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Регламент роботи  

Міжнародної науково-практичної конференції 
29 травня 2018 року 

09.00 - 15.30 

Заїзд, реєстрація учасників конференції  

(Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський район,  

с. Врублівці, пров. Джерельний, 4а, готельно-

туристичний комплекс «Ксенія») 

 

17.00 - 19.00 

Відкриття та пленарне засідання (конференц-зала) 

 

19.00 - 21.00  

Концертно-розважальні заходи та виступи 

популярних українських артистів  

 

30 травня 2018 року 

10.00 - 12.00  

Секційні засідання пройдуть у Чернівецькому 

національному університеті  імені Ю.Федьковича та 

Чернівецькому комерційному училищі КНТЕУ 

 

12.30 - 13.30  

Майстер-класи:  

 Садуллах Онал - Президент Асоціації 

професійних кухарів Йенічага (YEPAD) (м.Болу, 

Туреччина), 

Автентична Оттоманська кухня 

 Пьєр Газань Паронто – Талановитий шеф-кухар 

кращих ресторанів Франції; учень видатного Поля 

Бокюза (м. Париж, Франція), 

Французька національна кухня 



 Стево Карапанджа – Сертифікований суддя 

Всесвітньої Асоціації співтовариств шеф-кухарів 

(WACS), (Хорватія), 

Балканська національна кухня 

 Желко Невен Бремеч – Президент Асоціації 

шеф-кухарів Середземномор’я і європейських 

регіонов (АKMER), (м. Спліт, Хорватія) 

Морепродукти в гастрономії як основа 

здорового харчування 

 Івагло Сергій – засновник і тренер  Ділового 

клубу «Партнер» та ТОВ «Центр зі створення 

сімейного капіталу», підприємець, бізнес-аналітик, 

співавтор гри «Життєвий Капітал» (м. Харків, 

Україна) 

Креативность – это значит позволять себе 

ошибаться;  Дать или не дать… 

Как получить деньги у инвесторов под 

свой проект 

 Совенко Сергій – член асоціації «Західна 

шеф група», засновник та член правління 

Українського  кулінарного союзу, (м. Львів, Україна) 

Совенко Вячеслав – Почесний президент та 

засновник асоціації кулінарів «Західна шеф група» 

засновник та член правління Українського 

кулінарного союзу, почесний член  асоціації кухарів 

Сербії, Чорногорії, Хорватії та Польщі, (м. Львів, 

Україна) 

Українська національна кухня 

 

 

 

 



14.00 - 14.30  

Підсумкове пленарне засідання, вручення 

сертифікатів і закриття конференції у малій залі 

Чернівецького національного університету імені 

Ю.Федьковича 

Радченко Л.О. - директор Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ, кандидат історичних наук, 

професор 

 

Регламент: 

 Для доповідей на пленарному і секційному 

засіданнях – 5 хвилин; 

 Для запитань – до 3 хвилин. 

 

 

 

 



Пленарне засідання 
 

Регламент роботи 

29 травня 2019 року 

Початок роботи о 17.00 

 
Головуючий – д.е.н., професор, академік НАПН України, заслужений 

діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки, ректор Київського національного торговельно-економічного 

університету 

Мазаракі Анатолій Антонович  

 

Заступник головуючого – к.і.н., професор, Відмінник народної освіти 

України,  директор Харківського торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ  

Радченко Людмила Олексіївна 

 

Секретар – к.е.н., доцент, Відмінник народної освіти України, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист кафедри економіки та 

маркетингу  Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

Гузенко Ганна Миколаївна 

 

Вітальне слово ректора 
Київського національного торговельно-економічного університету, д.е.н., 

професора, академіка НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки 

України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки  

Мазаракі Анатолія Антоновича  

 
Вступне слово директора 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, к.і.н., 

професора, Відмінника народної освіти України, спеціаліста вищої категорії, 

викладача-методиста кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Радченко Людмили Олексіївни 
 

Доповіді: 
 

