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ЗВІТ 
 

директора Харківського торговельно-економічного коледжe КНТЕУ 

Л.О. Радченко 

 

Про підсумки діяльності Харківського торговельно-економічного 

коледжу Київського національного торговельно-економічного 

університету за 2020 рік 

 

Звіт 

затверджений на Педагогічній раді 

коледжу 14 грудня 2020 р. 

 

Харківський торговельно-економічний коледж протягом 16 років як 

відокремлений структурний підрозділ Київського національного 

торговельно-економічного університету і як заклад вищої освіти I-II рівня 

акредитації достойно працював і забезпечив якісно нові параметри роботи з 

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

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

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

Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, Постанови вченої 

ради, накази та розпорядження КНТЕУ. 

Звітний рік був складний, незрозумілий, тяжкий, але водночас 

різнобарвний, насичений подіями та емоціями. Завдяки наполегливій праці та 

підтримці усіх наших працівників коледжу ми маємо такі здобутки. 

 

Здобутки коледжу у 2020 році 

 

1. Працюючи рік коледж здійснив значні організаційно-технічні 

перетворення як кращий і передовий заклад вищої освіти, зайнявши гідне 

місце в системі національної освіти успішного освітянського лідера серед 

коледжів України: вийшов на високий громадський рейтинг лідируючого в 

регіоні; зберіг імідж престижного закладу з високим рівнем української 

освіти, що забезпечує підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних 
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фахівців вищого освітнього ступеня «бакалавр», «молодший бакалавр» і 

«фаховий молодший бакалавр» нового типу з інноваційним, креативним 

мисленням й високою культурою, самостійного і мобільного. 

2. У звітному році була визначена стратегічна мета коледжу – 

забезпечення випереджального розвитку освітньої, наукової діяльності для 

формування кожного студента як самостійної, гармонійної особистості й 

вихованого, відповідального патріота своєї країни і справи та підготовки 

сучасного фахівця-професіонала в системі фахової передвищої освіти 

України. 

3. Головною конкурентною перевагою коледжу як потужного 

регіонального закладу вищої освіти є його високопрофесійний науково-

педагогічний колектив в кількості 67 осіб, який протягом року 

спрямовував освітню діяльність на безперервне підвищення її якості, 

розвиток сучасних професій, впроваджуючи нові технології навчання, 

розвиваючи міжнародні зв’язки. Це надало здобувачам вищої освіти 

безумовно високі шанси на ринку праці в умовах глобальної конкуренції. 

4. Як відокремлений структурний підрозділ КНТЕУ у звітному році 

коледж здійснював: 

Підготовку бакалаврів з 5 спеціальностей за 5 освітніми програмами: 

- Економіка 

- Харчові технології 

- Маркетинг 

- Готельно-ресторанна справа 

- Менеджмент 

Підготовку молодших спеціалістів з 7 спеціальностей за 10 освітньо-

професійними програмами: 

- Економіка 

- Облік і оподаткування 

- Фінанси, банківська справа та страхування 

- Маркетинг 
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- Харчові технології 

- Готельно-ресторанна справа  

- Туризм 

Вони є актуальними на українському та світовому ринках праці. 

5. Ліцензований обсяг підготовки фахівців у 2019-2020 н.р. – 1177 осіб: 

1. Бакалаврів – 500 осіб 

2. Молодших спеціалістів – 677 осіб 

6. У звітному періоді сформований контингент здобувачів освіти за 

ступеневою освітою з урахуванням першого курсу – 733 особи, в т.ч.: 

- Денна форма навчання – 464 особи: 

молодший спеціаліст – 329 осіб, 

бакалавр – 135 осіб, 

- Заочна форма навчання – 269 осіб: 

молодший спеціаліст – 96 осіб, 

бакалавр – 173 особи. 

Контингент бакалаврів всього – 308 осіб; 

Контингент молодших спеціалістів всього – 425 осіб; 

Варто зазначити, що контингент бакалаврів від ліцензованого 

обсягу бакалаврів становить – 61,6%, а від загального ліцензованого 

обсягу – 26,2%. 

7. Коледж започаткував підготовку фахівців вищого освітнього ступеня 

«бакалавр», «молодший бакалавр» і «фаховий молодший бакалавр». Тому, 

викладачами усіх трьох циклових комісій були підготовлені і розроблені 

перспективні навчальні плани, робочі навчальні плани та освітні (освітньо-

професійні) програми для підготовки: 

1. «Бакалаврів» з 5 спеціальностей за повним і скороченим терміном 

навчання: 

- Економіка 

- Харчові технології 

- Маркетинг 

- Готельно-ресторанна справа 



4 
 

- Менеджмент 

2. «Молодших бакалаврів» (початковий (короткий) рівень) з 4 

спеціальностей: 

- Облік і оподаткування 

- Фінанси, банківська справа та страхування 

- Менеджмент 

- Готельно-ресторанна справа 

3. «Фахових молодших бакалаврів» з 7 спеціальностей: 

- Економіка 

- Облік і оподаткування 

- Фінанси, банківська справа та страхування 

- Маркетинг 

- Харчові технології 

- Готельно-ресторанна справа  

- Туризм 

Уся ця документація на 2020 рік узгоджена з відповідними кафедрами та 

навчально-методичним відділом КНТЕУ і представлена на затвердження 

вченою радою. 

8. Коледж здійснював також освітню діяльність у сфері професійно-

технічного навчання, вів підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

фахівців за 7 робітничими професійними напрямами (ліцензований обсяг 

300 осіб): 

- Кухар ІІІ, IV, V, VІ розряду 

- Кондитер III, IV, V розряду 

- Бармен IV, V розряду 

- Офіціант ІІІ, IV, V розряду 

- Агент з організації туризму 

- Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

- Оператор комп’ютерного набору ІІ, І категорії 

Закладено основу для підготовки нової робітничої професії «Сомельє». 
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У 2020 звітному році на базі коледжу здійснювалась також підготовка до 

вступу у ЗВО (заклади вищої освіти) громадян України відповідно до ліцензії. 

Контингент слухачів відділення з підготовки робітничих професій, 

підвищення робітничої кваліфікації та вступу до закладів освіти України – 

533 особи, в т. ч. з підготовки робітничих професій – 252 особи, з підготовки до 

вступу у ЗВО – 281 особа. 

Випуск фахівців з робітничих професій нараховує майже 4000 осіб, що 

задовольняє попит у фахових працівниках в сфері малого і середнього бізнесу 

Харківського регіону та України, які забезпечуючи економічний розвиток 

української держави. 

На базі коледжу підвищили свою кваліфікацію працівники їдалень 

дошкільних та загальноосвітніх закладів Київського, Шевченківського, 

Московського, Холодногірського, Новобаварського, Індустріального районів 

міста Харкова й Богодухівського, Первомайського, Харківського районів 

Харківської області та майстри виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти міста Харкова. 

9. Підготовлено у звітному році 3 ліцензійні справи для підготовки 

здобувачів вищої освіти на початковому (короткому) рівні «молодший 

бакалавр» зі спеціальностей: 

- 071 «Облік і оподаткування» (ліцензія 100 осіб) 

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ліцензія 100 осіб) 

- 073 «Менеджмент» (ліцензія 100 осіб) 

10. Протягом звітного періоду плідно готувались до акредитаційної 

експертизи 2 освітніх програм і on-line була проведена Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) акредитація 

освітніх програм «Готельно-ресторанна справа» і «Маркетинг» за рівнем 

вищої освіти «бакалавр». НАЗЯВО представило звіт про результати 

акредитаційної експертизи освітньої програми «Маркетинг», в якому 

зазначено відповідність освітньої програми критеріям за 10-ю рівнями 

відповідності з оцінкою «В», а також звіт про результати акредитаційної 

експертизи освітньої програми «Готельно-ресторанна справа», в якому 

зазначено відповідність освітньої програми критеріям за 8-ми рівнями 

відповідності з оцінкою «В» та за 2-а рівнями з оцінкою «Е». 
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11. Перероблені й розроблені нові робочі і навчальні програми, а також 

сила буси з дисциплін, закріпленими за цикловими комісіями. Підготовлено і 

оновлено програми кваліфікаційних екзаменів, вступних випробувань, 

навчальних та виробничих практик, методичні розробки до виконання курсових 

робіт та інше. 
 

