 84 особи: 

молодший спеціаліст – 32 особи, 

бакалавр – 52 особи. 

На денному відділенні було сформовано 16 навчальних груп, на заочному 

– 7. 

Формування контингенту здобувачів освіти залишається 

найважливішим напрямом роботи колективу коледжу на 2020/2021 

навчальний рік, який дасть можливість залучити молодь в коледж.  

Підвищити ефективність профорієнтаційної роботи по формуванню 

контингенту здобувачів освіти на наступний навчальний рік можна за 

рахунок: 

– активної участі студентів коледжу (розробити систему їх мотивації); 



– удосконалення рекламної інформації на сайті коледжу та сторінках ЦК, 

в Facebook й Instagram та ін.; 

– укладання договорів співпраці з професійно-технічними навчальними 

закладами, ліцеями споріднених спеціальностей та школами; 

– за рахунок випускників, які зробили блискучу кар’єру, працюючи на 

керівних 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; 

– залучення молоді до участі в заходах різного рівня: майстер-класи, 

інтелектуальні ігри, круглі столи, конкурси професійної майстерності, флеш- 

моби та ін. 

– професійної підготовки інформативного фільму про ХТЕК КНТЕУ. 

 

Контингент здобувачів освіти за ступеневою освітою 

 

Контингент студентів коледжу з урахуванням першого курсу – 733 

особи, в т.ч.: 

- денна форма навчання – 464 особи: 

молодший спеціаліст – 329 осіб, 

бакалавр – 135 осіб, 

- заочна форма навчання – 269 осіб: 

молодший спеціаліст – 96 осіб, 

бакалавр – 173 особи. 

Контингент бакалаврів всього – 308 осіб; 

Контингент молодших спеціалістів всього – 425 осіб; 

Контингент слухачів з підготовки робітничих професій – 192 

особи. 

Варто зазначити, що контингент бакалаврів від загального 

ліцензованого обсягу становить 26,1%.  

 



Навчально-методичне забезпечення і якість 

викладання. Модернізація навчальних планів 
 

З метою забезпечення якості освітнього процесу в коледжі тривала 

модернізація його навчально-методичного забезпечення, велась підготовка до 

проведення акредитації з освітніх програм: «Готельно-ресторанна справа» 

(галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 241 Готельно-ресторанна 

справа); «Маркетинг» (галузь знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальність 075 Маркетинг). 

За 2019/2020 н. р. підготовлено та представлено до затвердження вченою 

радою КНТЕУ 4 освітньо-професійні програми підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня освіти, 3 – освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший бакалавр, 3 - освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий 

молодший бакалавр. 

Для якісного провадження освітньої діяльності в коледжі у 2019/2020 н. р. 

розроблено та представлено до затвердження вченою радою КНТЕУ: 10 

навчальних планів та 37 робочих навчальних планів, серед яких 27 для 

денної форми навчання та 20 для заочної форми навчання. Навчальними 

планами бакалаврів передбачено не більше 10 навчальних дисциплін на рік 

обсягом не менше 6 кредитів ЄКТС. 

Освітній процес забезпечений навчально-методичними матеріалами 

достатньою мірою відповідно до контингенту студентів. 

Упродовж 2019/2020 н. р. було розроблено і підготовлено опорні 

конспекти лекцій, тестові завдання, методичні рекомендації до практичних 

занять, методичні рекомендацій до самостійної роботи студентів тощо. 

У звітному році застосовувалась система оцінювання знань студентів 

за 100 бальною шкалою з кожної навчальної дисципліни. У бакалаврів 

підсумковою формою контролю знань – письмовий екзамен. Виконано 

наказ директора коледжу «Про відміну на заочній формі навчання 

контрольних робіт». 



Відкриті заняття – один із напрямів вдосконалення якості викладання 

навчальних дисциплін. Протягом вересня-травня 2019/2020 н. р. у коледжі 

проведено 35 відкритих занять у формі: виступів у Школі молодого викладача 

«Пошук»; науково-методичних семінарів; інтелектуальних ігор, студентських 

науково-практичних конференцій; лекцій-бесід; бінарних занять; 

психологічного хабу; круглих столів; конкурсів професійної майстерності; 

майстер-класів з приготування різноманітних страв в супроводі їх англійською 

та французькою мовами; конкурсів знавців української мови; спортивних 

танців «Майданс» та ін. 

Під час цих занять досвідчені викладачі мали змогу поділитися своєю 

педагогічною майстерністю та досвідом з молодими викладачами, а молоді 

викладачі, в свою чергу, демонстрували набуті навики. 

