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ЗВІТНА ДОПОВІДЬ 

директора Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

Л.О. Радченко на Загальних зборах трудового колективу коледжу 

01 липня 2019 року 

 

Про підсумки роботи у 2018/2019 навчальному році та перспективи 

розвитку коледжу на 2019/2020 навчальний рік 

 

Шановні члени трудового колективу! Шановні колеги! 

 

1. Загальна інформація 

 

Ми, по-перше, проаналізуємо стан наших справ, напрацювання та 

надбання в звітному році; по-друге, визначимо перспективи розвитку коледжу 

на 2019/2020 ювілейний навчальний рік, як успішного освітянського лідера 

серед коледжів України та структурного підрозділу КНТЕУ, що по праву 

посідає лідируючі позиції в системі національної вищої освіти, увійшовши до 

п’ятірки вузів найпопулярніших серед абітурієнтів. 

Хочу підкреслити саме сьогодні, що за 14 років у коледжі: 

1. Створено сприятливі та оптимальні умови: 

- для успішного і якісного навчання; 

- для саморозвитку, самовдосконалення студентів; 

- для їх комфортного проживання у гуртожитку; 

- для результативної і якісної праці співробітників; 

- для розвитку міжнародної співпраці. 

2. Забезпечено безаварійну життєдіяльність навчального закладу за 

рахунок своєчасної профілактики й ремонту приміщень та комунікацій. 

За роки плідної праці у складі КНТЕУ коледж став передовим закладом 

вищої освіти І-II рівнів акредитації, головною конкурентною перевагою якого є 

потужний високопрофесійний колектив викладачів, спроможний вести 

підготовку кваліфікованих фахівців, патріотів своєї країни та справи, 

впроваджувати нові технології навчання, розвивати міжнародні зв’язки. В 
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якісному складі науково-педагогічного колективу спостерігається постійна 

тенденція до збільшення кількості докторів і кандидатів наук, професорів, 

доцентів (таблиця 1), проводиться постійне вдосконалення кадрового складу на 

курсах підвищення кваліфікації, стажуванні, навчанні в аспірантурі, 

докторантурі, тематичних удосконаленнях, передатестаційних циклах, 

конференціях, фестивалях, конкурсах, майстер-класах тощо. Сьогодні 

викладацьку діяльність у ХТЕК ведуть 77 осіб, серед них: 5 докторів наук,           

7 професорів, 28 кандидатів наук та 12 доцентів. 

Tаблиця 1 

Кадровий склад викладачів 

 2005 2010 2015 2019 

Загальна чисельність 44 81 74 77 

Доктори наук 1 1 3 5 

Кандидати наук 8 14 15 28 

Професори 2 2 3 7 

Доценти 4 8 6 12 
 

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 (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

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» 

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. 
 

Протягом усього звітного періоду у своїй роботі ми керувалися 

впровадженням основних положень Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти, 

Постанов Вченої ради, наказів та розпоряджень КНТЕУ. 

Була визначена і стратегічна мета коледжу – це забезпечення 

випереджального розвитку освітньої, наукової діяльності для формування 

кожного студента як самостійної, гармонічної особистості і патріота та 
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підготовки сучасного кваліфікованого фахівця, професіонала в системі вищої 

освіти України. 

Тому увесь навчальний рік адміністрація коледжу орієнтувала трудовий 

колектив на досягнення девізу «Виховуємо Патріота – навчаємо 

Спеціаліста!» 

Я, як керівник, пишаюсь тим, що колектив коледжу, де працюють 

досвідчені викладачі, готує сьогодні фахівця нового типу: 

- з інноваційним і творчим типом мислення і високою культурою; 

- конкурентоспроможного, готового до професійної діяльності на рівні 

світових стандартів; 

- самостійного, того, що має сучасні знання і високу відповідальність; 

- креативного і мобільного. 

Працюючи рік коледж не втратив здобуті лідерські позиції, зберіг імідж 

престижного закладу вищої освіти. Щиро вдячна колективу коледжу: 

викладачам, співробітникам і студентам − за Вашу плідну і творчу працю, 

досягнення високих показників, що забезпечили безперечну можливість в 

цьому навчальному році: 

1. Отримати ще одну ліцензію з підготовки бакалаврів зі 

спеціальності «Менеджмент» та започаткувати підготовку бакалаврів за 

денною і заочною формами навчання за п’ятьма освітніми програмами зі 

спеціальностей: 051 «Економіка», спеціалізація «Економіка 

підприємства»(ліцензований обсяг – 100 осіб, перший випуск 2019 рік – 14 

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

(ліцензований обсяг – 200 осіб, перший випуск 2019 рік – 12 осіб);                           

075 «Маркетинг» (ліцензований обсяг – 50 осіб); 241 «Готельно-ресторанна 

справа» (ліцензований обсяг – 100 осіб) (таблиця 3). 
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Таблиця 3 

Бакалаври 

Галузь знань Спеціальності Спеціалізації Ліцензований 

обсяг 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка Економіка 

підприємства 
100 

18 Виробництво 

та технології 

181 Харчові 

технології 

Ресторанні 

технології 
200 

07 Управління та 

адміністрування 

075 Маркетинг Маркетинг 
50 

24 Сфера 

обслуговування 

241 Готельно- 

ресторанна справа 

Готельно-

ресторанна 

справа 

100 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент 

організацій 
50 

 

2. Успішно пройти акредитацію з освітніх програм «Економіка 

підприємства» і «Ресторанні технології» за ступенем вищої освіти 

«бакалавр». 

3. Успішно здійснено чергову акредитацію з освітніх програм 

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

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

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: з ресторанного та туристичного 

обслуговування, харчових технологій, фахівців з фінансів і кредиту, 

комерційної діяльності, бухгалтерського обліку та економіки 

підприємства(таблиця 4). 

