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У 2020/2021 н. р. штат співробітників був повністю укомплектований 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками необхідних кваліфікацій 

для якісного забезпечення освітнього процесу. На трьох циклових комісіях 

працює 53 штатних працівників та 12 сумісників. 

 

Якісний склад викладацького колективу коледжу 
 

викладачі штатні сумісники разом у % 

Доктор наук, професор 1 3 4 6,2 

Кандидат наук, професор 1 1 2 3,1 

Кандидат наук, доцент 10 4 14 21,5 

Кандидат наук 7 7 8 12,3 

 

викладачі штатні сумісники разом у % 

Спеціаліст вищої категорії 31 8 39 60,0 

Спеціаліст першої категорії 7 1 8 12,3 

Спеціаліст другої категорії 5 1 6 9,2 

Спеціаліст 8 2 10 15,4 

14 тарифний розряд 2 - 2 3,1 

Разом 53 12 65  

Викладач-методист 12 5 17 26,2 

 

Цього навчального року одинадцять викладачів пройшли атестацію. За її 

наслідками 1 викладач отримав педагогічне звання «викладач-методист», 5 – 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 5 – 

підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3 – 

підтвердили педагогічне звання «викладач-методист», 1 викладачеві присвоєно 

кваліфікаційну категорію «викладач першої категорії». 

Викладачі вчасно підвищують кваліфікацію як в індивідуальній, так і в 

груповій формі (семінари, тренінги тощо). Ведеться тісне співробітництво з 

Харківським державним університетом харчування і торгівлі, Міжгалузевим 

інститутом післядипломної освіти Національного технічного університету 

(ХПІ), Харківським національним економічним університетом імені С. Кузнеця. 

Враховуючи нові законодавчі вимоги щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, усі 65 викладачів коледжу в 

2020/2021 н. р. проходили підвищення кваліфікації та отримали відповідні 

сертифікати та посвідчення (від 1 до 6 кредитів ЄКТС). 

Усі викладачі, задіяні в освітньому процесі, мають необхідну базову освіту 

та мінімум 4 види (результати) професійної діяльності за спеціальністю, яка 



застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності п. 30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

У 2020 році прийом на навчання в коледжі здійснювався за двома рівнями 

освіти: фахова передвища освіта та перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Державне замовлення (88 місць) було передбачено лише для здобувачів фахової 

передвищої освіти та було повністю виконане.  

На навчання за десятьма освітніми програмами фахової передвищої освіти 

зараховано 164 студенти (88 – державне замовлення, 76 – контракт). У тому числі 

12 вступників зараховані на основі ОКР «кваліфікований робітник». 

Зарахування на навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра 

здійснювалося як на основі повної загальної середньої освіти (6 студентів), так і 

на основі ОКР «молодший спеціаліст» (98 студентів). Всього – 104 здобувача 

вищої освіти. 

Усього за результатами роботи Відбіркової комісії зараховано на навчання 

268 студентів, що на 4 особи менше, ніж у 2019 році.  
Таке зменшення не вказує на тенденцію зменшення прийому до коледжу з 

урахуванням демографічної ситуації що склалася в Україні взагалі та 
Харківській області зокрема. Так, народжуваність в Україні у роки, що 
відповідають рокам народження наших студентів 1 курсу, а це 2003 рік, – 410,746 
тис. немовлят. У 2004 народилося 428,965 тис. немовлят, у 2005 - 428,345 тис., 
що не дозволяє говорити про зменшення кількості потенційних вступників. Тим 
більше, у зв’язку з ситуацією, що склалася в сусідніх областях, помітно 
збільшилося населення Харкова і області протягом 2014 – 2020 років. Лише за 
2020 рік міграційний приріст населення склав 3432 особи, серед яких 75 % – діти 
шкільного віку. Тому ми переконані в тому, що набір 2021 року буде не меншим, 
ніж минулорічний. 

Профорієнтаційна робота трудового та студентського колективів коледжу 

є пріоритетним напрямом діяльності нашого закладу освіти. У 2020/2021 н. р. 

розроблено і впроваджено форми такої роботи, які враховують ситуацію, що 

склалася у зв’язку з пандемією. Головна увага приділена використанню в 

профорієнтаційній роботі можливостей соціальних мереж, месенджерів, 

електронного листування та інших засобів комунікації. Створено кілька 

рекламних роликів про коледж, які демонструються на каналі коледжу в 

YouTube. Також в YouTube читають відкриті лекції провідні викладачі коледжу. 

Проводиться активна презентація нашого закладу освіти в Facebook та Instagram. 

Всі бажаючи можуть взяти участь в on-line Міжнародних конференціях, майстер-

класах, круглих столах, зустрічах зі стейкхолдерами, конкурсах бізнес-проєктів 

та інших заходах. Організована співпраця з загальноосвітніми школами та 

професійними й професійно-технічними закладами освіти нашого регіону. 

Серед завдань на майбутнє: більш широке залучення до профорієнтаційної 

роботи студентів та випускників коледжу; визначення способів заохочення 

студентів та співробітників за високі результати профорієнтаційної діяльності; 

укладання договорів про співробітництво із закладами загальної середньої, 

професійної й професійно-технічної освіти; впровадження дуальної форми 

освіти; посилення рекламування міжнародної діяльності коледжу. 



