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Регламент роботи 

 

Вузівської студентської науково-практичної конференції  

 ХТЕК КНТЕУ «Соціокультурні, психологічні та правові аспекти  

розвитку особистості студента» 

 

21 листопада 2019  року 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Радченко Людмила Олексіївна – директор Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, кандидат історичних наук, 

професор – голова. 

Біленко Леоніда Мічиславівна – заступник директора з навчально-

методичної роботи Харківського торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ – співголова. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

Корницька Анастасія Олександрівна  - завідувач відділення 

економіки та бізнесу; 

Золотухіна Олена Олександрівна -  завідувач відділення харчових 

технологій та ресторанного бізнесу; 

Торянік Ірина Петрівна – завідувач циклової комісії туризму та 

соціально-гуманітарних дисциплін Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ; 

Руденко Світлана Олександрівна – кандидат філософських наук, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ;  

Триняк Майя Вікторівна – доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії ХНПУ імені Г.С.Сковороди;  

Гузенко Ганна Миколаївна – методист вищої категорії Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; 

Левицька Євгенія Григорівна – методист вищої категорії 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; 

Тетеріна Тетяна Анатоліївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ;  

Постольна Наталія Олександрівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; 

Голованова Олена Миколаївна  – спеціаліст ІІ категорії, викладач 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; 
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Скіндер Наталія Вадимівна – спеціаліст І категорії, викладач 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ – секретар;. 

Коваленко Анастасія  – студентка  Харківського торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ; 

Живолуп Каріна – студентка  Харківського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ. 

 
Початок роботи о 10.00 

Місце проведення: Харківський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ: м. Харків, вул. Клочківська, 202, ауд.306 Кабінет 

маркетингових комунікацій та PR-технологій. Наукова платформа 

студентських досліджень 

 

Головуючий – директор Харківського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ, кандидат історичних наук, професор Радченко Л.О. 

 

Відкриття конференції 

 

Вітальне слово директора Харківського торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ, кандидата історичних наук, професора 

Радченко Л. О. 
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Доповіді: 

 

1. Кобильник Юлія, гр.РО-1-18 – Реклама як засіб 

створення іміджу 

2. Косенко Владислава, гр. ФБ-1-19 – Булінг як одна 

із проблем сучасності 

3. Тузко Наталія, гр.ФБ-1-19 – Проблеми 

працевлаштування молоді в Україні 

4. Почепцова Аліна, гр. РО-1-19 – Психологічна 

підготовка майбутнього спеціаліста з готельно-

ресторанної справи 

5. Спічак Аліна, Дворнік Софія, гр.ТО-1-19 – Медіа-

освіта для молоді як інструмент критичного 

сприйняття інформації в системі соціальних 

комунікацій 

6. Мирошниченко Аліна, гр.ТО-1-19 – Вплив 

соціальних мереж на суспільство 

7. Лапіна Діана, гр. РО-1-19 – Віртуальна реальність 

як знаряддя влади 

 

 
 

Підведення підсумків конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


