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Регламент роботи 
 

VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків 
 

«Формування професійної еліти країни: 

нові ідеї, нові можливості 
 

27 травня 2021 року 

11.20 – 11.40 Зустріч гостей і учасників конференції (хол першого поверху 

коледжу) 

11.45 – 12.00 Реєстрація і підключення учасників до Zoom-конференції 
Віртуальна екскурсія коледжем 

12.00 – 14.15 Пленарне засідання (Актова зала, другий поверх коледжу) 

12.05 – 12.09 Відкриття конференції. Вітальне слово Голови оргкомітету, 

директора Харківського торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ канд. іст. наук, професора, Відмінника народної освіти 

України Радченко Людмили Олексіївни 

12.10 – 14.15 

 

12.10 – 12.17 

12.18 – 12.25 

12. 26 – 12.33 

12.34 – 12.41 

12.42 – 12.49 

12.50 – 12.55 

12.56 – 13.03 

13.04 – 13.11 

13.12 – 13.19 

13.29 – 13.27 

13.28 – 13.35 

13.36 – 13.43 

13.44 – 13.51 

13.52 – 13.59 

14.00 – 14.07 

14.08 – 14.15 

Пленарне засідання (Актова зала, другий поверх коледжу) 

Доповіді (до 7 хв.) 

1. Черевко Олександр Іванович (Україна) 

2. Онал Садулла (Республіка Туреччина) 

3. Радченко Анна Едуардівна (Україна), Олена Чобану 

(Молдова) 

4. Тахір Амірасланов (Азербайджан) 

5. Саркіс Якубян (Ізраїль), Равів Шварц (Ізраїль) 

6. Жегус Олена Валентинівна (Україна) 

7. Желко Невен Бремеч (Хорватія) 

8. Гуцан Тетяна Григорівна (Україна) 

9. Нечепуренко Кристина Борисівна (Україна) 

10. Мадху Грувер (Індія) 

11. Ізток Легат (Словенія) 

12. Стево Карапанджа (Хорватія) 

13. Семененко Валерій Іванович (Україна) 

14. Драгіца Лукін (Хорватія) 

15. Золотухіна Олена Олександрівна (Україна) 

16. Рамазан Атоєв (Україна) 

14.15 - 14.55 Робота секцій (до 5 хв.) 

І секція – ауд. 303 

ІІ секція – ауд. 306 

ІІІ секція – ауд. 205 

IV секція – ауд. 207 



15.00 - 15.10 Підсумкове пленарне засідання (оголошення резолюцій), 

вручення сертифікатів учасникам і закриття конференції 

(Актова зала, другий поверх коледжу) 

 

Регламент роботи 

Доповідь на пленарному засіданні – до 7 хвилин 

Доповідь на засіданні секції – до 5 хв.  
 

Zoom-конференція 

Індентифікатор конференції: 895 0318 4162 

Код доступа: 12345 

https://us02web.zoom.us/j/89503184162?pwd=ZDdROVFGRFJ2d0NB

OWF4SkhkMzhnUT09 

 

Організаційний комітет конференції 
 

Радченко Людмила Олексіївна – голова оргкомітету, канд. 

іст. наук, професор, Відмінник народної освіти України, директор 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Черевко Олександр Іванович – співголова оргкомітету, д-р 

техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

ректор 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Біленко Леоніда Мічиславівна – заступник голови 

організаційного комітету, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист, заступник директора з навчально-методичної роботи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Гузенко Ганна Миколаївна – секретар організаційного 

комітету, канд. екон. наук, доцент, Відмінник народної освіти 

України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, методист 

вищої категорії 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

 



Члени оргкомітету 
 

Радченко Анна Едуардівна – канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії, керівник 

центру міжнародної освіти та співробітництва 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Савицька Наталія Леонідівна – д-р екон. наук, професор, 

завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Триняк Майя Вікторівна – д-р філос. наук, професор, 

професор кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ЦК туризму та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Россіхін Василь Васильович – д-р юрид. наук, професор, 

дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, 

Заслужений працівник освіти України, проректор з інноваційно-

корпоративної роботи та адміністрування 
Харківський національний університет радіоелектроніки 
 

