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ПРОЄКТ

 ІСПИТ

Сьогодні кухар – одна із най-
більш затребуваних професій на 
ринку праці. Щоб задовольнити 
нинішніх вибагливих клієнтів 
ресторанних закладів, потрібні 
глибокі знання, професійні на-
вички у комбінації із природ-
ним талантом і прагненням да-
рувати людям радість за допо-
могою кулінарії.

Завдання підготовки таких 
умільців успішно вирішує Чер-
нігівський кооперативний ко-
ледж Чернігівської облспожив-
спілки. Щорічно заклад освіти 
набирає дві групи майбутніх ку-
харів на базі 9 і 11 класів загаль-
ноосвітньої школи. Після перед-
бачених програмою теоретич-
них і лабораторно-практичних 
занять учні проходять виробни-
че навчання і практику в ресто-
ранних закладах Чернігова, по-
тім здають комплексний квалі-
фікаційний іспит на одержання 
розряду.

4-й розряд – це свідчення ком-
петентності, підсумок старанної 
роботи із набуття професії. Ку-
хар повинен бути акуратним, зі-
браним, а головне – всі приго-
товлені ним страви мають спо-
добатися членам державної ква-
ліфікаційної комісії. Нещодав-
но я побувала в коледжі на тако-
му випробуванні й переконала-
ся: вимоги тут висуваються су-
ворі, дегустація виявляє най-

менші смакові нюанси страв, за-
значених в екзаменаційних 
квитках.

Обов’язковими до виконання 
були 4 позиції: холодна закуска, 
перша страва, основна і десерт. 
Уже зранку в кухні-лабораторії 
кипіли каструлі, шкварчали 
сковорідки, повітря було напо-
внене апетитними ароматами. 
Майбутні кухарі дуже хвилюва-
лися, але їх активно підтриму-
вали наставники – викладач тех-
нологічних дисциплін Оксана 
Бреус, майстри виробничого на-
вчання Людмила Конох і Кате-
рина Васюк.

Загалом атмосфера була до-
брозичливою, творчою. Відпо-
відно, сам іспит пройшов добре, 

тим більше що рівень підготов-
ки кухарів підтверджувався не 
на словах, а на ділі. Так, Олена 
Заровна презентувала чудовий 
салат із тунця та овочів, гарбузо-
вий суп-пюре, стейк на грилі, за-
печену у сирі картоплю, кекс 
«Різдвяний» за старовинним ба-
бусиним рецептом. Сергій Заєць 
представив на суд атестаційної 
комісії салат «Ніжність», борщ 
український, котлети домашні, 
узвар, зумівши охарактеризува-
ти корисні якості кожної страви. 
До слова, Сергій уже працює ку-
харем у їдальні хлібокомбінату 
Корюківської райспоживспілки 
системи споживчої кооперації 
області. У коледжі він одержав 
професійний розряд і дізнався 

багато корисного для подальшо-
го вдосконалення майстерності. 
Що ж стосується Олени Заров-
ної, вона встигла так добре себе 
зарекомендувати, що їй запропо-
нували після одержання дипло-
ма кваліфікованого працівника 
працевлаштуватися у Чернігів-
ський кооперативний коледж на 
посаду майстра виробничого на-
вчання. А в ресторації La-Pizza 
Espresso з нетерпінням чекають 
на постійну роботу Дмитра Тара-
сенка, Антона Бондаренка, Вади-
ма Куліду, які проходили тут ви-
робничу практику. 

– Новоспечені кухарі з нашо-

го закладу освіти зазвичай не 
мають проблем із працевлашту-
ванням, – прокоментувала за-
ступник директора коледжу з 
навчально-методичної і вихов-
ної роботи Олена Минько. – 
Якість підготовки у нас висока, 
роботодавці знають про це. 
Втім, досконалість не має меж. 
Одержавши тут путівку в жит-
тя, юнаки і дівчата можуть до-
рости до справжніх майстрів 
своєї справи. Від усієї душі ми 
бажаємо їм невичерпного енту-
зіазму в досягненні нових висот. 