У 2020/2021 н. р. не було заплановано і не відбувалося ліцензування. 

Коледж працює за раніше отриманими ліцензіями на провадження освітньої 

діяльності. 

Навчання здобувачів освіти здійснюється за освітніми програмами та 

навчальними планами, які пройшли узгодження на відповідних кафедрах 

Київського національного торговельно-економічного університету.  

Ведеться робота з удосконалення навчальних планів для студентів 

прийому 2021 року. Особливу увагу приділено інтеграції навчальних дисциплін, 

що визначені освітніми програмами та включені до навчальних планів 

підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр». Така увага зумовлена тим, що розроблені минулого року освітні 

програми та навчальні плани повною мірою не враховували той факт, що 

вступниками нашого коледжу є особи, що мають повну загальну середню освіту, 

внаслідок чого вони виявилися переобтяженими кількістю навчальних 

дисциплін. Це призвело до: порушення балансу між самостійною та аудиторною 

роботою студентів; нестачі часу для якісного розгляду навчальних матеріалів 

курсів; розпорошення знань замість їх інтеграції для продовження створення у 

студентів цілісної картини світу тощо. Навчальними планами, що розроблені 

проєктними групами цьогоріч, завдяки інтеграції навчальних дисциплін 

передбачено збільшення кількості кредитів на вивчення курсів, дотримання 

необхідного співвідношення самостійної та аудиторної роботи, що сприятиме 

підвищенню рівня якості здійснення освітньої діяльності. 

При перегляді навчальних планів бакалаврів також звернена увага на 

дотримання вимог щодо самостійної роботи студентів, з урахуванням права на 

академічну свободу викладача і студента спростована вимога обов’язкового 

проведення екзаменів у письмовій формі та ін. Викладачі самі мають визначати 

спосіб проведення контролю з урахуванням особливостей свого предмету.  

Підготовлені до затвердження Педагогічною радою коледжу пропозиції 

щодо удосконалення освітніх програм та навчальні плани з усіх спеціальностей 

та рівнів освіти. Всі навчальні дисципліни забезпечені програмами, робочими 

програмами, силабусами, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями 

для організації самостійної роботи студентів та проведення 

семінарських/практичних/лабораторних занять. 
Цьогоріч ми мали проходити акредитацію трьох освітніх програм першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти «Менеджмент організацій» (первинна), 
«Маркетинг» (повторна), «Готельно-ресторанна справа» (повторна). 
Педагогічним та студентськими колективами коледжу під керівництвом гарантів 
освітніх програм була зроблена дуже велика робота. До визначених 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти дат ми підготували 
відомості про самооцінювання освітніх програм, які за процедурою подали на 
розгляд до НАЗЯВО, і були готові працювати з експертними групами, але 
керівником ЗВО не були підписані заяви про акредитацію освітніх програм 
нашого коледжу. Тому говорити про роботу, яка була проведена щодо 
акредитації, немає сенсу. 

 
 



Динаміка контингенту студентів у 2020/2021 н. р. 
 

Рівні освіти 
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Фахова 
передвища 

124 12 28 - 117 12 27 - - 8 

Початковий 
рівень (короткий 

цикл) вищої 
освіти 

143 20 6 37 90 14 4 24 55 19 

Перший 
(бакалаврський) 

рівень вищої 
освіти 

123 6 155 5 115 6 78 5 62 23 

Разом 
428 231 354 138 117 50 

659 492 167 

 
Коледж має значний досвід роботи у забезпеченні наступності в освіті 

студентів. Протягом усіх років існування коледж здійснює підготовку студентів 
за скороченим терміном навчання на підставі освіти, отриманої на попередніх 
рівнях. Так, зарахування на навчання для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра за скороченим терміном здійснюється 
на підставі диплому кваліфікованого робітника, а для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра – диплому молодшого спеціаліста.  

Навчальні плани складаються, відповідно, з урахуванням попередніх 
здобутків вступників. У разі, коли навчання на вищому рівні освіти продовжують 
випускники нашого коледжу, питань про узгодження навчальних планів не 
виникає, бо навчальні плани для здобувачів освітнього ступеня бакалавра 
розробляються на основі навчальних планів підготовки молодшого спеціаліста 
відповідної спеціальності. Якщо спеціальності співпадають, то студент 
навчається за інтегрованим «наскрізним» планом. Таких здобувачів – переважна 
більшість. Так, із 150 випускників, що отримали диплом молодшого спеціаліста 
нашого коледжу в 2020 році, 81 особа вступила на навчання для здобуття 
освітнього рівня «бакалавр». Із 98 студентів-першокурсників, здобувачів 
освітнього ступеня «бакалавр» за скороченим терміном 83 % – наші випускники.  

Навчальні плани для здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра за скороченим терміном складаються на основі аналізу 
навчальних планів, за якими здійснювалася підготовка потенційних вступників 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Коледж веде 
співробітництво з кількома Центрами професійно-технічної освіти Харкова і 
області, випускники яких вступають для продовження навчання до нашого 
коледжу, тому такі навчальні плани виявляються цілковито узгодженими.  

 
 