Руденко Світлана Олександрівна – канд. філос. наук, 

Заслужений працівник народної освіти України, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист, викладач ЦК туризму та соціально-

гуманітарних дисциплін 
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Золотухіна Олена Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, 

завідувач відділення харчових технологій та ресторанного бізнесу, 

викладач ЦК харчових технологій та готельно-ресторанної справи 
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Корницька Анастасія Олександрівна – спеціаліст I категорії, 

завідувач відділення економіки та бізнесу, викладач ЦК харчових 

технологій та готельно-ресторанної справи 
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Приходько Тетяна Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист, викладач ЦК економіки, управління та 

адміністрування, завідувач навчально-методичного кабінету,  
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Регламент роботи 

27 травня 2021 р. 

Початок роботи о 12.10 – 14.15 

(Актова зала коледжу) 

 

Головуючий – канд. іст. наук, професор, Відмінник народної 

освіти України, директор 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Радченко Людмила Олексіївна 
 

Заступник головуючого – спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист, заступник директора з навчально-методичної 

роботи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Біленко Леоніда Мічиславівна 
 

Секретар організаційного комітету, канд. екон. наук, 

доцент, Відмінник народної освіти України, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист, методист вищої категорії 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Гузенко Ганна Миколаївна 

 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

12.05 – 12.09 

 

Вітальне слово директора 

 

Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, канд. 

іст. наук, професора, Відмінника народної освіти України 

Радченко Людмили Олексіївни 
 

 



ДОПОВІДІ: 

1. Значення елітоорієнтованого світогляду особистості в 

становленні професійної еліти 

Черевко Олександр Іванович – д-р техн. наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, ректор 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

2. Особливості підготовки конкурентоспроможних 

професіоналів з кондитерських виробів в Хорватії 

Драгіца Лукін – професор факультету готельно-ресторанного 

бізнесу у м. Опатія (Хорватія), член міжнародної федерації BPW 

International, суддя міжнародного рівня, дворазова чемпіонка 

Хорватії з кондитерських виробів 

Республіка Хорватія 
 

3. Особливості переформатування професійної еліти вищої 

освіти в сучасних умовах 

Радченко Анна Едуардівна – канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії, керівник 

центру міжнародної освіти та співробітництва 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

4. Значення професійної еліти в підготовці 

конкурентоспроможних фахівців готельно-ресторанного бізнесу 

Ізток Легат – Почесний член WACS, суддя WACS – рівень А, 

член Комітету з культурної спадщини, у минулому Президент 

словенської кулінарної Асоціації. Почесний суддя міжнародних 

кулінарних змагань у: Белграді, Ніцці, Сараєво, Брачі, Умазі, 

Словенії, Європі. Один з найбільш відомих у світі словенських 

експертів у сфері гостинності, досвід роботи 42 роки. Лицар 

кулінарії за 2016 рік 

Словенія 
 

5. Роль професійних стандартів у формуванні 

компетентностей фахівців вищої освіти з маркетингу 

Савицька Наталія Леонідівна – д-р екон. наук, професор, 

завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 



6. Основні складові елітологічної компетентності 

особистості 
Стево Карапанджа – Сертифікований суддя Всесвітньої 

Асоціації спільнот шеф-кухарів WACS від Чорногорії 

Республіка Хорватія 
 

7. Професійна еліта як складова освітнього продукту 

закладів вищої освіти 

Жегус Олена Валентинівна – д-р екон. наук, професор, 

професор кафедри маркетингу і комерційної діяльності 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

8. Кулінарні конкурси та фестивалі як форми підготовки 

професіональної еліти країни 

Онал Садулла – Президент Асоціації шеф-кухарів Йенічага 

(YEPAD). Організатор багатьох конкурсів та фестивалів на 

території Республіки Туреччина і першого в Україні кулінарного 

фестивалю «Оттаманська кухня» 

Болу, Республіка Туреччина 
 

9. Із досвіду освітянської професійної еліти Азербайджану 

в сфері підготовки кулінарів 

Тахір Амірасланов – д-р філософії, професор, член 

міжнародних академій, заслужений працівник культури 

Азербайджану, кавалер ордена «Шохрат» («Слава»), генеральний 

директор Центру Національної Кулінарії Азербайджану 

Баку, Азербайджан 
 

10. Роль сучасних освітньо-виховних практик у формуванні 

професійної еліти в Україні 

Триняк Майя Вікторівна – д-р філос. наук, професор, 

професор кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ЦК туризму та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