Кадрове забезпечення. Науково-педагогічні і педагогічні 

працівники 
 

На початку навчального року були переглянуті контракти з викладачами, 

переведені на роботу за контрактом фахівці, службовці та деякі робітники. Були 

внесені зміни до штатного формуляру з урахуванням результатів проведених 

атестацій і на 01 вересня 2020 року штатних працівників було 95 осіб, протягом 

року прийнято на роботу – 21 особа, а звільнено – 30 осіб за власним бажанням 

і за угодою сторін. 

На сьогодні колектив коледжу налічує – 104 особи, серед них: 

- 86 осіб штатних працівників; 

- 18 осіб зовнішніх сумісників. 

Підготовку здобувачів освіти здійснюють високопрофесійні науково-

педагогічні й педагогічні працівники в кількості – 68 осіб, з них: 

- 50 осіб штатних працівників; 

- 18 осіб зовнішніх сумісників. 

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

(табл. 1) 

Таблиця 1 

Науково-педагогічний колектив коледжу на 30 червня 2020 р. 

Викладачі Штатні 

працівники 

Зовнішні 

сумісники 

Разом у % 

Доктор наук, професор 1 4 5 7,5 

Кандидат наук, професор 2 1 3 4,5  

Кандидат наук, доцент 9 5 14 20,9 

Кандидат наук  6 3 9 13,4 

Викладач-методист 12 5 17 25,4 

Спеціаліст вищої категорії 26 10 36 53,7 

Спеціаліст 1 категорії  8 1 9 13,4 

Спеціаліст 2 категорії 4 2 6 8,9 

Спеціаліст 10 5 15 22,1 

14 тарифний розряд 2 - 2 3,1 

Разом 50 18 68  
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Науковий ступінь та вчене звання має 31 особа (46,3%), спеціалісти 

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

загальної кількості науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу. 

Тобто, в якісному складі науково-педагогічного колективу 

спостерігається постійна тенденція до збільшення кількості докторів і 

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

вищої категорії, проводиться постійне вдосконалення кадрового складу на 

курсах підвищення кваліфікації, стажуванні, навчанні в аспірантурі, 

докторантурі, тематичних удосконаленнях, передатестаційних циклах, 

конференціях, фестивалях, конкурсах, майстер-класах тощо. 

Саме такі викладачі-професіонали забезпечують підвищення якості 

освітнього процесу та розвиток його наукової складової. Вони є творчими 

фахівцями, яких турбує престиж закладу освіти, якісний рівень підготовки 

студентів та майбутнє молоді й держави в цілому. 

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

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

Тобто, великий потенціал науково-педагогічного персоналу коледжу, 

підвищення рівня його якісного складу, збільшення науково-дослідних 

компонентів в навчальному процесі у зв’язку з започаткуванням підготовки 

фахівців вищого освітнього ступеня «бакалавр», «молодший бакалавр» та 

«фаховий молодший бакалавр» має перспективи до розвитку. 

Серед педагогічних працівників коледжу: 

2 аспіранти на здобуття наукового ступеня кандидата наук: 

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

університету радіоелектроніки, кафедра інформаційно-мережної інженерії з 

жовтня 2018 року, термін захисту дисертацій у 2022 році. 

1 здобувач наукового ступеня кандидата наук: 

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

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

захист у 2021 році; 
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1 пошукач наукового ступеня кандидата наук: 

- Редька С.І., який виконував дисертаційну роботу на кафедрі 

українознавства філософського факультету Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна (23 червня 2020 р. успішно пройшов 

попередній захист на кафедрі і був рекомендований до захисту на 

спеціалізованій раді); 

1 докторант на здобуття наукового ступеня доктора наук: 

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

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

року і планує захист у 2021 р. (стан виконання – 65%). 

Таким чином, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників відбувається через підготовку дисертацій аспірантами 

та здобувачами на здобуття наукового ступеня кандидата наук, підготовку 

дисертацій докторантами на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

Основним напрямом реалізації кадрової політики коледжу залишається 

цілеспрямована праця на укомплектування науково-педагогічного складу 

молодими викладачами, науковцями та працівниками, які мають досвід 

практичної роботи за спеціальністю. Адже жорсткий рівень конкуренції в 

освітянському просторі та державна політика у сфері забезпечення якості 

освіти щороку посилюють вимоги до кадрового забезпечення. У відповідності 

до цього первинним завданням завідувачів відділень та циклових комісій у 

новому навчальному році має стати дотримання Ліцензійних умов при 

розподілі педагогічного навантаження і своєчасне висвітлення інформації про 

кадрове забезпечення на Сайті коледжу, Фейсбук та в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти. 

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

з яких укомплектована необхідними педагогічними працівниками. Більш за все 

науковцями укомплектовані циклові комісії харчових технологій та готельно-

ресторанної справи; економіки, управління та адміністрування. Поліпшення по 

укомплектуванню штату науково-педагогічними працівниками потребує 



9 
 

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

залученням молодих досвідчених викладачів. Потрібен також кандидат наук зі 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», є потреба в 

штатних викладачах з інформатики та вищої математики. 

У зв’язку із започаткуванням підготовки фахівців вищого освітнього 

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

бакалавр» науково-педагогічні працівники постійно підвищують свою 

кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в 

освітній процес інноваційні технології навчання. Цього потребує модернізація 

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

2030 року. 

 

Атестація викладачів 

 

У коледжі в звітному році продовжувала діяти система підвищення 

кваліфікації викладачів та їх наукового зростання, що передбачала 

атестацію працівників на присвоєння кваліфікаційної педагогічної 

категорії: спеціаліст, спеціаліст I, II і вищої категорії та педагогічного звання 

«викладач-методист». Ця система включала також навчання в Школі молодого 

викладача «Пошук», науково-методичному семінарі коледжу та стажування 

науково-педагогічних працівників в інших закладах освіти, підприємствах, 

організаціях України та зарубіжжя. 

У 2020 році атестаційними комісіями І та ІІІ рівня атестовано                            

20 викладачів, які успішно пройшли атестацію та підтвердили свої атестаційні 

рівні. 

Якісна характеристика викладачів виглядає наступним чином: 

- викладачі-методисти – 17 осіб; 

- спеціалісти вищої категорії – 36 осіб; 

- спеціаліст І категорії – 9 осіб; 

- спеціаліст ІІ категорії – 6 осіб; 
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- спеціаліст – 15 осіб; 

- 14 тарифний розряд – 2 особи. 

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

мають наукові ступені та вчені звання. 

 

 

Стажування, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників 
 

Свій професійний рівень підвищило 45 науково-педагогічних і 

педагогічних працівників коледжу в різних закладах вищої освіти України: 

Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», Харківському державному 

університеті харчування та торгівлі, Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та отримали 

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

Результатом стажування стали навчально-методичні матеріали: навчальні 

посібники, практикуми, ситуаційні вправи, збірники тестових завдань, 

методичні рекомендації до самостійної роботи студентів тощо, які дозволяють 

оптимізувати освітній процес. 

Для викладачів коледжу практикується проведення науково-практичних 

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

науково-практичний семінар-тренінг на тему: «Методика ефективного 

навчання за допомогою інтерактивних технологій». Учасникам семінару 

була надана можливість обговорити складні питання організації освітнього 

процесу з кандидатом психологічних наук, професором кафедри «Педагогіка і 

психологія управління соціальними системами», начальником методичного 

відділу НТУ «ХПІ» Панфіловим Ю.І. 

На наступний навчальний рік необхідно мотивувати викладачів до 

науково-педагогічного стажування за міжнародними програмами 

підвищення кваліфікації. 
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Навчально-методичне забезпечення і якість викладання. 