Формування академічної культури як один із стратегічних напрямів 

виховної роботи навчального закладу у сучасних соціокультурних 

контекстах  

Буяк Богдан Богданович – д-р філос. н, професор, ректор, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка 

 

 



Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні 

Олійник Олег Вікторович – д-р ю. н., професор кафедри загальноправових 

дисциплін КНТЕУ, директор, 

Торговельно-економічний коледж КНТЕУ (м. Київ) 

 

Трансформаційні модернізації вітчизняного освітнього простору: 

надбання та втрати 

Култаєва Марія Дмитрівна – д-р. філос. н.,  професор, член-кор. НАПН 

України, завідувач кафедри філософії, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 

 

Вертикалі та горизонталі сучасної моделі інтеркультурної комунікації: 

перетини субкультур  

Триняк Майя Вікторівна – д-р філос. н., професор, професор кафедри 

філософії ХНПУ імені Г.С.Сковороди, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-

гуманітарних дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Управління знаннями як компонент якості професійно орієнтованого 

навчання в системі соціально-економічної безпеки локального середовища 

Руденко Світлана Олександрівна – к. філос. н., Заслужений працівник 

народної освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Моніторинг навчальних досягнень студентів гуманітарних 

спеціальностей вищих закладів освіти як педагогічна проблема 

Щебликіна Таміла Анатоліївна – д-р п. н. доцент, професор кафедри, 

завідувач кафедри англійської мови, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 

Сталий розвиток агропродовольчого сектора 

Лопатинський Юрій Михайлович – д-р е. н., професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства та управління персоналом, 

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича 

 

Оцінка стійкості корпоративного розвитку господарських товариств в 

умовах сталого розвитку економіки 

Сердюков Костянтин Георгійович – к. е. н., доцент, директор, 

Харківський інститут фінансів КНТЕУ 

 

 

 



Нанотехнології білкових добавок із грибів шампіньйонів отриманих з 

використанням неферментативного біокаталізу 

Павлюк Раїса Юріївна – д-р т. н., професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 

професор  кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока,  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Інноваційна технологія наноструктурованих заморожених добавок із 

пряних овочів 

Погарська В.В. – д-р т. н., професор, лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки, член-кор. міжн. академії холоду, завідувач кафедри 

технологій переробки плодів, овочів і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сталий розвиток як основний концепт ХХІ століття 

Крюкова Ольга Миколаївна – к. е. н., доцент, спеціаліст вищої категорії, 

викладач, завідувач кафедри економіки та маркетингу,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Імідж-менеджмент як активний інструмент соціально-економічного  

розвитку регіону (на прикладі розвитку сільського зеленого туризму в 

Харківській області) 

Дармостук Денис Георгійович – спеціаліст вищої категорії, викладач 

кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін ХТЕК КНТЕУ, директор Київського обласного центру зайнятості 

 

Економічні передумови формування освітніх кластерів в Україні 

Заїка Юлія Андріївна – к. е. н., спеціаліст, викладач кафедри економіки та 

маркетингу, завідувач відділення  економіки, управління та адміністрування, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Напрями зростання економічної ефективності діяльності підприємства 

в сучасних умовах 

Гончаров Андрій Борисович – к. е. н., доцент, спеціаліст вищої категорії, 

викладач, завідувач кафедри управління та адміністрування, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Інвестиції в людський капітал як запорука сталого розвитку України 

Біленко Леоніда Мічиславівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-

гуманітарних дисциплін, заступник директора з навчально-методичної 

роботи, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Йододефицит в Украине и способы профилактики 

Бакиров Мюшфик Панах оглы - к.т.н., доцент кафедры товароведения в 

таможенном деле  ХГУПТ, специалист высшей категории, преподаватель 



кафедры пищевых технологий, заместитель директора по учебно-

производственной работе, 

Харковский торгово-экономический колледж КНТЭУ 

 