Ольга НАГІРНЯК

ПЕРШЕ СЕРЙОЗНЕ ВИПРОБУВАННЯ ПЕРШЕ СЕРЙОЗНЕ ВИПРОБУВАННЯ 
ДЛЯ МАЙБУТНIХ КУХАРIВДЛЯ МАЙБУТНIХ КУХАРIВ

Підготовка до іспиту

Олена Заровна та Сергій Заєць

Із жовтня по грудень 2019 р. у Полтавсько-
му університеті економіки і торгівлі стартував 
унікальний для університетської освіти та ве-
ликого бізнесу проєкт – 10-тижневий марафон 
мега-тренінгів від компанії «Нова Пошта». 
Співпраця університету з компанією «Нова 
Пошта» у рамках цього проєкту дозволила 
об’єднати освіту та бізнес, навчання і кар’єру, 
розвиток та успіх, наполегливість і таланти, 
молодість та досвід. Завдяки програмі «Кру-
то» студентська молодь отримала шанси для 
успішного старту у професійній сфері.

Протягом трьох місяців (адже проєкт має 
10 модулів!) ПУЕТівці покращували не лише 
практичні знання і необхідні навички в 
управлінні конфліктами та проведенні біз-
нес-презентації, а й освоїли тайм-менед-
жмент. Та головне – знайшли нових друзів! 

Дякуючи досвідченим, справді крутим 
тренерам компанії «Нова Пошта» – Дарії Ко-
валь, Олександру Красицькому, Наталії Ба-
бичко та ін. – у межах проєкту вдалось сфор-
мувати унікальний освітній контент. Напри-
клад, під час навчання за модулем «Архітек-

тор крутих презентацій» студенти дізнавали-
ся про інструменти успішних презентацій, а 
саме: як підготувати не тільки матеріали ви-
ступу, а й подолати хвилювання, як зацікави-
ти аудиторію та донести інформацію, а та-
кож знайти контакт зі слухачами. Навчалися 
опановувати страхи під час публічних висту-
пів. Отримували корисні поради від досвід-
чених тренерів, готували свої перші виступи 
на публіці.  У рамках модуля «Конфлікт – це 
круто?» студенти розбиралися в сутності су-
перечок, їх видах, причинах виникнення та 
способах їх уникнення, шукали їх позитивні 
й негативні сторони, та як протистояти їм у 
колективі.

На крутезному тренінгу «Планування і ор-
ганізація. Навіть бджоли це роблять» сту-
денти навчалися плануванню та організації 
власної роботи.

Фіналом навчання стала поїздка студен-
тів до Київського інноваційного терміналу 
компанії «Нова Пошта», на базі якого про-
йшло підбиття підсумків проєкту. У величез-
ній залі зібралися разом понад 120 учасни-
ків-студентів із восьми ЗВО України, серед 
них – 20 студентів ПУЕТу. 

Для фіналістів керівництвом компанії 
було організовано цікавий захід. Спочатку 

виступив співвласник «Нової Пошти» Воло-
димир Поперешнюк, який провів експрес-
тренінг із основ економіки та економічної 
теорії. Далі відомі тренери компанії та сту-
денти у формі діалогу й на своїх прикладах 
обговорили сам проєкт та ті soft skills, які 
вдалося прокачати. Крім цього, багато го-
ворили про фріланс, підприємництво та на-
йману роботу в компаніях. «Вишенькою на 
торті» стала екскурсія Київським інновацій-
ним терміналом, під час якої студенти ді-
знались про тонкощі роботи терміналу. На 
завершення проєкту «Круто» його учасни-
ків було нагороджено дипломами та пода-
рунками. 

Бонусом для учасників проєкту стала 
можливість пройти стажування у компанії, а 
найуспішніші з них отримають пропозицію 
стати частиною команди «Нова Пошта». Це є 
першим, але потужним кроком між закладом 
освіти та великим бізнесом щодо формуван-
ня сучасного бачення у підготовці фахівців 
нового рівня за спеціальністю «Підприємни-
цтво, торгівля та логістика». Разом із «Но-
вою Поштою» ми маємо можливість мріяти, 
прагнути та досягати поставлених цілей. 
Dream big!

Мирослава БОНДАР


