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ПЕРЕДМОВА 

 
У інформаційно-довідковому виданні «Часопис – 2018/2019» відображено 

найбільш ключові факти, події, новини, що відбулися в житті коледжу в 

2018/2019 н.р. 

Матеріали викладено у хронологічному порядку, що дає можливість 

прослідкувати перебіг подій, втілення в навчальний процес основних положень 

Конституції України та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна 

XXI століття»), національної доктрини розвитку освіти, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Ліцензійних умов впровадження освітньої 

діяльності закладів освіти, Постанов вченої ради, наказів та розпоряджень КНТЕУ 

й інших законодавчих і нормативно-правових актів. 

Опрацьовуючи зібрані інформаційні матеріали, ми прагнули передати 

творче піднесення, спрямованість колективу коледжу на подальший розвиток, 

якісні перетворення, незважаючи на економічні, фінансові обмеження, 

ускладнення демографічної ситуації в країні. До цього слід додати, що 

мобілізуючим фактором у роботі коледжу безперечно стала чітко окреслена 

стратегічна мета КНТЕУ щодо забезпечення випереджального розвитку освітньої, 

наукової діяльності, підвищення рівня академічної мобільності здобувачів освіти 

та науково-педагогічних працівників для формування гармонійної особистості, 

національної свідомості, підтримання традицій і стабільно високої 

конкурентоспроможності в Україні та світі. 

Вдосконалення системи управління у 2018/2019 н.р. було спрямоване на 

посилення керованості підрозділами, розвиток колегіальних органів управління, 

підвищення відповідальності працівників за стан справ забезпечення якості 

освітнього процесу та якості вищої освіти КНТЕУ. 

До Часопису-2018/2019 включено дані про структуру та сформований 

науково-педагогічний колектив коледжу у складі 75 осіб, з них: 51 особа штатна,                     

24 особи – зовнішні сумісникі, серед яких 6 докторів наук, 7 професорів, 25 
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кандидатів наук, 12 доцентів, 41 спеціаліст вищої категорії, в т.ч. 14 викладачів 

мають педагогічне звання «викладач-методист», які забезпечують підвищення 

якості освітнього процесу та розвиток його наукової складової. Частка викладачів, 

яка має науковий ступінь та вчене звання, складає 33 особи (44,0%), спеціалісти 

вищої категорії – 41 особа (54,7%), що разом становить переважну більшість від 

загальної кількості науково-педагогічного персоналу коледжу. Наведено дані про 

успішний захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата хімічних наук, про якісні зміни молодих науковців, серед яких – 

кандидати наук, аспіранти та здобувачі. Кількість молодих науковців складає 27 

осіб (або 35,0%), серед них 7 викладачів – кандидати наук, 3 аспіранти та 1 

здобувач. Тобто, великий науково-педагогічний потенціал персоналу коледжу, 

підвищення рівня його якісного складу, збільшення наукових компонентів у 

навчальному процесі у зв’язку з започаткуванням підготовки фахівців вищого 

освітнього ступеня «бакалавр» за 5 спеціальностями, має перспективи до 

розвитку. 

Завдяки цьому, працюючи в 2018/2019 н.р. 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. 

Про це свідчать насамперед передові місця у всеукраїнських громадських 

рейтингах, показники якості освіти випускників, зафіксовані державною 

атестацією, результати вступної кампанії 2018/2019 н.р. 

Незважаючи на пік демографічної кризи, жорстку і велику 

конкуренцію між відомими ЗВО Харківщини, збільшення чисельності 

вступників до зарубіжних закладів освіти, коледжу вдалося досягти 

зростання кількості бажаючих навчатися у нашому закладі (823 заяви, що на 

34 заяви більше, ніж минулого року, з них: сільська молодь – 500 заяв). За 

кількістю поданих заяв на одне бюджетне місце коледж посів 1-ше місце серед 
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ЗВО І-ІІ рівнів акредитації м. Харкова й області. В результаті конкурсного 

відбору до коледжу зараховано більш підготовлену професійно орієнтовану 

молодь. 

Коледж здійснив значні організаційно-технічні перетворення, що 

забезпечило йому конкурентоспроможність та відповідність освітньої діяльності 

ліцензійним вимогам до вищих закладів освіти і дало змогу досягти високого 

рівня лідера в регіоні у своїй галузі. 

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. 

Сьогодні Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ – це 

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

перевагою якого є його високопрофесійний колектив викладачів, спроможний 

вести підготовку кваліфікованих фахівців, патріотів своєї країни та справи, 

впроваджувати нові технології навчання, розвивати міжнародне співробітництво. 

Для здійснення освітньої діяльності коледж має відповідну матеріально-

технічну базу та обладнання, забезпечений навчальними кабінетами та 

лабораторіями, укомплектованими сучасними високотехнологічними засобами, 

яка дозволяє здійснювати навчання студентів за освітніми програмами. 
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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. 

Студенти навчаються в сучасних аудиторіях з мультимедійним 

обладнанням, інтерактивними дошками та в комп’ютерних кабінетах. 

Використання інтерактивних дошок та інформаційних технологій в освітньому 
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процесі є реальною необхідністю і важливим стратегічним напрямом розвитку 

коледжу. 

Характерною для діяльності коледжу в 2018/2019 н.р. була предметна 

спрямованість на приведення освітньої діяльності у відповідність до нових 

стандартів для певного рівня вищої освіти за спеціальностями. Дієвим було 

Положення про систему оцінювання успішності навчання, вдосконалення 

практичної підготовки студентів, нові підходи до системи рейтингової оцінки 

педагогічних працівників коледжу, про організацію освітнього процесу, систему 

підвищення кваліфікації викладачів та їх наукового зростання, що передбачала 

атестацію працівників на присвоєння кваліфікаційної педагогічної категорії: 

спеціаліст I, II і вищої категорії та педагогічного звання «викладач-методист». 

Продовжено курс на оновлення всього комплексу навчально-методичного 

забезпечення з урахуванням посилення наукової і практичної складових, 

мотивації студентів на поглиблення освітньо-професійної підготовки. Усі циклові 

комісії орієнтують свою роботу на активне застосування інноваційних методів і 

форм навчання на основі впровадження в навчальний процес комп’ютеризації та 

інформатизації, сучасного програмного забезпечення та підвищення 

інформаційної культури студентів. 

У Часописі-2018/2019 н.р. висвітлено діяльність коледжу щодо підготовки 

молодших спеціалістів з 7 спеціальностей за 10 спеціалізаціями: готельно-

ресторанна справа; туризм; харчові технології; фінанси, банківська справа та 

страхування; маркетинг; облік і оподаткування; економіки та започаткування 

підготовки бакалаврів за денною і заочною формами навчання та за 5 освітніми 

програмами: «Економіка підприємства», «Ресторанні технології», «Маркетинг», 

«Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент організацій». Коледж має також 

ліцензію на підготовку слухачів з 7 робітничих професій з ліцензованим обсягом 

300 чоловік. Закладено основу для підготовки нової робітничої професії 

«Сомельє». 
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ХТЕК КНТЕУ орієнтується на розвиток сучасних професій, що надає 

студентам високі шанси на українському та світовому ринках праці в умовах 

глобальної конкуренції. 

У Часописі 2018/2019 н.р. розкрита плідна і творча праця викладачів, 

співробітників і студентів коледжу, щодо досягнення у звітному році показників: 

1. Отримали 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». 

3. Успішно здійснили чергову акредитацію з освітніх програм 

«Бухгалтерський облік» і «Ресторанне обслуговування» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

4. Вперше здійснено набір студентів на денну форму навчання з нової 

освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів «Пивні і 

винні технології» 

У Часописі приділено також увагу щодо актуалізації напрямів по 

підвищенню ефективності науково-дослідної роботи з урахуванням інтеграції 

вищої освіти до європейського науково-освітнього простору. Тематика наукових 

досліджень викладачів пов’язана з дисциплінами, за якими здійснюються 

підготовка молодших спеціалістів і бакалаврів: 

- 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 розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 

України в умовах європейської інтеграції; 

- соціокультурні проблеми сучасного світу. 
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Розширено наукові дослідження, пов’язані з європейським вектором 

розвитку економіки, фінансової та банківської систем та інтеграцією у світову 

освітню систему. Збільшено кількість наукових публікацій, у тому числі за 

кордоном. Як ілюстрацію отриманих наукових результатів у Часописі в 2018/2019 

н.р. подано науковий доробок викладачів та студентів коледжу, що представлено 

в 3 монографіях, 2 розділах колективної монографії, 2 навчальних посібниках, 17 

статтях у збірниках наукових праць вітчизняних та закордонних періодичних 

фахових виданнях, 36 статтях у міжнародних наукометричних виданнях, 150 

тезах доповідей викладачів на міжнародних та всеукраїнських конференціях, 12 

статтях у міжнародному наукометричному журналі «ScienceRise» 

Було організовано і проведено 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., Харків) та Міжнародний фестиваль ресторанних технологій 

«BestCookFestPodillia-2019» (28 лютого – 02 березня 2019 р., Кам’янець-

Подільський), які стали науковою платформою для міжнародної кооперації сил, 

знань та досвіду. 

Грунтовний аналіз цих форумів представлено в Частині I, таблиця 5, 

Частині II та фотозвіті Частини III Часопису. 

Команда студентів та викладачів ХТЕК КНТЕУ у нелегкій боротьбі з 

кращими професіоналами ресторанного бізнесу змогла завоювати і відстояти 

звання «Краща кулінарна школа України», гідно представляти Україну і коледж 

та стати переможцем у 6 міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсів, 

змагань та фестивалів в Києві, Одесі, Харкові, Кам’янець-Подільському, а також у 

Туреччині (м. Болу), Хорватії (о. Брач, м. Макарська), Республіці Македонія              

(м. Струміца), Словенії (м. Краньска Гора), Албанії (м. Тирана), Чорногорії                 

(м. Будва). Загалом команда студентів ХТЕК КНТЕУ виборола: 4 кубки Гран-Прі, 

54 медалі, в т.ч.: 33 – золотих, 17 – срібних, 4 – бронзові, 2 Дипломи. 

У інформаційно-довідковому виданні презентовано досвід поглиблення 

міжнародного співробітництва та зв’язків. За минулий рік проведено ряд ділових 
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перемовин, у тому числі для можливості продовження навчання, проведення 

практики і стажування, виконання спільних проектів. Протягом року коледж 

активно підтримував та розвивав дружні стосунки з міжнародними партнерами. 

Значне місце у Часописі-2018/2019, Частина II належить відображенню 

ключових подій і фактів, пов’язаних з проведенням культурно-масової роботи та 

заходів, що сприяли розвитку морально-духовних цінностей студентства, 

патріотичних почуттів та громадської активності, формуванню повноцінної 

цілісної особистості, індивідуальності кожного студента і виховання кращих рис 

людини та громадянина. 

В окремому розділі Часопису-2018/2019, Частина III надано більш детальну 

інформацію та фотозвіт про Всеукраїнські та Міжнародні кулінарні конкурси, 

фестивалі й інші творчі змагання студентів та викладачів коледжу. 

Увесь інформаційно-довідковий матеріал свідчить про плідну працю 

колективу коледжу під керівництвом директора, професора Л.О. Радченко, її 

заступників, Методичної, Адміністративної та Педагогічної ради щодо 

вдосконалення системи управління шляхом своєчасного проведення назрілих 

організаційно-структурних змін, посилення моніторингу результатів діяльності на 

окремих напрямах і в певних підрозділах коледжу. 

У Часописі-2018/2019 зазначається, що наполеглива і творча праця всього 

колективу коледжу як структурної одиниці КНТЕУ в звітному періоді була 

спрямована на: 

- створення оптимальних умов для успішної, результативної праці 

викладачів і студентів; 

- забезпечення випереджального розвитку освітньої навчальної і наукової 

діяльності; 

- формування кожного студента як самостійної й всебічно розвиненої 

гармонійної особистості-патріота, конкурентоспроможного фахівця з новим 

інноваційним і творчим типом мислення й культури, готовністю до професійної 

діяльності на рівні світових стандартів. 
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Безперечно, активна підтримка КНТЕУ стала мобілізуючим фактором 

творчого піднесення, спрямованості колективу коледжу на плідну співпрацю. 

Спільна плідна співпраця коледжу і КНТЕУ дала можливість поєднати 

інтереси науковців Харківщини і кулінарів світу та популяризувати результати 

наукових досліджень на міжнародному рівні шляхом організації і проведення 

Міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій, 

фестивалів і конкурсів. 
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ЧАСОПИС 2018/2019 ХТЕК КНТЕУ 

 
ЧАСТИНА І 

 

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 з огляду на закони 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», Постанови вченої ради, накази та розпорядження 

КНТЕУ. 
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Завдяки цьому, працюючи рік коледж здійснив значні організаційно-

технічні перетворення як 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 

вищої освіти з високим її рівнем в європейському освітньому просторі. 

 

 

 

 

 

Протягом усіх 14 років існування 

Харківського торговельно-економічного 

коледжу Київського національного 

торговельно-економічного університету 

його незмінно очолює директор 

Людмила Олексіївна Радченко, 

кандидат історичних наук, професор, 

досвідчений керівник і педагог, добре 

знаний в освітянському та науковому 

середовищах м. Харкова, України і 

далеко за її межами. Вона автор більше 

5 монографій, 20 підручників та 

навчальних посібників, 120 наукових 

праць з історії, ресторанного 

господарства та туризму, виданих в 

Україні та за кордоном. 

За багаторічну, сумлінну та бездоганну працю, високий професіоналізм та 

вагомий внесок у розвиток освіти і виховання молоді Л.О. Радченко відзначено 

низкою нагород: Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, Ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету акад.             

А.А. Мазаракі, Харківської облдержадміністрації та інші; нагрудні знаки: 

Міністерства освіти і науки України («Відмінник народної освіти України», «А.С. 

Макаренко») та Харківської обласної державної адміністрації; нагрудні медалі: 

«Чарівна сила України», «Почесний громадянин Слобожанщини», Професійної 
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пошани ІІ ступеня Всесвітньої організації кулінарних союзів Об’єднаних 

Арабських Еміратів, Срібна пам’ятна медаль КНТЕУ «Гідному шани»; Почесна 

відзнака Голови Львівської облдержадміністрації «За вагомий внесок у розвиток 

кулінарії», Почесна відзнака Міжнародної Асоціації Рестораторів та Готельєрів 

від Швейцарії «За вагомий внесок у розвиток кулінарної майстерності та постійну 

підтримку світової ресторанної культури»; Подяка Ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету акад. А.А. Мазаракі за 

вагомий внесок у розвиток кулінарного мистецтва та активну участь в організації 

проведення Міжнародного конкурсу ресторанних технологій «BestCookFest-

2018»; Урядова нагорода голови міста Болу пана Alaaddin Yilmaz «За активну 

роботу у зближенні України та Туреччини»; 10 Іменних золотих медалей: 

Томаса A. Гуглера (WACS), Сербії, Хорватії, Чорногорії, Туреччини, Саудівської 

Аравії, єрусалимської асоціації «Taste of Peace» (Ізраїль), міжнародного 

кулінарного фестивалю «BestCookFest-2018» (м. Київ, Україна), «BestCookFest-

Поділля-2019» (с. Врублівці Кам’янець-Подільський район, Україна), міжнародні 

змагання офіціантів, баріста, барменів та рестораторів «Grand Gourmet-2018» (м. 

Макарська, Хорватія). 

Людмила Олексіївна Радченко – Віце-президент Громадської Спілки 

«Український Кулінарний союз», організатор багатьох міжнародних 

кулінарних фестивалів та конкурсів, почесний член кулінарних асоціацій ОАЕ, 

Сербії, Хорватії, Албанії, Чорногорії, Шрі-Ланки, Боснії та Герцеговини, 

Республіки Македонія, Ізраїлю, Посол SKMER в Україні, Міжнародний суддя 42 

Міжнародних та Всеукраїнських кулінарних конкурсів і фестивалів: у Хорватії 

(фестиваль «Перлина моря», XIII Міжнародний кулінарний фестиваль «Biser 

Mora-2018», м. Супетар, фестиваль і міжнародний змагання офіціантів, барменів, 

баріста та рестораторів «Grand Gourmet-2018», м. Макарська, Міжнародний 

гастрономічний фестиваль «Biser Mora-2019», о. Брач, Чорногорії і Сербії 

(фестиваль «Балканський кулінарний кубок», Міжнародний кулінарний фестиваль 

«Montenegro Hospitality Competition-2019», м. Будва, Чорногорія), Польщі 

(Ogolnopolski Pokaz Stolow Wigilijnych Gwiazdka), Іспанії, Франції, Шрі-Ланці 
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(гастрономічний фестиваль 16th Edition CULINARY ART EXPO FOOD), Ізраїлі 

(фестиваль «Смак миру»), Боснії та Герцеговині (фестиваль гастрономії 

«Bosanski Dukat» Holiday Inn), Львові (фестиваль «Дні Української кухні», ІІ 

міжнародний фестиваль гостинності та ресторанного сервісу «HoReCaSHOW 

Lviv-2017»), Києві (конкурс ресторанних технологій «BESTCookFEST-2018»), 

Одесі (Всеукраїнського 2-го кубку з кулінарії Гастрофестиваль «Cook Fest»), 

Харкові (фестиваль AgroCookFest і конкурс з кулінарного і кондитерського 

мистецтва KazanFireFest, кулінарний фестиваль «Зимова феєрія-2018», 

кулінарний фестиваль «Оттоманська кухня-2018»); 

с. Врублівці, Кам’янець-Подільському районі (міжнародний кулінарний 

фестиваль «BestCookFest-Поділля-2019»); Туреччині (фестивалі International 

Istanbul Gastronomy Festival та IZZET BAYSAL, м. Стамбул, IV міжнародний 

кулінарний конкурс «Bolu Uluslararasi Mutfak Gunleri», м. Болу; міжнародний 

чемпіонат з кулінарної майстерності у м. Болу), Словенії (фестиваль «Краньска 

Гора»), Албанії (гастрономічний конкурс «GastroALB-2 – 2018», м. Тирана), 

Республіці Македонія (III міжнародний гастрономічний конкурс «Gastromak 

Macedonia-2018», м. Струміца) та інших. 

Крім того, Людмила Олексіївна Радченко здійснює ліцензійну і 

сертифікатну підготовку кулінарів та сприяє підвищенню кваліфікації шеф-

кухарів, фахівців сфери ресторанного господарства та туристичного 

обслуговування, які представляють сучасну українську та європейську кухні на 

міжнародному рівні, та є Почесним суддею на міжнародних та всеукраїнських 

кулінарних конкурсах. 

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 з інноваційним, креативним типом мислення й високої 

культури, самостійного і мобільного, впроваджувати нові технології 

навчання, розвивати міжнародні зв’язки. 
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Була визначена стратегічна мета – це забезпечення випереджального 

розвитку освітньої, наукової діяльності для формування кожного студента як 

самостійної, гармонійної особистості і патріота та підготовки сучасного 

професіонала в системі вищої освіти України, яка орієнтована на європейські 

цінності в умовах сталого розвитку. 

Тому, увесь 2018/2019 навчальний рік освітня діяльність Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ була спрямована на безперервне 

підвищення якості освіти і виховання відповідального громадянина-патріота 

України і своєї справи. 