Таблиця 4 

Молодші спеціалісти 

Галузь знань Спеціальності Спеціалізації 
Ліцензований  

обсяг 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка Економіка 

підприємства 

50 
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07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування Бухгалтерський облік 
60 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит 52 

075 Маркетинг Комерційна 

діяльність 

40 

18 Виробництво 

та технології 

181 Харчові 

технології 

Виробництво 

харчової 

продукції 

275 

Виробництво 

хліба, 

кондитерських, 

макаронних 

виробів і харчових 

концентратів 

Зберігання, 

консервування та 

переробка м’яса 

Пивні та винні 

технології 

24 Сфера 

обслуговування 

241 Готельно- 

ресторанна справа 

Ресторанне 

обслуговування 

100 

242 Туризм Туристичне 

обслуговування 

100 

 

Вони є актуальними на українському і світовому ринку праці. 

 

1. Вступна кампанія коледжу в 2018 р. 
 

Вступна кампанія 2018 року була складною за останні 5 років. 

Шановні члени трудового колективу! 

Цілий навчальний рік Ви проводили велику профорієнтаційну роботу, 

шукали невикористанні можливості в цій роботі, популяризували спеціальності 

денної та заочної форм навчання на сайті коледжу, у фейсбуці 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. 
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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 в усьому світі, а ми цю 

інформацію використали в профорієнтаційній роботі з абітурієнтами. На 

запрошення коледжу нам нанесли візити всесвітньовідомі шеф-кухарі, науковці 

та бізнесмени, які проводили майстер-класи та поділились своєю майстерністю. 

Ми вважаємо, що тільки спільні зусилля кожного працівника коледжу 

сприяли плідній співпраці і ми в цьому році сформували контингент 

першокурсників як на денному так і заочному відділенні з усіх 

спеціальностей. 

Це не тільки велика перемога кожного з вас, а й велика відповідальність в 

умовах жорсткої і величезної конкуренції з відомими вузами Харківщини. 

Виклик, що стояв перед коледжем, не перший, і ми гідно його витримали та 

підтвердили звання кращого лідируючого закладу на освітянському просторі 

України. 

Приємно, що 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). 

Але, як ми знаємо з ДОСВІДУ, велика кількість поданих заяв ще не 

означала, що набір буде зробити легко. Головне все ж таки залежало від того, 

чи вдасться переконати абітурієнта в тому, що оригінали документів потрібно 

принести тільки до нас. 

За результатами виконання рішень Педагогічної ради ХТЕК КНТЕУ, 

профорієнтаційної та роз’яснювальної роботи адміністрації, відбіркової комісії, 

викладачів та студентів у 2018 р. контрольні показники прийому на навчання до 

коледжу виконано повністю. 

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                    

(таблиця 5). 
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Таблиця 5 

Рік Зараховано 

всього, осіб 

За державним 

замовленням, осіб 

За договорами з фізичними та 

юридичними особами, осіб 

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              

(таблиця 6). 

Таблиця 6 

Рік Зараховано 

всього, осіб 

За державним 

замовленням, осіб 

За договорами з фізичними та 

юридичними особами, осіб 

2018 246 95 151 

2017 193 95 98 

2016 165 110 50 

 

На денному відділенні було сформовано 16 навчальних груп, на заочному 

8 навчальних груп. Протягом звітного навчального року було відраховано             

24 студенти. 

Слід звернути увагу на те, що навчальних груп стало більше, але на 

економічному відділенні групи малочисельні. Тому, треба більше працювати як 

завідувачам ЦК економіки та маркетингу, управління та адміністрування, зав. 

відділенням економіки управління та адміністрування, так і викладачам цих 

циклових комісій. 

Усім нагадую про те, що згідно контракту з педагогічними 

працівниками (п. 2) – працівник зобов’язаний обов’язково брати участь у 

проведенні профорієнтаційної роботи та привести до коледжу 10 (десять) 

абітурієнтів (випускники коледжу 2019 року не враховуються). В разі 

невиконання умов п. 2 контракту адміністрація коледжу залишає за собою 

право не подовжувати контракт з працівником. Деякі працівники коледжу 

будуть звільнені за невиконання умов контракту  

У 2018 році ми ставились до деяких поблажливо, вибачливо у зв’язку 

з тим що вони проявили активність при проведенні конкурсів, фестивалів, 
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проводили велику виховну роботу. Тому адміністрація коледжу прийняла 

рішення залишити таких викладачів коледжу. Але надалі будемо 

проявляти більш жорсткий та немилосердний підхід. До нас у 2018 році 

прийшли переважно ті абітурієнти, які дізнались про коледж з мережі 

Інтернет, Facebook та інших соціальних мереж та від наших студентів і 

випускників. 

 

Заслуговують подяки усі, хто долучається до цієї роботи, хто активно 

працює, заохочує молодь до навчання у нашому коледжі і збентежена 

пасивністю і небажанням частини викладачів, які знайшли позицію типу «моя 

хата скраю». Ми єдиний дружній колектив, у нас єдина мета, досягнення мети 

це загальне завдання, а не вичікувати поки «хтось зробить». 

Тому, першочерговим завданням на наступний навчальний рік вважаю 

за необхідне активізувати роботу по формуванню контингенту студентів і 

педагогічному колективу коледжу не послаблювати цей напрямок роботи. 

Відповідальному секретарю відбіркової комісії коледжу знаходити нові 

форми і методи профорієнтаційної роботи, використовувати ефективні й 

раціональні проекти, залучати до цієї роботи  усіх  без виключення викладачів – 

є основним завданням сьогодення. 

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; 

- професійної підготовки інформативного фільму про наш коледж. 

Формування контингенту здобувачів освіти залишається найважливішим 

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

І як висновок цей рік буде важким, багато закладів вищої освіти не 

впорається з цією роботою і будуть закриті, ряд закладів – об’єднається. 
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2. Кадрове забезпечення. Колектив коледжу - 

колектив професіоналів, який забезпечує досягнення високих 

результатів і віддано та з натхненням працює на користь коледжу, налічує 120 

осіб, серед яких: 

• штатних працівників – 95 осіб (79,2%) в т.ч.: 

- педагогічних працівників – 49 (49,5% від штатної чисельності); 

- фахівців та службовців – 28 (29,5%), з них: 

- фахівців з педагогічним навантаженням – 5 (5,3%); 

- робітників – 20 (21,%) 

• зовнішніх сумісників – 25 осіб (20,8%), у 2017/2018 році – 18 осіб 

(15, 4%), що на 7 осіб менше. 