 

Інформаційне забезпечення коледжу 

 

За звітний період створювалися також умови для формування 

професійних компетентностей студентів, збереження та розвитку їх 

творчого потенціалу. Знайшли застосування інноваційні технології 

викладання, широке використання інформаційних ресурсів, в т.ч. і 

глобальної мережі Інтернет. Це є особливо актуальним в умовах 

модернізації системи вищої освіти України. 

Використання інтерактивних дошок та інформаційних технологій у 

навчальному процесі є реальною необхідністю і важливим стратегічним 

напрямом. Для студентів передові інформаційні технології служили 

підтримкою в організації їх самостійної роботи, підвищували якість освітніх 

послуг в сучасних умовах, оскільки орієнтують студентів не тільки на 

засвоєння готових знань, а й на творчо-пошукову діяльність. Тому питання 

щодо інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу не знімається з 

порядку денного і залишається актуальним на майбутній період. Надання 



якісних освітніх послуг в сучасних умовах неможливе без застосування 

передових інформаційних технологій. 

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

ноутбуків. які підключені до мережі Інтернет. Функціонують 5 навчальних 

комп’ютерних кабінетів (37 комп’ютерів), 4 смарт-дошки, 7 мультимедійних 

проекторів, встановлено нове мультимедійне обладнання. Діяльність усіх 

напрямів роботи коледжу щодня оновлюється в Фейсбук, Інстаграм та 

сторінках у соціальних мережах. 

 

Дистанційне навчання здобувачів освіти 

у період карантину 

 
Сьогодні в умовах карантину, саме в таких обставинах викладачі і 

студенти ХТЕК КНТЕУ зуміли адаптуватись і плідно працювати дистанційно 

за допомогою платформи Moodle. Дистанційне навчання проводилось також за 

допомогою спілкування викладачів і студентів через Онлайн, Viber та e-mail. 

Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в такому 

режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі 

залежить від того, наскільки регулярно студент навчається. Послідовне 

виконання поточних завдань і підсумкових робіт, а також підтримка у всіх 

питаннях з боку викладача забезпечило планомірне засвоєння знань. 

Викладачі завантажували лекції та творчі завдання на самостійне 

опрацювання студентами, і між ними відбувався зворотній зв’язок. 

Під час карантину більшість студентів та викладачів зрозуміли, що 

інтерактивні форми дистанційного навчання  сприяли самостійному 

здобуттю майбутніми фахівцями професійних компетентностей при 

виконанні індивідуальних, практичних і теоретичних завдань з 

навчальних дисциплін, успішно провести перші заліки та іспити, 

захистити курсові роботи. 

Протягом карантину йшла плідна підготовка навіть до кулінарних 

конкурсів Онлайн. Студенти, які подали свої заявки на участь у 



міжнародних конкурсах, відпрацьовували свої фірмові страви 

дистанційно під керівництвом викладачів.  

 

Міжнародні та Всеукраїнські конкурси, змагання та 

фестивалі кулінарної майстерності 
 

У звітному році організували і провели наймасштабнішу кулінарну подію 

початку весни під егідою ГС «Слобожанська Гільдія кулінарів» і ГС 

«Український кулінарний союз» – Міжнародний кулінарний фестиваль 

ресторанних технологій «Титани кулінарії-2019» 

Кулінарний форум об’єднав більше ніж 100 учасників з усього світу. 

Суддями фестивалю були найповажніші та всесвітньовідомі шеф-кухарі з 10 

країн світу. 

Команда коледжу виборола 5 золотих, 2 срібні, 2 бронзові медалі, 2 

кубки Гран-Прі, Дипломи. 

Команда ХТЕК КНТЕУ також гідно представляла Україну та стала 

переможцем міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсах у 

Харкові, Чернівцях, а також у Республіці Білорусь, Республіці Македонія, 

Італії. 

У 2019/2020 н. р. 32 студенти та викладачі коледжу брали активну участь в 

5 міжнародних конкурсах і фестивалях. Загалом команда студентів і 

викладачів коледжу виборола у звітному році: 2 – Кубки Гран-Прі; 20 – 

медалей, , 2 – Дипломи. 

Всього у Музеї ХТЕК КНТЕУ за роки його існування зібрано близько 

1500 нагород, заслужено отриманих студентами і викладачами на фестивалях 

різного рівня. 

 

 

 

 

 

 



Випуск фахівців і якісна успішність студентів 

 

Випуск фахівців у 2019/2020 н. р. становить 300 осіб, у т.ч. 186 студентів 

за денною формою навчання та 114 студентів за заочною формою навчання. 

Диплом з відзнакою отримали за денною формою навчання – 15 студентів, за 

заочною формую навчання – 2 студенти відділення харчових технологій та 

ресторанного бізнесу. 