Адміністрація коледжу орієнтувала трудовий колектив на досягнення девізу 

«Виховуємо Патріота – навчаємо Спеціаліста!», а також на розвиток сучасних 

професій, що надає студентам високі шанси на ринку праці в умовах 

глобальної конкуренції. 

Таким чином, освітній процес з підготовки бакалаврів здійснюється з 5 

спеціальностей: економіки; харчових технологій; маркетингу; готельно-

ресторанної справи і менеджменту та молодших спеціалістів – з 7 спеціальностей 

за 10 спеціалізаціями: економіки; обліку і оподаткування; фінансів, банківської 

справи та страхування, маркетингу; харчових технологій; готельно-ресторанної 

справи та туризму. Вони є актуальними на українському та світовому ринках 

праці. Коледж має також ліцензію на підготовку слухачів з 7 робітничих професій 

з ліцензованим обсягом 300 чоловік. Закладено основу для підготовки нової 

робітничої професії «Сомельє». 

Плідна і творча праця викладачів, співробітників і студентів коледжу 

забезпечили безперечну можливість у звітному році досягти 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 зі спеціальностей: 051 

«Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства»(ліцензований обсяг – 100 

осіб); 181 «Харчові технології», спеціалізація «Ресторанні технології» 

(ліцензований обсяг – 200 осіб); 075 «Маркетинг» (ліцензований обсяг – 50 осіб); 
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241 «Готельно-ресторанна справа» (ліцензований обсяг – 100 осіб), 073 

«Менеджмент організацій» (ліцензований обсяг – 50 осіб). 

2. Успішно пройшли акредитацію з освітніх програм «Економіка 

підприємства» і «Ресторанні технології» за ступенем вищої освіти 

«бакалавр». 

3. Успішно здійснили чергову акредитацію з освітніх програм 

«Бухгалтерський облік» і «Ресторанне обслуговування» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

 

Вступна кампанія коледжу у 2018/2019 н. р. 

 
Вступна кампанія 2019 року була складною за останні 5 років. 

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 міжнародну науково-практичну конференцію. 

Наші викладачі та студенти стали переможцями й володарями кубків 

багатьох міських, національних та міжнародних гастрономічних конкурсів у 

різних куточках планети; їх скарбничка нараховує понад 800 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. 



18 
 

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 абітурієнтів та жорстку 

конкуренцію між навчальними закладами, нам вдалося досягти зростання 

кількості бажаючих навчатися у нашому коледжі.  

За результатами прийому було подано 823 заяви, що на 34 заяви 

більше ніж минулого року (з них сільська молодь – 500 заяв). 

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

студентів це більше на 77 осіб ніж у 2017 році і на 138 осіб більше ніж у 2016 

році. За контрактом було зараховано на перший курс 268 осіб, що на 79 осіб 

більше ніж у 2017 році і на 153 осіб більше ніж у 2016 році (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рік Зараховано 

всього, осіб 

За державним 

замовленням, осіб 

За договорами з фізичними та 

юридичними особами, осіб 

1 2 3 4 

2018 363 95 268 

2017 286 95 189 

2016 225 100 115 

 

На перший курс 2018 року очної форми навчання зараховано 246 студентів, 

це на 53 особи більше, ніж у 2017 році і на 81 особу більше ніж у 2016 році. 

За контрактом було зараховано на перший курс 151 осіб, що на 53 особи 

більше ніж у 2017 році і в три рази більше ніж у 2016 році (табл. 2). 

Таблиця 2 

Рік Зараховано 

всього, осіб 

За державним 

замовленням, осіб 

За договорами з фізичними та 

юридичними особами, осіб 

1 2 3 4 

2018 246 95 151 

2017 193 95 98 

2016 165 110 50 
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На денному відділенні було сформовано 16 навчальних груп, на заочному 8 

навчальних груп. 

Формування контингенту здобувачів освіти залишається найважливішим 

напрямом роботи колективу коледжу на 2019/2020 н.р. 

 

Науково-педагогічний колектив коледжу 
 

Сформований високопрофесійний науково-педагогічний колектив 

коледжу на 01 липня 2019 року налічував 75 осіб, з них: 

- 51 особа штатна; 

- 24 особи – зовнішні сумісники. 

Науково-педагогічний колектив коледжу налічує (табл. 3): 

Таблиця 3 

Науково-педагогічний колектив коледжу 

Докторів наук, професорів 5 

Докторів наук, доцентів 1 

Кандидатів наук, професорів 2 

Кандидатів наук, доцентів 12 

Кандидатів наук 13 

Спеціалістів вищої категорії, в т. ч. мають 

педагогічне звання «викладач-методист» 

41 

14 

Спеціаліст першої категорії 8 

Спеціаліст другої категорії 9 

Спеціаліст 17 

 

Частка викладачів, яка має науковий ступінь та вчене звання, складає 33 

особи (44,0%), що на 7 осіб більше ніж у минулому році, спеціалісти вищої 

категорії – 41 особа (54,7%), що на 18 осіб більше ніж у минулому році, 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, 
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проводиться постійне вдосконалення кадрового складу на курсах підвищення 

кваліфікації, стажуванні, навчанні в аспірантурі, докторантурі, тематичних 

удосконаленнях, передатестаційних циклах, конференціях, фестивалях, 

конкурсах, майстер-класах тощо. Викладацьку діяльність у ХТЕК ведуть 75 осіб, 

серед них: 6 докторів наук, 7 професорів, 25 кандидатів наук та 12 доцентів. 

Саме такі викладачі-професіонали забезпечують підвищення якості 

освітнього процесу та розвиток його наукової складової. 

Основу трудового колективу складають педагоги сучасності, імена яких є 

відомими далеко за межами України – Почесний громадянин Слобожанщини, 

Відмінник народної освіти України, кандидат історичних наук, професор 

Радченко Л.О.; Заслужений економіст України, Відмінник освіти України, 

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

України, кандидат юридичних наук 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 (табл. 4). 

Таблиця 4 

Педагоги сучасності ХТЕК КНТЕУ 

Радченко Людмила Олексіївна Знак «Відмінник народної освіти України», 

1987 р., Почесна грамота МОНУ, 2005 р., 

Знак «А.С. Макаренко», 2007 р., Почесна 

грамота і медаль Голови Верховної Ради 

України А. Парубія «За заслуги перед 

Українським народом», нагрудні медалі: 

«Чарівна сила України», «Почесний 

громадянин Слобожанщини», Професійної 

пошани ІІ ступеня Всесвітньої організації 

кулінарних союзів Об'єднаних Арабських 

Еміратів, Срібна пам'ятна медаль КНТЕУ 

«Гідному шани» 

Дмитрук Борис Пахомович «Заслужений економіст України», 

«Відмінник освіти України» 
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Маренич Вікторія Михайлівна «Заслужений журналіст України», 2010 р. 

Павлюк Раїса Юріївна Заслужений діяч науки і техніки України, 

Лауреат Державної Премії України 

 

Руденко Світлана Олександрівна Знак «Відмінник народної освіти України», 

1987 р., Орден Трудової Слави ІІІ ст.,                

1986 р., Почесне Звання Заслужений Працівник 

народної освіти, 1997 р. 

Біленко Леоніда Мічиславівна Почесна грамота МОН України, 2007 р., знак 

«Відмінник освіти», 2015 р. 

Кунічева Тетяна Петрівна Почесна грамота МОН України, 2007 р. 

Семененко Валерій Іванович Знак «Відмінник народної освіти України» 

Гузенко Ганна Миколаївна Знак «Відмінник народної освіти України», 

1991 р., Почесна грамота МОН України,              

1994 р. 

Лисюк Галина Михайлівна Знак «Відмінник освіти України», 2002 р. 

Доценко Валерій Анатолійович Майстер спорту України з футболу, 1999 р. 

Россіхін Василь Васильович Заслужений Працівник освіти України, 

2019 р. 
 

Серед викладачів коледжу 3 аспіранти на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук: 

- Огурцова О.П., яка виконує дисертаційну роботу у Харківській 

гуманітарно-педагогічній академії з жовтня 2017 року і планує захист у 2022 році; 

- 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. 

2 здобувача 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 2019 році; 

- Кєтова Т.Б., яка виконує дисертаційну роботу у Харківському 

державному університеті харчування та торгівлі з жовтня 2017 року і планує 

захист у 2021 році; 

2 докторанти на здобуття наукового ступеня доктора наук: 
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- 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; 

- Мартиненко В.Л. – докторант Інституту української археології та 

джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України з вересня 2018 року і 

планує захист у 2020 році. 

Россіхіна Г.В. – 19 квітня 2019 р. д-ру юрид. наук, викладачу-суміснику 

кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін, присвоєно вчене звання професора кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності. 

Нечепуренко К.Б. – у звітному році здобула науковий ступінь кандидата 

технічних наук. 

Дармостук Д.Г. – здобув науковий ступінь кандидата наук з державного 

управління. 

Водолаженко М.О. – 18 квітня 2019 року в ХНУ імені В.Н. Каразіна 

викладач-сумісник кафедри харчових технологій успішно захистила 

кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних 

наук зі спеціальності «Органічна хімія», тобто науковий доробок коледжу 

піднявся на ще один щабельТаким 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. 

А також викладачі захищають кандидатські дисертації. 

Кількість молодих науковців складає 27 осіб (або 35,1%), серед яких               

7 викладачів – кандидати наук, 3 аспіранти 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. 
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Основним напрямом реалізації кадрової політики коледжу залишається 

цілеспрямована праця на укомплектування наукового-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. 

Аналіз забезпечення циклових комісій професорсько-викладацькими 

кадрами за останні 4 роки свідчить про збільшення кількості викладачів з 

науковими ступенями та вченими званнями майже у 2 рази: з 18 осіб у 2015 

році до 33 осіб у поточному навчальному році. Тобто майже половина (48%) – це 

викладачі з великим досвідом роботи, більшість з яких мають наукові ступені та 

вчені звання. 

У звітний період в коледжі працює 4 відділення і 4 циклові комісії, кожна з 

яких укомплектована необхідними педагогічними працівниками (діаграма 1). 
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Більш за все науковцями укомплектовані циклові комісії харчових 

технологій, туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін, економіки та маркетингу, які, в першу чергу, забезпечуватимуть 

підготовку бакалаврів. 

 

Рейтингова оцінка викладачів 
 

На виконання Положення про систему рейтингової оцінки педагогічних 

працівників коледжу було визначено рейтинг циклових комісій та їх викладачів. 

У розрахунку рейтингу взяли участь усі штатні викладачі. 

Рейтингова оцінка – це обов’язкова форма звітності про роботу 

викладача, що характеризує ступінь його педагогічної активності протягом 

року. 

Результати розрахунку рейтингу викладачів коледжу в поточному році 

надані в діаграмі 2. 

 

 

 

На загальний рейтинг викладача впливали його особисті здобутки у 

навчально-методичній, науковій, організаційній та виховній роботі. 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники коледжу є 

творчими, висококваліфікованими фахівцями, яких турбує престиж закладу 
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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. 

 
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» та стажування науково-

педагогічних працівників в інших закладах освіти, підприємствах, організаціях 

України та зарубіжжя. 

У звітному році атестаційними комісіями І та ІІІ рівня атестовано                            

18 викладачів, з яких: 

2 викладача – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»; 

7 викладачів – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії»; 

3 викладача – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»; 

1 викладач  – на відповідність раніше присвоєного 10 розряду; 

1 викладач – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ 

категорії»; 

4 викладача – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І 

категорії». 

Вони успішно пройшли атестацію та підтвердили свої атестаційні рівні. 

Якісна характеристика викладачів виглядає наступним чином (діаграма 3): 

спеціалісти вищої категорії, викладачі-методисти – 14 осіб; спеціалісти вищої 
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категорії – 27 осіб; спеціаліст І категорії – 8 осіб; спеціаліст ІІ категорії – 9 осіб; 

спеціаліст – 18 осіб; 10 розряд – 1 особа. 

 

 

Тобто майже половина (48%) – це викладачі з великим досвідом роботи, 

більшість з яких мають наукові ступені та вчені звання. 

 

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 

Харкова, Полтави, Тернополя та отримали сертифікати, посвідчення, свідоцтва 

про підвищення кваліфікації (стажування) в Україні. Викладач Маренич В.М., 

Заслужений журналіст України пройшла стажування у Вищій школі 

готелярства і гастрономії (м. Познань, Польща 120 годин, 06.01.2019 – 

16.01.2019 р.) та отримала Сертифікат про підвищення кваліфікації 

(стажування), брала активну участь у міжнародній науково-практичній 

конференції за кордоном. 

Результатом стажування були навчально-методичні матеріали: навчальні 

посібники, практикуми, ситуаційні вправи, збірники тестових завдань, методичні 
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рекомендації до самостійної роботи студентів тощо, що дозволяють оптимізувати 

освітній процес. 

 

Навчально-методичне забезпечення і якість викладання. 

Модернізація навчальних планів 
 

З метою забезпечення якості освітнього процесу в коледжі тривала 

модернізація його навчально-методичного забезпечення. 

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. Це програми «Економіка підприємства», «Ресторанні 

технології», «Менеджмент організацій», «Ресторанне обслуговування» та 

«Бухгалтерський облік». 

Для якісного провадження освітньої діяльності в коледжі у 2018/2019 

навчальному році розроблено та затверджено вченою радою КНТЕУ: 5 

навчальних планів та 37 робочих навчальних планів, серед яких 22 для 

денної форми навчання та 15 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 2018/2019 н. р. було розроблено і підготовлено опорні конспекти 

лекцій, тестові завдання, методичні рекомендації до практичних занять, методичні 

рекомендацій до самостійної роботи студентів тощо. 

І як підсумок, викладачі 4 ЦК підготували 115 НМКД. 

У звітному році була впроваджена нова система оцінювання знань 

студентів за 100 бальною шкалою з кожної навчальної дисципліни. У 

бакалаврів була застосована підсумкова форма контролю – письмовий 
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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 2018/2019 н. р. у коледжі 

проведено 40 відкритих занять у формі: студентські науково-практичні 

конференції; лекції-бесіди; бінарні заняття; психологічний хабу; круглі столи; 

конкурси професійної майстерності; майстер-класи з приготування різноманітних 

страв в супроводі їх англійською та французькою мовами; конкурс знавців 

української мови; Виступи в Школі молодого викладача «Пошук»; спортивні 

танці «Майданс»; повчальні сторінки української історії; інтелектуальні ігри. 

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 навички. 

 

Інформаційне забезпечення коледжу 

 

Створені передумови 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 

напрямком. Для студентів передові інформаційні технології служать підтримкою 

самостійної роботи, істотно підвищують 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 
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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 3 комп’ютерні 

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

аудиторіях 104, 309, 310, 314 встановлено нове мультимедійне обладнання, що 

покращило подання навчального матеріалу. У цьому навчальному році 

інформаційно-комп’ютерний кабінет фінансів, казначейської справи та 

банківських операцій (ауд. 104) плідно працював обладнаний 7 комп’ютерами. 

Діяльність усіх напрямів роботи коледжу щодня оновлюється в Фейсбук, 

Інстаграм та сторінках у соціальних мережах. 

 

Міжнародні та Всеукраїнські конкурси, змагання та 

фестивалі кулінарної майстерності 
 

Викладачі та студенти Харківського торговельно-економічного коледжу 

КНТЕНУ є постійними учасниками, організатором і переможцем всеукраїнських 

та міжнародних фестивалів, конкурсів і конференцій. 

У цьому навчальному 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 «BestCookFestPodillia-2019», якій відбувся з 

28 лютого по 02 березня 2019 року в мальовничому куточку української землі – на 

Поділлі в с. Врублівці Кам’янець-Подільського району готельно-туристичному 

комплексі «Ксенія». Фестиваль ресторанних технологій на Поділлі – третя 

найважливіша подія останнього часу. За загальним рішенням WACS цей 

міжнародний фестиваль визнано кращим зразком організації та проведення 

кулінарних фестивалів. 

Такі важливі масштабні змагання шеф-кухарів, кондитерів, офіціантів, 

барменів, рестораторів та інших фахівців світового кулінарного мистецтва вже 
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стали брендом цих громадських спілок і справжньою платформою для 

міжнародної кооперації сил, знань та досвіду. Міжнародні заходи, які 

організовують та проводять такі професіонали індустрії гостинності, мають 

високий імідж і престиж. 

Грандіозний кулінарний форум об’єднав більше ніж 250 учасників з усього 

світу. На змагання прибули не тільки з усіх куточків України, а й із Польщі, Італії, 

Хорватії, Македонії, Монтенегро, Молдови, Саудівської Аравії, Словенії, 

Маврикію, Білорусі, Індії, Ізраїлю. 

Суддями фестивалю були найповажніші та всесвітньовідомі шеф-кухарі з 35 

країн світу. 

Три дні студенти та викладачі ХТЕК КНТЕУ провели в запеклій боротьбі за 

звання найкращого у своїй справі.  

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

бронзовими медалями, двома кубками Гран-Прі та двома Дипломами. 

2018/2019 навчальний рік традиційно розпочався з нових знайомств та 

розширення міжнародних зв’язків. Команда коледжу вперше брала участь у 

Міжнародних кулінарних конкурсах: «GastroMak-2018», (м. Струміца, 

Македонія)та "GASTRO ALB - 2" (м. Тирана Албанія). 

Команда ХТЕК КНТЕУ у нелегкій боротьбі з кращими професіоналами 

ресторанного бізнесу змогла гідно представити Україну у 2018-2019 н. р. та 

стати переможцем у багатьох міжнародних та всеукраїнських кулінарних 

конкурсах у Києві, Харкові, Одесі, Камянець-Подільському, а також у 

Туреччині (м. Болу), Хорватії (о. Брач, м. Макарська), Республіці Македонія 

(м. Струміца), Словенії (м. Краньска Гора), Албанії (м. Тирана), Чорногорії 

(м. Будва). 

Основна мета проведення заходів: 

- популяризація творчих та наукових досягнень у галузі харчової 

промисловості, ресторанного господарства, втілення креативних ідей для 

розвитку технології виробництва, розширення асортименту кулінарних страв, 

кондитерських виробів та інших послуг; 
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- підвищення рівня підготовки студентів, викладачів та фахівців у сфері 

ресторанного господарства для забезпечення діалогу практиків ресторанного 

бізнесу з викладачами та студентами профільних навчальних закладів; 

- визначення кращих студентів, кухарів,кондитерів, барменів та команд 

кулінарів; 

- сприяння підвищенню професійної майстерності викладачів, студентів, 

кухарів та кондитерів, розкриття й популяризація творчого потенціалу фахівців, 

обмін професійним досвідом, вдосконалення традиційних та розробка нових 

напрямів в технології кулінарних страв та кондитерських виробів; 

- підвищення престижу професії, залучення широкого кола споживачів, 

обмін досвідом під час партнерської співпраці; 

- встановлення професійних творчих відносин між учасниками.  

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

міжнародних конкурсах і фестивалях (табл. 5). 

Таблиця 5 

Участь студентів та викладачів ХТЕК КНТЕУ у Міжнародних і 

Всеукраїнських конкурсах та фестивалях у 2018/2019 н. р. 