Серед штатних працівників переважну більшість – 49 осіб (49,5%) – 

складають педагогічні працівники, цей показник залишився на рівні 

2017/2018 н.р. 

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. 

На сьогодні сформований високопрофесійний науково-педагогічний 

колектив коледжу налічує 75 осіб (у 2017/2018 н.р. – 70 осіб), з них: 

- 51 штатний (враховуючи 6 фахівців з педагогічним навантаженням); 

- 24 зовнішніх сумісників (у 2017/2018 н.р. – 18 осіб), тобто долучили на      

6 осіб більше ніж у звітному році. 

Науково-педагогічний колектив коледжу налічує (таблиця 7): 

Таблиця 7 

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 
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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, у звітному році спостерігаємо тенденцію до 

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

спеціалістів вищої категорії. 

Саме такі викладачі-професіонали забезпечують підвищення якості 

освітнього процесу та розвиток його наукової складової. 

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: 

- 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. 
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Россіхіна Г.В. – д-р юрид. наук, викладач-сумісник кафедри туризму, 

готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, 19 квітня 

2019 р. присвоєно вчене звання професора кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності. 

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

технічних наук. 

Дармостук Д.Г. у звітному році здобув науковий ступінь кандидата наук 

державного управління. 

Водолаженко М.О. – викладач-сумісник кафедри харчових технологій 

успішно захистила кандидатську дисертацію 18 квітня 2019 року в ХНУ імені 

В.Н. Каразіна на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі 

спеціальності «Органічна хімія», тобто науковий доробок коледжу піднявся на 

ще один щабель. 

Таким чином, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних 

працівників відбувається через підготовку дисертацій аспірантами та 

здобувачами на здобуття наукового ступеня кандидата наук, підготовку 

дисертацій докторантами на здобуття наукового ступеня доктора наук. А також 

викладачі захищають кандидатські дисертації. 

 

3. Укомплектованість ЦК науковцями 
 

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. 

Створюються також передумови для формування професійних 

компетентностей студентів, збереження та розвитку їх творчого 

потенціалу. Знайшли застосування інноваційні технології викладання, 
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широке використання інформаційних ресурсів, в т. ч. і глобальної мережі 

інтернет. Це є особливо актуальним в умовах модернізації системи вищої 

освіти України. 

Основним напрямом реалізації кадрової політики коледжу залишається 

цілеспрямована праця на укомплектування навчально-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 відділу кадрів та завідувачів 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. 

Прошу звернути увагу на необхідність забезпечення відповідності 

напряму вищої освіти тим дисциплінам, що входять до педагогічного 

навантаження викладача і не більше 5 дисциплін кожний. 

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 даний час у коледжі сформовано 4 відділення і 4 циклові комісії, кожна 

з яких укомплектована необхідними педагогічними працівниками (діаграма). 

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. При цьому цикловим комісіям, особливо управління та 

адміністрування у зв’язку з отриманням ліцензії на підготовку бакалаврів з 
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менеджменту організацій, необхідно звернути увагу на збільшення кількості 

штатних викладачів з науковими ступенями та вченими званнями, в т.ч. 

докторів наук за рахунок зменшення зовнішніх. У 2019/2020 н.р. ЦК економіки 

та маркетингу буде проходити акредитацію з освітньої програми «Маркетинг» 

за ступенем вищої освіти «бакалавр», тому також необхідно збільшити 

кількість штатних викладачів, особливо докторів наук. 

 

 

У планах на наступний 2019/2020 навчальний рік – подальша робота над 

якісним складом педагогічних працівників, з урахуванням здійснення 

підготовки фахівців освітнього ступеню «бакалавр» і необхідністю 

ліцензування усіх спеціальностей підготовки молодших бакалаврів, який 

буде відповідати наступним критеріям: 

- відповідність вищої освіти педагогів тим дисциплінам, що викладаються 

і не більше 5 дисциплін кожному з навантаженням на ставку 720 год.; 

- на курсах робітничих професій заняття будуть проводити тільки 

викладачі, а не майстри виробничого навчання із залученням сучасних 

досвідчених провідних фахівців-практиків відомих фірм, підприємств, 

ресторанів, наприклад, барменів, помічників барменів, сомельє, баристів); 

- лекції, практичні, семінарські заняття, лабораторні повинні проводитись 

лише згідно робочих навчальних програм; 

- наявність достатньої, відповідно до ліцензійних умов, кількості 

педагогів з вченими ступенями та науковими званнями; 
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- високий рівень професіоналізму, професійної активності, підвищення 

відповідальності працівників за стан справ; 

- підвищення наукової активності, ініціативності викладачів, їх вміння 

працювати в команді; 

- поєднання молодості та досвіду. 

Пріоритетними та важливими завданнями на новий навчальний 

ювілейний рік щодо кадрового забезпечення є: 

- розроблення кожною цикловою комісією стратегії розвитку кадрового 

складу; 

- оптимізація чисельності кадрового складу коледжу за рахунок 

скорочення викладачів-сумісників (зовнішніх); 

- формування у науково-педагогічних працівників нових сучасних умінь, 

опанування інноваційними технологіями, інтерактивними формами, методами і 

засобами навчання; 

- вивчення педагогічного досвіду інших закладів освіти; 

- забезпечення високої якості викладання. 

За високу якість студенти будуть дякувати. А якщо дисципліна 

вибіркова, то студенти можуть і не вибрати її із-за низької якості роботи 

викладача. Тому кожен викладач повинен постійно працювати над собою, 

самовдосконалюватись. 