Сутність і значення навчальної мотивації студентів у закладах вищої 

освіти 

Огурцова Олена Петрівна – спеціаліст ІІ категорії, завідувач кафедри 

туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Персонализованный подход к рациону человека - путь к здоровому 

питанию 

Страшко Ольга Эдуардовна - диетолог-нутрициолог, руководитель 

Харьковской Школы Питания и Коррекции Веса 

 

Роль освітньо-науково-виробничого кластеру в підвищенні якості вищої 

освіти 

Савицька Наталія Леонідівна – д-р е. н.,  професор, завідувач кафедри 

маркетингу і комерційної діяльності, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

 



30 травня 2018 

Початок роботи о 10.00 

 

Секція 1  

Сучасний стан та перспективи інноваційно-

інвестиційної моделі сталого розвитку національної 

економіки  в системі Єврорегіонального співробітництва 
 
 
Головуючий - Крюкова О.М. –  к.е.н., доцент, спеціаліст вищої 

категорії,  викладач, завідувач кафедри економіки та маркетингу, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Секретар – Постольна Н.О. – спеціаліст ІІ категорії, викладач кафедри 

управління та адміністрування,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 
Доповіді: 

 
Сталий розвиток як основний концепт ХХІ століття 

Крюкова О.М. – к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії,  викладач, 

завідувач кафедри економіки та маркетингу, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Лопатинський Ю.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства та управління персоналом, 

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича 
Муха Єва – проректор Академії готельного бізнесу та ресторанного 

господарства, 

м. Познань, Польща 

 

Людський потенціал як головний фактор економічного зростання України 
Клочко В.М. –  к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри 

економіки та маркетингу, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Врублевська А.С. – студентка, гр. ФБ-1-17, спец. «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Василик С.К. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, 

викладач кафедри економіки та маркетингу ХТЕК КНТЕУ,  

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

 



Соціальна відповідальність як інструмент досягнення сталого розвитку 

держави 

Голованова О.М. – спеціаліст ІІ категорії, викладач кафедри управління та 

адміністрування, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 

Левченко В.С. – студент, гр.О-1-17, спец. «Облік і оподаткування», 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Напрями зростання економічної ефективності діяльності підприємства 

в сучасних умовах 

Гончаров А.Б. – к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач, 

завідувач кафедри управління та адміністрування, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Гончарова С. Ю. - к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних 

наук, 

Харківський національний економічний університет імені  С.Кузнеця 

 

Achieving gender equality as one of the goals of sustainable development in 

Ukraine 

Skinder N. – specialist of  II category, lecturer of  the tourism, hotel and restaurant 

business and social-humanitarian disciplines department at the,  

Kharkiv College of Trade  and Economics KNUTE  

Тоrianik I. - specialist of  II category, lecturer of  the tourism, hotel and restaurant 

business and social-humanitarian disciplines department at the, 

Kharkiv College of Trade  and Economics KNUTE  

 

Криптовалюта в Україні та світі: проблеми та перспективи 

Постольна Н.О. – спеціаліст ІІ категорії, викладач  кафедри управління та 

адміністрування, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Основні джерела та методи фінансування закладів вищої освіти І-ІІ 

рівнів акредитації в сучасних умовах 

Близнюк О.В. - головний бухгалтер,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Творческая активность кадрового потенциала предприятия – 

важнейший фактор обеспечения его конкурентоспособности  

Мирошник Н.Е. -  старший инспектор по кадрам, 

Харьковский торгово-экономический колледж КНТЭУ 

 

Economic ethics – is a factor in achieving the strategic goals of sustai8nable 

development 

Krivosheeva N. - specialist of the highest category, is a teacher the cycle 

commission of economy and marketing, 

Kharkiv College of Trade  and Economics KNUTE  



Lapitskaya O. – female student, gr. TO-1-16, specialty “Tourism”, 

Kharkiv College of Trade  and Economics KNUTE 

  