№ 

з/п 
Назва заходу, місце проведення Дата проведення Нагороди 

1 2 3 4 

1 Міжнародний кулінарний 

конкурс ресторанних технологій 

«BestCookFest-2018» м. Київ. 

Україна 

04-06 жовтня 

2018 року 

(10 студентів) 

2 золоті, 

4 срібні та  

1 бронзова медалей 

2 Міжнародний кулінарний 

фестиваль 

«GastroMak-2018», м. Струміца, 

Республіка Македонія 

08-12 жовтня 

2018 року 

(2 студента, 

3 викладача) 

5 золотих медалей, 

Кубок Гран-Прі 

3 Міжнародний гастрономічний 

конкурс «GASTRO ALB – 2»            

м. Тирана, Албанія 

25-27 жовтня 

2018 року 

(1 студент, 

1 викладач) 

1 золота і 

4 срібних медалей 

4 Міжнародні змагання офіціантів, 

баріста, барменів та рестораторів 

«Grand Gourmet-2018»,                     

6-10 листопада 

2018 року 

(2 викладача) 

4 золоті медалі 
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м. Макарська, Хорватія 

5 Чемпіонат України з кулінарії 

серед юніорів, м. Одеса, Україна 

8-9 грудня 

2018 року 

(4 студента) 

1 золота, 4 срібні, 

Кубок Гран-Прі 

Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 

6 Міжнародний фестиваль 

ресторанних технологій 

«BestCookFestPodillia-2019»,                          

с. Врублівці Кам’янець-

Подільський район, Україна 

28 лютого –                   

2 березня                 

2019 року 

(13 студентів) 

10 золотих, 

2 срібні, 

2 бронзові медалі, 

2 Кубка Гран-Прі, 

2 Диплома 

7 Міжнародний чемпіонат з 

кулінарної майстерності,                 

м. Болу, Туреччина  

15-17 березня 

2019 року 

(2 викладача) 

4 золоті 

медалі 

8 Міжнародний гастрономічний 

фестивалів «Biser Mora-2019»,           

о. Брач, Хорватія 

09-13 квітня 

2019 року 

(2 викладача) 

4 золоті 

медалі 

9 Міжнародний кулінарний 

фестиваль «Montenegro 

Hospitality Competition-2019»                 

м. Будва, Чорногорія 

22-24 квітня 

2019 року 

(1 студент, 

1 викладач) 

1 золота, 

2 срібні медалі 

10 IV Міжнародний кулінарний 

конкурс «Kranjska Gora», 

Словенія 

07-10 травня 

2019 року 

(1 викладач) 

1 золота, 

1срібна, 

1 бронзова медалі 

 

На цих заходах міжнародного рівня викладачі та студенти коледжу зайняли 

призові місця і були нагороджені дипломами, золотими, срібними, бронзовими 

медалями та кубками. 

Заходи такого рівня це визнання професіоналізму, майстерності 

викладачів та студентів коледжу. 

Загалом команда викладачів і студентів ХТЕК КНТЕУ виборола у 

2018/2019 навчальному році: 4 – Кубки Гран-Прі; 53 – медалі, серед яких: 33 – 

золоті, 17 – срібні, 4 – бронзові, 2 – Дипломи. 

Команда викладачів ХТЕК КНТЕУ виборола 22 медалі: 18 – золоті, 3 – 

срібні, 1 – бронзова. 

Радченко Л.О. – 6 золоті (1 Іменна); Біленко Л.М. – 6 золоті (1 Іменна); 

Радченко А.Е. – 1 Іменна золота медаль; Огурцова О.П. – 2 золоті медалі; 
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Торянік І.П. – 1 золота медаль; Нечепуренко К.Б. – 2 золоті, 3 срібні,                        

1 бронзова медалі. 

Команда студентів ХТЕК КНТЕУ виборола: 4 – Кубки Гран-Прі; 32 – 

медалі, серед яких: 15 – золоті, 14 – срібні, 3 – бронзові, 2 – Дипломи 

За 2015/2019 рр. переможцями та призерами міжнародних конкурсів стали 

127 студентів, а всеукраїнських – 43. Всього у музеї ХТЕК КНТЕУ за роки його 

існування зібрано близько 800 нагород, заслужено отриманих викладачами і 

студентами на фестивалях різного рівня. 

Ґрунтовний аналіз цих форумів представлено в Розділі II 

«Часопис-2019». 

 

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. Порівняно 

з минулим роком відбулось зменшення контингенту на 14 осіб або 6,3%. Диплом 

з відзнакою отримали за денною формою навчання – 23 студенти або 11,0% – 

відмінники, в т. ч. 10 дипломів – на відділенні виробництва та харчових 

технологій, 10 – на відділенні економіки, управління та адміністрування та 3 

дипломи на відділенні сфери обслуговування. 

Цей звітний рік – перший випуск бакалаврів освітніх програм: 

1. Економіка підприємства – 14 осіб (2 диплома з відзнакою) 

2. Ресторанні технології – 12 осіб (1 диплом з відзнакою). 

Випуск фахівців за спеціальностями надано в таблиці 6. 

Таблиця 6 

Випуск фахівців у 2018/2019 н. р. 

Спеціальність (Спеціалізація) Кількість студентів, осіб 

1 2 

Облік і оподаткування (бухгалтерський облік) 9 

Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і 

кредит) 
19 
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Економіка (економіка підприємства) 10 

Продовження таблиці 6 

1 2 

Економіка підприємства (бакалаври) 14 

Маркетинг (комерційна діяльність) 14 

Готельно-ресторанна справа (ресторанне 

обслуговування) 
46 

Туризм (туристичне обслуговування) 10 

Харчові технології:  

Ресторанні технології (бакалаври) 12 

Виробництво харчової продукції 56 

Зберігання, консервування та переробка м’яса 9 

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних 

виробів і харчових концентратів (захист випускної 

кваліфікаційної роботи (проекту) 

10 

 

Якісну успішність студентів за результатами кваліфікаційних екзаменів та 

захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) у 2018/2019 н. р. надано в 

таблиці 7. 

Таблиця 7 

Якісна успішність студентів за результатами кваліфікаційних 

екзаменів та захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) 

в 2018/2019 н.р. 

Спеціальність (Спеціалізація) Якісна успішність, % 

1 2 

Облік і оподаткування (бухгалтерський облік) 66,7 

Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і 

кредит) 

83,3 

Економіка (економіка підприємства) 70,0 

Економіка підприємства (бакалаври) 64,3 

Маркетинг (комерційна діяльність) 71,4 

Готельно-ресторанна справа (ресторанне 

обслуговування) 

63,7 

Туризм (туристичне обслуговування) 75,0 

Харчові технології:  

Ресторанні технології (бакалаври) 75,0 
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Продовження таблиці 7 

1 2 

Виробництво харчової продукції 68,5 

Зберігання, консервування та переробка м’яса 55,5 

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних 

виробів і харчових концентратів (захист випускної 

кваліфікаційної роботи (проекту) 

60,0 

За усіма спеціальностями 68,5 

 

Порівняно з минулим роком відбулось збільшення якісної успішності за 

результатами кваліфікаційних екзаменів та захисту випускної 

кваліфікаційної роботи (проекту). Загалом аналіз результатів успішності 

студентів за результатами атестації свідчить про їх відповідність 

Ліцензійним умовам. 

За 14 років існування закладу вищої освіти кількісний склад випускників 

– 1014 фахівців для підприємств та організацій різних форм власності України 

(табл. 8). 

Таблиця 8 

Кількісний склад випускників 

Роки Форма навчання Всього 

Денна Заочна 

    

2005 158 20 178 

2010 186 92 278 

2015 258 91 349 

2019 188 21 209 

Всього 790 224 1014 

 

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. 
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Випуск слухачів відділення з підготовки робітничих 

професій, підвищення кваліфікації та вступу у ЗВО України 
 

Заслуговує на увагу випуск слухачів відділення з підготовки робітничих 

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

менше від ліцензованого обсягу (300 осіб), який представлений в таблиці 9. 

Таблиця 9 

Контингент слухачів відділення за 2018/2019 н.р. 

Назва професії Розряд Ліцензія Контингент 

1 2 3 4 

Бармен  IV 30 28 

Офіціант  III 30 23 

Кондитер  III 30 25 

Кухар  III 60 60 

Кухар  IV 60 60 

Кухар  V 30 30 

Агент з організації туризму  30 18 

Підготовка до ЗНО  - 4 

Іноземна мова  - 25 

Всього  300 273 

 

У таблиці 10 наведено динаміку контингенту слухачів відділення з 

підготовки робітничих професій, підвищення кваліфікації та вступу у ЗВО 

України у порівнянні з попередніми роками. 

Таблиця 10 

Динаміка контингенту слухачів відділення 

Роки Кількість груп Ліцензія Контингент 

1 2 3 4 

2013/2014 12 330 303 

2014/2015 12 360 282 

2015/2016 10 330 227 

2016/2017 12 350 314 

2017/2018 12 300 280 

2018/2019 12 300 273 
 

Динаміка контингенту слухачів цього відділення тримається майже на 

одному рівні уже протягом 6 років. 
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Співпраця з іноземними закладами вищої освіти 
 

У даний час ХТЕК КНТЕУ співпрацює з 7 іноземними закладами вищої 

освіти. Підписано угоди про співпрацю з Академією готельного бізнесу та 

гастрономії (м. Познань, Польща), Вищою школою готельно-ресторанного бізнесу 

імені Жана Друана (м. Париж, Франція), Мінським торговельним коледжем 

Белкоопсоюзу, KES COLLEGE (м. Нікосія, Кіпр), Центром Вищої освіти – 

факультет міжнародного туризму і готельного менеджменту (м. Будва, 

Чорногорія), Культурно-освітнім центром «Замок мистецтв», м. Париж, Франція, 

що відбито в таблиці 11. 

Таблиця 11 

Іноземні ЗВО, з якими підписані угоди про співпрацю 

№ 

з/п 

Назва іноземного ЗВО Дата укладання 

договору 

1 2 3 

1 
Академія готельного бізнесу та гастрономії                

(м. Познань, Польща) 
23.05.2011 р. 

2 
Вища школа готельно-ресторанного бізнесу 

імені Жана Друана (м. Париж, Франція) 
23.07.2012 р. 

3 
Національний комерційний коледж при 

Молдавській Економічній Академії (Молдова) 
08.11.2013 р. 

4 Мінський торговельний коледж Белкоопсоюзу 26.04.2013 р. 

5 KES COLLEGE (м. Нікосія, Кіпр) 20.12.2013 р. 

6 

Центр Вищої освіти факультет міжнародного 

туризму і готельного менеджменту, м. Будва, 

Чорногорія 

18.04.2016 р. 

7 
Культурно-освітній центр «Замок мистецтв» 

(м. Париж, Франція) 
01.04.2019 р. 

 

Випускникам коледжу надається право продовження навчання в цих ЗВО за 

профілем здобутої спеціальності та скороченим терміном. Багато студентів ним 

скористалися, отримали вищу освіту та працюють в Україні і за кордоном. У 2019 

році 6 студентів отримали запрошення на навчання у Вищій школі готельно-

ресторанного бізнесу імені Жана Друана (м. Париж, Франція).  

Адаменко О.Є. – випускник групи РО-1-17 отримав запрошення на 

навчання в Академії дієтології та косметології м. Познань. 
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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. 

Організація практичної підготовки студентів коледжу в достатній мірі 

забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, адаптованих до вимог 

європейського ринку праці. При її організації перевага віддається тим базам 

практики, які спроможні забезпечити формування необхідних професійних 

компетентностей та навчити наших студентів працювати на новітньому 

обладнанні в реальних бізнес-умовах. 

Підтвердженням цього є позитивні відгуки закордонних та вітчизняних 

підприємств-баз практики, роботодавців та визнання професійної майстерності 

викладачів та студентів коледжу провідними фахівцями ресторанної справи 

міжнародного рівня на Міжнародних фестивалях та конкурсах. 

Визначення баз практики цього року здійснювалось керівництвом 

коледжу на основі договорів про співпрацю.  У звітному році було укладено 

угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин між ХТЕК КНТЕУ та 

санаторієм «Одеса» СБ Україна (укладено 08.04.2019 р.). 

Студенти коледжу протягом 2018/2019 навчального року могли 

самостійно за погодженням підбирати для себе базу практики і пропонувати 

її для використання. Згідно графіку навчального процесу студенти 

відділення «Економіки, управління та адміністрування» практику 

проходили в ТЦ «METRO», АТ КБ «ПриватБанк», маркетинговому 

агентстві «МАВР» та інших приватних підприємствах. Студенти, які 

проявили себе з кращої сторони, особливо відзначилися своїми 

професійними здібностями, були запрошені офіційно на робочі місця тих 

підприємств, де вони проходили практику. 
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Студенти відділення «Сфери обслуговування» та відділення 

«Виробництва та харчових технологій» проходили практику в кафе, 

ресторанах, готелях України та за кордоном,  а також самостійно 

підбирали для себе базу практики за місцем проживання.  

Студенти коледжу мали можливість проходити практику на нових 

базах: ГРК «Ксенія», СОК «Аркада», Готель-ресторан «Сова», ТОВ 

«Харківський м’ясокомбінат», Кафе «Кіе», ГРК «India Palace», Готель 

«Мир», санаторій «Одеса» СБ Україна, у Туреччині в 5-ти зіркових 

готелях, таких, як: «Sherwood Resorts and Hotels», «Santai», «Green 

Palace», «IC Hotels» та ін. 

Таким чином, урізноманітнені напрямки практики студентів, у тому 

числі на закордонних базах практики. 

Спираючись на підтримку Київського національного торговельно-

економічного університету, коледж співпрацював і співпрацює з кращими 

підприємствами готельно-ресторанної галузі, а саме – інтернаціональними 

мережами готелів в Греції «Grecotel та Aldemar» (острови Крит, Кос, Родос, 

Корфу, Пелопоннес). Наш коледж почав співпрацювати – з найбільшими 

мережами готелів в Туреччині – «Sherwood», «Green Palace» та ін. Для 

цього був підписаний договір про міжнародне співробітництво між ХТЕК 

КНТЕУ та компанією «MCN Company» (Туреччина). 

Студенти коледжу також проходять виробничу практику у закладах 

Польщі, Італії, Іспанії, Франції, Болгарії. 

Коледж продовжує активно співпрацювати із закордонними 

навчальними закладами щодо організації практики студентів протягом 

літнього періоду. У зв’язку з цим, студенти коледжу мають можливість 

проходити практику на підприємствах індустрії туризму та готельної 

справи на всесвітньо відомих курортах таких країн, як  Болгарія, 

Іспанія, Польща, Туреччина, Хорватія і т.д., де здобувають необхідні 

навички роботи за фахом в умовах виробництва, ознайомляться з 

принципами роботи у лідируючих підприємствах готельно-ресторанного 
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бізнесу, культурою ділових відносин, навичками самостійної та командної 

роботи. 

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 . 

У рамках міжнародного співробітництва були підписані 

міжнародні договори: 

1. З Асоціацією професійних кухарів Йенічага  (YEPAD) 

(Туреччина). На основі цього договору були проведені майстер -класи та 

міжнародні кулінарні конкурси у м. Болу, Туреччина.  

2. Договір про міжнародне співробітництво між ХТЕК КНТЕУ та 

компанією «Comertoglu Otelcilik Ve Tic.A.S.» (мережа готелів «Дельфин», 

Туреччина (укладено 18.01 2019 р.). 

3. Договір про співпрацю з співвласниками «MCN Company», Туреччина. 

У 2018/2019 н. р. літню практику в готелях Туреччини проходили                    

16 студентів. 

Для покращення знань іноземної мови, успішне подолання мовного 

бар’єру при проходженні практики за кордоном, у коледжі були створені 

курси іноземної мови для студентів – це спеціалізований курс англійської 

мови з використанням професійної термінології готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Пройшовши літню практику студенти конкретно отримують досвід, такий 

необхідний для роботи на кращих підприємствах міст і областей України. 
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Наукова активність викладачів і студентів 

 
Наукова робота – це продовження і поглиблення освітнього процесу, що 

забезпечує єдність навчання і виховання. 

Науково-дослідна робота є важливою передумовою формування 

професіоналів, їх самостійності, творчого мислення. Вона допомагає формувати 

дослідників, розширити науковий світогляд, кругозір та ерудицію студентів. 

Головна мета науково-дослідної роботи – підготовка майбутніх фахівців 

високого і конкурентоспроможного рівня. 

Науковці коледжу протягом 2005-2019 р.р. 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. 

Науковий доробок викладачів коледжу за період 2005-2019 р.р.                 

(таблиця 12), яка чітко показує поетапне збільшення наукової продукції 

викладачів ХТЕК КНТЕУ. 
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Таблиця 12 

Наукова діяльність викладачів ХТЕК КНТЕУ 

Наукова діяльність 2005 2010 2015 2019 

1 2 3 4 5 

Загальна кількість статей  3 34 63 117 

Кількість статей у наукометричних базах 

даних Scopus/Web of Science 
_ _ 3 31 

Кількість монографій (розділів), у тому 

числі опублікованих за кордоном 

 

1 

 

3 

 

7 

 

15 

Чисельність студентів – переможців та 

призерів міжнародних конкурсів 
_ 22 85 127 

Чисельність студентів – переможців та 

призерів всеукраїнських конкурсів 
_ 

 

8 

 

21 

 

43 

Підготовка підручників, навчальних 

посібників (кількість) 
3 6 10 14 

 

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. 

Загалом рівень наукової роботи викладачів та студентів за 2018/2019 н. р. 

значно зріс, що знайшло своє відбиття в інформаційно-довідковому Каталозі, де 

представлено їх науковий доробок: 

3 – Монографії 

2 – Розділи в колективній монографії 

2 – Навчальні посібники 

1 – Інформаційне історико-довідкове видання «Часопис-2018» за заг. ред. 

проф. Л.О. Радченко 

1 – Інформаційно-довідкове видання «Каталог опублікованих наукових 

праць викладачів та студентів ХТЕК КНТЕУ за 2018/2019 н. р. 

1 – Інформаційно-довідкове видання. Міжнародний фестиваль ресторанних 

технологій «BestCookFestPodillia-2019», Кам’янець-Подільський, Україна. Світові 

тенденції та національні пріоритети. 
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1 – Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків ХТЕК КНТЕУ 

(29-30 травня 2019 р.) за заг. ред. проф. Л.О. Радченко 

17 – статей у збірниках наукових праць та періодичних виданнях 

36 – статей у міжнародних наукометричних виданнях 

2 – патенти на корисну модель 

150 – тез доповідей викладачів на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях 

28 – тез та виступів студентів на всеукраїнських, міжнародних і вузівських 

конференціях 

53 – тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції 

науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків ХТЕК КНТЕУ 

(29-30 травня 2019 р.) 

12 – 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 2018/2019 н. р. вже вчетверте в рамках узагальнюючої теми «Наукова 

робота молоді – ефективна освіта, сильне суспільство» (2016 р.) провели на 

високому рівні 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.). 

Вона стала науковою платформою для обміну досвідом та здобутком у 

сфері навчання та гуманізації вищої освіти. Висвітлено актуальні напрями 

розвитку вітчизняної освіти взагалі і вищої освіти зокрема, широкого 
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впровадження інноваційних підходів, сучасних технологій і методів навчання, 

методики викладання навчальних дисциплін. 