11. Підготовка професійної еліти з кулінарного мистецтва 

Саркіс Якубян – Засновник, Президент та член Ради 

директорів Асоціації «Taste of Peace. Jerusalem». Координатор 

арабського сектору ICC. Інструктор шеф-кухарів з кулінарного 



мистецтва, член Асоціації шеф-кухарів Ізраїлю, Кулінарний суддя 

світового рівня, Почесний член Асоціації кулінарів Греції, Румунії, 

Хорватії, Палестини, Саудівської Аравії, Чорногорії, України, 

Слобожанської Гільдії Кулінарів 

Джафа, Ізраїль 
 

12. Використання потенціалу професійної еліти для 

підготовки фахівців з кулінарії 

Мімоза Балла – віце-президент і міжнародний координатор 

Асоціації «Taste of Peace. Jerusalem», член клубу шеф-кухарів 

Албанії 

Республіка Албанія 
 

13. Нові стандарти у вивченні мистецтва кулінарії, 

випічки та кондитерських виробів в Ізраїлі 

Равів Шварц – директор кулінарного Центру Dan Gourmet 

College, який встановлює нові стандарти у вивченні мистецтва 

кулінарії, випічки та кондитерських виробів в Ізраїлі та відповідає 

суворим професійним вимогам провідних світових кулінарних 

шкіл. Престижність закладу та професіоналізм викладачів у галузі 

науки і освіти роблять цей кулінарний Центр флагманом наукових 

досліджень 

Тель-Авів, Ізраїль 
 

14. Моделювання конструкту сучасної професійної еліти 

Руденко Світлана Олександрівна – канд. філос. наук, 

Заслужений працівник народної освіти України, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист, викладач ЦК туризму та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

15. Професійні вимоги провідних світових кулінарних 

шкіл 

Желко Невен Бремеч – Президент Асоціації шеф-кухарів 

Середземноморських країн і Європейських регіонів (SKMER) 

Спліт, Республіка Хорватія 

 

 

 



16. Роль інноваційної освіти у формуванні елітної 

особистості 

Джордж Костич – Почесний Президент та засновник 

Асоціації шефкухарів Сербії, Міжнародний суддя WACS, член 

міжнародних асоціацій кулінарів Німеччини, Росії, Казахстану, 

Азербайджану, Середземноморського регіону (Хорватія) 

Сербія 
 

17. Трансформаційні процеси у створенні нової історичної 

політики України в останнє десятиліття 

Семененко Валерій Іванович – канд. іст. наук, професор, 

професор кафедри українознавства філософського факультету ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач ЦК туризму та соціально-гуманітарних дисциплін 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

18. Значення професійних стандартів у підготовці 

спеціалістів високої кваліфікації 

Мадху Грувер – професор Індійського сільськогосподарського 

науково-дослідного інституту, доцент жіночого коледжу леді Шрі 

Рам Делійського університету 

Нью-Делі, Індія 
 

19. Елітоорієнтований світогляд особистості: сутність, 

функції, особливості формування 

Аніл Грувер – суддя WACS, Індійського 

сільськогосподарського науково-дослідного інституту 

Нью-Делі, Індія 
 

20. Юридична професійна еліта як відкрита складна 

система 

Россіхін Василь Васильович – д-р юрид. наук, професор, 

дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, 

Заслужений працівник освіти України, проректор з інноваційно-

корпоративної роботи та адміністрування 

Харківський національний університет радіоелектроніки 
 

 

 

 



21. Міжнародні кулінарні конкурси та змагання як фактори 

високої якості професійної еліти 

Олена Чобану – Генеральний директор SA «Аеrоpоrt Gatering» 