Ефективна організація фінансово-господарської  діяльності – запорука 

стабільної роботи коледжу 

Радченко Л.О. - к.і.н., доцент, професор кафедри,  директор,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ  

Біленко Л.М. - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист кафедри 

туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, 

заступник директора з навчально-методичної роботи, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Погорєлова Г.О., спеціаліст ІІ категорії, викладач кафедри  туризму, 

готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, помічник 

директора з кадрової роботи,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Информационные технологии – фактор устойчивого развития страны 

Заика Ю.А, - к.е.н., специалист, преподаватель кафедры экономики и 

маркетинга, заведующий отделения економики, управления и 

администрирования,  

Харковский торгово-экономический колледж КНТЭУ 

Шуленко Д.Г. - студент, ІІ курс, гр. О-1-16, спец.  «Учет и 

налогообложение»,               

Харковский торгово-экономический колледж КНТЭУ 

Вуко Митрович – президент Ассоциации шеф-поваров Черногории, Член 

Ротари клуба  

Moнтенегро, Черногория 

 

Вплив змін у зовнішньому середовищі на розвиток компанії 

Василик С.К. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, 

ХНЕУ імені С.Кузнеця, викладач кафедри економіки та маркетингу ХТЕК 

КНТЕУ, 

Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеця 

Бріль М.С. – к.е.н., доцент, доцент кафедри політичної економії, 

Харківський національний економічний університет. 

 

Оцінка стійкості корпоративного розвитку господарських товариств в 

умовах сталого розвитку економіки 

Сердюков К.Г. -  к.е.н., доцент, директор, 

Харківський інститут фінансів КНТЕУ 

 

 

 

 

 



Секція 2  

 

Інноваційний підхід як гарант підвищення якості вищої 

освіти у контексті інтеграції України в європейський 

освітній простір  

 

Головуючий -  Триняк М.В. – д.філос.н, професор, професор кафедри 

філософії  ХНПУ імені Г.С. Сковороди, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-

гуманітарних дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ. 

 

Секретар – Торянік І.П. – спеціаліст ІІ категорії, викладач кафедри  

туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Доповіді: 

 
Інноваційна лекція як засіб підвищення якості української вищої освіти 
Гузенко Г.М. –  к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

кафедри економіки та маркетингу,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Радченко Я.Ю. – к.е.н., спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри 

економіки та маркетингу,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Щебликіна Т.А. – д.п.н., доцент, професор кафедри, завідувач кафедри 

англійської мови, 

Харківський національний педагогічний університет тімені Г.С.Сковороди 

 

Веб-квест технології з маркетингу у навчанні студентів коледжу 

Кривошеєва Н.М. – спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри економіки 

та маркетингу, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Гузенко Г.М. –  к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  

кафедри економіки та маркетингу,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Інноваційний підхід в процесі фізичного виховання студентської молоді  

Доценко В.А. – спеціаліст ІІ категорії, викладач кафедри туризму, готельно-

ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

 

 



Економічні передумови формування  освітніх кластерів в Україні 

Заїка Ю.А. – к.е.н., спеціаліст, викладач кафедри економіки та маркетингу, 

завідувач відділення економіки, управління та адміністрування, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Решетняк О.І. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і права, 

Харківський гуманітарний університет «Народна Українська Академія» 

Oléna Mistel – Président de Lucee des métiers de I’h’ôtdlerie Iean Drouant, 

Париж, Франція 

 

Напрями виховання молодим викладачем патріотизму та поваги у 

студентів ВИШів 

Нечволод І.Є. – спеціаліст,  викладач,  завідувач навчальної лабораторії, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Мазурик Т.М. -  майстер виробничого навчання, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Самостійна робота студентів як одна з ключових ланок сучасної 

системи вищої освіти 

Нечепуренко К.Б. -  спеціаліст ІІ категорії , викладач, майстер виробничого 

навчання, завідувач кафедри майстрів виробничого навчання, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Панікарова І.А. - викладач вищої категорії, методист, 