 

4. Моральний облік викладача 

 

Підготовка кваліфікованого сучасного вихованого самостійного фахівця, 

молодшого спеціаліста чи бакалавра, багато в чому залежить від особистості 

викладача як професіонала, творця та майстра своєї справи, його уміння 

бути взірцем, прикладом для студента, культурним, уміти управляти 

своїми емоціями, володіти мистецтвом спілкування, бути відповідальним. 
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Неможливо бути незамінним викладачем і бути професіоналом з 10-12 

дисциплін. До кожного заняття треба бути підготовленим, мати всі необхідні 

матеріали для проведення занять, розробляти тестові завдання та ситуаційні 

вправи. 

Слід бути небайдужим до студенів і своїх колег: із дзвінком початок 

дня і по дзвінку закінчувати робочий день. Не спішіть ставити усім 

студентам групи двійки. Научиться самі давати студентам знання, а потім 

від них вимагати. 

Викладач постійно повинен самовдосконалюватись, вивчати і 

впроваджувати передовий досвід організації навчального процесу, 

застосовувати комп’ютерні технології. 

 

5. Атестація викладачів 
 

Цього року атестаційними комісіями І та ІІІ рівня атестовано                            

18 викладачів, з яких: 

2 викладача (Левицька Є.Г., Кобзєва І.О.) – на відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

7 викладачів (Александрович Н.О., Болотова Т.М., Жданова О.Б.,              

Заїка Ю.А., Правда А.О., Руденко І.В., Сєрова І.А.) – на присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

3 викладача (Зоря Р.Р., Танцюра В.І., Тетеріна Т.А.) – на відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «викладач-методист»; 

1 викладач (Горбенко Г.О.) – на відповідність раніше присвоєного                

10 розряду; 

1 викладач (Балашова О.В.) – на присвоєння кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст ІІ категорії»; 

4 викладача (Аштаєва Н.Л., Корницька А.О., Скіндер Н.В., Торянік І.П.) – 

на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії». 
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Таким чином, на сьогоднішній день якісна характеристика кадрового 

складу викладачів виглядає наступним чином: 

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

- спеціалісти вищої категорії – 27 осіб; 

- спеціаліст І категорії – 8 осіб; 

- спеціаліст ІІ категорії – 9 осіб; 

- спеціаліст – 18 осіб; 

- 10 розряд – 1 особа. 

 
 

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

більшість з яких мають наукові ступені та вчені звання. 

 

6. 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 – 

Спеціалісти 

вищої 

категорії, 

викладачі-

методисти 

14

Спеціалісти 

вищої 

категорії 27Спеціалісти 

І категорії 8

Спеціалісти 

ІІ категорії 9

Спеціалісти 
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16.01.2019 р.) та отримала Сертифікат про підвищення кваліфікації 

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

конференції за кордоном. 

Директор коледжу Радченко Л.О. отримала сертифікат В2, що 

підтверджує високий рівень володіння іноземною мовою. 

Заступник директора коледжу Біленко Л.М. у жовтні 2018 р. у Македонії 

успішно пройшла підготовку та отримала звання Акредитованого судді 

Всесвітньої Асоціації спільнот шеф-кухарів (WACS). 

Як результати стажування розглядаються навчально-методичні матеріали 

(навчальні посібники, практикуми, ситуаційні вправи, збірники тестових 

завдань, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів тощо)  та 

отримання сертифікатів, які дозволяють оптимізувати освітній процес. 

Щороку двічі на рік кожна циклова комісія звітує на засіданні 

Адміністративної ради про свою діяльність, свої сильні та слабкі сторони, 

визначає плани на наступний навчальний рік. За результатами рішення буде 

продовжуватися термін чинності контракту про трудові відносини на новий 

2019/2020 н.р. з тими педагогічними працівниками коледжу, які своєчасно 

забезпечують підготовку навчально-методичної документації та ефективно 

попрацюють над формуванням контингенту на наступний навчальний рік. 

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.  

Необхідно мати на увазі, що рейтингова оцінка – це не добровільна 

ініціатива, це обов’язкова форма звітності про роботу викладача, що 

характеризує ступінь активності викладача протягом року. 

Результати розрахунку рейтингу викладачів в поточному році надані на 

діаграмі та в таблицях 8-11. 
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Таблиця 8 

ЦК туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Місце Викладач Рейтингова оцінка 

1 Радченко Л.О. 28020 

2 Руденко С.О. 15060 

3 Огурцова О.П. 14140 

4 Скіндер Н.В. 11825 

5 Біленко Л.М. 11000 

6 Погорєлова Г.О. 10101 

7 Погорєлов М.М. 10100 

8 Торянік І.П. 9940 

9 Ніколаєнко-Ломакіна А.М. 9370 

10 Резенкіна Н.О. 7450 

11 Тетеріна Т.А. 7405 

12 Александрович Н.О. 6270 

13 Жданова О.Б. 2680 

14 Доценко В.А. 2680 

15 Маренич В.М. 2500 

Разом 113223 

В середньому на І-го викладача 7549 
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Таблиця 9 

ЦК управління та адміністрування 

Місце Викладач Рейтингова оцінка 

1 Левицька Є.Г. 15920 

2 Руденко І.В. 11085 

3 Постольна Н.О. 10370 

4 Кобзєва І.О. 9050 

5 Золотоверха В.П. 4960 

6 Голованова О.М. 4930 

7 Царенко Я.В. 3110 

8 Кунічева Т.П. 2609 

9 Мирошник Н.О. 1990 

Разом 64024 

В середньому на одного викладача 7113,8 

 

Таблиця 10 

ЦК економіки та маркетингу 

Місце Викладач Рейтингова 

оцінка 

1 Гузенко Ганна Миколаївна 19305 

2 Болотова Тетяна Миколаївна 18250 

3 Кетова Тетяна Борисівна 13770 

4 Кривошеєва Надія Михайлівна 13250 

5 Крюкова Ольга Миколаївна 9880 

6 Василик Сергій Костянтинович 5800 

7 Радченко Ярослав Юрійович 2905 

8 Сєрова Ірина Анатоліївна 2890 

Разом 86050 

В середньому на одного викладача 10756,3 

 