Міжнародна науково-практична конференція об’єднала викладачів, 

науковців, аспірантів, студентів і фахівців-практиків з різних куточків України і 

світу з метою їх безпосереднього спілкування, обміну ідеями щодо актуальних 

питань застосування інноваційних перетворень в освіті, пошуку шляхів і 

перспективних напрямів підвищення якості навчання та модернізації вищої освіти 

для підготовки сучасних конкурентоспроможних фахівців готельно-ресторанного 

бізнесу, туризму, харчових технологій, галузей економіки, управління та 

адміністрування. 

Науковці розглянули найбільш важливі напрямки розвитку та 

підвищення якості вищої освіти і визначили шляхи інтеграції кожного 

студента в сучасне суспільство. 

Конференція дала 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. 

Було почуто і підтримано кожну наукову думку, вироблені нові ідеї, почуті 

нові ініціативи, які дадуть змогу змінити і підняти на високий рівень освітньо-

виховний процес. 

У рамках підготовки до Міжнародної науково-практичної конференції 

здійснений випуск міжнародного журналу «ScienceRise», в якому зосереджені 

наукові праці вчених Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ  за 

такими напрямками: біологічні, економічні, історичні, педагогічні та філософські 

науки. Міжнародний журнал «ScienceRise» є мультидисциплінарним 

наукометричним виданням, який індексується у світових наукометричних базах 

даних і системах. У 2018/2019 н. р. збільшилась кількість статей, що входять до 

наукометричних видань. У звітному періоді 63 викладачів коледжу брали участь у 

цьому виданні, в т. ч. 7 іноземних наших друзів. 
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Науковий доробок викладачів технічних дисциплін знайшов своє практичне 

втілення у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях кулінарної 

майстерності, на яких репрезентовано здобутки науковців ХТЕК КНТЕУ. Тільки у 

2018/2019 н. р. команда викладачів коледжу брала участь у 7 конкурсах і 

змаганнях та кулінарних фестивалях міжнародного рівня, серед яких 2 – 

кулінарних фестиваля та 5 – конкурсів, змагань, під час яких продемонстровано 

високий професійний рівень викладачів. Шановними членами міжнародного журі 

конкурсні роботи викладачів було оцінено 22 медалями, серед яких: 18 золотих, 3 

срібних та 1 бронзова медаль, сертифікатами, грамотами, подяками. 

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. 

Під керівництвом викладачів коледжу студенти беруть участь у 

міжвузівських наукових заходах, міжнародних і всеукраїнських конференціях, під 

час яких демонструють високий рівень наукових досліджень у змаганні зі 

студентами ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації. У 2018/2019 н. р. за результатами участі 

студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях було опубліковано 28 

тез доповідей, лише в Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у 

вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку» (29-30 травня 

2019 р.), стали її учасниками і опублікували тези доповідей 8 студентів 

коледжу. 

Розвиток наукової роботи студентів відбувається також в межах наукових 

гуртків за основними напрямами підготовки студентів у коледжі. 
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Участь студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських наукових 

конкурсах, турнірах, фестивалях у 2018/2019 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. 

Команда студентів ХТЕК КНТЕУ у нелегкій боротьбі з кращими 

професіоналами ресторанного бізнесу змогла завоювати і відстояти звання 

«Краща кулінарна школа України», гідно представляти Україну і коледж та стати 

переможцем у 6 міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсів, змагань та 

фестивалів в Києві, Одесі, Харкові, Кам’янець-Подільському, а також у Туреччині 

(м. Болу), Хорватії (о. Брач, м. Макарська), Республіці Македонія (м. Струміца), 

Словенії (м. Краньска Гора), Албанії (м. Тирана), Чорногорії (м. Будва). Загалом 

команда студентів ХТЕК КНТЕУ виборола: 4 кубки Гран-Прі, 32 медалі, в т.ч.: 15 

– золотих, 14 – срібних, 3 – бронзові, 2 Дипломи. 

Організація навчально-дослідної роботи студентів є важливим чинником 

підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому 

закладі освіти передусім тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає 

змогу реалізовувати особистісно орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, 

умінь та навичок студентів, сприяє формуванню активності, ініціативи, 

допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків. 

 

Виховна робота 
 

Протягом звітного року виховні заходи було спрямовано на формування 

повноцінної цілісної особистості, індивідуальності кожного студента і виховання 

кращих рис людини та громадянина. У коледжі створено всі умови не тільки для 

отримання професійних знань, а й для цікавого дозвілля, розвитку особистості, 

розкриття талантів і творчих здібностей студентів, заняття спортом. 

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

заходів: брейн-ринги та інтелектуальні ігри, концерти художньої самодіяльності, 
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конкурси професійної майстерності, знавців української мови, фотоконкурси, 

тематичні тижні циклових комісій, екскурсії тощо. Студенти брали активну 

участь у благодійних акціях та волонтерських заходах, культурних програмах, 

спортивних змаганнях та марафонах, спортивних танцях «Майданс», навчальних 

сторінках української історії, майстер-класах з приготування різноманітних страв 

в супроводі їх англійською та французською мовами, виступи в Школі молодого 

викладача «Пошук». 

Ключові події і факти, пов’язані з проведенням виховних заходів 

ґрунтовно розглядаються у Розділі II. 

Освітній процес коледжу як структурної одиниці великої дружної родини 

КНТЕУ, в звітному періоді був направлений на створення оптимальних умов для 

успішної та результативної праці всього колективу, забезпечення 

випереджального розвитку освітньої навчальної і наукової діяльності для 

формування кожного студента як самостійної і всебічно розвиненої гармонійної 

особистості-патріота та конкурентоспроможного фахівця з інноваційним і 

творчим типом мислення й культури, готовністю до професійної діяльності на 

рівні світових стандартів. 
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ЧАСОПИС 2018/2019 ХТЕК КНТЕУ 

ЧАСТИНА ІІ 

Ключові події в житті коледжу в 2018/2019 н.р. 

 

СЕРПЕНЬ 
 

31 серпня 2018 року. Засідання Педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ 

Традиційно Педагогічна рада ХТЕК КНТЕУ на своєму засіданні, яке 

відбулося в актовій залі коледжу, розглянула питання про забезпечення 

організованого навчального процесу в 2018/2019 н. р. Директор коледжу 

професор Радченко Людмила Олексіївна привітала колектив з початком нового 

навчального року та побажала усім творчого натхнення в роботі. У доповіді Л.О. 

Радченко проаналізувала діяльність навчального закладу за минулий рік та 

окреслила основні напрями роботи і завдання перед педагогічним колективом на 

наступний рік. Директор підкреслила, що основним напрямом є оптимізація 

роботи щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців, забезпечення 

відповідності статусу навчального закладу з поглибленою практичною 

підготовкою фахівців, що передбачає удосконалення матеріально-технічної бази. 

     

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

01 вересня 2018 року. Урочисте свято "День Знань": перші кроки до 

успіху 
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У Харківському торговельно-економічному коледжі КНТЕУ відбулося 

урочисте свято "День Знань", на якому були присутні шановні гості: Почесний 

консул Республіки Туреччина у місті Харкові, Харківській, Дніпропетровській, 

Запорізькій, Донецькій та Луганській областях Білий Володимир Михайлович, 

директор Харківського інституту фінансів КНТЕУ Сердюков Костянтин 

Георгійович та Президент Заслужений журналіст України, канд. юрид. наук, 

доцент кафедри журналістики та реклами КНТЕУ Маренич Вікторія Михайлівна. 

Гості щиро привітали студентів та викладачів з початком нового 

навчального року, наголосили на важливості навчання, як першого кроку до 

успіху. Побажали нових звершень, завжди бути першими, важливих перемог! 

 

 

 

 

 

 

 

06 вересня 2018 р. Студенти віддлення сфери обслуговування,                 

гр. ТО-1-17 разом з викладачем Саппа А.Н. відвідали Харківський 

історичний музей імені М.Ф. Сумцова 

Це один з найбільших музеїв України, її проваідний культурний центр. 

Щорічно приймає більше 200 тисяч відвідувачів. Його фондова колекція 

нараховує більше 330 тисяч предметів. Перегляд експонатів, експозицій, виставок 

дозволив студентам зрозуміти, що саме тут найкраще місце для вивчення історії, 

де найповніше висвітлена саме історія Слобідської України. Тут можна отримати 

вичерпну інформацію про історію нашого краю від часів давньої кам'яної доби до 

сьогодення, його історія оживає. Ми дізнались про Харків і Слобожанщину так 

багато, витративши так мало часу. Історичний музей в Харкові – єдиний в Україні 

, що має власну станцію метро "Історичний музей", а будівля музею є однією з 

найбільш впізнаваних у Харкові. 
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10 вересня 2018 р. Студенти відвідали Харківський державний 

академічний театр ляльок імені В.А. Афанасьєва. Випробування себе в ролі 

екскурсовода 

Теорія й практика в ХТЕК КНТЕУ знаходяться на одній хвилі. Так студенти 

в рамках навчальної дисципліни "Організація екскурсійного обслуговування" 

мали можливість не тільки побувати в театрі, а й випробувати себя в ролі 

екскурсовода. Перегляд вистави дозволив культурно збагатитися та усвідомити, 

що саме театр є місцем для переживання яскравих бурхливих емоцій. 

 

 

 

 

 

 

 

10 вересня 2018 р. Виховна година "Диво-сили набирайся у землі" 

У группі ТС-1-17 проведено виховну годину "Диво-сили набирайся у землі", 

яка проходила у формі літературно-музичної композиції і почалась словами: "Мій 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=277311536100457&set=pcb.277313892766888&type=3
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/493780891120186
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/493823827782559
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рідний край, земля родюча, ліси, гаї. Народ співучий. Земля дає нам диво-силу, любов, 

надію, щастя, віру" 

 
 

10 вересня 2018 р. Наталья Ужвій – видатна українська актриса театру і кіно 

У бібліотеці відбулась зустріч зі студентами, присвячена 120 річниці з дня 

народження видатної української актриси театру і кіно Наталії Ужвій. Також 

передивились документальний фільм С. Параджанова "Наталія Ужвій". 

 

 

 

13 вересня 2018 р. Конкурс "Business Lady-2018" розкриває студентські 

таланти 

У конкурсі "Business Lady-2018" було декілька номінацій: розповідь про 

себе (коротке есе), хореографія, поезія, вокал, відповідь на тести. Усі учасники 

розкрили свої таланти, вміння, знанн та приємно вразили глядачів та суддів. Гості 

та судді з великою зацікавленістю слухали розповіді кожної із конкурсанток. 

Потім член журі Сергій Івагло запропонував для наших "Business Lady" мозковий 

штурм. Ніхто із конкурсанток-учасниць не залишився без нагород! 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/493823827782559
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494321261066149&set=pcb.494321391066136&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAoOSMbWGMLyvu5BxbclfCVfd17HHXuK7vDnqQIaRVL3ifFgqAS7Q6QrsTZlWTup2DV0a6z_XVr-0L5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494321261066149&set=pcb.494321391066136&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAoOSMbWGMLyvu5BxbclfCVfd17HHXuK7vDnqQIaRVL3ifFgqAS7Q6QrsTZlWTup2DV0a6z_XVr-0L5
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170080703886260&id=100026529948644
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14 вересня 2018 р. Виховний захід до Міжнародного дня грамотності 

"Логіка та Я" 

Викладачами ЦК туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-

гуманітарних дисциплін був проведений виховний захід, присвячений 

Міжнародному дню грамотності, який мав назву "Логіка та Я". Під час цього 

цікавого заходу студенти мали змогу перевірити своє креативне, творче мислення. 

 

 

15 вересня 2018 р. Студенти ХТЕК КНТЕУ активні учасники 

екологічної акції "Міжнародного дня чистих берегів" 

У рамках підтримки екологічної акції "Міжнародного дня чистих берегів" 

студенти прибрали узбережжя одного з екологічних місць відпочинку харків'ян у 

Саржиному яру біля річки Саржинка. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170080703886260&id=100026529948644
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19 вересня 2018 р. Викладачі і студенти коледжу завжди у епіцентрі 

цікавих новин міста та світу 

Викладачі циклової комісії туризму, готельно-ресторанної справи та 

соціально-гуманітарних дисциплін одні із перших відвідали Музей комп'ютерної 

техніки та програмного забезпечення. Це перший музей в Україні, який нараховує 

більше 300 експонатів, що показують історію комп'ютерів і програмного 

забезпечення в світі. Творці музею розповіли нам, що програмне забезпечення – 

первинне у розвитку комп'ютерної техніки. 

Викладачі і студенти коледжу завжди у епіцентрі цікавинок міста та світу. 

Іх лозунгом завжди є: "Будь з нами, залишайся в тренді!!!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 вересня 2018 р. Студенти коледжу знайомляться з унікальними 

ресурсами книг у Харківській державній науковій бібліотеці імені                   

В.Г. Короленка 

Напередодні Всеукраїнського Дня бібліотек студенти груп ТО-1-18 та РОС-

1-18 відвідали Харківську державну наукову бібліотеку імені                          В.Г. 

Короленка. У майбутньому для написання курсових та наукових робіт можна буде 

скористатися ресурсами цієї унікальної, другої за розмірами в Україні бібліотеки. 

Після цього студенти були присутні на цікавій зустрічі з харківською 

майстринею, що виготовляє ляльок. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/501396853691923


54 
 

   

 

27 вересня 2018 р. Всесвітній День туризму в коледжі: яскраві враження 

та цікаві конкурси 

З нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні студенти 

ХТЕК КНТЕУ відділення сфери обслуговування відвідали Олексіївський 

лугопарк і провели спортивно-туристичні змагання. 

Відбулись інтелектуальна гра "Туристична мафія", конкурс авторської пісні, 

анімаційні конкурси, а в Олексіївському парку проведено квест "Туристичний 

маршрут". 

Так, студенти відділення сфери обслуговування пройшли посвяту в свою 

майбутню професію. 

     

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/501396853691923
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=288785764953034&set=pcb.288785938286350&type=3
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ЖОВТЕНЬ 
 

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

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

Україна 

Команда ХТЕК КНТЕУ готова до випробувань у наймасштабнішому 

кулінарному заході Центральної України м. Київ. Три дні 10 студентів та 

викладачі коледжу провели в запеклій боротьбі за звання найкращого у своїй 

справі. І недарма! Смачнющий борщ вже готовий і судді високо оцінили 

майстерність наших студентів! У номінації "Борщ-Фест" команда ХТЕК КНТЕУ: 

Жигалов А., Саркісова М., Миненко О., Покропивна К. отримали II місце! 

У номінації "Ресторанний сервіс" Безкоровайний С. – II місце, Фісько К. – 

III місце. 

05 жовтня 2018 року студенти брали активну участь у номінаціях 

"Вегетаріанська страва" та "Страва з птиці". Коледж підтримував та вболівав за 

наших студентів!!! І в цьому Міжнародному конкурсі команда студентів ХТЕК 

КНТЕУ виборола 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову медаль. Вітаємо!!! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=288785771619700&set=pcb.288785938286350&type=3
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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08-12 жовтня 2018 р. Перспективна команда ХТЕК КНТЕУ на 

третьому Международному кулинарному конкурсі "GastroMak-2018",                    

м. Струміца, Республіка Македонія 

Саме перспективна команда ХТЕК КНТЕУ у складі 2 викладачів (Огурцова 

О.П. та Торянік І.П.) і 2 студентів (Павлюков М., Каюк О.) брала участь у 

третьому Международному кулинарному конкурсі "GastroMak-2018" і гідно 

представила Україну, ставши переможцями. 

Вони виборили 5 золотих медалей та Кубок Гран-Прі. 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Македонія 

Задорожнюк Н.І. привітала українську команду на третьому міжнародному 

кулінарному конкурсі "GastroMak-2018". 

      
 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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24 жовтня 2018 р. Зустріч студентів з відомою харківською 

письменницею Іриною Потаніною 

У ХТЕК КНТЕУ відбулась цікава зустріч студентів з відомою харківською 

письменницею Іриною Потаніною. Слухачі дізнались багато нового про історичне 

минуле Харкова, познайомились з новим твором письменниці "Фуете на 

Бурсацком спуске". Студенти висловили свої сподівання і далі на приємні зустрічі 

та спілкування. 

Дуже вдячні письменниці за подаровані книги і поповнення нашої 

бібліотеки. 

 

 

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

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

Тирана, Албанія 

Команда ХТЕК КНТЕУ вперше брала участь в Міжнародному 

гастрономічному конкурсі "GASTRO ALB - 2". Колектив коледжу побажав нових 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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вражень, творчих знахідок, бойового духу і звичайно ж перемоги в змаганнях 

професіоналів. 

Міжнародні судді високо оцінили страви української команди з ХТЕК 

КНТЕУ. Додому повернулись виборовши 1 золоту медаль і 4 срібні медалі. 

     

 

26 жовтня 2018 р. Цікава повчальна лекція "Вплив глобалізації та 

Інтернет-простору на сучасну студентську молодь" Заслуженого журналіста 

України Маренич В.М. 

Студенти ХТЕК КНТЕУ прослухали лекцію від заслуженого журналіста 

України, канд. юрид. наук, доцента кафедри журналістики та реклами КНТЕУ 

Маренич В.М. "Вплив глобалізації та Інтернет-простору на сучасну студентську 

молодь". Протягом інтерактивної доповіді студенти визначили усі плюси і мінуси 

всесвітньої мережі та заходи власної безпеки під час знаходження в Інтернет-

просторі. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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ЛИСТОПАД 
 

01 листопада 2018 р. Підготовка коледжу до Дня гостинності 

Викладачі циклової комісії харчових технологій радо вітають та 

запрошують студентів та викладачів "Регіонального центру професійної освіти 

ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну" на свято 

Дня гостинності, що відбудеться 9 листопада 2018 року. 

 

 

02 листопада 2018 р. Пізнавальне заняття для першокурсників на тему: 

"Нобелівські лауреати в галузі економіки" 

Для студентів груп РО-1-18 та ФБ-1-18 було проведено пізнавальне заняття 

на тему: "Нобелівські лауреати в галузі економіки". Першокурсники мали нагоду 

ознайомитися з іменами відомих економістів світу. Студенти поділилися історією 

започаткування виплати найпрестижнішої у світі премії в галузі економіки. 

Пізнавальними були презентації основних здобутків лауреатів премії. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=520125405152401&set=pcb.520125571819051&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB34Wxim3NDHlsXf9YXujtXXa_0gFQwSoHOLnmrMUvduBPBTjMKimXiPa2Vuw5kNKDKlFQMnvnxuVZU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=520125405152401&set=pcb.520125571819051&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB34Wxim3NDHlsXf9YXujtXXa_0gFQwSoHOLnmrMUvduBPBTjMKimXiPa2Vuw5kNKDKlFQMnvnxuVZU
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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02 листопада 2018 р. Відкрита лекція з навчальної дисципліни 

«Маркетинг в туризмі» за участю провідного фахівця з Польського центру 

туристичної інформації у Києві Кшиштофа Кава 

Викладач циклової комісії туризму, готельно-ресторанної справи та 

соціально-гуманітарних дисциплін Грибова Т.Р. провела відкриту лекцію з 

маркетингу в туризмі на прикладі Польської Національної Туристичної 

організації. На лекцію був запрошений провідний фахівець з Польського центру 

туристичної інформації у Києві Кшиштоф Кава. Заняття пройшло в доброзичливій 

атмосфері, студенти коледжу зацікавилися поданою інформацією та розглянули 

перспективи розвитку туризму в Україні. 