Кам’янський державний енергетичний технікум 

Роман Давід Таубер – д.п.н., ректор Академії готельного бізнесу та 

ресторанного господарства, 

м. Познань, Польща 

 

Иннованионный подход к проведению лекций и практических занятий в 

колледже 

Аштаев А.С. - специалист ІІ категории,  преподаватель, заведующий 

учебной лабораторией,  

Харковский торгово-экономический колледж КНТЭУ,  

Аштаева Н.Л. - специалист ІІ категории,  преподаватель кафедры пищевых  

технологий, 

Харковский торгово-экономический колледж КНТЭУ 

 

Трансформаційні особливості освітніх та виховних практик в умовах 

мультикультуралізму 

Резенкіна Н.О. - спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри туризму, 

готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку в контексті 

динамічних євроінтеграційних процесів 

Царенко Я.В. – викладач кафедри  управління та адміністрування, провідний 

фахівець з працевлаштування, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 



Коваленко Я. І.- студентка, ІІ курс, гр. М-1-16, спец. «Маркетинг», 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Інноваційні методи викладання інформатики і комп’ютерних технологій 

як засіб забезпечення високої якості освіти 

Єршова Л.В. – викладач кафедри  управління та адміністрування, провідний 

інженер-електронік, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ. 

 

Сутність і значення навчальної мотивації студентів у закладах вищої 

освіти 

Огурцова О.П. - спеціаліст ІІ категорії, викладач, завідувач кафедри 

туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Огурцов О.С. – к.м.н., доцент, доцент кафедри стоматології дитячого віку, 

дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології, 

Харківський національний медичний університет 

 

Корректировка учебной деятельности студентов колледжа на основе 

комплексного анализа их успеваемости 

Водолаженко О.В. - к.ф-м.н.,  доцент, доцент кафедры математики ХНПУ 

имени Г.С.Сковороды, специалист висшей категории, преподаватель-

методист кафедры управления и администрирования,   

Харьковский торгово-экономический колледж КНТЭУ 

Куничева Т.П. - специалист висшей категории, преподаватель-методист 

кафедры управления и администрирования, 

Харьковский торгово-экономический колледж КНТЭУ 

 

Актуальні питання розбудови вітчизняного освітнього простору у 

контекстах теоретичних конструктів інформаційного суспільства та 

суспільства знань 

Саркіс Якубян – координатор Арабського сектору ІСС, Президент Асоціації 

«Смак Миру», інструктор шеф-кухарів з кулінарного мистецтва, 

Ізраїль 

Руденко С.О. – к.філос.н.,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

кафедри  туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Балашова О.В. – спеціаліст, викладач кафедри харчових технологій, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ. 

 

Тренінг-гра як засіб формування фінансових компетентностей у 

студентів вищих закладів освіти 

Івагло С. – засновник Ділового клубу «Партнер»  і ТОВ «Центр зі створення 

сімейного капіталу», підприємець, бізнес-аналітик, співавтор гри «Життєвий 

Капітал» 

м. Харків, Україна 



Роль освітньо-науково-виробничого кластеру в підвищенні якості вищої 

освіти 

Савицька Н.Л. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і 

комерційної діяльності, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Євлаш В.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії, мікробіології та 

гігієни харчування 

 

 

Секція 3 

 

Розвиток екологічно-безпечних та корекційних 

технологій у сфері харчових виробництв – запорука 

здоров’я  нації  

 

Головуючий -  Радченко А.Е. – к.т.н., доцент кафедри товарознавства 

та експертизи товарів ХДУХТ, спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри  

харчових технологій, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

  

Секретар -  Золотухіна О.О. – спеціаліст вищої категорії, викладач, 

завідувач кафедри  харчових технологій, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ. 