Таблиця 11 

ЦК харчових технологій 

Місце Викладач Рейтингова 

оцінка 

Примітка 

1 Правда Алла Олексіївна 11085  

2 Золотухіна Олена Олександрівна 9717  

3 Зоря Роза Раїлівна 9618  

4 Балашова Оксана Валеріївна 9130  

5 Афанасьєва Тетяна Володимирівна 9060  
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6 Нечепуренко Кристина Борисівна 9075  

7 Горбенко Ганна Олександрівна 7030  

8 Корницька Анастасія Олександрівна 6908  

9 Аштаєв Олександр Сергійович 3300  

10 Аштаєва Наталія Леонідівна 3020  

11 Підлісна Каріне Грачіківна 2070  

12 Радченко А.Е. 2065  

13 Щебенюк Світлана Василівна 1530  

14 Глізнуца Юрій Степанович 790 працює з 

17.01.2019 

15 Бакіров Мюшфік Панах огли 460  

Разом 82793  

В середньому на одного викладача 5914  

 

На загальний рейтинг викладача впливали його особисті здобутки у 

навчально-методичній, науковій, організаційній та виховній роботі. 

 

7. Навчально-методичне забезпечення і якість 

викладання. Модернізація навчальних планів 
 

З метою забезпечення якості освітнього процесу в коледжі триває 

модернізація його навчально-методичного забезпечення, яка підготовить 

конкурентоспроможних молодших спеціалістів та бакалаврів. 

За період з серпня 2018 р. по квітень 2019 р. підготовлено та затверджено 

вченою радою 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 
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планами бакалаврів передбачено не більше 10 навчальних дисциплін на рік 

обсягом не менше 6 кредитів ЄКТС. 

Таким чином, 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: 

1. ЦК економіки та маркетингу – 25 

2. ЦК управління та адміністрування – 35 

3. ЦК харчових технологій – 15 

4. ЦК туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін – 40. 

Проблемним залишається: несвоєчасний розгляд методичних розробок на 

ЦК, недостатньо якісна підготовка та їх друкування. 

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 

екзамен. Виконано наказ директора коледжу «Про відміну на заочній 

формі навчання контрольних робіт». 

Для забезпечення якості освітнього процесу в ХТЕК КНТЕУ науково-

методичному відділу було доручено здійснити контроль за керівництвом і 

виконанням курсових робіт студентами 6 груп (56 робіт). 

Під час перевірки було виявлено істотні недоліки щодо дотримання 

вимог до їх структури, змісту, оформлення та рецензування. Керівникам 

курсових робіт було вказано на виявлені недоліки і рекомендовано 

необхідність їх усунення студентами. Повторна перевірка переоформлених 

робіт показала, що вказані недоліки не було усунено повністю. 

Відповідно було винесено суворе попередження за втрату контролю 

над виконанням курсових робіт деяким викладачам. 
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Не рекомендувати цим викладачам керівництво курсовими роботами у 

наступному навчальному році. 

Завідувачам відділень та завідувачам циклових комісій організувати 

належний постійний контроль за ефективністю виконання і захисту курсових 

робіт, обов’язкового розгляду і обговорення на засіданнях питань про хід 

керівництва курсовими роботами, проводити тільки публічний захист курсових 

робіт за затвердженим заступником директора з навчально-методичної роботи 

графіком. 

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

посилити контроль за виконанням і захистом курсових робіт у керівництві 

освітнім процесом і зобов’язати до пред’явлення високої вимогливості до 

роботи викладачів як основного інструмента забезпечення якості знань 

студентів. 

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 

• Психологічного 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.  
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Є необхідність у подальшій практиці проведення навчання у Школі 

молодого викладача «Пошук», для чого науково-методичному відділу 

необхідно більш активно залучати викладачів-методистів (їх у нас 14) та 

викладачів з науковими ступенями та званнями. 

На виконання Закону України «Про вищу освіту» у коледжі створена та 

діє система моніторингу та якості проведення занять, відстежуються 

організаційні моменти, змістовне наповнення, методичне забезпечення, 

відповідність сучасним вимогам, результативність. Науково-методичний відділ 

регулярно перевіряє та аналізує рівень проведення навчальних занять, стан та 

повноту наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін. 

 

8. Інформатизація навчального процесу 
 

Проведені перевірки дозволяють стверджувати, що, не зважаючи на 

технічні можливості та наявність інтерактивних дошок чи мультимедійного 

обладнання, більшість викладачів продовжують читати лекційний матеріал з 

підручників та нотаток. У час розвитку комп’ютерно-інформаційних технологій 

це є неприпустимим. 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 підвищуючи 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. 

Наголошую ще раз: надання якісних освітніх послуг в сучасних умовах 

неможливе без застосування передових інформаційних технологій. 

 

9. Інформаційне забезпечення коледжу 

 
Нині наш 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 
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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. 

Профспілковий комітет працівників та студентів допоміг у звітному 

році придбати комп’ютерну техніку та комплектуючі, відремонтувати усю 

Інтернет-систему коледжу в інформаційному центрі, що забезпечило 

безперебійну роботу цієї системи: пропадання Інтернету скоротились до 

мінімуму, працівники змогли більш оперативно і своєчасно виконувати 

поставлені задачі. 

У наступному ювілейному році профспілковий комітет планує і обіцяє 

обладнати ще один комп’ютерний кабінет. 

Діяльність усіх напрямів роботи коледжу щодня оновлюється в Фейсбуці, 

Інстаграмі та сторінках у соціальних мережах. Але недостатньо висвітлюється 

інформація про роботу коледжу на офіційному сайті. 