У звітному році на відділенні харчових технологій та ресторанного 

бізнесу випуск фахівців – 155 осіб, в т. ч.: молодших спеціалістів – 111 осіб, 

бакалаврів – 44 особи. На відділенні економіки та бізнесу випуск фахівців – 145 

осіб, в т. ч.: молодших спеціалістів – 52 особи, бакалаврів – 93 особи. 

За 15 років існування закладу вищої освіти кількісний склад 

випускників – 1314 фахівців для підприємств та організацій різних форм 

власності України (табл. 2). 

Таблиця 2 

Кількісний склад випускників 
 

Роки Форма навчання Всього 

Денна Заочна 

1 2 3 4 

2005 158 20 178 

2010 186 92 278 

2015 258 91 349 

2019 188 21 209 

2020 186 114 300 

Всього 976 338 1314 

 

Багато з них досягли значних успіхів у різних сферах діяльності, адже в 

коледжі студентам пропонуються додаткові курси, що підвищує 

конкурентоспроможність випускників ЗВО на сучасному ринку праці. 

 

Наукова активність викладачів і студентів 
 

Науковці коледжу протягом звітного року направляли свої зусилля на 

підвищення результативності та ефективності наукових досліджень, 



впровадження новітніх розробок у виробництво та навчальний процес з 

урахуванням інтеграції українських учених у єдиний інформаційний простір, 

формування наукової культури, здатності до дослідницької діяльності. 

Відповідно до цих вимог у коледжі розроблено основні напрями наукових 

досліджень викладачів, пов’язані з дисциплінами, за якими здійснюється 

підготовка бакалаврів і молодших спеціалістів, а саме: 

- інноваційні технології в харчовій промисловості, біотехнології; 

- пріоритетні напрями макро- і мікроекономіки, економіки торгівлі, 

організації і управління, товарознавства харчових продуктів, фінансового 

права, комерційного права в умовах сталого розвитку; 

- проблеми туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України в 

умовах європейської інтеграції; 

- соціокультурні проблеми сучасного світу. 

Результати цих наукових досліджень опубліковано у фахових журналах 

України та зарубіжжя, що включені до міжнародних наукометричних баз 

даних, монографіях, підручниках та навчальних посібниках. 

За 2015/2020 рр. було опубліковано 167 статей, з яких 41 – у журналах, 

що входять до наукометричних баз даних ScienceRise, Scopus та Web of Science, 

2 монографії. 

Рівень наукової роботи викладачів та студентів за 2019/2020 н. р. 

представлено в науковому доробку: 

2 – Монографії 

1 – Розділ в колективній монографії 

1 – Інформаційне історико-довідкове видання «Часопис-2019» за заг. ред. 

проф. Л.О. Радченко 

1 – Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків науковців, 

викладачів, аспірантів та фахівців-практиків ХТЕК КНТЕУ «Освітній простір в 

контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети 

розвитку» (27-29 травня 2020 р.) за заг. ред. проф. Л.О. Радченко 



38 – статей у збірниках наукових праць та періодичних виданнях (здано 

до друку – 18) 

12 – статей у міжнародних наукометричних виданнях 

54 – тез доповідей викладачів на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях 

18 – тез та виступів студентів на всеукраїнських, міжнародних і 

вузівських конференціях 

35 – тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції 

науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків ХТЕК КНТЕУ (27-29 

травня 2020 р.) 

10 – статей у міжнародному наукометричному журналі «ScienceRise». 

Це сучасні роботи, що спрямовані на впровадження інноваційних 

технологій в харчову промисловість, туристичний та готельно-ресторанний 

бізнес, розвиток економічної науки та вирішення соціокультурних проблем 

сучасного світу. 

Рівень наукової активності викладачів є одним із важливих критеріїв 

ліцензування. 

У 2019/2020 н. р. вже п’ятий рік поспіль в рамках узагальнюючої теми 

«Наукова робота молоді – ефективна освіта, сильне суспільство» (2016 р.) 

проводиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків «Освітній простір 

в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети 

розвитку» (27-29 травня 2020 р.). Вона стане науковою платформою для 

обміну досвідом та здобутком у сфері навчання та гуманізації вищої освіти. 

Будуть висвітлені актуальні напрями розвитку вітчизняної освіти взагалі і 

вищої освіти зокрема, широкого впровадження інноваційних підходів, сучасних 

технологій і методів навчання, методики викладання навчальних дисциплін. 

