
З В І Т 

про роботу Міжнародної науково-практичної конференції 

 

29 травня 2019 року в Харківському торговельно-економічному коледжі 

КНТЕУ відбулося відкриття Міжнародної науково-практичної конференції 

науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків «Інновації 

у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку». 

З привітальним словом та проголошенням офіційного відкриття 

конференції до гостей та учасників звернулася директор ХТЕК КНТЕУ, 

кандидат історичних наук, професор, Відмінник народної освіти України 

Радченко Л.О. 

На адресу організаторів та учасників конференції надійшло привітання від 

ректора Київського національного торговельно-економічного університету 
доктора економічних наук, професора, академіка НАПН України, Заслуженого 

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

науки і техніки Мазаракі А.А. 

У роботі конференції взяли участь близько 100 науковців та освітян 

України та зарубіжжя. На пленарному засіданні були присутні викладачі 

багатьох закладів вищої освіти Харкова, Львова, Полтави, директори та 

заступники директорів шкіл, завідувачі дошкільних навчальних закладів 

Шевченківського району м. Харкова, з якими коледж ефективно співпрацює в 

питаннях виховання, формування молоді. 

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

– доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, 

проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування 

Харківського національного університету радіоелектроніки, Сердюков К.Г. – 

доктор економічних наук, директор Харківського інституту фінансів КНТЕУ, 

Внуковська-Місталь О.Г. – засновник і директор Української паризької школи, 

директор культурного центру «Замок мистецтв», президент франко-українських 

асоціацій в Парижі і Нормандії та інші. В роботі заходу також взяли участь 

іноземні фахівці: Желко Невен Бремеч – президент асоціації шеф-кухарів 

Середземноморських та Європейських країн, Ізток Легат зі Словенії, Вуксан 

Вуко Мітровіч з Чорногорії. 

30 травня 2019 року в рамках роботи Міжнародної науково-практичної 

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

«Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку» 

відбулася поїздка її учасників до «Квітучої садиби» (с. Черемушне Зміївського 

району Харківської області). «Квітуча садиба» є туристично-практичною базою 

для студентів ХТЕК КНТЕУ, оскільки колектив викладачів циклової комісії 

туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін 

коледжу багато років працює над темою «Розвиток зеленого туризму в Україні. 

Зелений туризм Слобожанщини». 

У дорозі була запланована зупинка у м. Зміїв з метою відвідання 

краєзнавчого музею. Екскурсія залами музею виявилася дуже цікавою і 

пізнавальною, екскурсанти відкрили для себе історію міста від давнього 



кам’яного віку до наших днів. Отриману в музеї інформацію доповнила не 

менш цікава екскурсія «Квітучою садибою», у помешканнях якої зусиллями 

викладача туризму ХТЕК КНТЕУ Тетеріної Т.А., студентів коледжу і місцевих 

жителів відтворено дух часів отамана Івана Сірка. Учасників конференції також 

вітали голова та представники місцевої громади, а фольклорний колектив 

організував справжнє свято української пісні. Після цього усіх нагодували 

смачним борщем із пампушками та неперевершеними варениками зі 

справжньою сметаною. 

На фоні прекрасного місцевого пейзажу на цілющому повітрі відбулося 

підведення підсумків і закриття конференції та вручення сертифікатів її 

учасникам. Усім дуже сподобалася неординарність заходу. Учасники 

конференції були в захваті від того, наскільки багата Слобожанщина 

пам’ятками історії та культури, національними традиціями, можливостями 

отримання екологічно чистих продуктів та відпочинку в мальовничих умовах. 
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