 

10. Конкурси та фестивалі кулінарної 

майстерності 
 

Інколи дивовижним становиться той факт, як при виконанні великого 

навчального навантаження, нам удається, щастить проводити такі заходи 

світового масштабу, як фестивалі та конкурси. У цьому навчальному році 

удалось організувати і особливо хочу виділити наймасштабнішу кулінарну 

подію початку весни, яка була проведена під егідою ГС «Слобожанська 

Гільдія кулінарів» і ГС «Український кулінарний союз» – Міжнародний 

кулінарний фестиваль ресторанних технологій «Best Cook Fest-Podillia», 

якій відбувся з 28 лютого по 02 березня 2019 року в мальовничому куточку 

української землі – на Поділлі, у м. Кам’янець-Подільський готельно-

туристичному комплексі «Ксенія». Фестиваль ресторанних технологій на 

Поділлі – це вже третя найважливіша подія останнього часу. За загальним 

рішенням WACS цей міжнародний фестиваль визнано кращим зразком 

організації та проведення кулінарних фестивалів. 
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Такі важливі масштабні змагання шеф-кухарів, кондитерів, офіціантів, 

барменів, рестораторів та інших фахівців світового кулінарного мистецтва вже 

стали брендом цих громадських спілок і справжньою платформою для 

міжнародної кооперації сил, знань та досвіду. 

І не випадково, що міжнародні заходи, які організовують та проводять 

такі професіонали індустрії гостинності, мають високий імідж і престиж. 

Цей 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.  

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

срібними, 2 бронзовими медалями та двома кубками ГРАН-ПРІ. 

Викладачі та студенти Харківського торговельно-економічного коледжу 

КНТЕНУ є постійним учасником, організатором і переможцем всеукраїнських 

та міжнародних фестивалів, конкурсів і конференцій.  

2018-2019 навчальний рік традиційно розпочався з нових знайомств та 

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

Міжнародних кулінарних конкурсах: «GASTROMAK MAKEDONIA-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,  Одесі, а також у Туреччині, Хорватії (м. Супетар,                   

м. Макарська), Республіці Македонія (м. Струміца), Словенії (м. Краньска 

Гора), Албанії (м. Тирана), Чорногорії. 
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Основна мета проведення цих заходів це: 

- 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;  

- 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.  

Під час проведення міжнародних конкурсів та фестивалів кожен з 

учасників нашої команди без виключення виступав на високому професійному 

рівні, про що свідчать результати цих заходів. 

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

10 міжнародних конкурсах і фестивалях (таблиця 12). 

Таблиця 12 

Міжнародні конкурси та фестивалі 

№ 

з/п 

Назва заходу, місце проведення  Дата проведення Нагороди 

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 
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2 Міжнародний кулінарний 

фестиваль 

«GASTROMAK MAKEDONIA-

2018», м. Струміца, 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 20182, м. 

Макарське, Хорватія 

6-10 листопада  

2018 року 

(2 викладача) 

4 золоті медалі 

5 Чемпіонат України з кулінарії 

серед юніорів, м. Одеса, Україна 

 

8-9 грудня 2018 

року 

(4 студента) 

1 золота, 4 срібні, 

Кубок ГРАН-ПРІ 

6 Міжнародний фестиваль 

ресторанних технологій «Best 

Cook Fest-Podillia», 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 кулінарний 

конкурс «PEARL OF THE SEA -

2019», о. Брач, Хорватія 

09-13 квітня 2019 

року 

(2 викладача) 

4 золоті 

медалі 

9  Міжнародний кулінарний 

фестиваль «MONTENEGRO 

HOSPITALITY HAMPIONSHIP 

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 і чимало доброго було сказано в нашу 

адресу. 
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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. 

В тім числі: 

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; 

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. 
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11. 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 зі спеціалізацій: 

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

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

Випуск за спеціальностями: 

Виробництво харчової продукції - 56 осіб 

Зберігання, консервування та 

переробка м’яса 
- 9 осіб 

Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчових 

концентратів 

Ресторанні технології (бакалаври) 

- 10 осіб 

 

 

12 осіб 

Туристичне обслуговування           -        10 осіб 

Готельно-ресторанна справа - 46 осіб 

Облік і оподаткування - 9 осіб 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

- 19 осіб 

Економіка підприємства - 10 осіб 

Маркетинг - 14 осіб 

Економіка підприємства (бакалавр)                                                                                  14 осіб 

  

Якісна успішність студентів за результатами кваліфікаційних 

екзаменів та захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) в 

2018/2019 н.р. 

  

Облік і оподаткування  66,7% 

Фінанси, банківська справа та страхування 83,3% 

Економіка підприємства 70,0% 

Економіка підприємства (бакалаври) 64,3% 
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Маркетинг 71,4% 

Готельно-ресторанна справа 63,7% 

Туризм 75,0% 

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% 

Ресторанні технології (бакалаври) 75,0% 

  

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. 

ХТЕК КНТЕУ орієнтується на розвиток сучасних професій, що надає 

студентам високі шанси на ринку праці в умовах глобальної конкуренції.                   

За 14 років існування закладу вищої освіти кількісний склад випускників – 

1014 фахівців для підприємств та організацій різних форм власності України 

(таблиця 13). 

Таблиця 13 

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. 

У даний час ХТЕК КНТЕУ співпрацює з 7 іноземними закладами вищої 

освіти. Підписано угоди про співпрацю з Академією готельного бізнесу та 
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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 (таблиця 14). 

Таблиця 14 

Іноземні ЗВО, з якими підписані угоди про співпрацю 

№ 

з/п 

Назва іноземного ЗВО Дата укладання 

договору 

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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12. Випуск слухачів відділення з підготовки 

робітничих професій, підвищення кваліфікації та 

вступу у ЗВО України 
 

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

менше від ліцензованого обсягу (300 осіб). Гірше за все ситуація з 

підготовкою офіціантів (23 слухача з 30 можливих) та агентів з організації 

туризму (18 осіб із 30 можливих). Іноземну мову в минулому році вивчали 4 

особи, а в цьому році – 25 осіб (таблиця 15). 

Таблиця 15 

Контингент слухачів відділення за 2018/2019 н.р. 

Назва професії Розряд Ліцензія Контингент 

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 

 

Звертаю увагу завідувачів відділень, що навчальними планами 

передбачається обов’язкове отримання студентами робітничих професій. 