 

 

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

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

2018", м. Макарська, Хорватія 

У сонячному хорватському місті Макарська стартували Міжнародні 

змагання офіціантів, баріста, барменів та рестораторів "Grand Gourmet-2018". До 

складу інтернаціональної суддівської колегії від України були включені Радченко 

Л.О. та Біленко Л.М. 

Наша делегація брала активну участь у цих змаганнях, 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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07 листопада 2018 р. Нові технології навчання формують у студентів 

економічні знання 

На відділенні економіки, управління та адміністрування відбулась лекція з 

політичної економії для студентів 1 курсу, майбутніх здобувачів з економіки, 

маркетингу, фінансів та бухгалтерського обліку. 

Під час таких лекцій у студентів формуються не лише теоретичні 

економічні знання, вони набувають також навичок практичної роботи з 

економічними моделями, прийняття економічних рішень, робити економічний 

вибір у житті. Нові технології навчання! Чудові аудиторії! Доступність і 

зрозумілість! 

Лекції проводить досвідчений викладач, професіонал своєї справи, канд. 

екон. наук, доцент Гузенко Г.М. 

 

 

09 листопада 2018 р. ДЕНЬ ГОСТИННОСТI у ХТЕК КНТЕУ 

Абiтурiєнтам коледжу була проведена екскурсiя кабiнетами, навчальними 

ресторанами та лабораторiями коледжу. Проводились майстер-класи, у яких 

студенти навчали майбутнiх студентiв тонкощам своïх професiй. 

Наприкiнцi зустрiчi студенти коледжу органiзували танцювальний флеш-

моб для абiтурiєнтiв. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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Частували гостей гарячою польовою кашею, яєшнею та запашним чаєм. 

ДЕНЬ ГОСТИННОСТI у коледжi пройшов цiкаво у позитивнiй атмосферi. 

Чекаємо на абiтурiєнтiв до дружньоï родини ХТЕК КНТЕУ. 

      

           
 

14 листопада 2018 р. Плідна співпраця коледжу з Генеральним 

Консульством Польщі триває 

 

До коледжу завітали високоповажні гості з дружньої Республіки Польща! 

Пан Влодзімер Лешчинсі – консул Генерального консульства Республіки Польща 

у місті Харкові та пан Якуб Коралевські, віце-ректор з міжнародних зв'язків 

Вищої школи здоров'я, краси та освіти (м. Познань). Протягом свого візиту гостей 

познайомили з коледжем, нашими традиціями та студентською молоддю. Наша 

плідна співпраця з Генеральним Консульством триває вже декілька років, 

сподіваємося на нові цікаві міжнародні проекти! 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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16 листопада 2018 р. Майбутні здобувачі з Лозівського професійного 

ліцею в коледжі 

У наш коледж Горбенко Г.О. та Гузенко Г.М. гостинно запросили майбутніх 

здобувачів з Лозівського професійного ліцею разом зі своїм майстром Неверовою 

А.В. Відповідальний секретар відбіркової комісії Огурцова О.П. зі своїми 

студентами Коваленко А., Немашкал К. та Живолуп К. організували чудову 

екскурсію по коледжу. Учні були в захваті від наших аудиторій, навчальних 

лабораторій та теплого прийому. 

Ми пишаємося нашими студентами, які з гордістю розповідали майбутнім 

абітурієнтам як добре навчатись у коледжі. Склали також договір про 

співробітництво між ХТЕК КНТЕУ та Лозівським професійним ліцеєм. 

 

 

23 листопада 2018 р. Відвідування студентами і викладачами 

Харківського державного академічного драматичного театру імені                  

Т.Г. Шевченка 

Студенти коледжу разом з викладачами відвідали Харківський державний 

академічний драматичний театр імені Т.Г. Шевченка, де подивились виставу 

"Примадонни". Це сучасна гостросюжетна комедія, головні персонажі якої 

"провокують" глядачів, спонукають їх до щирості почуттів і серйозних роздумів. 

Ця комедія не дозволила і нашим студентам нудьгувати. Це іронічний і водночас 

веселий погляд на людину з її слабкостями, надіями та непоборним бажанням 

бути щасливою. Захід мав великий виховний вплив на студентів. 
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26 листопада 2018 р. Заняття в дитячий кулінарній школі "Little-chef. 

Elite" на тему: "Сучасний український борщ" проводить канд. техн. наук 

Нечепуренко К.Б. 

Борщ – українська їжа! незважаючи на те, що український борщ є стравою 

слов'ян, він незмінно асоціюється з Україною. У кожного свій рецепт борщу, як 

правило, який дістався у спадок. Залежно від сезону і регіону його інгредієнти 

можуть мінятися. Борщ – це більше стан душі, ніж конкретний рецепт. 

Мистецтву приготування сучасного українського борщу вчаться майбутні 

кулінари. 

 
 

27 листопада 2018 р. Проведення заходів у рамках Тижня циклової 

комісії харчових технологій ХТЕК КНТЕУ 

У рамках проведення тижня циклової комісії харчових технологій ХТЕК 

КНТЕУ для студентів гр. Т-1-17 була організована екскурсія на підприємство 

корпорації "БІСКВІТ-ШОКОЛАД", які ознайомились також з виробництвом 

продукції. 

Студенти були у захваті від цікавої екскурсії, яку влаштували викладачі 

коледжу Щебенюк С.В. і Золотоверха В.П. в сумісництві з працівниками 

корпорації та висловили бажання подальшої роботи на цьому підприємстві. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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.  
 

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

проводять викладачі: Горбенко Г.О., Афанасьєва Т.В., Аштаєва Н.Л. 

У рамках тижня циклової комісії харчових технологій викладачами 

Горбенко Г.О., Афанасьєвою Т.В., Аштаєвою Н.Л. проведено майстер-клас 

"Банкетні страви". Студентам та викладачам було продемонстровано вишукані 

страви: канапе з баликом, рулетики з оселедця та буряка, профітролі з паштетом, 

мініатюрні пиріжки до курячого бульйону. А фарширована щука, під кінець, 

додала шарму та блиску і стала справжньою родзинкою заходу. 

 

 

28 листопада 2018 р. Щорічна вузівська студентська науково-

практична конференція "Соціокультурні, психологічні та правові аспекти 

розвитку особистості студента" 

Важливим елементом життя студента ХТЕК КНТЕУ є науково-

дослідницька діяльність. 28 листопада відбулась вузівська 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
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" 

У рамках тижня циклової комісії харчових технологій було проведено 

навчально-інтегроване заняття "Особливості моєї професії. Вступ до фаху" зі 

студентами спеціальності "Харчові технології", вони мали можливість об'єднати 

знання з неорганічної хімії, мікробіології та фізіології харчування, товарознавства 

харчових продуктів, технології приготування їжі. Вивчили секрети кулінарної 

науки, які впливають на смак страв та харчових продуктів. 

Заняття, яке провели викладачі Зоря Р.Р. та Балашова О.В. викликало живий 

інтерес та зацікавленість у студентів. 

 

 

28 листопада 2018 р. Студенти ХТЕК КНТЕУ відвідали Наукову 

бібліотеку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Цікавою була екскурсія до фонду рідкісних і цінних видань Наукової 

бібліотеки, музею кафедри криміналістики. Цей захід був проведений до 

Всесвітнього дня інформації, адже такі книгосховища і є невичерпними 

джерелами знань. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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28 листопада 2018 р. Майстер-клас на тему "Ресторанний десерт з 

сезонних продуктів" проводить викладач коледжу Афанасьєва Т.В. 

У рамках тижня циклової комісії харчових технологій ХТЕК КНТЕУ, 28 

листопада 2018 р. викладачем коледжу Афанасьєвою Т.В. був проведений 

майстер-клас у групах ТХ-1-18 і ТС-1-18 на тему "Ресторанний десерт з сезонних 

продуктів". Було приготовлено ресторанний десерт з використанням обліпихи та 

червоної смородини у поєднанні з пюре гарбуза, порошка сублімованого гарбуза 

та борошна з гарбузового насіння. Студенти з захватом вивчали технологію 

приготування десерту та брали активну участь в проведенні майстер-класу. 

 
 

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

туманного Альбіону" проводять студенти – неодноразові переможці 

кулінарних конкурсів 

У рамках тижня циклової комісії харчових технологій студенти-бакалаври 

гр. ТСБ-18 Семененко Д. та Шемигон О. провели майстер-клас "Розкриття 

кулінарних секретів туманного Альбіону" (страви англійської кухні). Дмитро та 

Олексій є неодноразовими переможцями кулінарних конкурсів. Вони приготували 

суп "Clam Chowder" на вершках з копченою рибою та мідіями і яйця-пашот на 

булці "Scone" з беконом та сиром. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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Ці англійські страви залишили незабутні смакові відчуття у студентів 

молодших курсів, які прийшли перейняти досвід у майстрів. 

 

 

29 листопада 2018 р. Практичне заняття з навчальної дисципліни 

"Організація виробництва" проводить викладач Золотухіна О.О. 

У рамках тижня циклової комісії харчових технологій викладачем 

Золотухіною О.О. було проведено практичне заняття з навчальною дисципліни 

"Організація виробництва" зі студентами гр. Т-1-16. Основною метою 

проведеного заняття стали розрахунки виробничої потужності цехів та 

компонування технологічних ліній переоснащеного приміщення. 

 

 

29 листопада 2018 р. У стінах ХТЕК КНТЕУ пройшов семінар 

"Інновації у сфері ресторанного господарства та сучасні вимоги щодо 

управління безпечністю харчових продуктів HASSP" 

Заслуженому працівнику сфери послуг, члену правління ГО "Український 

кулінарний союз", акредитованому судді WACS, ресторатору, головному 

технологу-консультанту мережі ресторанів "Естрагон" Чуницькій Л.П. було 

проведено екскурсію коледжем. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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Після екскурсії коледжем гості зайняли свої місця в актовій залі для 

ознайомлення з новинками у сфері ресторанного господарства – сучасними 

вимогами управління безпечністю харчових продуктів HASSP. Всім учасникам 

було роздано матеріал для детального ознайомлення. По завершенню семінару 

гості мали можливість задати питання його модератору – Чуницькій Л.П. і були 

при цьому їй дуже вдячні та усім гостям і учасникам. 

      
 

30 листопада 2018 р. Майстер-клас з оформлення кондитерських 

виробів "Шоколадна скульптура" проводить викладач Нечепуренко К.Б. 

У Харківському торговельно-економічному коледжі КНТЕУ, в рамках 

тижня циклової комісії харчових технологій викладачем Нечепуренко К.Б. був 

проведений майстер-клас з оформлення кондитерських виробів "Шоколадна 

скульптура" зі студентами груп ТХ-1-17, ТХ-1-16, Т-1-16, Т-2-16. Шоколад 

завжди асоціюється з солодкою мрією. Сучасний напрям шоколадного мистецтва 

спрямований на художні вироби та казкові інсценування, які знайшли втілення у 

шоколадній скульптурі. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382


70 
 

ГРУДЕНЬ 
 

01 грудня 2018 р. Фінал Кубку губернатора Харківської області з 

фінансової грамотності 

Команда ХТЕК КНТЕУ брала активну участь у фіналі Кубку губернатора 

Харківської області з фінансової грамотності і виборола друге місце. Із 9 коледжів 

наша команда ввійшла в трійку лідерів і отримала срібло. 

 
 

03-04 грудня 2018 р. Цікаво проходило лабораторне заняття з 

навчальної дисципліни "Кулінарна етнологія" на тему: "Технологія 

приготування і оцінка якості страв етнічних кухонь народів Західної 

Європи" 

У лабораторії пройшло заняття у групі РО-1-17 з дисципліни "Кулінарна 

етнологія" на тему: "Технологія приготування і оцінка якості страв етнічних 

кухонь народів Західної Європи". 

А 04 грудня пройшло лабораторне заняття у групі РО-1-18 з дисципліни 

"Технологія приготування їжі" на тему: "Технологія виробництва напівфабрикатів 

з овочів, плодів, грибів". 

 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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04 грудня 2018 р. Студенти готуються до практики на підприємствах 

індустрії туризму та готельної справи в Туреччині 

Студенти коледжу мають можливість проходити практику на підприємствах 

індустрії туризму та готельної справи в Туреччині. Тут вони здобудуть необхідні 

навики роботи за фахом, ознайомляться з принципами роботи у лідируючих 

підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, культурою ділових відносин, 

навиками самостійної та командної роботи. Це їм стане в нагоді не тільки в 

мпрофесійній сфері, але й у житті. 

 

 

06 грудня 2018 р. Плідна співпраця між структурними підрозділами 

КНТЕУ 

У рамках співпраці між структурними підрозділами дружньої родини 

КНТЕУ відбулася зустріч студентів бакалаврату Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ з директором Харківського інституту фінансів 

КНТЕУ, канд. екон. наук, доцентом Сердюковим К.Г. Протягом свого візиту 

Костянтин Георгійович познайомив студентів коледжу з історією, принципами 

роботи та здобутками Харківського інституту фінансів КНТЕУ, а також розповів 

про перспективи навчання у магістратурі інституту. У ході зустрічі студенти 

ставили багато питань, на які отримали вичерпні відповіді. Неформальна, тепла та 

дружня атмосфера зустрічі залишила позитивні враження від спілкування. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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06 грудня 2018 р. Студенти розкривають свої таланти у конкурсі 

"Містер та Міс коледжу" 

У конкурсі було декілька номінацій: хореографія, поезія, вокал. Усі 

учасники розкрили свої таланти та приємно вразили глядачів та суддів. 

Учасниками цього конкурсу були не тільки студенти, а й викладачі, які були 

нагороджені почесними грамотами. 

Сьогодні було обрано найчарівніших та найталановитіших: "Містер та Міс 

коледж" – Нескородько В. та Парушева О.; І Віце-Містер та І Віце-Міс – Корогод 

С. та Балера М.; ІІ Віце-Містер та ІІ Віце-Міс – Верчик В. та Яркіна К. Усі 

переможці отримали цінні подарунки і почесні грамоти та медалі. 

 

 

08 грудня 2018 р. Традиційний ДЕНЬ ГОСТИННОСТІ у коледжі 

Наш коледж вкотре провів ДЕНЬ ГОСТИННОСТІ! Традиційно його 

організувують викладачі та студенти. На це дружнє свято були запрошені 

абітурієнти та батьки з професійних ліцеїв та шкіл міста Харкова і області. Наші 

майбутні студенти змогли ознайомитися з матеріально-технічною базою ХТЕК 

КНТЕУ, відвідавши аудиторії, лабораторії та гуртожиток протягом змістовної та 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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цікавої екскурсії. Дізналися про цікаві нюанси для абітурієнтів 2019! Родзинкою 

нашого Дня гостинності став танцювальний флешмоб від студентів коледжу та 

найкращий слобожанський куліш, який традиційно ми приготували для наших 

гостей! Чекаємо на Вас знову! 

        
 

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

Чемпіонату України з кулінарії серед юніорів, м. Одеса, Україна 

Ось вже останні приготування до фестивалю! Наша команда збирається з 

духом! 

               

Побажаймо їм успіху!                    Виступили! Чекаємо на результати! 

У рамках Одеського кулінарного змагання серед молодшої вікової групи 

відбулося урочисте фотографування з іменитими людьми сьогодення! 

    

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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Вітаємо нашу команду переможців Всеукраїнського кубку з кулінарії серед 

Юніорів, місто Одеса! 

Команда виборола 1 золоту медаль , 4 срібні медалі та Кубок Гран-Прі. 

 

10 грудня 2018 р. Відкрите практичне заняття професіоналів своєї 

справи професора Радченко Л.О. та викладача-методиста Ніколаєнко-

Ломакіної А.М. 

Цікаво пройшло відкрите практичне заняття професіоналів своєї справи 

професора Радченко Л.О. та викладача-методиста Ніколаєнко-Ломакіної А.М. у 

студентів ІІ курсу групи РО-1-17 в рамках дисциплін "Організація міжнародного 

та дипломатичного обслуговування" і "Організація обслуговування» на тему: 

"Етикет та правила поведінки відвідувачів ресторану в різних країнах світу". 

Цікавим заняття було тому, що наші студенти та майбутні фахівці так 

вправно демонстрували знання правил етикету, сервірування столів з різних 

нагод, подавання страв та напоїв в національних традиціях китайської, 

англійської та іспанської кухні. А як вміло студенти виконують синхронну 

командну роботу з обслуговування гостей! 

 

 

12 грудня 2018 р. Студенти коледжу підвищують свою правову 

освіченість 

У 2018 році відзначається 70-та річниця Загальної декларації прав людини. 

У межах Всеукраїнського тижня права до ХТЕК КНТЕУ завітали студенти 

Військово-юридичного факультету НЮУ імені Ярослава Мудрого. Змістовна 

доповідь і фільм зацікавили наших студентів, сприяли підвищенню правової 

освіченості та правової свідомості. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/505808929917382
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13 грудня 2018 р. Засідання Педагогічної ради коледжу за темою: 

"Впровадження STEM-освіти в навчальний процес коледжу в контексті 

участі України в європейських наукових програмах" 

Заступник директора з навчально-методичної роботи Біленко Л.М. 

підкреслила, що інноваційні STEM-технології в коледжі знайшли своє 

відображення в органічному поєднанні природничих та професійних наук за 

допомогою інтегрованих занять, участі у конкурсах професійної майстерності, 

при проведенні наукових досліджень, під час виробничої практики, в т.ч. за 

кордоном. 

Провідні викладачі поділились досвідом впровадження STEM-технологій в 

свою викладацьку діяльність. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист з 

багаторічним стажем Зоря Р.Р. розкрила переваги поєднання природничих 

дисциплін для формування ґрунтовних професійних компетентностей студентів 

спеціальності "Харчові технології". 

Участь членів студентського самоврядування в засіданні 

Педагогічної ради 

"Завдяки знанням, отриманим у коледжі, та практичному досвіду, 

здобутому у нелегких міжнародних змаганнях з кулінарної майстерності, ми 

стаємо конкурентоспроможними та затребуваними на світовому ринку праці" – 

таку думку висловила Безпала С., студентка І курсу групи ТХ-1-18 під час 

виступу на засіданні Педагогічної ради, розглядалось питання "Впровадження 

STEM-освіти в навчальний процес коледжу". Софія – переможець Чемпіонату 

України з кулінарії серед юніорів – поділилась власними враженнями щодо 
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конкурсу та подякувала директору і викладачам коледжу за високий рівень 

підготовки й надану можливість позмагатись з іншими та, головне, довести усім, 

що ми – найкращі! 

Підводячи підсумки засідання, директор коледжу Л.О. Радченко відзначила, 

що саме такі сучасні технології дозволяють коледжу йти у ногу з часом. 