і Президент Асоціації Кулінарів Кейтеринг Молдови», суддя і 

організатор міжнародних кулінарних конкурсів та змагань 

Кишинів, Молдова 
 

22. До питання щодо переформатування основних освітніх 

принципів професійної еліти незалежної України 

Золотухіна Олена Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, 

завідувач відділення харчових технологій та ресторанного бізнесу, 

викладач ЦК харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

23. Підготовка професійної еліти в сфері готельного 

менеджменту і кулінарного мистецтва 

Панайотіс Хаджисему – професор готельного менеджменту і 

кулінарного мистецтва, Голова кулінарного інституту Кіпру, 

Президент Cater-Plus International Consultants 

Нікосія, Кіпр 
 

24. Тренинг як форма підготовки освітянської професійної 

еліти в Україні 

Гуцан Тетяна Григорівна – канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії, 

відповідальний секретар приймальної комісії 

Харківський національний педагогічний університет імені            

Г.С. Сковороди 
 

25. Підготовка професійної еліти в сфері гостинного 

сектору 

Вуксон Вуко Мітрович – президент Асоціації шеф-кухарів 

Чорногорії, Член Ротарі клубу, автор освітнього проекту «Club 

Vuko Mitrovic» 

Монтенегро, Чорногорія 
 

26. Багатовекторність та збалансованість як фактори 

високої якості підготовки сучасної професійної еліти 

Марченко Ольга Сергіївна – д-р екон. наук, професор, 

професор кафедри економічної теорії 



Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого 

Харків, Україна 
 

27. Професійна еліта як важлива складова підготовки 

фахівців туристичного і гастрономічного бізнесу 

Умаров Акбар Хамдамович – Президент Асоціації кухарів 

Узбекистану, Почесний член міжнародної організації «Trade 

Leaders’Club», член Всесвітньої Асоціації спільнот шеф-кухарів 

(WACS), володар міжнародної нагороди «Global Quality 

Management» за особливий внесок в розвиток туристичного, 

гастрономічного і гостинного секторів 

Ташкент, Узбекистан 
 
 

28. Використання сучасних освітніх технологій в освіті 

України 

Болотова Тетяна Миколаївна – канд. екон. наук, доцент, 

спеціаліст вищої категорії, голова ЦК економіки, управління та 

адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

29. Етапи розвитку соціальних інновацій у сфері 

формування освітянської професійної еліти в Україні 

Нечепуренко Кристина Борисівна – канд. техн. наук, 

спеціаліст вищої категорії, викладач ЦК харчових технологій та 

готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

30. Підготовка професійної еліти для міжнародного 

ділового туризму 

Згурська Юлія Вікторівна – аспірант Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця, заступник директора 

Департаменту міжнародного співробітництва 

Харківська міська рада 
 

31. Розвиток креативних здібностей здобувачів освіти 

коледжу 

Атоєв Рамазан – студент I курсу відділення економіки та 

бізнесу 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 



СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Секція 1. Особливості формування професійної еліти нової 

генерації в період незалежності України 
 

Головуючий – Торянік І.П., спеціаліст I категорії, голова ЦК туризму та 

соціально-гуманітарниї дисциплін 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Секретар – Скіндер Н.В., спеціаліст I категорії, голова ЦК туризму та 

соціально-гуманітарниї дисциплін 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Секція 2. Професійна еліта як соціальне джерело та генератор 

нових ідей 
 

Головуючий – Богоявленський О.В., канд. екон. наук, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Секретар – Голованова О.М., спеціаліст I категорії, викладач ЦК економіки, 

управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Секція 3. Зарубіжний досвід освітянської професійної еліти та 

тенденції її переформатування в умовах неперервної освіти 

українського суспільства 
 

Головуючий – Клочко В.М., канд. екон. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Секретар – Кобзєва І.О., канд. екон. наук, спеціаліст вищої категорії, 

викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Секція 4. Модернізаційний потенціал професійної еліти вищої 

освіти та нові можливості його реформування та позиціонування в 

Україні 
 

Головуючий – Руденко І.В., канд. екон. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Секретар – Постольна Н.О., спеціаліст I категорії, викладач ЦК економіки, 

управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 



27 травня 2021 р. 