Модернізація навчальних планів 

 

З метою забезпечення якості освітнього процесу в коледжі тривала 

модернізація його навчально-методичного забезпечення, велась підготовка до 

проведення акредитаційної експертизи освітніх програм: «Готельно-ресторанна 

справа» і «Маркетинг». 

За 2020 рік підготовлено та представлено до затвердження вченою радою 

КНТЕУ: 

- 7 освітніх програм підготовки фахівців освітнього рівня вищої 

освіти «бакалавр»; 

- 4 освітньо-професійних програми освітнього рівня «молодший 

бакалавр»; 

- 11 освітньо-професійних програм освітнього рівня «фаховий 

молодший бакалавр». 

Для якісного провадження освітньої діяльності в коледжі у 2020 році 

розроблено та представлено до затвердження вченою радою КНТЕУ: 

- 27 навчальних планів; 

- 46 робочих навчальних планів, серед яких 25 для денної форми 

навчання та 21 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 2020 рік було розроблено і підготовлено опорні конспекти 

лекцій, тестові завдання, методичні рекомендації до практичних занять, 

методичні рекомендацій до самостійної роботи студентів тощо. 

У звітному році застосовувалась система оцінювання знань студентів 

за 100 бальною шкалою з кожної навчальної дисципліни. У бакалаврів 

підсумковою формою контролю знань був письмовий екзамен. 
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Відкриті заняття – один із напрямів вдосконалення якості викладання 

навчальних дисциплін. Протягом 2020 року викладачами проведено 35 

відкритих занять у формі: виступів у Школі молодого викладача «Пошук»; 

науково-методичних семінарів; інтелектуальних ігор, студентських науково-

практичних конференцій; лекцій-бесід; бінарних занять; психологічного хабу; 

круглих столів; конкурсів професійної майстерності; майстер-класів з 

приготування різноманітних страв в супроводі їх англійською та французькою 

мовами; конкурсів знавців української мови та ін. 

Під час цих занять досвідчені викладачі мали змогу поділитися своєю 

педагогічною майстерністю та досвідом з молодими викладачами, а молоді 

викладачі, в свою чергу, демонстрували набуті навики. 

 

Інформаційне забезпечення коледжу 

 

За звітний період створювалися також умови для формування 

професійних компетентностей студентів, збереження та розвитку їх творчого 

потенціалу. Знайшли застосування інноваційні технології викладання, 

широке використання інформаційних ресурсів, в т.ч. і глобальної мережі 

Інтернет. Це є особливо актуальним в умовах модернізації системи вищої 

освіти України та в умовах карантину. 

Використання інтерактивних дошок та інформаційних технологій у 

навчальному процесі є реальною необхідністю і важливим стратегічним 

напрямом. Для студентів передові інформаційні технології служили 

підтримкою в організації їх самостійної роботи, підвищували якість освітніх 

послуг в сучасних умовах, оскільки орієнтують студентів не тільки на 

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

щодо інформатизації, комп’ютеризації та діджиталізації освітнього процесу не 

знімається з порядку денного і залишається актуальним на майбутній період. 

Надання якісних освітніх послуг в сучасних умовах неможливе без 

застосування передових інформаційних технологій. 
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Парк комп’ютерної техніки налічує: 90 персональних комп’ютерів, 7 

ноутбуків, які підключені до мережі Інтернет. Функціонують 5 навчальних 

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

проекторів, встановлено нове мультимедійне обладнання. Діяльність усіх 

напрямів роботи коледжу щодня оновлюється на Сайті коледжу, у Фейсбук, 

Інстаграм та сторінках у соціальних мережах. 

 

Дистанційне навчання здобувачів освіти  

у період карантину 

 

Пандемія та коронавірус в Україні внесли свої корективи в організацію 

навчально-виховного процесу в коледжі. Було розроблено низку невідкладних 

заходів із запобіганню, поширенню коронавірусу, в яких чітко поставлена 

задача і деталізована робота кожного викладача коледжу в умовах пандемії. 

Більш детальну інформацію про розроблені заходи можна переглянути на 

офіційному сайті коледжу та Фейсбуці. 

Під час карантину, саме в таких обставинах викладачі і студенти ХТЕК 

КНТЕУ зуміли адаптуватись і плідно працювати дистанційно за допомогою 

платформи Moodle. Дистанційне навчання проводилось також за допомогою 

спілкування викладачів і студентів через Онлайн, e-mail, месенджери (Viber, 

WhatsApp, Telegram та ін.). 

Вони мали можливість роботи з навчальними матеріалами в такому 

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

від того, наскільки регулярно студент навчався. Послідовне виконання 

поточних завдань і підсумкових робіт, а також підтримка у всіх питаннях з боку 

викладача забезпечило планомірне засвоєння знань. 

Викладачі завантажували лекції та творчі практичні завдання для 

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

Під час карантину більшість студентів та  викладачів зрозуміли, що 

інтерактивні форми дистанційного навчання сприяють самостійному 

здобуттю майбутніми фахівцями професійних компетентностей при 
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виконанні індивідуальних, практичних і теоретичних завдань з 

навчальних дисциплін, успішно провести заліки, екзамени, захистити 

курсові роботи, здати кваліфікаційні екзамени. 

Протягом карантину йшла плідна підготовка  навіть до кулінарних 

конкурсів on-line. Студенти, які подали свої заявки на участь у 

міжнародних конкурсах, відпрацьовували свої фірмові страви  

дистанційно під керівництвом викладачів.  

Слід відзначити, що навчання онлайн, з одного боку, має перевагу. Тому 

що це зручно. Все що потрібно – це бажання вчитися та доступ до інтернету. З 

іншого боку, технічна проблема виникає у зв’язку з відсутністю або невеликою 

швидкістю Інтернет-доступу та навіть відсутністю персональних комп’ютерів у 

деяких студентів, які проживають у сільській місцевості. 

Надалі ми плануємо поєднувати дистанційну та очну форми навчання. 

Але не завжди можна забезпечити належну якість освіти з використанням 

технологій дистанційного навчання. Це стосується практичної підготовки, яка, 

на нашу думку, є пріоритетною в нашому закладі як закладі фахової 

передвищої освіти. 

Викладацький колектив постійно працює над вдосконаленням навчально-

методичного забезпечення дистанційного навчання. Викладачі поставили перед 

собою завдання розробити відеофільми до навчальних практик, практичних та 

лабораторних занять. 

Під керівництвом директора коледжу, заступник директора з навчально-

методичної роботи Біленко Л.М. організувала разом з навчально-методичним 

кабінетом перевірку проведення дистанційних занять викладачів та студентів. 

Кожного понеділка на засіданнях Адміністративної ради коледжу, голови 

циклових комісій звітували про організацію навчально-виховного процесу під 

час пандемії. Був забезпечений зворотній зв’язок зі студентами та їх батьками. 

Дотримуючись вимог під час карантину була організована науково-

методична робота коледжу. Була проведена Міжнародна науково-практична он-

лайн конференція «Зміни харчового законодавства в Україні відповідно до 
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вимог ЄС». У цій конференції брали участь представники України, Індії, 

Албанії, Ізраїлю, Франції, Чоргногорії, Республіки Кіпр, Марокко. До участі в 

роботі конференції ми запросили як науковців теоретиків, так і практиків. 

Серед учасників – представники міжнародних асоціацій шеф-кухарів Саркіс 

Якубян, Мімоза Бала, Вуксон Вуко Мітрович, Аніл Грувер, Садуллах Онал та 

інші. 

Під керівництвом директора коледжу Радченко Л.О. 15 жовтня 2020 року 

був організований Слобожанський гастрономічний ярмарок «Вибух смаку-

2020» за участі дипломатичного корпусу Генерального консульства, які 

акредитовані в м. Харкові. 

У гастрономічному ярмарку взяли участь відомі вчені харківських вузів, 

які опікуються проблемами харчових технологій. 

Цю визначну подію відзначив міський голова Геннадій Кернес і привітав 

усіх учасників та гостей фестивалю: 

«Радий сердечно привітати усіх учасників та гостей Слобожанського 

гастрономічного ярмарку «Вибух смаку – 2020», які прибули до нашого 

чарівного міста! 