Мета конференції: об’єднання зусиль науковців, викладачів, аспірантів 

та практиків, обмін ідеями, підходами, методами, досвідом і практичними 

досягненнями щодо застосування інноваційних перетворень в освіті, пошуку 



шляхів і перспективних напрямів підвищення якості навчання, діджиталізації та 

модернізації вищої освіти для підготовки сучасних конкурентоспроможних 

фахівців готельно-ресторанного бізнесу, туризму, харчових технологій, галузей 

економіки, управління та адміністрування. 

Науковці розглянуть найбільш важливі напрями розвитку та 

підвищення якості вищої освіти і визначать шляхи інтеграції кожного 

студента в сучасне суспільство. 

Конференція дасть можливість обговорити основні найсучасніші 

освітні тренди світового простору, поділитись досвідом, почути думки 

вчених і практиків про досягнення та шляхи розвитку вищої освіти 

України і зарубіжжі, збагатитись новими знаннями і враженнями від 

вебінарів з провідними науковцями та всесвітньовідомими кулінарними 

суддями. 

Буде почуто і підтримано кожну наукову думку, вироблено нові ідеї, 

почуто нові ініціативи, які дадуть змогу змінити і підняти на високий 

рівень освітньо-виховний процес. 

У рамках підготовки до Міжнародної науково-практичної 

конференції буде здійснено випуск міжнародного журналу «ScienceRise», 

що входить до наукометричних баз даних, в якому зосереджені наукові 

праці вчених Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ та 

який буде опублікований в м. Таллінн, Естонія.  

Науковий доробок викладачів технічних дисциплін знайшов своє 

практичне втілення у 5 міжнародних та всеукраїнських конкурсах і 

фестивалях кулінарної майстерності, на яких вони репрезентували свої 

здобутки. 

Наукова робота студентів тематично відповідає науковим 

проблемам коледжу і передбачає виконання двох завдань: сприяння 

навчальній роботі та формування творчого ставлення до майбутньої 

професії, використання інновацій тощо. Студенти беруть участь у 

науково-практичних конференціях, олімпіадах, ділових іграх, вікторинах, 



конкурсах, оглядах, захищають наукові доповіді, публікують наукові 

статті, тези. Також студентська наукова робота здійснюється в рамках 

виконання курсових робіт та проведення прикладних наукових 

досліджень. Здібні студенти залучаються до поглибленої наукової роботи 

в рамках тематики наукових досліджень циклових комісій.  

У 2019/2020 н. р. результати участі студентів у міжнародних , 

всеукраїнських та вузівських конференціях відбито у 18 тезах доповідей. 

Розвиток наукової роботи студентів відбувається також в межах наукових 

гуртків за основними напрямами підготовки студентів у коледжі. 

Участь студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських 

наукових конкурсах, турнірах, фестивалях у 2019/2020 н. р., учасниками яких є 

провідні фахівці з різних країн світу, демонструє високу фахову підготовку 

студентів до майбутньої роботи і формує випускника коледжу, конкурентного 

на сучасному ринку праці. 

Організація навчально-дослідної роботи студентів є важливим чинником 

підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця коледжу 

передусім тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу 

реалізовувати студентоцентроване навчання, розширює обсяг знань, умінь та 

навичок студентів, сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, 

розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків. 

 

Перспективні завдання на 2020/2021 н.р. 

 

Перед коледжем як лідером вищої освіти серед коледжів України 

відповідно до Стратегії розвитку КНТЕУ та ХТЕК КНТЕУ постають такі 

актуальні завдання на 2020/2021 н.р.: 

1. Системна робота щодо дотримання Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності з підготовки студентів ступеня вищої освіти «бакалавр», 

«молодший бакалавр» та «фаховий молодший бакалавр» 



2. Створення оптимальних умов для успішного і якісного навчання та 

результативної праці науково-педагогічних працівників 

3. Зміцнення кадрового потенціалу, залучення провідних та молодих 

фахових викладачів 

4. Мотивувати викладачів до науково-педагогічного стажування за 

європейськими програмами підвищення кваліфікації 

5. Подовжити роботу з підвищення рівня володіння іноземною мовою 

викладачами ЦК 

6. Діджиталізація та інформатизація всіх сфер діяльності коледжу 

7. Продовжити роботу з формування методичного забезпечення в системі 

Moodle 

8. Інтеграція до світового освітнього та наукового простору 

9. Підвищення рівня академічної мобільності здобувачів освіти та 

науково-педагогічних працівників 

10. Бізнес-орієнтація освітнього та наукового процесу 

11. Розвиток міжнародної діяльності з кращими фахівцями в сфері 

туризму, ресторанного бізнесу та гастрономії, пивних і винних технологій 

12. Раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових 

ресурсів 

13. Поліпшення умов для формування самостійної гармонійної 

особистості, національної свідомості, підтримання традицій. 

 