Початок роботи о 14.15 

 

Секція 1. Особливості формування професійної еліти 

нової генерації в період незалежності України 
 

Головуючий – Торянік І.П., спеціаліст I категорії, голова ЦК туризму та 

соціально-гуманітарниї дисциплін 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Секретар – Скіндер Н.В., спеціаліст I категорії, голова ЦК туризму та 

соціально-гуманітарниї дисциплін 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Доповіді: 
 

1. Особливості формування професійної еліти: 

конкурентоспроможних фахівців готельно-ресторанного бізнесу 

Анна Радченко – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри харчових 

технологій в ресторанній індустрії, керівник центру міжнародної освіти та 

співробітництва 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Тахір Амірасланов – доктор філософії, професор, член міжнародних 

академій, заслужений працівник культури Азербайджану, кавалер ордена 

«Шохрат» («Слава»), генеральний директор Центру Національної Кулінарії 

Азербайджану 

Баку, Азербайджан 
 

Галина Дюкарєва – – канд. техн. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

2. Формування української освітньої еліти в нових 

економічних умовах 

Надія Кривошеєва – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

ЦК економіки, управління та адміністрування 
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Леоніда Біленко – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

заступник директора з навчально-методичної роботи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 



3. Современные проблемы формирования 

профессиональной элиты 

Николай Цуркан – канд. техн. наук, доцент, специалист высшей 

категории, преподаватель ЦК пищевых технологий и готельно-ресторанного 

дела 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Ізток Легат – Почесний член WACS, суддя WACS – рівень А, член 

Комітету з культурної спадщини, у минулому Президент словенської 

кулінарної Асоціації. Почесний суддя міжнародних кулінарних змагань у: 

Белграді, Ніцці, Сараєво, Брачі, Умазі, Словенії, Європі. Один з найбільш 

відомих у світі словенських експертів у сфері гостинності, досвід роботи 42 

роки. Лицар кулінарії за 2016 рік 

Словенія 
 

Онал Садулла – Президент Асоціації шеф-кухарів Йенічага 

(YEPAD). Організатор багатьох конкурсів та фестивалів на території 

Республіки Туреччина і першого в Україні кулінарного фестивалю 

«Оттаманська кухня» 

Болу, Республіка Туреччина 
 

4. До питання щодо формування освітніх принципів 

професійної еліти для незалежної України 

Олена Золотухіна – спеціаліст вищої категорії, завідувач відділення 

харчових технологій та ресторанного бізнесу, викладач ЦК харчових 

технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Алла Ніколаєнко-Ломакіна – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист, викладач ЦК харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

5. Цифрова грамотність: виклик часу чи необхідність 

Ірина Сєрова – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри статистики 

і економічного прогнозування 

Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця 

 

 

 

 

 

 



Секція 2. Професійна еліта як соціальне джерело та 

генератор нових ідей 
 

Головуючий – Богоявленський О.В., канд. екон. наук, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Секретар – Голованова О.М., спеціаліст I категорії, викладач ЦК 

економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Доповіді: 
 

1. Development of professional growth and creativity midsets 

Nataliia Skinder – lecturers 
Kharkiv College of Trade and Economics Kyiv National University of Trade 

and Economics 
 

Iryna Toryanik – lecturers 
Kharkiv College of Trade and Economics Kyiv National University of Trade 

and Economics 

 

2. Роль професійних стандартів у формуванні 

компетентностей фахівців вищої освіти з маркетингу 

Наталія Савицька – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу і комерційної діяльності 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Юрій Радченко – канд. екон. наук, професор, Заслужений 

машинобудівник України, Радник секретаря апарату РНБО України 

Київ, Україна 
 

3. Розвиток творчих здібностей студентів спеціальності 

«Харчові технології» 

Тетяна Афанасьєва – спеціаліст вищої категорії, викладач ЦК 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

4. Специфіка функціонування професійної еліти України 

Сергій Редька – юрисконсульт 
Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

 

 



5. До питання щодо формування елітної особистості 

Вікторія Маренич – канд. юрид. наук, доцент, викладач циклової 

комісії туризму та соціально-гуманітарних дисциплін, Заслужений журналіст 

України 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Денис Дармостук – директор Київського обласного центру 

зайнятості 

Київ, Україна 

 

6. Розвиток креативних здібностей здобувачів освіти 

коледжу 

Атоєв Рамазан – студент відділення економіки та бізнесу 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Науковий керівник: Гузенко Г.М. – канд. екон. наук, доцент, 

Відмінник народної освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист, методист вищої категорії 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 3. Зарубіжний досвід освітянської 

професійної еліти та тенденції її переформатування в 

умовах неперервної освіти українського суспільства 
 

Головуючий – Клочко В.М., канд. екон. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Секретар – Кобзєва І.О., канд. пед. наук, спеціаліст вищої категорії, 

викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Доповіді: 
 

1. Трансформація історичної політики в Україні протягом 

2004-2021 рр. 