 
Доповіді: 

 
Екологічно-безпечні технології в екзотичному раціоні харчування 

українців 
Золотухіна О.О. – спеціаліст вищої категорії, викладач, завідувач кафедри  

харчових технологій, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Ніколаєнко-Ломакіна А.М. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

кафедри туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Використання вторинної сировини в період формування якості 

макаронних виробів 

Соколовська О.О. – к.т.н., старший викладач кафедри товарознавства та 

експертизи товарів ХДУХТ спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри  

харчових технологій, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 



Радченко А.Е. –к.т.н., доцент кафедри товарознавства та експертизи товарів 

ХДУХТ, спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри  харчових технологій, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Використання органічних продуктів (біопродуктів) в умовах сталого 

розвитку України  
Зоря Р.Р.  – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист кафедри  

харчових технологій, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Мімоза Балла – Віце-президент і міжнародний координатор асоціації «Taste 

of Peace. Jerusalem» (Смак Світу. Єрусалим). Член клубу шеф-кухарів 

(Албанія). 

 

Збагачення раціону людини хлорофілвмісними  речовинами з метою 

підвищення імунітету 

Афанасьєва Т.В. - спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри харчових 

технологій, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 

Олена Чобану – Генеральний директор SA “Aeroport Catering” і Президент 

Асоціації Кулінарів Кейтеринг Молдови, організатор міжнародних  

кулінарних змагань, 

м. Кишинів, Молдова 

Горбенко Г.О. – завідувач навчальної лабораторії, 

Харківський торговельно-економічний коледжу КНТЕУ 

 

Йододефицит в Украине и способы профилактики 

Бакиров М.П. – к.т.н., доцент кафедры товароведения в таможенном деле 

ХГУПТ, специалист высшей категории, преподаватель кафедри пищевых 

технологий, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

Харьковский торгово-экономический колледж КНТЭУ, 

Королевский Якуб – координатор по международным связям Высшей 

школы здоровья, красоты и образования  

г. Познань, Польша 

Володина Е.П. – студентка, І курс, гр.ТМ-1-17, спец. «Пищевые технологии» 

Харьковский торгово-экономический колледж КНТЭУ 

 

Sultan Sofralari 

Lyudmiyla Radсenko - Felsefe Dоktoru, profesör, КTEK KUTEU Müdürü 

(Kharkiv, Ukrayna) 

Sadullah Önal - Yeniçağa Profesyonel Aşçilar Derneği Başkani  

Bolu, Türkiye 

 

Дослідження показників якості  йодовмісної добавки 

Бакіров М.П. – к.т.н., доцент кафедри товарознавства в митній справі 

ХДУХТ, спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри  харчових технологій, 

заступник директора з навчально-виробничої роботи, 

 Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 



Панайотіс Хаджисему – професор готельного  менеджменту і кулінарного 

мистецтва, Президент Міжнародного бюро Кіпру, голова кулінарного 

інституту Кіпру, 

м. Нікосія,  Кіпр 

Садуллах Онал – президент асоціації професійних кухарів Йенічага 

(YEPAD) 

м. Болу, Туреччина 

 

Osmanli Mutfağinin Yararli  Yemekleri 

Sadullah Önal Yeniçağa Profesyonel Aşçilar Derneği Başkani  

Bolu, Türkiye 

Miushfik Bakirov  Felsefe Dоktoru,  Doçent,  КTER KUTEU Müdür  yardimcisi 

Kharkiv, Ukrayna 

 

Персонализированный подход к рациону человека – путь к здоровому 

питанию 

Страшко О.Э. – диетолог, нутрициолог, руководитель Харьковской школы 

питания и коррекции веса 

Иващенко Н.А. – вельнес-технолог, 

Харьковская школа питания и коррекции веса 

Страшко П.Н. -  вельнес-повар, 

Харьковская школа питания и коррекции веса 

 

Активація трансформації пектинових речовин ягід із в’язаного стану у 

вільний та водорозчинну форму при заморожуванні 

Павлюк Р.Ю. – д.т.н. - професор, професор кафедри технологій переробки 

плодів, овочів і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Максимова Н.П. – доцент, доцент кафедри технологій переробки плодів, 