       

 

13 грудня 2018 р. Інтелектуально-правова гру "Брейн-ринг" 

Викладачі Циклової комісії туризму, готельно-ресторанної справи та 

соціально-гуманітарних дисциплін Резенкіна Н.О. та Торянік І.П. разом зі 

студентами групи ТО-1-18 провели інтелектуально-правову гру "Брейн-ринг". Під 

час гри студенти продемонстрували свої знання в галузі права та вміння 

застосовувати їх на практиці. 

 
 

 

 

15 грудня 2018 р. Майстер-клас викладача Грибової Т.Р. до 

Міжнародного дня чаю 

Чай – найпопулярніший напій на Землі. Саме тому студенти ХТЕК КНТЕУ 

з задоволенням відвідали майстер-клас від викладача Грибової Т.Р., який відбувся 

в бібліотеці коледжу. Вони дізнались про користь вживання різноманітних сортів 
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чаю, географію та історію цього дивовижного напою. Мудрість книг та запашний 

чай – найкращий спосіб підняти свій настрій. 

 

 

19 грудня 2018 р. Чергове засідання Школи молодого викладача 

"Пошук" в форматі круглого столу 

В рамках роботи Школи молодого викладача "Пошук" відбулось чергове її 

засідання в форматі круглого столу. Активну участь в роботі школи брали молоді 

викладачі: Єршова Л.В., Зайцева А.В., Підлісна К.Г., Аштаєва Н.Л., 

Александрович Н.О., Царенко Я.В. 

Були присутні також досвідчені викладачі: Руденко С.О., Гузенко Г.М., 

Левицька Є.Г., Кривошеєва Н.М., Правда А.О., Скіндер Н.В., Торянік І. П., зав. 

циклової комісії туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін і зав. відділень Огурцова О.П., Корницька А.О., Приходько Т.М. З 

ґрунтовною доповіддю виступила методист вищої категорії Левицька Є.Г. на 

тему: "Навчально-методична документація, що забезпечує освітній процес в 

коледжі". Робота Школи молодого викладача була направлена на підвищення 

професійного рівня та вдосконалення педагогічної майстерності сучасного 

викладача вищої школи. І вже стало традицією проведення Заслуженим 

працівником народної освіти, кандидатом філософських наук Руденко С.О. 

"мозкового штурму" серед усіх присутніх з удосконалення розвитку та 

практичного застосування навичок володіння сучасною українською 

літературною мовою (СУЛМ). Заняття пройшло жваво, цікаво, результативно. 
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СІЧЕНЬ 
 

22 січня 2019 р. Історико-літературна композицію до Дня Соборності 

України – "Сила нашої держави – в єдності Українських земель" 

В історії становлення незалежності і соборності України особливе місце 

займає день 22 січня 1919 року, коли Директорія Української Народної 

Республіки проголосила Злуку всіх українських земель в єдину Українську 

державу. Студенти Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, 

група ТХ-1-17, підготували та провели історико-літературну композицію до Дня 

Соборності України – "Сила нашої держави – в єдності Українських земель". 

Також в бібліотеці ХТЕК КНТЕУ представлена книжкова виставка нової 

літератури з історії України, мета якої познайомити студентів з минулим нашої 

Батьківщини, виховати повагу до культурних цінностей, літературної спадщини 

та історії власного народу. 

 
 

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

Нові технології змінюють стиль життя в різних галузях. Завдяки кулінарній 

смарт-техніці сьогодні можна готовувати страви швидко, просто, смачно і 
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корисно. студентам коледжу було запропоновано майстер-клас на обладнанні 

ТМ5 від німецького концерну Vorwerk. Це революція на кухні! 

Термомікс заміщує більше 20 кухонних приладів. Воно повністю змінює 

наше уявлення про приготування. Обід з 6 страв за 20 хвилин. Сьогодні студенти 

коледжу в цьому переконались. Із нетерпінням чекатимуть проведення наступних 

майстер-класів з використанням старт-техніки. 

 

 

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

комбайну-помічника "Термомікс ТМ6" від Vorwerk 

Студенти ХТЕК КНТЕУ побачили роботу революційного кухонного 

обладнання "Термомікс ТМ6" від німецького концерну Vorwerk і прийшли до 

висновку, що ця багатофункціональна, розумна і надійна машина на ринку, яка з 

легкістю заміщує багато приладів та пристроїв і вміє: зважувати, блендувати, 

подрібнювати, молоти, замішувати, збивати, емульгувати, готувати на пару, 

варити і нагрівати до певної температури. 

Студентам як майбутнім фахівцям харчових технологій було цікаво 

познайомитись з роботою унікального обладнання. 
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29 січня 2019 р. Нестандартне засідання Школи молодого викладача 

"Пошук" у форматі Психологічного хабу 

У рамках роботи Школи молодого викладача "Пошук" відбулось 

нестандартне засідання в форматі Психологічного хабу із запрошенням студентів 

усіх відділень нашого коледжу. Його активними учасниками були як молоді, так і 

досвідчені викладачі, а також студенти. З цікавими і пізнавальними лекціями 

виступили: М. Шумаков – президент Української асоціації NLP, розробник 

психотехнологій, тренер NLP міжнародного класу. Тема лекції "Успішні 

переговори в житті і бізнесі"; О. Шпортюк – віце-президент Української асоціації 

ЛНП, бізнес-тренер, коуч та розробник програм індивідуального розвитку. Тема 

лекції "Успіх та самореалізація". 

         
 

30 січня 2019 р. Майстер-клас "Знайомство з професією сомельє" 

винного експерта В. Чепигіна 

На базі ХТЕК КНТЕУ пройшов майстер-клас, який провів неперевершений 

сомельє, винний експерт і засновник винного бутіка "Wine Street" В. Чепигін. 

Студенти не лише уважно слухали цінні поради та настанови професіонала, 

але й продемонстрували свої знання, здобуті під час лекційних занять. 
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ЛЮТИЙ 
 

15 лютого 2019 р. Коледж гостинно відкрив двері для майбутніх 

здобувачів зі шкіл Полтавської області 

До коледжу завітали майбутні випускники – учні 11 класу опорного закладу 

"Чутівська ЗОШ-І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області". 

Зараз у них в житті дуже відповідальний період: потрібно обрати майбутню 

професію і вирішити до якого закладу вищої освіти подати документи. 

Викладачі і студенти коледжу радо зустріли гостей. Учні з цікавістю 

ознайомилися з навчальними аудиторіями, учбовими лабораторіями, актовою 

залою. У конференц-залі вони подивилися фільм про коледж, а секретар 

відбіркової комісії Огурцова О.П. ознайомила з умовами прийому до ХТЕК 

КНТЕУ у 2019-2020 н.р., перспективами навчання в коледжі, проходження 

виробничої практики, працевлаштування після закінчення коледжу та відповіла на 

питання учнів. Після цього наші гості відвідали затишне кафе, де їх нагодували 

смачним обідом. За відгуками класного керівника і самих учнів наш коледж їм 

дуже сподобався! Чекаємо тепер на них влітку в якості абітурієнтів ХТЕК 

КНТЕУ! 

 

 

22 лютого 2019 р. Викладачі ХТЕК КНТЕУ активні учасники Обласної 

науково-практичної конференції педагогічних працівників 

У ДВНЗ "Харківський коледж транспортних технологій" відбулась XVIII 

обласна науково-практична конференція педагогічних працівників закладів вищої 

освіти І-ІІ рівнів акредитації Харківської області "Шляхи і методи популяризації 

підготовки молодших спеціалістів в умовах реалізації закону України "Про 
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освіту". На цьому масштабному заході були присутні викладачі усіх коледжів 

Харкова і області. На конференцію були запрошені керівники та заступники 

керівників навчальних закладів, вихователі та інші педагогічні працівники. З 

вітальним словом на відкритті виступила директор Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації Карпова Л.Г. Відбулися пленарне 

засідання і засідання секцій конференції, учасники конференції одержали 

збірники матеріалів, до якого увійшли тези доповідей та виступів на конференції. 

 

 

25 лютого 2019 р. Вийшло друком інформаційно-довідкове видання 

"Міжнародний фестиваль ресторанних технологій «BestCookFestPodillia-

2019", Кам'янець-Подільський, Україна. Світові тенденції та національні 

пріоритети 

У цьому виданні відображено місце і значення найважливішої події 

останнього часу, яка організована ГС "Український Кулінарний Союз" – 

фестиваль ресторанних технологій на Поділлі (28.02.2019-02.03.2019). 

Підкреслюється у виданні, що цей грандіозний кулінарний форум об’єднав 

більше ніж 250 учасників усього світу. Запрошені найвідоміші, найповажніші 

гості і визнані у світі члени журі з 20 країн світу та 11 областей України. 

Інформаційно-довідкове видання містить цікаву інформацію про суддівську 

колегію 2019, почесних гостей фестивалю, фундаторів фестивалю, новації 

науковців Харківщини – кулінарам світу, про спонсорів та партнерів фестивалю, 

програма фестивалю та список учасників. 
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26 лютого 2019 р. Навчальна практика студентів з "Інформатики та 

комп’ютерної техніки" 

Під час проведення навчальної практики з "Інформатики та комп'ютерної 

техніки", з метою закріплення та вдосконалення набутих навичок, студенти 

першого курсу спеціальності "Облік і оподаткування" разом із викладачем 

відвідали "Музей комп'ютерної техніки та програмного забезпечення Software 

Computer Museum" у м. Харків. 

Доброзичлива та комфортна атмосфера музею, залишила масу позитивних 

емоцій та наочно продемонструвала, що глибоке залучення в навчальний процес 

може проходити легко, позитивно та приносити величезне задоволення. 

 

 

28 лютого-02 березня 2019 р. Сама краща команда офіціантів ХТЕК 

КНТЕУ на Міжнародному кулінарному фестивалі ресторанних технологій 

"BestCookFestPodillia-2019" 

На наймальовничішій українській землі – на Поділлі в с. Врублівці 

Кам'янець-Подільського району на базі ГТК "Ксенія" проходив Міжнародний 

фестиваль "BestCookFestPodillia-2019". Це був не просто фестиваль, а 
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широкомасштабна подія серед провідних майстрів ресторанних технологій, 

кулінарних та кондитерських професіоналів. 

Фестиваль ресторанних технологій на Поділлі – це вже третя найважливіша 

подія останнього часу, яку організовують ГС "Всеукраїнський Кулінарний Союз" 

та ГС "Слобожанська Гільдія Кулінарів". Суддями фестивалю були найповажніші 

та всесвітньовідомі шеф-кухарі з 35 країн світу. Три дні студенти та викладачі 

ХТЕК КНТЕУ провели в запеклій боротьбі за звання найкращого у своїй справі. І 

не дарма… Адже команда коледжу повернулася додому з 10 золотими, 2 

срібними, 2 бронзовими медалями та двома Кубками Гран-Прі. Систематично 

беручи участь у Міжнародних конкурсах професійної майстерності, ми ще раз 

довели, що кухарі та ресторатори Слобожанщини – найкращі. 

Шановні переможці, прийміть найщиріші привітання та найтепліші слова 

подяки. Велике спасибі усім майстрам своєї справи та організаторам великого 

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

Лосєвої одного із кращих рестораторів України 

У рамках Міжнародного фестивалю ресторанних технологій "BestCookFest-

Podillia-2019" було проведено майстер-клас "М'ясо Чінгіз-Хана" від господині 

ресторану «Трипільське сонце», члена правління ГС "Український Кулінарний 

Союз" Г. Лосєвої. Пані Галина є дійсно одним із кращих рестораторів України. 

Кожен, хто завітає до її ресторану, бере для себе частину Трипільської культури. 

Представники Монголії були щиро вражені тим, що пані Галина знає такі 

стародавні рецепти і секрети приготування цього блюда. Ресторан "Трипільське 

сонце" проводжав гостей, які від’їжджали до своїх країн. Впевнені, що 

мальовнича, красива і гостинна Україна назавжди залишиться в серцях наших 

найповажніших гостей! 

      
 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

02 березня 2019 р. Урочисте вручення відзнак та нагород Слобожанської 

Гільдії Кулінарів УКС 

Сьогодні відбулося урочисте вручення відзнак та нагород Слобожанської 

Гільдії Кулінарів Українського кулінарного союзу! За активну підтримку та 

сприяння розвитку національної та світової гастрономії, популяризацію 

української кулінарної культури нагороджується Почесний консул Турецької 

Республіки у місті Харкові пан Володимир Білий! Дякуємо Вам за підтримку 

наших проектів! Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю! 
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15 березня 2019 р. Відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни 

"Промислова санітарія" проводить канд. хім. наук Правда А.О. 

Відбулося відкрите заняття за темою: "Захворювання, спричинені 

недоброякісними продуктами" з дисципліни "Промислова санітарія" у групі ТМ-

1-17, викладач Правда А.О. Девізом заняття стали слова Гіппократа "Людина 

народжується здоровою, всі хвороби приходять з їжею". Студенти підготували 

змістовні презентації про певний вид захворювань з яскравими зображеннями, 

зробили цікаві доповіді. Заняття пройшло динамічно: цікавою була гра 

"Мікробіологічний футбол", корисним – відео про м'ясокомбінат, де не 

дотримуються санітарних норм та правил, і тому його продукція є причиною 

частих отруєнь споживачів. Для закріплення вивченого матеріалу студенти 

розглянули виробничі ситуації з симптомами отруєнь людей та визначили їх 

причини і збудників. 

Студенти визнали, що отримані на занятті знання є дуже потрібними їм як 

майбутнім спеціалістам зі зберігання, консервування та переробки м'яса, адже на 

підприємства вони хочуть прийти підготовленими фахівцями, які вміють 

забезпечити випуск якісної смачної безпечної і корисної продукції. 
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15-17 березня 2019 р. Успішно пройшов щорічний Міжнародний 

чемпіонат з кулінарної майстерності, м. Болу, Туреччина 

Успішно завершився щорічний Міжнародний чемпіонат з кулінарної 

майстерності у м. Болу, Туреччина, де директор коледжу Л.О. Радченко та 

заступник директора Л.М. Біленко взяли участь у складі міжнародного журі. 

Протягом трьох днів було багато запеклої боротьби між професіоналами 

гастрономічної справи, але достойна оцінка журі справедливо розтавила усі 

крапки над "і". За активну роботу у зближенні України та Туреччини                      

Л.О. Радченко була нагороджена урядовими нагородами, які особисто вручив 

голова міста Болу пан Alaaddin Yilmaz. Їм були вручені також 4 золоті медалі. 

 

 

20 березня 2019 р. Засідання Педагогічної ради коледжу 

Тема засідання Педагогічної ради коледжу "Вплив професійної гідності та 

позитивного іміджу викладача коледжу на особистісне становлення майбутнього 

фахівця". Завідувач відділення економіки, управління та адміністрування 

Приходько Т.М. доповіла про дотримання викладачами етичних норм та правил 

професійної поведінки, формування соціально-орієнтованої особистості студента. 

Позитивний досвід підвищення іміджу закладу вищої освіти та 

профорієнтаційної роботи на прикладі Дитячої кулінарної школи "Little-Chef. 

Elite" висвітила Корницька А.О., завідувач відділення виробництва та харчових 

технологій. Логічним завершенням Педагогічної ради було голосування про 

затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу студентів. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/599941940504080
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21 березня 2019 р. Участь команди коледжу "Актив" у фестивалі 

"Весняні пародії" 

У Харківському державному автотранспортному коледжі відбувся 

фестиваль "Весняні пародії" серед студентів спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування". У фестивалі взяли участь 7 коледжів Харківщини. 

Наша команда "Актив" була однією з найкращих, яка продемонструвала 

знання спеціальних бухгалтерських дисциплін, була креативна, творча, дотепна, 

кмітлива, винахідлива. Крім того, студенти нашого коледжу розкрили свої 

музикальні здібності, були веселі, з сонячними посмішками і теплом 

бухгалтерських сердець, підкреслили свій весняний настрій та яскравий вигляд 

сучасного фахівця обліку. За все це команда "Актив" і була нагороджена у 

номінації "Музикальність". Своїм музичним виступом вона запалила публіку. 

Студенти і викладачі отримали безліч позитивних та яскравих емоцій! Вітаємо 

наших талановитих студентів і дякуємо всім! Ми вами пишаємося! 
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21 березня 2019 р. Стажування студентів коледжу у найкращих 

ресторанах Франції 

ХТЕК КНТЕУ активно співпрацює з найкращими ресторанами Франції, де 

студенти проходять стажування. Кожного року у м. Баньоль-де-Л'Орн, Франція 

проходить фестиваль мистецтв, на який приїздять молоді художники. Але цього 

року, українські митці кондитерської справи надихнули організаторів фестивалю 

на нові звершення і відкриття нового напряму виставки. Те, що Ви побачите цього 

року здивує навіть самих представників Дому Крістіана Діора. 

 

 

27 березня 2019 р. Знайомство студентів коледжу з театральними 

колективами Харкова 

До Всесвітнього дня театру студенти груп ФБ-1-17, Е-1-17, О-1-17,                    

О-1-18, М-1-18 відвідали фестиваль "Салтівська весна". Цілий тиждень була 

можливість знайомитися з театральним колективами Харкова. Особливо вразив 

колектив театру "Может быть" з виставою "Станция бесконечная". Приємно, що в 

нашому місті відбуваються такі культурні події. Вони дають можливість 

піднятись над буденністю, доторкнутись до магії акторської майстерності, а 

головне – роблять нас краще. 
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29 березня 2019 р. Студентів коледжу готують до міжнародних прийомів 

та озброюють тонкощами міжнародного етикету 

ХТЕК КНТЕУ навчає справжніх професіоналів! 29 березня студенти груп 

ТО-1-17, ТО-1-18 та РОС-1-18 відвідали з екскурсією Міжнародний аеропорт 

Харків. Ці нові знання допоможуть студентам підготуватись до відкритого 

заняття з дисципліни "Організація міжнародного та дипломатичного 

обслуговування". Тепер наші студенти повністю готові до міжнародних прийомів 

та володіють усіма тонкощами міжнародного етикету. 

 

 

29 березня 2019 р. Студенти та молоді викладачі коледжу учасники 

Круглого столу на тему: "Корпоративний імідж і його формування в 

сучасних умовах господарювання" 

Студенти та молоді викладачі ХТЕК неперевершені: розумні, креативні, 

кмітливі. Саме такими вони себе показали в роботі Круглого столу на тему 

"Корпоративний імідж і його формування в сучасних умовах господарювання", 

який проводили викладач ЦК управління та адміністрування, канд. екон. наук, 

доцент Руденко І.В., та завідувач ЦК економіки та маркетингу, канд. екон. наук, 

доцент Болотова Т.М. Доклади студентів та викладачів відділення економіки, 

управління та адміністрування супроводжувались презентаціями у програмі Power 

Point. У заході брали участь студенти: Д. Гончаров, гр. Е-1-17,П. Яровий, гр. М-1-

17, А. Юзвінська, гр. М-1-17, О. Долгополова, гр. ФБ-1-18. Виступи студентів 

були змістовними і цікавими про значення, особливості корпоративного іміджу та 

необхідність його дотримання у всіх ланках господарювання. Студенти активно 

задавали цікаві запитання щодо корпоративної етики та культури. До роботи 
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Круглого столу була запрошена Віннікова В.А, керівник імідж-студії, коуч-

консультант, доцент кафедри "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та 

туризму" ХДУХТ. Тема доповіді "Тимбілдінг як складова іміджу організації". 