Людмила Радченко – канд. іст. наук, професор, Відмінник народної 

освіти України, директор 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Валерій Семененко – канд. іст. наук, професор, професор кафедри 

українознавства філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач ЦК туризму та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

2. Професійна еліта як складова освітнього продукту 

закладів вищої освіти 

Олена Жегус – д-р екон. наук, професор, професор кафедри 

маркетингу і комерційної діяльності 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Оксана Афанасьєва – канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу і 

комерційної діяльності 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

3. Духовний розвиток особистості як суттєве ядро 

професійної еліти 

Ірина Кобзєва – канд. пед. наук, спеціаліст вищої категорії, викладач 

ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Саркіс Якубян – Засновник, Президент та член Ради директорів 

Асоціації «Taste of Peace. Jerusalem». Координатор арабського сектору ICC. 



Інструктор шеф-кухарів з кулінарного мистецтва, член Асоціації шеф-кухарів 

Ізраїлю, Кулінарний суддя світового рівня, Почесний член Асоціації 

кулінарів Греції, Румунії, Хорватії, Палестини, Саудівської Аравії, 

Чорногорії, України, Слобожанської Гільдії Кулінарів 

Джафа, Ізраїль 
 

Панайотіс Хаджисему – професор готельного менеджменту і 

кулінарного мистецтва, Голова кулінарного інституту Кіпру, Президент 

Cater-Plus International Consultants 

Нікосія, Кіпр 
 

4. Дистанційна освіта: сучасний стан та перспективи 

Віталій Клочко – канд. екон. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Тетяна Кулинич – канд. екон. наук, спеціаліст вищої категорії, 

викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

5. Тенденції формування компетентностей учасників груп 

НАССР харчоблоків закладів дошкільної освіти 

Євген Жуков – канд. техн. наук, спеціаліст вищої категорії, викладач 

ЦК харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Роза Зоря – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова ЦК 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

6. Етапи розвитку соціальних інновацій у сфері 

формування освітянської професійної еліти в Україні 

Кристина Нечепуренко – канд. техн. наук, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Галина Горбенко – спеціаліст II категорії, викладач циклової комісії 

харчових технологій та готельно-ресторанної справи, завідувач навчальної 

лабораторії 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Тетяна Карпова – ст. викладач кафедри термічної обробки металів 

Національна металургійна академія України 

м. Дніпро, Україна 

 



7. Роль SMART-освіти у формуванні професійної еліти 

Наталія Аштаєва – спеціаліст I категорії, викладач кафедри 

харчових технологій, майстер виробничого навчання 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Олександр Аштаєв – спеціаліст II категорії, викладач кафедри 

харчових технологій, завідувач навчальної лабораторії 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 4. Модернізаційний потенціал професійної 

еліти вищої освіти та нові можливості його 

реформування та позиціонування в Україні 
 

Головуючий – Руденко І.В., канд. екон. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Секретар – Постольна Н.О., спеціаліст I категорії, викладач ЦК 

економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Доповіді: 
 

1. Основні фактори підготовки сучасної професійної еліти 

високої якості 

Людмила Радченко – канд. іст. наук, професор, Відмінник народної 

освіти України, директор 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Ганна Гузенко – канд. екон. наук, доцент, Відмінник народної освіти 

України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, методист вищої 

категорії 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

2. Формирование профессиональной элиты высшего 

образовапния как фактор технологического развития 

экономики Украины 

Андрій Непран – канд. екон. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Олена Голованова – спеціаліст I категорії, викладач ЦК економіки, 

управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

3. Проблеми мотивації студентів до навчання у вищих 

навчальних закладах 

Олег Богоявленський – канд. екон. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 
 