овочів і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Кучкова А.А. – студентка,  5 курс, гр. ХТ-53 м, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Нанотехнології білкових добавок із грибів шампіньйонів отриманих з 

використанням неферментативного біокаталізу 

Павлюк Р.Ю. – д.т.н., професор, професор кафедри технологій переробки 

плодів, овочів і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Маціпура Т.С. – старший викладач кафедри технологій переробки плодів, 

овочів і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Середенко Д.А. – студентка,  5 курс, гр. ХТ-53 м, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

 



Вивчення якості заморожених дрібнодисперсних добавок із фруктів 

методом спектроскопії 

Погарська В.В. - д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробки 

плодів, овочів і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Стуконоженко Т.А. – аспірант кафедри технологій переробки плодів, овочів 

і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Переяславський В.О. – студент,  5 курс, гр. ХТ-53 м, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розробка інноваційної технології добавок з квасолі у наноструктурованій 

формі для підприємств ресторанного бізнесу 

Павлюк Р.Ю. – д.т.н., професор, професор кафедри технологій переробки 

плодів, овочів і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Дудник К.В. – аспірант кафедри технологій переробки плодів, овочів і 

молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Котюк Т.В. – асистент кафедри технологій переробки плодів, овочів і 

молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Носик А.О. – студентка,  5 курс, гр. ХТ-53 м, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Дослідження впливу низькотемпературного дрібнодисперсного 

подрібнення та кріогенного «шокового» заморожування на активацію 

пектинових речовин при виробництві інуліновмісних добавок 

Павлюк Р.Ю. – д.т.н., професор, професор кафедри технологій переробки 

плодів, овочів і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Балабай К.С. – асистент кафедри технологій переробки плодів, овочів і 

молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Омельченко М.О. – студентка,  гр. ХТ-53 м, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Інноваційна технологія наноструктурованих заморожених добавок із 

пряних овочів 

Погарська В.В. - д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробки 

плодів, овочів і молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Дудник К.В. – асистент кафедри технологій переробки плодів, овочів і 

молока, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

 



Українська національна кухня, її особливості 

Совенко Сергій – член асоціації «Західна шеф група», засновник та член 

правління Українського  кулінарного союзу 

м. Львів, Україна 

Совенко Вячеслав – Почесний президент та засновник асоціації кулінарів 

«Західна шеф група» засновник та член правління Українського кулінарного 

союзу, почесний член  асоціації кухарів Сербії, Чорногорії, Хорватії та 

Польщі 

м. Львів, Україна 

 

Sea food in gastronomy as basic for healthy eating 

Zeljko Neven Bremec – Association of Chefs from Mediterra- nean and Eoropean  

Regions 

Split, Croatia 

 

 

Секція 4 

 

Інтеграція національного інноваційно-інвестиційного 

менеджменту сфер готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу в світовий простір  
 

Головуючий - Огурцова О.П. – спеціаліст ІІ категорії, завідувач 

кафедри  туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних 

дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Секретар – Скіндер Н,В. - спеціаліст ІІ категорії, викладач кафедри  

туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Доповіді: 
 

1. Інноваційні підходи до управління туристичним бізнесом 

Гузенко Г.М. – к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

кафедри економіки та маркетингу, 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 

Бондарь С.О. – студентка, І курс, гр. ТО-1-17 спец. «Туризм»,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

2. Новітні аспекти у виробництві соусної продукції закладів 

ресторанного господарства 

Кублінська І.А. – викладач,            

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 



 

3. Вплив імідж-менеджменту сільського зеленого туризму на 

соціально-економічний розвиток регіону 

Дармостук Д.Г. – спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри туризму, 

готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін ХТЕК 

КНТЕУ, директор Київського обласного центру зайнятості. 

м. Київ, Україна 

Погорєлов М.М. – спеціаліст І категорії, викладач кафедри туризму, 

готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін,, 

заступник директора з навчально-виховної роботи,  

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ. 
 