Слобожанська Гільдія кулінарів вже традиційно восени проводить 

міжнародні кулінарні фестивалі, які об’єднують національні і закордонні 

представництва, професіоналів з різних регіонів країни і всього світу для того, 

щоб продемонструвати високий рівень ресторанних технологій, розвинути 

комунікативні функції, інтелектуальний потенціал, професійні навички і 

знання, отримати досвід та задоволення. Цього року фестиваль має формат 

Слобожанського гастрономічного ярмарку з назвою «Вибух смаку – 2020». 

Щиро вітаю усіх учасників та гостей цього свята. Бажаю, щоб кожен мав 

від участі у змаганнях користь і задоволення, чудовий настрій і гарне 

самопочуття. 

Організатори конкурсу доклали великих зусиль, щоб процес обміну 

досвідом був ефективним, сам конкурс – чесним і прозорим, відпочинок – 

комфортним і цікавим, спілкування – теплим і дружнім. Отже, щиро вдячний 
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майстрам із закордону, своїм співвітчизникам, організаторам свята та всім, хто 

не байдужий до кулінарного мистецтва Слобожанщини, за активну участь, 

сумління, насолоду, творчість, комфорт і затишок. 

Бажаю усім мирного неба, міцного здоров’я, успіхів та натхнення!» 

У грудні 2020 року приїздив у коледж з візитом для організації 

навчально-виховної роботи Генеральний консул Республіки Польща, який 

вручив директору коледжу Сертифікат і Почесну грамоту за активну роботу. 

За останні три роки коледж направляв діяльність Східного регіону 

«Слобожанська Гільдія Кулінарів» (Звіт додається). 

У 2020 році були підготовлені 2 підручники: «Винні напої», «Протокол та 

етикет дипломатичних прийомів у державних закладах: історія та сучасність». 

Протягом року в коледжі виконані всі протипожежні заходи, був 

замовлений робочий проект: капітальний ремонт системи пожежної 

сигналізації та передавання тривожних сповіщень, системи керування, 

евакуюванням у будівлі навчального корпусу з приміщеннями гуртожитку, 

розташованої за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 202. 

 

Міжнародні та Всеукраїнські конкурси, змагання та 

фестивалі кулінарної майстерності 
 

Відмінною рисою коледжу залишається проведення міжнародних 

конкурсів і фестивалів з кулінарного мистецтва, у яких беруть участь відомі 

судді Всесвітньої асоціації співтовариств шеф-кухарів WACS, високоповажні 

шеф-кухарі, володарі медалей кулінарних Олімпійських ігор, які працювали у 

президентів та королів з 130 країн світу: Томас Андреас Гуглер, Джон Кінселла, 

Ізток Легат, Желко Невен Бремеч, Саркіс Якубян, Мімоза Балла, Ілір Фама, 

Олена Чобану, Пьєр Газань Паронто, Стево Карапанджа, Садуллах Онал, Йосип 

Царевич, Якуб Коралевські, Томас Андреас, Вуксан Вуко Мітровіч, Йозеф 

Арбід, Драгіца Лукін, Алан Пайєн та іншi. Всесвітня Асоціація спільнот шеф-

кухарів (WACS) нараховує понад 10 млн. осіб, Президентом якої є Томас А. 

Гуглер, один з найвідоміших і найуспішніших кухарів у Світі, який готував для 
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королів Таїланду і Швеції, князя Монако Альбера II, Мадонни, Елтона Джона, 

Почесний член Асоціації кулінарів багатьох країн світу, автор кулінарних книг 

і телевізійних передач. 

А проведені та організовані коледжем міжнародні фестивалі за загальним 

рішенням WACS визнані кращим зразком кулінарних фестивалів. 

Команда студентів ХТЕК КНТЕУ у нелегкій боротьбі з кращими 

професіоналами ресторанного бізнесу завоювала і відстояла звання «Краща 

кулінарна школа України», гідно представила Україну і коледж та стала 

переможцем багатьох міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсів та 

фестивалів в Києві, Одесі, Харкові, Львові, Чернівцях, а також у Республіці 

Білорусь, Республіці Македонія, Італії. 

У звітному році організували і провели масштабну кулінарну подію під 

егідою ГС «Слобожанська Гільдія кулінарів» і ГС «Український кулінарний 

союз» – Міжнародний кулінарний конкурс «Титани кулінарії-2019», який 

проходив у 2 етапи (грудень 2019 р. та січень 2020 р.) в коледжі. 

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

Суддями фестивалю були найповажніші та всесвітньовідомі шеф-кухарі з 10 

країн світу. 

Команда коледжу виборола 10 золотих, 6 срібних, 4 бронзові медалі. 

Незважаючи на те, що цей рік працювали в умовах карантину, команда 

студентів та викладачів у нелегкій боротьбі з кращими професіоналами 

ресторанного бізнесу завоювала і відстояла звання «Краща кулінарна школа 

України», гідно представила Україну і коледж та стала переможцем багатьох 

міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсів та фестивалів в Києві, 

Одесі, Харкові, Львові, Чернівцях, а також у Республіці Білорусь, Республіці 

Македонія, Італії. 32 студенти та викладачі коледжу брали активну участь в 6 

міжнародних та всеукраїнських кулінарних конкурсах й фестивалях і 

вибороли: 1 – Кубок Гран-Прі; 37 – медалей, з них: 21 – золота, 11 – срібних, 5 

– бронзових та 1 – Диплом. 
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Ми не залишаємо напрями популяризації української кухні на світовій 

арені, тому уже 20-24 жовтня 2020 року відбудеться міжнародний кулінарний 

фестиваль «Перлина моря-2020» на о. Брач, м. Супетар (Хорватія). Студенти і 

викладачі коледжу почали підготовку до конкурсу. Запрошуються усі бажаючі. 

Загалом команда студентів і викладачів коледжу виборола у звітному 

році: 1 – Кубок Гран-Прі; 37 – медалей, з них: 21 – золота, 11 – срібних, 5 – 

бронзових та 1 – Диплом. 

Скарбниця Музею ХТЕК КНТЕУ за роки його існування нараховує 

близько 1500 нагород, більшість з них золоті, 10 – Гран-Прі, 10 – Кубків 

заслужено отриманих студентами і викладачами на фестивалях різного рівня. 

У звітному році проведено 15 майстер-класів викладачами циклової 

комісії харчових технологій та готельно-ресторанної справи, студенткою групи 

ТХ-1-18 Безпалою Софією і всесвітньовідомими шеф-кухарями: Саркісом 

Якубяном (Ізраїль), Мімоза Балла (Албанія), Метін Дінджер (Республіка 

Туреччина), Дон Давид (Республіка Азербайджан), Андреа Базіліко (Італія), 

Павел Марк (Трієст), Изток Легат (Словенія), Ірена Легат (Словенія), Драгіца 

Лукін (Хорватія) (табл. 2). 

Таблиця 2 

Майстер-класи у 2020 році 

№ 

з/п 

ПІБ (вчене звання, науковий 

ступінь, посада, місце роботи) 

Назва майстер-класу Дата проведення 

1 2 3 4 

1 Президент інтернаціональної 

кулінарної асоціації «Taste of Peace. 

Jerusalem» Саркіс Якубян (Ізраїль), 

віце-президент, міжнародний 

координатор інтернаціональної 

кулінарної асоціації «Taste of Peace. 

Jerusalem» Мімоза Балла (Албанія)  

«Приготування страв 

Ізраїлю та Албанії» 

5.12.2019 

2 Кунік Валентина Василівна - 

майстер виробничого навчання 

«Приготування вагових 

пряників з медового та 

козульного тіста з 

елементами оздоблення на 

Різдвяну ялинку». 

11.12.2019 

3 Кунік Валентина Василівна – 

майстер виробничого навчання 

«Приготування вагових 

пряників з медового та 

козульного тіста з 

11.12.2019 
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елементами оздоблення на 

Різдвяну ялинку» 

4 Кунік Валентина Василівна – 

майстер виробничого навчання 

Майстер-клас за темою 

«Оздоблювання мусового 

бісквітного торту». 