 



Інна Руденко – канд. екон. наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, 

викладач ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

4. Інноваційна технологія у виробництві вафельних 

виробів 

Оксана Гапонцева – канд. техн. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, викладач ЦК харчових технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Оксана Балашова – спеціаліст II категорії, викладач ЦК харчових 

технологій та готельно-ресторанної справи 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

5. Інформаційні технології в освіті 

Євген Морковін – провідний інженер-електронік, викладач циклової 

комісії економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Олександр Морковін – провідний інженер-електронік, викладач 

циклової комісії економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

6. Інформаційна компетентність як складова якості елітної 

особистості 

Таміла Щебликіна – д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри 

англійської мови 

Харківський національний педагогічний університет імені                           

Г.С. Сковороди 
 

Олена Чобану – Генеральний директор SA «Аеrоpоrt Gatering» і 

Президент Асоціації Кулінарів Кейтеринг Молдови», суддя і організатор 

міжнародних кулінарних конкурсів та змагань 

Кишинів, Молдова 

 

7. Формування професійної еліти в сучасних умовах 

дистанційної освіти 

Тетяна Іващенко – спеціаліст II категорії, викладач ЦК туризму, 

готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Мімоза Балла – віце-президент і міжнародний координатор 

Асоціації «Taste of Peace. Jerusalem», член клубу шеф-кухарів Албанії 

Республіка Албанія 
 



Желко Невен Бремеч – Президент Асоціації шеф-кухарів 

Середземноморських країн і Європейських регіонів (SKMER) 

Спліт, Республіка Хорватія 

 

8. Використання сучасних освітніх технологій в освіті 

України 

Тетяна Болотова – канд. екон. наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, голова ЦК економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
 

Наталія Постольна – спеціаліст I категорії, викладач ЦК 

економіки, управління та адміністрування 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

9. Інтернет-технології в освітньому процесі 

Cохатюк П. – студент I курсу факультету менеджменту та 

маркетингу 

Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця 
 

Науковий керівник: Железнякова Е.Ю. – канд. фіз.-мат. наук, 

доцент кафедри вищої математики та економіко-математичних методів 

Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця 

 

10. Використання сучасних освітніх платформ у навчанні 

іноземних мов під час дистанційного навчання 

Вікторія Байдала – канд. пед. наук, доцент кафедри англійської 

мови 

Харківський національний педагогічний університет імені                      

Г.С. Сковороди 
 

Равів Шварц – директор кулінарного Центру Dan Gourmet College, 

який встановлює нові стандарти у вивченні мистецтва кулінарії, випічки та 

кондитерських виробів в Ізраїлі та відповідає суворим професійним вимогам 

провідних світових кулінарних шкіл. Престижність закладу та 

професіоналізм викладачів у галузі науки і освіти роблять цей кулінарний 

Центр флагманом наукових досліджень 

Тель-Авів, Ізраїль 

 

 

 

 



11. Тренинг як форма підготовки освітянської професійної 

еліти в Україні 

Тетяна Гуцан – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри суспільно-

економічних дисциплін і географії, відповідальний секретар приймальної 

комісії 

Харківський національний педагогічний університет імені                      

Г.С. Сковороди 
 

Леся Борзило – провідний бібліотекар 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

12. Прийоми тайм-менеджменту для вивчення англійської 

мови 

Анна Мартинюк – канд. пед. наук, доцент кафедри англійської 

мови 

Харківський національний педагогічний університет імені                      

Г.С. Сковороди 
 

Драгіца Лукін – професор факультету готельно-ресторанного бізнесу 

у м. Опатія (Хорватія), член міжнародної федерації BPW International, суддя 

міжнародного рівня, дворазова чемпіонка Хорватії з кондитерських виробів 

Республіка Хорватія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма 
 

VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків 
 

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕЛІТИ 

КРАЇНИ: НОВІ ІДЕЇ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
 

(27 травня 2021 р., м. Харків) 

 

 

 

 

 

 

Долучайтесь до наукових пошуків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за випуск:           Л.М. Біленко 

                                                         Г.М. Гузенко 

                                                         Є.О. Морковін 

                                                         Н.М. Кривошеєва 
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