Валентина Анатоліївна на практичних прикладах показала студентам, молодим та 

досвідченим викладачам і гостям заходу значення мікроклімату та командної 

роботи, корпоративної етики в колективі, застосування символів та знаків 

організації у одязі викладачів та студентів ХТЕК КНТЕУ, інтер'єрі та оформленні 

організації. 

Після завершення Круглого столу учасникам були вручені сертифікати. 

Дякуємо усім учасникам та гостям Круглого столу за активність та зацікавленість 

у проведенні цього заходу. 

 

 

КВІТЕНЬ 
 

04 квітня 2019 р. Зустріч студентів коледжу з віце-ректором з 

міжнародних зв'язків Академії краси, здоров'я та освіти у м. Познань, 

Республіка Польща 

Відбулася зустріч студентів з доктором Якубом Коралевскі, віце-ректором з 

міжнародних зв'язків Академії краси, здоров'я та освіти у м. Познань, Республіка 

Польща. Наші заклади вищої освіти поєднують теплі дружні стосунки вже 

проотягом майже 10 років, а наші випускники мають унікальну можливість 

навчатися в Академії за суміжними спеціальностями! Протягом цієї зустрічі пан 

Якуб познайомив студентів коледжу з правилами вступу, традиціями Академії та 

основами, які повинні знати студенти, що бажають продовжити своє навчання у 

вишах Республіки Польща. 

https://www.facebook.com/KCTEKNUTE/posts/408189946679772?__xts__%5B0%5D=68.ARCB0h6rubHpJKp96Zbae4gd6JXIy871ER8QXAkpqwQBAFLJw0MVbzflAi3DLxMlATeSFjtHpkO77GfyZjoipav7IKi0xuDAvo0ulfUqEmeedBbxYHs3DrKdRUHhd-gJoFri87Kvg0FnvYMkpZ53Wn2EJgd6_Z4Nl8QmAT_UQ53SobgeApLi5TdG52hm2LN8oRZ4lxhG7Jr2MjTDlLyiUxOdLDFUedr6kePcqJWPcugCXQiQxS4InfXjBIfrn5DvOZaNcbT3mhIbUvxqIfgftlCgodhSiV1j9tfs7lRfsQt1RjwNjymr4AghitdLXyq0cdyibodC7_Wk7fzbz1Xm01E&__tn__=-R
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04 квітня 2019 р. Цікаве і неординарне засідання Школи молодого 

викладача "Пошук" 

У ХТЕК КНТЕУ тількі чудові і геніальні Вчителі! А студенти найкращі! 

Високу духовну філософську основу професії і технології праці викладачів 

продемонстрували: Руденко С.О., канд. філос. наук, Заслужений працівник 

народної освіти України, спец. вищої категорії, викладач-методист ЦК туризму, 

ГРС та соц.-гум. дисциплін і Кривошеєва Н.М., спец. вищої категорії ЦК 

економіки та маркетингу. У рамках роботи Школи молодого викладача "Пошук" 

відбулось цікаве і неординарне засідання спільно з досвідченими викладачами 

(усього було 20 осіб) і студентами гр. ТС-1-18 на чолі з їх куратором Ніколаєнко-

Ломакіною А.М. Активну участь в її роботі брали молоді викладачі коледжу: 

Александрович Н.О., Аштаєва Н.Л., Зайцева А.В., Кетова Т.Б., Підлісна К.Г. А які 

молодці наші студенти, вони показали, що знають, вміють і розуміють! 

Тема заняття Школи молодого викладача "Методичні основи викладання 

навчальних дисциплін". Оригінальну методику її проведення показала 

досвідчений професіонал своєї справи Руденко С.О. на лекції-бесіді з навчальної 

дисципліни "Основи філософських знань" за темою: "Німецька класична 

філософія". Лекція-бесіда була проблемною, але доступною, зрозумілою, 

виразною, жвавою, результативною, емоційною і пізнавальною із застосуванням 

інтерактивних методів навчання. Така форма лекції мала високий науково-

методичний рівень і відповідала вимогам до сучасної лекції Нової української 

школи. У студентів коледжу як майбутніх фахівців, розширились знання щодо 

https://www.facebook.com/KCTEKNUTE/posts/408189946679772?__xts__%5B0%5D=68.ARCB0h6rubHpJKp96Zbae4gd6JXIy871ER8QXAkpqwQBAFLJw0MVbzflAi3DLxMlATeSFjtHpkO77GfyZjoipav7IKi0xuDAvo0ulfUqEmeedBbxYHs3DrKdRUHhd-gJoFri87Kvg0FnvYMkpZ53Wn2EJgd6_Z4Nl8QmAT_UQ53SobgeApLi5TdG52hm2LN8oRZ4lxhG7Jr2MjTDlLyiUxOdLDFUedr6kePcqJWPcugCXQiQxS4InfXjBIfrn5DvOZaNcbT3mhIbUvxqIfgftlCgodhSiV1j9tfs7lRfsQt1RjwNjymr4AghitdLXyq0cdyibodC7_Wk7fzbz1Xm01E&__tn__=-R
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німецької класичної філософії, яка збагатила європейську культуру цілою низкою 

ідейних надбань, без яких неможливо уявити собі сучасну інтелектуальну 

ситуацію в суспільстві. 

Молоді викладачі залучились до її обговорення, збагатившись досвідом 

Викладачів-професіоналів. Не менш цікавим на засіданні був виступ-презентація 

досвідченого фахівця своєї справи, спеціаліста вищої категорії Кривошеєвої Н.М. 

на тему: "Методика читання лекції", яка фактично покроково розкрила місце 

лекції як основної форми проведення навчальних занять у ЗВО та засобу обміну 

думками. Надія Михайлівна підкреслила, що лекція дає іскорку знань для 

студентів, а викладач вбирає ціле море світла і переконливо доводить свої ідеї, 

впливаючи на волю і почуття студентів. Підтвердженням цьому була лекція-

бесіда Руденко С.О. Усі присутні були дуже задоволені! 

 

 

09-13 квітня 2019 р. Команда коледжу учасник одного з 

наймасштабніших гастрономічних фестивалів "Biser Mora-2019", о. Брач, 

Хорватія 

Команда коледжу безмежно рада участі в одному з наймасштабніших 

гастрономічних фестивалів "Biser Mora-2019", який традиційно зібрав безліч 

талановитих кухарів з різних куточків Світу на мальовничому острові Брач 

(Хорватія). 

Дякуємо його організаторам та особисто Željko Neven Bremec, Президенту 

Асоціації шеф-кухарів Середземномор’я та європейських регіонів 

(SKMER/ACMER) й усій його асоціації за професійність, сучасність та тепле 

https://www.facebook.com/KCTEKNUTE/posts/408189946679772?__xts__%5B0%5D=68.ARCB0h6rubHpJKp96Zbae4gd6JXIy871ER8QXAkpqwQBAFLJw0MVbzflAi3DLxMlATeSFjtHpkO77GfyZjoipav7IKi0xuDAvo0ulfUqEmeedBbxYHs3DrKdRUHhd-gJoFri87Kvg0FnvYMkpZ53Wn2EJgd6_Z4Nl8QmAT_UQ53SobgeApLi5TdG52hm2LN8oRZ4lxhG7Jr2MjTDlLyiUxOdLDFUedr6kePcqJWPcugCXQiQxS4InfXjBIfrn5DvOZaNcbT3mhIbUvxqIfgftlCgodhSiV1j9tfs7lRfsQt1RjwNjymr4AghitdLXyq0cdyibodC7_Wk7fzbz1Xm01E&__tn__=-R
https://www.facebook.com/zeljkoneven.bremec?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC5W6AaoZopNjN-HWD_yWKC3wogpmMaT7Q0SIexsgUn-BCvdiX3L1xLtpHksRi0PCVk9E6VX6wubgeu&fref=mentions
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ставлення до кожного учасника та гостя! Учасники цього масштабного дійства 

вибороли 4 золоті медалі. 

    

 

15 квітня 2019 р. Коледж готується до проведення Міжнародної 

науково-практичної конференції 

ХТЕК КНТЕУ активно готується до проведення Міжнародної науково-

практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-

практиків "Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи 

розвитку", яка відбудеться 29-30 травня 2019 р. 

 

 

 

16 квітня 2019 р. Публічна лекція для студентів ХТЕК КНТЕУ на тему: 

"Запобігання торгівлі людьми" 

Для студентів коледжу була проведена лекція "Запобігання торгівлі 

людьми". Провідний спеціаліст департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту 

Харківської міської ради В. Преображенська ознайомила студентів з ризиками, 

що можуть виникати під час влаштування на роботу як в Україні, так і за 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/613583385806602
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/613583385806602
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кордоном. Ця інформація зацікавила студентів коледжу і буде вкрай корисною 

для них у подальшому. 

 

 

18 квітня 2019 р. Студенти учасники VІ Міжнародної науково-

практичної конференції "Гендер. Екологія. Здоров'я" 

Сучасний спеціаліст повинен бути різнобічно ерудованим та прагнути 

постійно здобувати нові знання. Студенти відділення сфери обслуговування 

(Андрєєва І., Живолуп К., Немашкал К., Коваленко А., Фалєєва А., Щирова Н.) 

активно беруть участь у конференціях, зокрема 18 квітня долучилися до роботи 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Гендер. Екологія. Здоров'я", 

яка відбулась на базі Харківського національного медичного університету. 

 

 

20-21 квітня 2019 р. Перемога студентів коледжу на Чемпіонаті Харкова 

з кікбоксингу 

У спортивному манежі ХТЗ відбувся Чемпіонат Харкова з кікбоксингу. 

Студент групи Е-1-17 Ковалевський А., який брав участь у категорії фул-контакт 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/613583385806602


96 
 
у вазі до 66 кг, здолав усіх конкурентів. В яскравому фінальному двобої Артем 

здобув переконливу перемогу та посів І місце. 

Вітаємо нашого спортсмена та бажаємо яскравих перемог!!! 

 

 

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

кулінарному фестивалі "Montenegro Hospitality Competition-2019",                    

м. Будва, Чорногорія 

На фестивалі у м. Будва, Чорногорія відбулась запекла боротьба. Команда 

коледжу гідно виступала у практичному класі зі стравами "Тартар із лосося в 

устричній раковині", "Обід фермера", "Барвистий урожай (равіолі)". Колектив 

коледжу чекав на результати і вболівав за наших конкурсантів. 

Команду ХТЕК КНТЕУ перемогла на кулінарному фестивалі "Montenegro 

Hospitality Competition-2019"! Два дні учасники боролися за звання найкращих! 

Здобутки наших учасників – 1 золота і 2 срібні змедаль! Вітаємо!!! 

          

 

22 квітня 2019 р. Інтелектуальна гра "Турнір майбутніх мільйонерів" у 

рамках тижня циклової комісії управління та адміністрування 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/618135985351342
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/618604445304496
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У рамках тижня циклової комісії управління та адміністрування викладачі 

Постольна Н.О. та Голованова О.М. організували і провели цікаву інтелектуальну 

гру серед студентів першого курсу відділення економіки, управління та 

адміністрування "Турнір майбутніх мільйонерів". Гра складалася з декількох 

конкурсів на знання бухгалтерського обліку, економіки та фінансів. За перемогу в 

кожному конкурсі студенти отримували так звані "мільйони". Переможцем гри 

стала група ФБ-1-18, яка змогла заробити 36 мільйонів і обійти суперників у 

боротьбі. Вітаємо переможців! 

 

 

22 квітня 2019 р. Відвідування студентами та викладачами 

Центрального парку культури та відпочинку імені М. Горького 

Викладачі циклової комісії управління та адміністрування разом зі 

студентами відвідали Центральний парк культури та відпочинку імені                        

М. Горького. Це місце справді чудове: багато зелені, територія доглянута, безліч 

красивих бронзових скульптур. Тут величезна кількість атракціонів і майданчиків 

на будь-який смак і вік. 

Під час прогулянки ми милувалися природою, фотографувалися біля 

скульптур, каталися на атракціонах. Деякі зі студентів каталися на роликових 

ковзанах. Всі були в захваті від прогулянки та отримали безліч позитивних 

емоцій! 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/618604445304496


98 
 

 

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

перспективи розвитку" у рамках проведення тижня циклової комісії 

управління та адміністрування 

У рамках проведення тижня циклової комісії управління та адміністрування 

було проведено Круглий стіл "Банківська система: проблеми та перспективи 

розвитку", присвячена аналізу стану банківської системи в умовах фінансової 

глобалізації. 

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

ресурсів Харківського ГРУ АТ КБ "Приватбанк". Ігор Олександрович поділився зі 

студентами своїм досвідом роботи у банку та своїм баченням розвитку 

банківської системи України у майбутньому, а також подарував бібліотеці 

коледжу книгу видання АТ КБ "Приватбанк" "Скарга – це подарунок". 

Зі змістовними доповідями виступили студенти І та ІІ курсів спеціальності 

"Фінанси, банківська справа та страхування". За результатами проведення 

Круглого столу його найактивніші учасники були нагороджені грамотами, а 

почесний гість – подякою за вагомий внесок у навчальний процес та розвиток 

молоді коледжу. 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/618135985351342
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23 квітня 2019 р. Ефективний тренінг "Харизматичний оратор" для 

студентів коледжу проводить Ивагло С.В. 

Івагло С.В. провів для студентів коледжу ефективний тренінг 

"Харизматичний оратор", "прокачав" творчі можливості студентів на всі 100%. 

Метою тренінгу було навчитись якісно доносити свою позицію до слухачів, 

володіти собою під час виступу, використовуючи технічні прийоми впливати на 

слухачів. 

Івагло С.В. – Президент громадської організації "Діловий клуб "Партнер", 

соціальний підприємець – власник і директор ТОВ "Центр по створенню 

сімейного капіталу", інвестиційний експерт з досвідом роботи у великих 

корпораціях більше 15 років, співавтор гри-тренінгу "Життєвий Капітал" – 

першого тренажера в Україні з управління своїми ресурсами, майстер тренер гри 

"Життєвий Капітал", інвестор. Люди з різними цінностями й інтересами найкраще 

допомагають нам розвиватися. Або, як казав Вольтер, найкраще свій мозок 

заточувати об світобачення інших людей. Дякуємо Вам за співпрацю і чекаємо на 

подальші зустрічі! 

 

 

23-25 квітня 2019 р. Виставка в бібліотеці коледжу "Науковий 

вернісаж" у рамках проведення тижня циклової комісії економіки та 

маркетингу 

Під час проведення тижня циклової комісії економіки та маркетингу у 

бібліотеці коледжу викладачами Кривошеєвою Н.М. та Гузенко Г.М. була 

організована виставка "Науковий вернісаж", на якій представлені наукові 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/618135985351342
https://www.facebook.com/ivaglo?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCIzg0KSNOYMVtKUyI6-g7mWFxwWIhoypaBFB-zzJYsB9NqD7mqKJVbyp04WoHHOF4F9VWtk4-LXBNj&fref=mentions
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/618604445304496
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розробки викладачів. Для студентів і викладачів інших циклових комісій, які 

відвідали виставку, Надія Михайлівна надала вичерпну інформацію про наукові 

досягнення, чим сприяла великому інтересу та зацікавленості. 

Ця виставка в подальшому буде надихати наших студентів і викладачів до 

більш активної участі у науково-дослідній роботі. 

 

 

24 квітня 2019 р. Атестація викладачів при Департаменті науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації 

Відбулось засідання Атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації, на якому поважні освітяни 

підтвердили високий рівень педагогічного, методичного та наукового потенціалу 

викладачів ХТЕК КНТЕУ. 

Вітаємо Александрович Н.О., Болотову Т.М., Жданову О.Б., Заїку Ю.А., 

Зорю Р.Р., Кобзєву І.О., Левицьку Є.Г., Правду А.О., Руденко І.В., Сєрову І.А., 

Танцюру В.І., Тетеріну Т.А. з успішною атестацією. Ви найкращі! 

 

 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/618604445304496
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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 

У рамках тижня циклової комісії економіки та маркетингу відбувся Круглий 

стіл "Сучасні нові технології та актуальні тренди маркетингу в Україні" за участю 

студентів першого та другого курсу спеціальностей "Економіка" та "Маркетинг". 

Модераторами цього заходу були викладачі Кривошеєва Н.М., Гузенко Г.М. та 

Болотова Т.М. Студенти брали активну участь в обговоренні актуальних питань з 

сучасних технологій і трендів маркетингу, а саме: діджитал-маркетинг, соціально-

етичний маркетинг, споживчі тренди та їх розвиток. Цей Круглий стіл сприяв 

розширенню кола знань студентів щодо нових тенденцій розвитку маркетингу в 

Україні. 

 

 

25 квітня 2019 р. Дружна команда ХТЕК КНТЕУ турбується про 

вихованців Комарівського психоневрологічного інтернату 

У світлі дні перед Великоднем студенти та викладачі нашого коледжу 

традиційно вітають тих, кому наша підтримка та турбота необхідна найбільше! 

Силами нашої дружної команди ми привітали вихованців Комарівського 

психоневрологічного інтернату з наступаючим святом та пригостили кожного 

святковими пасками! 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/619182148580059
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/619158965249044
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26 квітня 2019 р. Відкрите заняття з навчальної дисципліни 

"Організація міжнародного та дипломатичного обслуговування" 

В Актовій залі відбулось відкрите заняття з навчальної дисципліни 

"Організація міжнародного та дипломатичного обслуговування", яке проводили 

спеціалісти вищої категорії, викладачі-методисти Радченко Л.О. і Ніколаєнко-

Ломакіна А.М. та спеціаліст вищої категорії Резенкіна Н.О. 

 

 

ТРАВЕНЬ 
 

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

IV Міжнародному кулінарному конкурсі "Kranjska Gora", Словенія 

Нечепуренко К.Б., канд. техн. наук, завідувач циклової комісії харчових 

технологій представляла Україну на IV Міжнародному кулінарному конкурсі 

"Kranjska Gora", Словенія. Колектив коледжу вболівав та бажав найкращих 

результатів. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/619182148580059
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/626267791204828
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Результат участі команди ХТЕК КНТЕУ у IV Міжнародному кулінарному 

конкурсі "Kranjska Gora", що проходив у Словенії, де Нечепуренко К.Б. 

представляла Слобожанську Гільдію Кулінарів УКС та Україну – 1 золота,                    

1 срібна та 1 бронзова медалі. 

    

 

14 травня 2019 р. Захист курсових робіт студентів, які навчаються за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

На цикловій комісії харчових технологій ХТЕК КНТЕУ відбувся захист 

курсових робіт у групі ТСБ-1-17. Основним завданням розробки курсових робіт 

для студентів спеціальності "Харчові технології", які навчаються за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти, є не тільки розвиток наукової думки, що 

безумовно є рівнем високого професіоналізму студента, але й проведення 

досліджень з аналізу якості розроблених продуктів. Постановка проблеми та її 

вирішення – це перший крок до успіху при написанні курсових робіт. 