13.12.2019 

5 Шеф-кухар Метін Дінджер  

Туреччина  

«Турецькі страви з м’яса» 20.01.2020 

6 Дон Давид (Республіка 

Азербайджан) – Шеф-кухар, 

ресторатор 

«Секрети кавказької 

кухні» 

24- 29.01.2020 

7 Андреа Базіліко (Італія) – Віце-

президент Асоціації професійних 

шеф-кухарів Трієста та Павел Марк, 

шеф-кухар (Трієст) 

«Таке різне різотто» 24-29.01.2020 

8 Ізток Легат (Словенія) – 

Міжнародний суддя  WACS, 

категорії А 

Ірена Легат (Словенія) – спеціаліст 

по міжнародному сервісу HoReCa 

«Привіт з кухні» 24-29.01.2020 

9 Драгіца Лукін (Хорватія) – 

Міжнародний суддя WACS 

«Національна солодка 

страва  

хорватської кухні « Сирна 

запіканка з буряком» 

Солодкі смаколики з 

дріжджового тіста» 

24-29.01.2020 

10 Аштаєв О.С. «Приготування страв 

барбекю» 

25.01.2020 

 

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 фестивалів та конкурсів. 

 

Випуск фахівців і якісна успішність студентів 

 

Випуск фахівців у 2020 році становить 300 осіб, у т.ч. 186 студентів за 

денною формою навчання та 114 студентів за заочною формою навчання. 

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

заочною формую навчання – 2 студенти відділення харчових технологій та 

ресторанного бізнесу. 

У звітному році на відділенні харчових технологій та ресторанного 

бізнесу випуск фахівців – 155 осіб, в т. ч.: молодших спеціалістів – 111 осіб, 
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бакалаврів – 44 особи. На відділенні економіки та бізнесу випуск фахівців – 145 

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

За 15 років існування закладу вищої освіти кількісний склад 

випускників – 1314 фахівців для підприємств та організацій різних форм 

власності України (табл. 3). Випускники коледжу продовжують також 

навчатись в магістратурі ЗВО. 

Таблиця 3 

Кількісний склад випускників 

Роки Форма навчання Всього 

Денна Заочна 

1 2 3 4 

2005 158 20 178 

2010 186 92 278 

2015 258 91 349 

2019 188 21 209 

2020 186 114 300 

Всього 976 338 1314 

 

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

коледжі студентам пропонуються додаткові курси, що підвищує 

конкурентоспроможність випускників ЗВО на сучасному ринку праці. 

 

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 і стейкголдерів та визнання 
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професійної майстерності викладачів та студентів коледжу провідними 

фахівцями ресторанної справи міжнародного рівня на Міжнародних фестивалях 

та конкурсах. 

Для студентів створені всі необхідні умови для проходження всіх видів 

практик, що є одним з пріоритетних напрямків роботи коледжу. Практичне 

навчання студентів в коледжі дозволяє освоїти сучасні методи і форми 

організації виробництва і знаряддя праці в галузях їх майбутніх професій, 

виховувати в них потребу систематично оновлювати свої знання для творчого 

використання в подальшій професійній діяльності в сучасних економічних 

умовах. 

Протягом всього року у коледжі організовано роботу щодо проведення 

усіх видів практики згідно графіку навчального процесу, ведеться контроль за 

наявності і правильним оформленням договорів про проходження практик між 

організаціями і підприємствами. Обов’язково перевіряється забезпечення на 

базах практики необхідних умов праці і побуту студентів та проведення з ними 

обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки. 

Виробничу практику студенти відділення «Економіки та бізнесу» 

проходили на підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності 

міста Харкова та Харківської області, такі як: 

- ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» 

- АТ КБ «Приватбанк» 

- ТОВ «Епіцентр К» 

- ТОВ «Українська компанія «Украгроінвест» 

- ПП «НВП НЕО-ТЕХ» 

- ТОВ «Авіа-Спейс» та інші. 

Студенти відділення «Харчових технологій та ресторанного бізнеса» 

виробничу пратику проходли у провідних готельних, туристичних і 

ресторанних підприємствах міста Харкова: 

- Готель «Мир» 

- СОК «Аркада» 
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- ТОВ «Харківський м’ясокомбінат» 

- Ресторан «AltBier» 

- ТОВ «Сахарок» та інші. 

Також студенти коледжу мають можливість проходити літню практику на 

базах відпочинку, таких як санаторій «Одеса» СБ Україна. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності коледжу є розширення та 

встановлення плідного творчого міжнародного співробітництва. Студенти 

коледжу мають можливість проходити практику у Туреччині в 5-ти зіркових 

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

Hotels» та інші. 

Проходячи практику на всесвітньовідомих курортах здобувачі отримали 

важливий для майбутньої професійної діяльності досвід у відомих закладах 

сфери обслуговування провідних туристичних держав у різних куточках світу. 

Крім цінного досвіду, нових знайомств і вражень, всі студенти після 

закінчення проходження виробничої практики отримали відповідні 

Сертифікати про отримання практичних навичок на робочих місцях. 

 

Наукова активність викладачів і студентів 

 

Науковці коледжу протягом звітного року направляли свої зусилля на 

підвищення результативності та ефективності наукових досліджень, 

впровадження новітніх розробок у виробництво та навчальний процес з 

урахуванням інтеграції українських учених у єдиний інформаційний простір, 

формування наукової культури, здатності до дослідницької діяльності. 

Відповідно до цих вимог у коледжі розроблено основні напрями наукових 

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

підготовка бакалаврів і молодших спеціалістів, а саме: 

- інноваційні технології в харчовій промисловості, біотехнології; 



23 
 

- 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 наукових та фахових 

журналах України і зарубіжжя, міжнародних виданнях, що включені до 

наукометричних баз даних, колективних зарубіжних монографіях. 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники брали активну участь у 

конференціях як всеукраїнських, так і міжнародних: в Києві, Харкові, 

Тернополі, Полтаві, Одесі і Осака (Японія). 

Рівень наукової роботи викладачів та студентів за 2020 рік представлено в 

науковому доробку: 

2 – Монографії 

1 – Розділ в колективній монографії 

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

проф. Л.О. Радченко 

1 – Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків ХТЕК 

КНТЕУ «Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики 

сьогодення та пріоритети розвитку» (27-29 травня 2020 р.) за заг. ред. проф. 

Л.О. Радченко 

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

до друку – 18) 

12 – статей у міжнародних наукометричних виданнях 

54 – тез доповідей викладачів на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях 

18 – тез та виступів студентів на всеукраїнських, міжнародних і 

вузівських конференціях 



24 
 

35 – тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції 

науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків ХТЕК КНТЕУ 

(27-29 травня 2020 р.) 

10 – статей у міжнародному наукометричному журналі 

«ScienceRise». 

Це сучасні роботи, що спрямовані на впровадження інноваційних 

технологій в харчову промисловість, туристичний та готельно-ресторанний 

бізнес, розвиток економічної науки та вирішення соціокультурних проблем 

сучасного світу. 

Рівень наукової активності викладачів є одним із важливих критеріїв 

ліцензування та акредитації освітніх програм. Тому, в наступному 

навчальному році необхідно активізувати роботу щодо публікацій наукових 

досліджень викладачів у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних Scopus та Web of Science і Wos. На це було наголошено експертами 

НАЗЯВО. Необхідно також збільшити кількість сумісних наукових публікацій 

викладачів із здобувачами вищої освіти. 

У 2020 році вже п’ятий рік поспіль в рамках узагальнюючої теми 

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

проводена Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

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

в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети 

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

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

Були висвітлені актуальні напрями розвитку вітчизняної освіти взагалі і вищої 

освіти зокрема, широкого впровадження інноваційних підходів, сучасних 

технологій і методів навчання, методики викладання навчальних дисциплін. 