Ми приводимо також динаміку контингенту слухачів відділення з 

підготовки робітничих професій, підвищення кваліфікації та вступу у ЗВО 

України у порівнянні з попередніми роками (таблиця 16): 

Таблиця 16 

Динаміка контингенту слухачів відділення 

Роки Кількість груп Ліцензія Контингент 

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 
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Динаміка контингенту слухачів цього відділення тримається майже 

на одному рівні уже протягом 6 років. 

 

13. 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 в навчальному 

закладі. 

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. Співробітники відділу допомагали студентам в організації 

практичного навчання. 

Згідно графіку навчального процесу студенти відділення «Економіки, 

управління та адміністрування» практику проходили в ТЦ «METRO»,                    
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АТ КБ «ПриватБанк», маркетинговому агентстві «МАВР» та інших 

приватних підприємствах. Студенти, які проявили себе з кращої сторони, 

особливо відзначилися і проявили професійні здібності, були запрошені 

офіційно на роботу. 

Студенти відділення «Сфери обслуговування» та відділення 

«Виробництва та харчових технологій» проходять практику в кафе, 

ресторанах, готелях України та за кордоном, а також самостійно підбирали 

для себе базу практики за місцем проживання. 

Сьогодні 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 
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підприємствах індустрії туризму та готельної справи на всесвітньо відомих 

курортах таких країн, як Болгарія, Іспанія, Польща, Туреччина, Хорватія і 

т.д., де придбають необхідні навички роботи за фахом в умовах виробництва, 

ознайомляться з принципами роботи у лідируючих підприємствах готельно-

ресторанного 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. Представники цих держав 

запрошували студентів та викладачів ХТЕК КНТЕУ на заходи, які вони 

організовують щорічно. Міжнародне співробітництво відіграє важливу роль в 

системі практичної підготовки студентів. 

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 минулому навчальному році 6 студентів коледжу вперше проходили 

практику в Туреччині (м. Сіде, готель «Гранд Престиж»), де набули необхідних 

професійних компетентностей та навчились працювати в реальних бізнес-

умовах, а 14 студентів за результатами співбесіди з представниками компанії 

«MCN Company» (Туреччина) отримали запрошення для проходження літньої 

практики і пройшли її в найбільших мережах готелів Туреччини – «Sherwood», 

«Green Palace» та ін. 
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У 2018/2019 н.р. літню практику в готелях Туреччини проходять                    

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. 

Все те, з чим студент зіткнеться на практиці, буде не тільки показником 

рівня отриманих у коледжі знань, але і безцінних життєвим досвідом, який, до 

речі кажучи, стане в нагоді не тільки в професійній сфері, але й в житті. 

Пройшовши літню практику студенти конкретно отримують досвід, такий 

необхідний для роботи на кращих підприємствах міст і областей України. 

Але виникає ряд проблем і запитань в процесі проходження 

практичної підготовки: 

1. Перебудувати практику таким чином, щоб пов’язати теорію з 

практикою, реальними умовами і навчити студента робити елементарні речі, 

наприклад, різати овочі, фрукти, готувати і подавати чай, каву, різні напої, 

випікати хліб, кондитерські вироби. Студента необхідно також навчити 

правилам поведінки та культури спілкування. 

2. Розширити перелік баз практики для усіх спеціальностей. 

3. Проводити інтегровані практичні заняття, які також наближають 

освітній процес до умов виробництва та сфери обслуговування. 

4. Забезпечувати відповідність виконуваних видів робіт під час практики, 

вимогам ОПП бакалаврів та молодших спеціалістів за спеціальностями 

коледжу. 

5. Розширювати діяльність курсів з іноземної мови, міжнародної етики та 

дипломатичного обслуговування для забезпечення адаптації студентів коледжу 

до проходження виробничої практики за кордоном. 

6. Розвивати та пропагувати діяльність Слобожанської гільдії кулінарів на 

Харківщині. Залучати до числа його членів студентів коледжу. 
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7. Залучати до проведення практичних занять, навчальної та виробничої 

практики найбільш досвідчених викладачів з виробничим стажем роботи. 

8. Організувати команди викладачів та студентів до участі в фестивалях, 

конкурсах професійної майстерності, науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах з метою упровадження передового досвіду в 

навчальний процес. 

 

14. Науковий доробок та 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; 
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- 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 17), яка чітко показує поетапне збільшення наукової продукції 

викладачів ХТЕК КНТЕУ. 

Таблиця 17 

Наукова діяльність викладачів ХТЕК КНТЕУ 

Наукова діяльність 2005 2010 2015 2019 

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. Рівень наукової активності викладачів є одним із 

важливих критеріїв ліцензування. 

Загалом рівень наукової роботи викладачів за 2018/2019 н.р. значно зріс, 

це знайшло своє відбиття в інформаційно-довідковому Каталозі. До того ж 

наш колектив взяв високу планку, тому усім разом треба її піднімати, 

проводячи фестивалі, конкурси, науково-практичні конференції цікавого і 

практичного формату. 
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Сьогодні науковий доробок викладачів та студентів представлений: 

3 – Монографії 

2 – Розділи в колективній монографії 

2 – Навчальні посібникі 

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 «Best Cook Fest-Podillia», Кам’янець-Подільський, 

Україна. Світові тенденції та національні пріоритети 

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 та 

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. 
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Майже усі провідні викладачі коледжу мають досить високий індекс 

цитування (Гірша), який в середньому складає 3,4. Цей кількісний показник 

свідчить про кількість наукових публікацій і кількість цитувань цих 

публікацій.  

Рівень наукової активності викладачів є одним із важливих критеріїв 

ліцензування. 

Цього року ми з вами 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». 

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 

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 
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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. 

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. Здібні студенти залучаються до 

поглибленої наукової роботи в рамках тематики наукових досліджень циклових 

комісій. 

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. 
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Таким чином, науково-методичному відділу та завідувачам циклових 

комісій в новому навчальному році необхідно забезпечити більш активну 

наукову діяльність викладачів, збільшити перелік статей і тез в журналах, 

що індексуються в Scopus, Web of Sciense, Index Copernicus (для соціально-

гуманітарних наук), від цього залежить спроможність навчального 

закладу забезпечувати підготовку бакалаврів. 