 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/626267791204828
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14 травня 2019 р. Нагорода Міжнародної Асоціації Рестораторів та 

Готельєрів від Швейцарії 

Директор ХТЕК КНТЕУ Радченко Л.О. як Віце-президент Громадської 

спілки "Український Кулінарний Союз", організатор та Шеф-суддя багатьох 

міжнародних кулінарних фестивалів та конкурсів нагороджена відзнакою 

Міжнародної Асоціації Рестораторів та Готельєрів від Швейцарії за вагомий 

внесок у розвиток кулінарної майстерності та постійну підтримку світової 

ресторанної культури. 

Колектив викладачів і студентів коледжу щиро вітав Людмилу Олексіївну з 

високою відзнакою! 

      

 

15 травня 2019 р. Викладачі коледжу учасники Регіонального науково-

практичного семінару "Сприяння соціалізації особистості в інклюзивному 

освітньому та соціальному просторі: поєднання теорії та практики" 

Завідувач відділення сфери обслуговування Огурцова О.П. та завідувач 

циклової комісії туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін Торянік І.П. брали участь у Регіональному науково-практичному 

семінарі "Сприяння соціалізації особистості в інклюзивному освітньому та 

соціальному просторі: поєднання теорії та практики", що проходив на базі центру-

музея імені А.С. Макаренка. Виступили з доповідями за темами: "Досвід 

соціальної підтримки студентської молоді в середовищі сучасного закладу вищої 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/629869847511289
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/629869847511289
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освіти", "Професійна адаптація майбутніх фахівців у сфері туризму та готельно-

ресторанної справи". 

 

 

16 травня 2019 р. ХТЕК КНТЕУ приєднався до Всесвітнього дня 

вишиванки 

Вітаємо, Україно! 

 

 

16 травня 2019 р. ХТЕК КНТЕУ підтримує дружні та ділові стосунки з 

представниками навчальних закладів Республіки Польща щодо плідної 

співпраці 

Представники коледжу за запрошенням Генерального консульства 

Республіки Польща у Харкові відвідали урочисті заходи та концерт з нагоди 

Національного Свята Третього Травня, що відбулись у приміщенні Харківської 

обласної філармонії. ХТЕК КНТЕУ протягом багатьох років підтримує дружні та 

ділові стосунки з представниками навчальних закладів Республіки Польща, що 

сприяє духовному зближенню студентів та науковців наших країн, та забезпечує 

інтеграцію української науки в сучасні загальноєвропейські освітні процеси. 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/629869847511289
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/629869847511289
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Щиро вдячні Генеральному консулу Республіки Польща у Харкові пану 

Янушу Яблонському за плідну співпрацю та вагомий внесок у розвиток відносин 

між Україною та Республікою Польща. 

 

 

24-25 травня 2019 р. Участь наших атлетів у проведенні "Ігри 

співдружності КНТЕУ" на призи ректора А.А. Мазаракі 

У м. Київ відбувся захід "День університету", у рамках якого були проведені 

"Ігри співдружності КНТЕУ" на призи ректора А.А. Мазаракі. Наші атлети 

змагалися у 6 видах спорту. Так найспритнішим в човниковому бігу став А. 

Ковалевський (золото), у боротьбі Сумо найсильнішим виявився                              

В. Колесник (золото), трохи не дострибнув до золота В. Нескородько (срібло). 

Студенти були приємно вражені від побаченого в університеті: від спілкування, 

участі у змаганнях, від теплого мікроклімату і дружньої атмосфери. З 

позитивними емоціями і яскравими враженнями повернулися до Харкова. Вітаємо 

переможців!!! 
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29 травня 2019 р. Перша група студентів ХТЕК КНТЕУ від’їжджає на 

літню практику до Туреччини 

Перша група студентів ХТЕК КНТЕУ вилетіла на літню практику до 

Туреччини. Нашим студентам пощастило усе літо працювати та відпочивати у 

кращих 5*готелях міжнародної мережі "Sherwood", яка відома своєю гостинністю, 

комфортом, обслуговуванням високого рівня. Побажаємо їм набути унікального 

досвіду та незабутніх вражень! 

 

 

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" 

29 травня 2019 року в ХТЕК КНТЕУ відбулося відкриття Міжнародної 

науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та 

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

перспективи розвитку". З привітальним словом та проголошенням офіційного 

відкриття конференції до гостей та учасників звернулася директор коледжу, канд. 

істор. наук, професор, Відмінник народної освіти України Радченко Л.О. 

Надійшло привітання від ректора Київського національного торговельно-

економічного університету, д-ра екон. наук, професора, академіка НАПН України, 

Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в 

галузі науки і техніки Мазаракі А.А. У роботі конференції взяли участь близько 

100 науковців та освітян України і зарубіжжя. На пленарному засіданні були 
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присутні викладачі багатьох закладів вищої освіти Харкова, Львова, Полтави, 

директори та заступники директорів шкіл, завідувачі дошкільних навчальних 

закладів Шевченківського району м. Харкова, з якими коледж ефективно 

співпрацює в питаннях виховання, формування молоді та профорієнтації. 

В обговоренні актуальних освітянських питань брали участь Россіхін В.В. – 

д-р юрид. наук, професор, Заслужений працівник освіти України, проректор з 

інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського 

національного університету радіоелектроніки, Сердюков К.Г. – д-р екон. наук, 

директор Харківського інституту фінансів КНТЕУ, Внуковська-Місталь О.Г. – 

засновник і директор Української паризької школи, директор культурного центру 

"Замок мистецтв", президент франко-українських асоціацій в Парижі і Нормандії 

та інші. В роботі заходу також взяли участь іноземні фахівці: Желко Невен 

Бремеч – президент асоціації шеф-кухарів Середземноморських та Європейських 

країн, Ізток Легат зі Словенії, Вуксан Вуко Мітровіч з Чорногорії, Стево 

Карапанджа із Хорватії, Якуб Коралевські з Польщі. 

    

Під час конференції було представлено збірник матеріалів конференції і 

науковий журнал "ScienceRise". 
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31 травня 2019 р. Пріоритетний напрям роботи коледжу - Міжнародна 

наукова співпраця 

Міжнародна наукова співпраця – один з найпріоритетніших напрямків 

роботи нашого коледжу, тому із задоволенням вітаємо нашого давнього друга та 

партнера Президента Ассоціації шеф-кухарів Середземномор'я та Європейських 

регіонів пана Желко Невена Бремеча з участю у Міжнародних науково-

практичних конференціях, що організовує та проводить коледж. 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 
 

01 червня 2019 р. У перший день літа у м. Харкові пройшов 

регіональний конкурс "FoodFestGastroman" 

Найкращі студенти та викладачі коледжу брали активну участь у конкурсі 

"FoodFestGastroman", демонстрували свої таланти і були відкриті до нових 

знайомств та зустрічей! 
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04 червня 2019 р. Перший випуск бакалаврів 

Розпочалися кваліфікаційні екзамени для студентів спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа». Студенти з нетерпінням чекають на результати! 

 

 

19 червня 2019 р. Виробнича практика студентів на підприємствах 

м'ясної промисловості 

Від теорії до практики! Основним джерелом досвіду і корисних навичок для 

студента є практика. Часто буває, що студенти-випускники стають заручниками 

ситуації: є освіта, але немає досвіду. Тому ХТЕК КНТЕУ дуже відповідально 

ставиться до вибору місця практики для своїх студентів. Цього літа студенти 

спеціальності «Зберігання, консервування та переробка м'яса» проходять 

виробничу практику на одному з перших підприємств м'ясної промисловості в 

Україні – ТОВ "Харківський м'ясокомбінат". За час практики студенти зможуть 

ознайомитися з новітніми технологіями, сучасним обладнанням, отримати 

реальний досвід роботи та професійні навички. 

 

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/663458407485766
https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/663458407485766
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19 червня 2019 р. Практика в Туреччині триває 

Студентка групи РО-1-18, спеціальності "Готельно-ресторанна справа" 

Павлова Н., цього літа вперше проходить практику на середземноморському 

узбережжі Туреччини. Безумовно, така практика приносить море вражень, 

пізнання культури іншої країни, мовну практику. Наталія вивчає роботу 

іноземного підприємства: як працює готель, за яким графіком, на яких туристів 

спрямований, формує практичні навички. І звичайно ж, як не сказати про 

найголовніше – це море, сонце, нові друзі! 

 

 

19 червня 2019 р. Практика в Одесі 

Морська практика як і сезон у розпалі! Студенти коледжу після плідної 

роботи на веселому відпочинку! 

 

 

 

 

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

01 липня 2019 р. Загальні збори трудового колективу 

В актовій залі коледжу відбулися Загальні збори трудового колективу. Зі 

звітною доповіддю «Про підсумки роботи коледжу у 2018/2019 н.р. та завдання 

колективу на 2019/2020 н.р.» перед присутніми виступила директор коледжу, 

канд. істор. наук, професор Радченко Л.О. Вона відзначила позитивні здобутки 

коледжу у звітному році, подякувала усім працівникам за ефективну та плідну 

роботу й визначила пріоритетні напрями розвитку колективу на 2019/2020 

навчальний рік. 

     

04 липня 2019 р. Перший випуск бакалаврів 

Сьогодні наш коледж відзначає подвійне свято: випускний наших студентів 

та історичний для нашого закладу – перший випуск бакалаврів! Вітаємо наших 

випускників, пишаємося ними та від щирого сердця бажаємо нових життєвих 

перемог! Держава стала багатшою на нових молодих та амбітних професіоналів! 

Нехай Вам щастить, вельмишановні випускники! 

    

 

https://www.facebook.com/khcte.knute/posts/663458407485766
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ЧАСОПИС 2018/2019 ХТЕК КНТЕУ 
 

ЧАСТИНА ІII 
 

Фотозвіт про Всеукраїнські та Міжнародні кулінарні конкурси, 

фестивалі, змагання в 2018-2019 н.р. 

 

За вагомий внесок у розвиток кулінарної майстерності та постійну 

підтримку світової ресторанної культури Віце-президента Громадської спілки 

«Український Кулінарний Союз», Міжнародного суддю Всесвітньої асоціації 

співтоваривств шеф-кухарів WACS, директора Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ, професора Людмилу Олексіївну Радченко було 

нагороджено відзнакою Міжнародної Асоціації Рестораторів та Готельєрів від 

Швейцарії! 
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Багаторазові переможці Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів, 

конкурсів та змагань 

04-06 жовтня 2018 року команда ХТЕК КНТЕУ брала участь у 

Міжнародному кулінарному конкурсі ресторанних технологій «BestCookFest-

2018» який відбувся м. Київ (Україна).  

                   
 

До Харкова команда коледжу повернулась з нагородами та медалями: 

 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзова медаль 
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На міжнародному конкурсі ресторанних технологій «Борщ-фест»                 

(4-6 жовтня 2018 р., м. Київ) у складі команди ХТЕК КНТЕУ студенти Жигалов 

Артем та Саркісова Мілена зайняли друге місце 

 

 

08-12 жовтня 2018 року команда ХТЕК КНТЕУ на чолі з заступником 

директора Леонідою Біленко в котрий раз довела свій професіоналізм та 

майстерність! Вперше взявши участь у Міжнародному кулінарному конкурсі 

«GastroMak 2018», який відбувся м. Струміца (Македонія)  
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Викладачі та студенти вразили міжнародну суддівську колегію своїми 

стравами та залишили по собі найкращі враження від українських кулінарів 

     

До Харкова командою коледжу було привезено 5 золотих медалей 

та Кубок Гран-Прі 

 

 

На міжнародному конкурсі «GastroAlb 2018» (25-27 жовтня 2018 р., 

Албанія, м. Тирана) команда ХТЕК КНТЕУ у складі Нечепуренко К.Б. та 

Жигалова Артема завоювала 4 срібні та 1 золоту медалі 
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Команда ХТЕК КНТЕУ вперше взяла участь в Міжнародному 

гастрономічному конкурсі «GastroAlb 2018» в м. Тирана (Албанія, 25-27 жовтня 

2018 року) 

     

Міжнародні судді високо оцінили страви наших учасників. Команда 

коледжу повернулася додому з перемогою - 1 золота і 4 срібних медалі 
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06 листопада 2018 року у сонячному хорватському місті Макарська 

стартували Міжнародні змагання офіціантів, баріста, барменів та рестораторів 

«Grand Gourmet 2018» 
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До складу інтернаціональної суддівської колегії від України були включені 

Радченко Людмила Олексіївна та Біленко Леоніда Мічиславівна 

 

28 листопада 2018 року багаторазові переможці Міжнародних кулінарних 

конкурсів, студенти групи ТСБ-1-18 провели майстер-клас на тему: «Розкриття 

кулінарних секретів туманного Альбіону» 
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Було приготовлено суп «Clam Chowder» на вершках з копченою рибою та 

мідіями і яйця-пашот на булці «Scone» з беконом та сиром 

 

    

Ці страви залишили незабутні смакові відчуття 

 

30 листопада 2018 року був проведений майстер-клас з оформлення 

кондитерських виробів «Шоколадна скульптура» 

 

 

 

Завідувач кафедри харчових технологій ХТЕК КНТЕУ, канд. техн. наук 

Нечепуренко К.Б. продемонструвала сучасний напрям шоколадного мистецтва, 
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спрямований на художні вироби та казкові інсценування, що знайшов втілення у 

шоколадній скульптурі 

    

 

Асоціація юних кухарів України запросила команду коледжу взяти участь у  

Чемпіонаті України з кулінарії серед юніорів,  що відбувся  8 - 9 грудня 2018 року 

(місце проведення: ТРЦ «RIVIERA SHOPPING CITY», м. Одеса) 

 

 

    

Команда коледжу повернулася додому з 1 золотою, 4 срібними, 

 Кубком ГРАН-ПРІ 
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На міжнародних змаганнях на звання найкращої команди Східного регіону 

(8-9 грудня 2018 р., м. Одеса) команда ХТЕК КНТЕУ у складі Жигалова Артема, 

Безпалої Софії, Філімонова Віталія та Воловецького Андрія здобула Кубок 

Гран-Прі. 

Для студентів та гостей коледжу був проведений майстер-клас «Готуємо 

чебуреки з м'ясом, сиром, грибами», на якому майстри виробничого навчання 

ХТЕК КНТЕУ поділилися тонкощами, як готувати чебуреки, щоб це були саме 

чебуреки, а не звичайні пиріжки 

   

Рецепти чебуреків дуже сподобалися всім присутнім і вони пообіцяли 

обов'язково приготувати їх вдома, щоб порадувати близьких 
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Одним із значущих подій початку весни став Міжнародний фестиваль 

ресторанних технологій «Best Cook Fest-Podillia», який відбувся з 28 лютого по 2 

березня 2019 року на мальовничій української землі - на Поділлі, в с. Врублівці 

Кам'янець-Подільського району, готельно-туристичному комплексі «Ксенія» 
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Організували фестиваль - ГС «Український Кулінарний Союз» і ГС 

«Слобожанська Гільдія Кулінарів» 

      

Суддями фестивалю були найповажніші та всесвітньовідомі шеф-кухарі з 35 

країн світу 

        

Три дні студенти та викладачі ХТЕК КНТЕУ провели в запеклій боротьбі за 

звання найкращого у своїй справі 
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І не дарма. Адже команда коледжу повернулася додому з 10 золотими, 2 

срібними, 2 бронзовими медалями та двома Кубками ГРАН-ПРІ 

 

З 15.03.2019 р. по 17 .03 2019 р пройшов щорічний чемпіонат з кулінарної 

майстерності у місті Болу (Туреччина), де директор коледжу Людмила Олексіївна 

Радченко та заступник директора Леоніда Мічиславівна Біленко взяли участь у 

складі міжнародного журі. 
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За активну роботу у зближенні України та Туреччини Людмила Олексіївна 

Радченко була нагороджена урядовими нагородами, які особисто вручив голова 

міста Болу пан Alaaddin Yilmaz 

     

09.04-13.04.2019 проходив один з наймасштабніших гастрономічних фестивалів 

«Biser Mora - 2019», що традиційно зібрав безліч талановитих кухарів з різних 

куточків Світу на мальовничому острові Брач (Хорватія).  
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До суддівської колегії конкурсу було запрошено директора ХТЕК КНТЕУ, 

професора, Міжнародного суддю Всесвітньої асоціації співтовариств шеф-кухарів 

WACS Людмилу Радченко та  Міжнародного суддю Всесвітньої асоціації 

співтовариств шеф-кухарів WACS Леоніду Біленко 

    

За активну роботу судді з Харкова були нагороджені золотими медалями 
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11 квітня 2019 року для студентів ХТЕК КНТЕУ було проведено майстер-

клас з приготування коктейлів. Мета заходу - показати різноманітність та 

багатогранність професії бармена. Студентів навчили готувати класичні та 

екзотичні коктейлі, допомогли розібратися з призначенням різних барних 

аксесуарів і освоїти тонкощі подачі напоїв 

 

      

Студенти мали можливість спробувати приготувати коктейлі на свій вибір 

та смак. Було пізнавально і дуже смачно 

      

 

22-24 квітня 2019 року пройшов кулінарний конкурс MONTENEGRO 

HOSPITALITY COMPETITION 2019. (Чорногорія, м. Будва) 
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дні наша команда боролася за звання найкращих! 

    

Здобутки наших учасників - 2 срібні та золота медаль! 
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07-10 травня 2019 року в Словенії проводився IV Міжнародний кулінарний 

конкурс «Kranjska Gora» 

     

На конкурсі завідувач кафедри харчових технологій ХТЕК КНТЕУ, 

канд.техн. наук Нечепуренко К.Б. представляла Слобожанську Гільдію Кулінарів 

УКС та Україну! 

     

І як результат - 1 золота, 1 срібна та 1 бронзова медалі! 

Для студентів ХТЕК КНТЕУ, які вирішили присвятити себе туризму і 

готельно-ресторанній справі впродовж усього навчального року проводяться 
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семінари, майстер-класи та тренінги по формуванню та вдосконаленню 

професійних компетентностей студентів. Головна мета заходів – занурити 

студентів у їхню майбутню професію, познайомити з особливостями сфери 

готельно-ресторанного бізнесу, можливостями кар’єрного росту. 

09 квітня 2019року був проведений майстер-клас на тему "Естетика 

харчової культури у мистецтві сервірування» 

 

     

Студенти  мали змогу докладніше познайомитися з основними вимогами 

щодо сервірування столу, технікою сервірування, що мало велике практичне 

значення для майбутніх спеціалістів готельно-рестораної справи 
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Слобожанська Гільдія Кулінарів Українського Кулінарного Союзу провела 

майстер –клас  «Великодній пряник! Розпис великодніх пряників» для  кондитерів  

та студентів коледжу 

     

Для розпису пряників були  використовані різні техніки. В результаті 

вийшла  гарна, смачна робота і не схожі один на одного пряники 

    

Під час майстер-класу гості та студенти проявили свою фантазію в повній 

мірі. Вони не тільки спробували  та оцінили на смак свої розписані пряники, а і 

підготовали смачні подарунки своїм рідним та друзям 

 

Урочисте вручення відзнак та нагород Слобожанської Гільдії Кулінарів 

Українського Кулінарного Союзу (13 травня 2019 року) 
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За активну підтримку та сприяння розвитку національної та світової 

гастрономії, популяризацію української кулінарної культури був нагородженний 

Почесний консул Турецької Республіки у місті Харкові пан Володимир Білий 

 

Щиро вдячні за підтримку наших проектів! Сподіваємося на подальшу 

плідну співпрацю! 
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