Вона також об’єднала зусилля науковців, викладачів, аспірантів та 

практиків щодо обміну ідеями, підходами, методами, досвідом і практичними 

досягненнями щодо застосування інноваційних перетворень в освіті, пошуку 

шляхів і перспективних напрямів підвищення якості навчання, діджиталізації та 
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модернізації вищої освіти для підготовки сучасних конкурентоспроможних 

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

економіки, управління та адміністрування. 

Науковці розглянули найбільш важливі напрями 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 зарубіжжя, збагатитись новими знаннями і враженнями від 

вебінарів з провідними науковцями та всесвітньовідомими кулінарними 

суддями. 

У рамках підготовки до Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції буде здійснено випуск міжнародного журналу «ScienceRise», 

що входить до наукометричних баз даних, в якому зосереджені наукові 

праці вчених Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ та 

який буде опублікований в м. Таллінн, Естонія. 

Науковий доробок викладачів технічних дисциплін знайшов своє 

практичне втілення у 6 міжнародних та всеукраїнських конкурсах і 

фестивалях кулінарної майстерності, на яких вони репрезентували свої 

здобутки. 

Наукова робота студентів тематично відповідала науковим 

проблемам коледжу і передбачала виконання двох завдань: сприяла 

навчальній роботі та формуванню творчого ставлення до майбутньої 

професії, використання інновацій тощо. Студенти брали участь у 

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

конкурсах, оглядах, захищали наукові доповіді, публікували тези. Також 

студентська наукова робота здійснювалася в рамках виконання курсових 

робіт (проектів). Здібні студенти залучалися до поглибленої наукової 

роботи в рамках тематики наукових досліджень циклових комісій.  
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У 2020 році результати участі студентів у міжнародних, 

всеукраїнських та вузівських конференціях відбито у 18 тезах доповідей. 

Розвиток наукової роботи студентів відбувався в межах наукових гуртків за 

основними напрямами підготовки студентів у коледжі. 

Участь студентів у різноманітних міжнародних та всеукраїнських 

наукових конкурсах, турнірах, фестивалях у 2020 році, учасниками яких були 

провідні фахівці з різних країн світу, демонструвала високу фахову підготовку 

студентів до майбутньої роботи і формувала випускника коледжу, 

конкурентного на сучасному ринку праці. 

Організація навчально-дослідної роботи студентів є важливим чинником 

підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця коледжу 

передусім тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу 

реалізовувати студентоцентроване навчання, розширює обсяг знань, умінь та 

навичок студентів, сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, 

розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків. 

 

Формування контингенту здобувачів вищої освіти 

у 2020 році 
 

Формування контингенту здобувачів освіти, організація та проведення 

профорієнтаційної роботи серед молоді та дорослого населення одне із 

пріоритетних завдань колективу коледжу на наступний навчальний рік. 

Виходячи з цього, вважаю за необхідне активізувати роботу по 

формуванню контингенту студентів і педагогічному колективу коледжу не 

послаблювати цей напрямок. 

В умовах карантину необхідно використовувати для профорієнтації як 

перевірені часом методи, так і застосовувати нові. Викладачі відвідували усі 

закріплені за ЦК заклади освіти, запрошували учнів і здобувачів на Дні 

відкритих дверей коледжу і ЦК. Для популяризації інформації про 

спеціальності ЦК ведуть сторінки у соцмережах (Фейсбук та Інстаграм), де 

висвітлюються усі заходи, що проводяться у коледжі. 

Сьогодні важливо проводити для вступників онлайн-Дні відкритих 

дверей, використовуючи платформи ZOOM і Webex Meet, практикувати 

онлайн-підготовчи курси та рекламні відеоролики до вступних випробувань. 
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Підвищити ефективність профорієнтаційної роботи можна за 

рахунок: 

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

- удосконалення інформації на сайті коледжу та сторінках ЦК; 

- укладання договорів співдружності з професійно-технічними 

навчальними закладами та ліцеями споріднених спеціальностей; 

- через наших випускників, які зробили блискучу кар’єру, працюючи на 

керівних посадах як у комерційних підприємствах, так і в органах державної 

влади, виконуючи адміністративну роботу в готельно-ресторанних та 

торговельно-розважальних комплексах, туристичних фірмах, банках і 

фінансово-кредитних установах, а деякі з них заснували власний бізнес, можуть 

нам також допомогти в цьому напрямку роботи. 
 

Виховна робота 

 

Суттєва увага в коледжі приділяється виховній роботі зі студентами. 

Протягом навчального року виховні заходи були спрямовані на формування 

повноцінної цілісної особистості, індивідуальності кожного студента і 

виховання кращих рис людини та громадянина, а саме: 

1. Загальні організаційно-виховні заходи 

Сформовано органи студентського самоврядування: студентська рада 

коледжу, студентська рада гуртожитку; студенти брали участь у засіданнях 

Педагогічних рад, в обласних науково-практичних конференціях, виставках, 

конкурсах, семінарах, підтримували позитивний імідж коледжу в соціальних 

мережах. 

2. Заходи культурно-масової роботи 

Організовано і проведено заходи: Свято першокурсника, День студента, 

День бібліотек, Свято Нового року, Різдва Христова, Масляної, День Святого 

Валентина, 8 березня, Великодня, Батьківський День, День Театру, День сміху. 

3. Заходи спортивної роботи 

У 2020 році проведено 25 масових фізкультурно-спортивних заходів. З 1 

вересня в коледжі сформовано 9 збірних команд (легка атлетика (10 осіб), 

баскетбол (юнаки) 10 осіб, міні-футбол (юнаки) 10 осіб, настільний теніс 
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(юнаки, дівчата) 10 осіб, шахи, волейбол (юнаки, дівчата 20 осіб), які протягом 

навчального року брали участь у зовнішніх змаганнях різного рівня (90 осіб). 

Проведені виступи збірних команд на обласній щорічній спартакіаді           

«Спорт протягом життя»: 

1. Настільний теніс 

2. Шахи 

3. Волейбол (серед хлопців) 

4. Волейбол (серед дівчат) 

5. Міні футбол 

6. Легка атлетика. 

4. Заходи загально-виховного впливу на студентів 

Проведено заходи: День туриста, День грамотності, День технолога, День 

бармена, День охорони праці та БЖД; зустрічі з діячами культури, 

мистецтвознавства, туризму; конкурси перекладачів іноземної мови, бесіди та 

лекції з екологічного виховання. 

Керівництво коледжу постійно приділяє увагу покращенню умов 

навчання та побуту студентів. Не зважаючи на скрутну ситуацію будівля, 

адміністративні, навчальні приміщення, кімнати гуртожитку та комунікації 

коледжу знаходились у належному робочому стані, повністю підготовлені до 

навчального процесу, що забезпечило його неперервність та комфортні умови 

роботи персоналу в межах санітарних норм. 

Фінансово-господарська політика 

Фінансово-господарська політика коледжу у минулому навчальному році, 

як і в попередні роки, була  спрямована на забезпечення високоефективного та 

стабільного фінансового стану, ефективності використання майна, формування 

необхідних фінансових ресурсів для реалізації пріоритетних напрямів розвитку 

навчального закладу. 

За 2020 рік були отримані кошти від плати за послуги, що надаються 

коледжем згідно із законодавством, у розмірі 3301,4 тис. грн., при цьому 

видатки становили 2808,6 тис. грн. 
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Згідно зі сформованим у коледжі бюджетом забезпечено повне 

фінансування витратної частини кошторису. Використання власних 

надходжень зумовлено основними напрямами діяльності коледжу. Видатки на 

оплату праці з нарахуваннями становили 2331,9 тис. грн., або 83,0% загальних 

витрат, на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та оплату 

послуг –30,2 тис. грн. (або 1,1%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

– 437,7 тис. грн. (або 15,6%), інші поточні видатки становили 8,8 тис. грн. (або 

0,3%). 

З метою раціоналізації та пріоритетності використання коштів, доходи, 

отримані від надання платних послуг враховуються на спеціальних рахунках 

коледжу, і спрямовуються на першочергові витрати такі, як виплата заробітної 

плати, нарахування на заробітну плату та комунальні послуги, а також на 

витрати, не забезпечені державним бюджетом. 