 

15. Роль і місце наставника або куратора груп 

 

Куратор групи в коледжі за усе відповідає не по телефону, а працює 

індивідуально особисто з кожним студентом, він живе його життям, 

турбується про студента.  

Тобто куратор здійснює гідне виховання кожного студента, який прагне 

до нових знань, у нього правильні орієнтири і він упевнений в собі.  

Наставник піклується про те, щоб у його групі було тепло і затишно, 

впливає на розвиток свідомого почуття любові до Вітчизни, народу, почуття 

патріотизму. Студент повинен знати історію свого народу, краю де він 

народився. 

Наставник (куратор) мотивує студентів групи на творчу і спортивну 

діяльність, формує емоційно-позитивне ставлення до державної символіки. 

Ми будемо підтримувати тих кураторів, хто проводить відповідально 

виховну роботу, якщо  навіть не набрав відповідну кількість абітурієнтів. 

Підтримувати тих кураторів, які створюють здорову, доброзичливу 

атмосферу в коледжі і піклуються про студентів, знають чого вони хочуть 

досягти. 

В ювілейному році нам бажано знайти професіонального екскурсовода, 

який надасть цікаву інформацію про наш рідний край, живописні місця та 

історичні пам’ятки Харкова. Екскурсовод познайомить студентів і викладачів з 

Гоголівськими та Сковородинівськими місцями, дендропарком, історико-

художніми музеями, Натальївським парком, Шаровським замком, співочими 
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терасами, національним музеєм-заповідником українського гончарства, 

художньо-меморіальним музеєм І. Рєпіна, Хортицею. 

Відповідальний за всю виховну роботу Погорєлов М.М., профспілки і 

викладачі кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-

гуманітарних дисциплін повинні долучитись до цієї відповідальної справи. 

 

16. 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 2018/2019 н.р. 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 

(юнаки, дівчата) 10 осіб, шахи, волейбол (юнаки, дівчата 20 осіб), які протягом 

навчального року брали участь у зовнішніх змаганнях різного рівня (90 осіб). 
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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 2018-2019 навчальний 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. 

Згідно зі сформованим у коледжі бюджетом забезпечено повне 

фінансування витратної частини кошторису. Використання власних 
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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 2018-2019 н.р. 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: 

- забезпечення стабільності фінансування із загального фонду державного 

бюджету; 
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- 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. 

Профспілка 

Пройшло два роки нашого незалежного стану і ми отримали можливість 

бути самостійними и не віддавати 35% наших профспілкових внесків 

вищестоящій організації. Ці кошти дають 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 2018/2019 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. 

Профспілковий комітет працівників та студентів допоміг у звітному 

році придбати комп’ютерну техніку та комплектуючі, відремонтувати усю 

Інтернет-систему коледжу в інформаційному центрі, що забезпечило 

безперебійну роботу цієї системи: пропадання Інтернету скоротились до 
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мінімуму, працівники змогли більш оперативно і своєчасно виконувати 

поставлені задачі. 

Виділені кошти на поліграфічну іміджову продукцію для міжнародного 

фестивалю у Кам’янец-Подільскому та на придбання килимового покриття. 

У наступному ювілейному році профспілковий комітет планує і обіцяє 

обладнати ще один комп’ютерний кабінет. 

Необхідно відзначити, що за 14 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 ні 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 України «Про освіту» та ст. 57, 59 Закону 
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України «Про вищу освіту», створюються належні умови праці, умови для 

підвищення кваліфікації, покращення побуту, відпочинку та медичного 

обслуговування. 

За звітний рік були організована спільно з адміністрацією коледжу вечори 

відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, Новому року, 8 Березня, а на 

прикінці навчального року організована поїздка на територію Зідьківської 

селищної ради, на туристично-практичну базу студентів «Квітуча садиба», 

селище Черемушне, де проходила наша Міжнародна науково-практична 

конференція. Ця яскрава та незабутня поїздка надала чи мало яскравих емоцій 

та гарного настрою. 

У коледжі велика увага приділяється вирішенню соціальних питань, 

оздоровлення та відпочинку співробітників. Але на жаль і в цьому році 

соцстрах не надає допомоги при придбанні путівок та подарунків до Нового 

року. 

У звітному році було прийнято зміни та доповнення до чинного 

колективного договору, в якому значно підвищено соціальний захист 

працівників, а також надання умов, що сприятимуть виконанню трудової 

дисципліни, згідно чинного законодавства. 

Обслуговуючий персонал у нашому коледжі цілком забезпечений 

спецодягом, миючими засобами та іншим. 

Оплата праці в коледжі здійснюється завжди в повному обсязі та у строки 

у відповідності до чинного законодавства, усім працівникам завжди надається 

влітку матеріально допомога. 

Проаналізувавши роботу профспілкового комітету необхідно  відмітити і 

недоліки у роботі. Потрібно більше організовувати заходів та поїздок усім 

колективом за місто та інше. Ці заходи повинні сприяти 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. 
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Перед коледжем як лідером вищої освіти серед коледжів 

України постають такі актуальні завдання на 2019/2020 н.р.: 

1. Системна робота щодо дотримання Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності з підготовки студентів ступеня вищої 

освіти «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст». 

2. Створення оптимальних умов для ліцензування усіх спеціальностей 

підготовки молодших бакалаврів, успішної та результативної праці 

колективу. 

3. Зміцнення кадрового потенціалу, залучення провідних фахових 

викладачів. 

4. Інформатизація всіх сфер діяльності коледжу.  

5. Інтеграція до світового освітнього та наукового простору.  

6. Підвищення рівня академічної мобільності здобувачів освіти та 

науково-педагогічних працівників. 

7. Бізнес-орієнтація освітнього та наукового процесу. 

8. Розвиток міжнародної діяльності з кращими фахівцями в сфері 

туризму, ресторанного бізнесу та гастрономії, пивних і винних 

технологій. 

9. Раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових 

ресурсів. 

10. Поліпшення умов для формування самостійної гармонійної 

особистості, національної свідомості, підтримання традицій.  