Чисельність науково-педагогічного та іншого персоналу у звітному 

періоді відповідала встановленим Міністерством освіти і науки України лімітам 

та затвердженому штатному розпису. Частка витрат на заробітну плату 

становила 80,1% від загальних витрат коледжу. Протягом звітного періоду 

відповідно до чинного законодавства забезпечувалися матеріальні виплати 

співробітникам. За результатами роботи за 2020 рік поточним преміюванням 

було охоплено 100% працівників, як і педагогічні працівники так і 

співробітники служб. 

Також забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату стипендії – 

975,0 тис. грн. На соціальне забезпечення студентів із соціально 

малозахищених категорій, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю  та інших категорій   

профінансовано 243,4 тис. грн.  

Прийняття Міністерством освіти і науки України та Державною 

казначейською службою України річного фінансового звіту без зауважень 

свідчить про дотримання коледжем вимог чинного законодавства. 

Першочерговим завданням на майбутній період є: 
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- забезпечення стабільності фінансування із загального фонду державного 

бюджету; 

- забезпечення пріоритетного фінансування заходів щодо зміцнення 

навчально-матеріальної бази коледжу; 

- раціональне використання фінансових та енергетичних ресурсів, 

виховання у працівників та студентів дбайливого ставлення до майна коледжу; 

- необхідності впровадження раціоналізаторських пропозицій з метою        

покращення якісного функціонування коледжу. 

 

 

Фінансово-господарська політика коледжу 

 

Фінансово-господарська політика коледжу у 2020 році, як і в попередні 

роки, була спрямована на забезпечення високоефективного та стабільного 

фінансового стану, ефективності використання майна, формування необхідних 

фінансових ресурсів для реалізації пріоритетних напрямів розвитку 

навчального закладу. 

За 2020 рік були отримані кошти від плати за послуги, що надаються 

коледжем згідно із законодавством, у розмірі 3445,1 тис. грн., при цьому 

видатки становили 3415,1 тис. грн.. 

Згідно зі сформованим у коледжі бюджетом забезпечено повне 

фінансування витратної частини кошторису. Використання власних 

надходжень зумовлено основними напрямами діяльності коледжу. Видатки на 

оплату праці з нарахуваннями становили 3079,3 тис. грн., або 90,2%  загальних 

витрат, на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та оплату 

послуг –50,4 тис. грн. (або 1,5%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

– 280,3 тис. грн. (або 8,2%), інші поточні видатки становили 5,1 тис. грн. ( або 

0,1%). 

З метою раціоналізації та пріоритетності використання коштів, доходи, 

отримані від надання платних послуг враховуються на спеціальних рахунках 

коледжу, і спрямовуються на першочергові витрати такі, як виплата заробітної 
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плати, нарахування на заробітну плату та комунальні послуги, а також на 

витрати, не забезпечені державним бюджетом . 

Чисельність науково-педагогічного та іншого персоналу у звітному 

періоді відповідала встановленим Міністерством освіти і науки України лімітам 

та затвердженому штатному розпису. Частка витрат на заробітну плату 

становила 90,2% від загальних витрат коледжу. Протягом звітного періоду 

відповідно до чинного законодавства забезпечувалися матеріальні виплати 

співробітникам. За результатами роботи за 2020 рік поточним преміюванням 

було охоплено 100% працівників, як і педагогічні працівники так і 

співробітники служб. 

Також забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату стипендії – 

955,0 тис. грн. На соціальне забезпечення студентів із соціально 

малозахищених категорій, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю  та інших категорій 

профінансовано 319,5 тис. грн.  

Прийняття Міністерством освіти і науки України та Державною 

казначейською службою України річного фінансового звіту без зауважень 

свідчить про дотримання коледжем вимог чинного законодавства. 

Першочерговим завданням на майбутній період є 

- Забезпечення стабільності фінансування із загального фонду державного 

бюджету; 

- Забезпечення пріоритетного фінансування заходів щодо зміцнення навчально-

матеріальної бази коледжу; 

- Раціональне використання фінансових та енергетичних ресурсів, виховання у 

працівників та студентів дбайливого ставлення до майна коледжу; 

- необхідності впровадження раціоналізаторських пропозицій з метою        

покращення якісного функціонування коледжу. 

 

Заходи, що були виконані адміністративно-господарською  

частиною у 2020 році 
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1. Заміна стояків гарячої та холодної води з I по V поверхи в учбовому корпусі 

(к. 103, 203, 303, 403). 

2. Заміна стояків холодної, гарячої води та каналізації з I по V поверхи в 

учбовому корпусі (к. 106, 208, 308, 408). 

3. Часткова заміна інженерних комунікацій в підвальному приміщенні (заміна 

труб холодної та гарячої води, кранів, засувів). 

4. Окраска фасаду будівлі на вході у коледж. 

5. Прокладка нової лінії електромережі для підключення пральних машин            

(к.702) 

6. Заміна розеток, вмикачів у кімнатах гуртожитку. 

7. Заміна електричних конфорок на кухнях у гуртожитку (V-IX поверхи). 

8. Установка та підключення водонагрівачів до електромережі(к. 401, 403, 405, 

406). 

9. Роботи, що були виконані у кімнатах гуртожитку: 

- утеплення стін, покраска підлоги (к. 506 (3), 506 (2), 503 (2)) 

- поклейка шпалерів, покраска підлоги, дверей (606 (3), 706 (3), 705 (2), 

801 (2), 805 (2), 903 (2), 907 (3)) 

- заміна леноліуму (607 (3)) 

- заміна дверей (к. 804 (3)) 

- покраска кухонь (V - VI поверхи) 

 

Роботи, які плануються  виконати адміністративно-господарською  

частиною у 2020 році 

 

1. Ремонтні роботи в кімнатах та блоках гуртожитку  (фарбування стін та стелі,  

поклейка шпалерів, заміна лінолеуму). 

2. Ремонт коридорів в учбовій частині (фарбування 1-3 поверхів). 

3. Ремонт сходів з заміною пісчаника (запасний вихід). 

4. Ремонт фасаду при вході до коледжу (обкладаня плиткою 20 кв.м.). 

5. Ремонт каб. 306 (поклейка шпалер, фарбування стелі) 
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6. Часткова заміна інженерних комунікацій в підвальному приміщенні (заміна 

труб холодної та гарячої води, кранів, засувів). 

 

Звіт про роботу профспілкового комітету ХТЕК КНТЕУ 

за 2020 рік 

 

Вже три ріки нашого незалежного стану, ми нарешті мали можливість 

бути самостійними и не віддавати 35% наших профспілкових внесків 

вищестоящій організації. Ми ці кошти маємо можливість витрачати на свої 

потреби. 

Робота первинної профспілкової організації Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ планується на базі колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом. 

Співпраця адміністрації коледжу з профспілковим комітетом забезпечує 

надійний соціальний клімат в нашому колективі, локалізує можливість 

конфліктів тому, що постійно виконуються всі положення колективного 

договору. Забезпечує рівень соціальних гарантій, виплату заробітної плати 

своєчасно та в повному обсязі 

Профспілковий комітет, у разі потреби, надає працівникам коледжу 

допомогу. За 2020 рік Профспілковий комітет надавав допомогу у зв'язку з 

похованням рідних, до ювілейних дат, в разі скрутного матеріального 

становища, у разі тяжкого захворювання та на придбання ліків, а також при 

народженні дитини, поздоровляли співробітників у зв'язку зі вступом до 

шлюбу. 

В цьому році профспілковим комітетом були придбані комп’ютерна 

техніка та комплектуючі для прокладення локальної мережі у кабінети № 306 та 

актовий зал, які постійно використовують в побуті коледжу. І зараз 

профспілковий комітет разом з адміністрацією коледжу працюємо над 

придбанням ще деяких покупок, які значно покращать умови праці і 

працівників і студентів. 
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Необхідно відзначити, що за 15 років існування нашого коледжу не було 

жодного трудового конфлікту, жодної скарги про порушення громадських прав 

членів трудового колективу коледжу. В цілому в коледжі здорова, доброзичлива 

атмосфера. 

Адміністрація коледжу постійно дбає про покращення умов праці 

співробітників, забезпечення належних, безпечних та здорових умов для 

працівників. Подібних умов праці немає в жодному іншому навчальному закладі. 

Про наш коледж вже давно йдуть добрі чутки ні тільки в нашому місті, але і за 

його межами. 

Заходи з охорони праці в коледжі регламентуються законом України 

«Про охорону праці», КЗ про Працю «Положенням про організацію роботи з 

охорони праці», в останньому відображено завдання та дії всіх структурних 

підрозділів. Усі види інструктажів проводилися вчасно, під особистий підпис 

особи, яка проходила інструктаж, у відповідному журналі інструктажів. 

Інженером з охорони праці, вихователями гуртожитку та комендантом 

проводяться рейди по коледжу та гуртожитку, метою яких є попередження 

серед студентів випадків побутового травматизму та ознайомлення і 

нагадування правил безпечної поведінки з побутовими приладами. Ці рейди і 

бесіди теж зафіксовано підписами студентів у відповідних журналах 

інструктажів. 

Соціальний захист усіх працівників коледжу (педагогів та працівників 

регламентований чинним колективним договором у ХТЕК КНТЕУ, у якому 

визначається система доплат, надбавок, премій та інші умови стимулювання, 

передбачені статтями 57 і 58 Закону країни «Про освіту» та ст. 57, 59 Закону 

України «Про вищу освіту», створюються належні умови праці, умови для 

підвищення кваліфікації, покращення побуту, відпочинку та медичного 

обслуговування. 

Обслуговуючий персонал у нашому коледжі цілком забезпечений 

спецодягом, миючими засобами та іншим. 
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Оплата праці в коледжі здійснюється завжди в повному обсязі та у строки 

у відповідності до чинного законодавства, усім працівникам завжди надається 

влітку матеріально допомога. 

Проаналізував роботу профспілкового комітету необхідно і відмітити і 

недоліки у роботі. Потрібно більш організовувати заходів та поїздок усім 

колективом за місто та інше. Ці заходи повинні сприяти більш тісному контакту  

між  працівниками  коледжу,  вносити  більше  добрих  емоцій  в 

колективі. На жаль не всі працівники відповідально ставилися до трудової 

дисципліни: дозволяли запізнення, передчасне залишення роботи, неналежне 

виконання своїх обов'язків. 

На наступний рік планується профспілковим комітетом плануються 

наступні заходи: 

- вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального 

захисту працівників; 

- створювати умови для інформаційного забезпечення працівників 

коледжу про стан виконання норм і положень колективного договору; 

- сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку коледжу; 
  

- роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних 

документів щодо організації праці, їх права і обов'язки; 

- забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, організації нормування 

праці, розподілу навантаження; 

- надавати консультаційну та практичну допомогу працівникам з 

питань 

праці та соціального захисту;- сприяти виконанню заходів з охорони праці; 

- здійснювати громадський контроль за реалізацією прав членів 

профспілки щодо соціального захисту; 

- організовувати вечори відпочинку, присвячені Новому року, 8 Березня, 

Дню працівників освіти; 



36 
 

- надавати одноразову матеріальну допомогу членам профспілки та 

пенсіонерам, які перебувають на профспілковому обліку, в зв'язку з похованням 

рідних, до ювілейних дат, в разі скрутного матеріального стану та тяжкого 

захворювання; 

виділяти кошти з профспілкового бюджету на поздоровлення членів 

профспілки з ювілеями; 

- ініціювати внесення змін та доповнень до Колективного договору у 

разі змін чинного законодавства України; 

- приймати участь у заходах по популяризації ХТЕК КНТЕУ. 

 

Звіт роботи бібліотеки ХТЕК КНТЕУ за 2020 рік 

 

Бібліотека Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

нараховує 46244 тисяч примірників. Це підручники , посібники, методичні 

матеріали, які допомагають студентам у вивченні навчальних дисциплін.  

На перше півріччя 2020 року була здійснена підписка періодичних 

видань. Це журнал: «Ресторатор», «Хлібний та кондитерський бізнес», 

«М’ясний бізнес», «Маркетинг в Україні», «Економіка.Менеджмент.Бізнес» та 

«Міжнародний туризм». Ці періодичні видання вибрані з урахуванням освітніх 

програм тих спеціальностей , які проходили акредитацію. 

Комплектування бібліотечного фонду відбувається шляхом закупівлі 

літератури в Київському національному торговельно-економічному 

університеті. Так, в поточному навчальному році було придбано 28 

примірників. Це монографії, опорні конспекти лекцій та методичні посібники.  

А  в цілому було придбано для бібліотеки 37 екземплярів нової літератури. 

З навчально-виховної роботи в бібліотеці проведено 43 масових захода. А 

саме: тематичні бесіди, літературні вечори, інформаційні години, книжкові 

виставки до ювілеїв письменників, видатних діячів науки і мистецтва та 

знаменних дат. Для всебічного розвитку студентів коледжу, з метою 

заохочування до читання відбулась творча зустріч та презентація книги  
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«Татарський бранець» сучасного українського письменника Василя Краса. 

Проведено зустріч «Краса врятує світ» з провідним стилістом 7-го харківського 

каналу М. Меркуловою. До Всеукраїнського дня права з викладачами НЮУ 

імені Я. Мудрого проведено лекцію-презентацію «Права людини – гарантія 

розвитку людства». Завітали з екскурсією до Харківської державної наукової 

бібліотеки імені В.Г.Короленка, Харківської спеціалізованої музично – 

театральної бібліотеки імені К.С. Станіславського. Постійно проводяться 

книжкові виставки, де представлені нові надходження літератури. 

Неодноразово було організовано відвідування харківських театрів . В плані 

роботи бібліотеки заплановано було ще багато цікавих заходів, але ситуація з 

карантином не дала змоги їх провести. 

Результати  роботи бібліотеки постійно відбивались на Сайті коледжу та 

Фейсбук. 

Проводячи аналіз зауважень комісії з акредитації триває робота над 

створенням електронного каталога та електронної картотеки статей 

періодичних видань. В наступному навчальному році ми будемо працювати над 

тим, щоб забезпечити доступ до міжнародних баз даних Scopus і Web of 

Science.  

 

Перспективні завдання на 2021 рік 

 

Перед коледжем як лідером вищої освіти серед коледжів України  

відповідно до Стратегії розвитку ХТЕК КНТЕУ постають такі актуальні 

завдання на 2021рік: 

1. Системна робота щодо дотримання Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності з підготовки студентів ступеня вищої 

освіти «бакалавр», «молодший бакалавр» та «фаховий молодший 

бакалавр» 

2. Створення оптимальних умов для успішного і якісного навчання 

та результативної праці науково-педагогічних працівників 
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3. Зміцнення кадрового потенціалу, залучення провідних та молодих 

фахових викладачів 

4. Мотивувати викладачів до науково-педагогічного стажування за 

європейськими програмами підвищення кваліфікації 

5. Подовжити роботу з підвищення рівня володіння іноземною мовою 

викладачами ЦК 

6. Діджиталізація та інформатизація всіх сфер діяльності коледжу  

7. Продовжити роботу з формування методичного забезпечення в 

системі Moodle 

8. Інтеграція до світового освітнього та наукового простору 

9. Підвищення рівня академічної мобільності здобувачів освіти та 

науково-педагогічних працівників 

10. Бізнес-орієнтація освітнього та наукового процесу 

11. Розвиток міжнародної діяльності з кращими фахівцями в сфері 

туризму, ресторанного бізнесу та гастрономії, пивних і винних технологій  

12. Раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових 

ресурсів 

13. Поліпшення умов для формування самостійної гармонійної 

особистості, національної свідомості, підтримання традицій.  

 

 

 

Директор 

Харківського торговельно- 

економічного коледжу КНТЕУ                                                     Л.О. Радченко 

 

 

 

 

 

 

 

 


