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Я сам — випускник Київського торгово�економічного інституту, який в світі нині
знають як Київський національний торговельно�економічний університет. Саме
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ні обіймаю посаду його ректора, і з упевненістю можу сказати: наш університет
є за що любити і шанувати.
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Україна — єдина країна! Украина — единая страна!

Закінчення на стор. 2

То який він, наш Київський наці�
ональний торговельно�економіч�
ний університет, на тлі сьогодення?
Це один з найавторитетніших ви�
щих навчальних закладів України,
атестований за найвищим � IV � рів�
нем акредитації, який було підтвер�
джено в грудні минулого року на
найближче десятиліття. За результа�
тами вступної кампанії 2014 року за
кількістю поданих заяв КНТЕУ по�
силив свої позиції серед найкращих
вишів країни. Для вступу до універ�
ситету торік було подано 33 629 за�

яв. Конкурс на одне бюджетне місце
становив 29,5 особи. 

Такі високі показники були за�
безпечені, в першу чергу, якістю
навчання та 100�відсотковим праце�
влаштуванням випускників. Адже
університет тісно співпрацює з Мі�
ністерством економічного розвитку
і торгівлі, Міністерством фінансів,
Міністерством закордонних справ,
Українською торговельною асоціа�
цією (це союз найбільших торго�
вельних мереж країни � "Фуршет",
"Метро", "Новус", "Фоззі�груп" та ін.),

Рахунковою палатою, Національ�
ним банком, Державною податко�
вою адміністрацією, Державною
митною службою, Державним каз�
начейством, Антимонопольним ко�
мітетом, Головним контрольно�ре�
візійним управлінням, Пенсійним
фондом, акціонерними банками
"Надра", "Аваль", торгово�промисло�
вими палатами, Українською асоціа�
цією якості, туристичними агент�
ствами, закладами готельно�ресто�
ранного господарства та іншими
організаціями.

Наш базовий заклад, що знахо�
диться в Києві на вулиці Кіото, нарахо�
вує 5 факультетів � обліку, аудиту та еко�
номічної кібернетики, товарознавства і
торговельного підприємництва, еко�
номіки, менеджменту і права, ресто�
ранно�готельного та туристичного біз�
несу, фінансів та банківської справи.
Крім того, до складу університету вхо�
дять 4 інститути, 9 коледжів і 3 вищих
комерційних училища, розташованих
у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях,
Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї,
Бурштині, Житомирі, Ялті.

Тут навчаються майже 40 тисяч
студентів, у т.ч. 18 тисяч на денній
формі. Підготовка фахівців здій�
снюється за 17 напрямами, 26 спе�
ціальностями, 37 магістерськими
програмами. Науковий розвиток
можна продовжити в аспірантурі
та докторантурі. Знання, набуті в
КНТЕУ, дають змогу системно мис�
лити, бачити перспективу, прогно�
зувати зміни, вирішувати пробле�
ми, кар'єрно і професійно зроста�
ти та бути успішною людиною.
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Високий рівень підготовки забез�
печують висококваліфіковані науко�
во�педагогічні кадри. Питома вага
викладачів з науковими ступенями
доктора та кандидата наук перевищує
70 відсотків. В університеті працюють
4 академіки та 4 члени�кореспонден�
ти академій наук, 13 заслужених діячів
науки і техніки, заслужених працівни�
ків вищої школи, народної освіти.
Створено систему підвищення рівня
педагогічної майстерності, опануван�
ня викладачами сучасних форм і ме�
тодів навчання, працює Вища школа
педагогічної майстерності.

КНТЕУ входить до Великої хартії
університетів і визнаний науковою,
освітянською та політичною елітою
Європи. Недаремно ж підтримуємо
тісні міжнародні зв'язки, завдяки чо�
му студенти мають можливість
пройти стажування та практику в
університетах і на профільних під�
приємствах Польщі, Франції, Греції,
Італії, Німеччини, Японії та інших
країн. Універстет підтримує програ�
му Ерасмус Мундус � міжнародну
програму співпраці і мобільності у
сфері вищої освіти, яку ініціювала та
фінансує Європейська комісія.

У нас діє Центр європейської ос�
віти, націлений на реалізацію прин�
ципу академічної мобільності та
створення для студентів можливості
подвійного дипломування. Центр
європейської освіти � це підготовка
українських студентів з англійської
та французької мов для отримання
сертифікатів рівня В1 та В2 за стан�
дартами ЄС, можливість навчання у
європейських вишах � партнерах
КНТЕУ (як французькою, так і анг�
лійською мовами) на освітньо�квалі�
фікаційних рівнях "бакалавр" та "ма�
гістр" за широким спектром напря�
мів підготовки та спеціальностей,
отримати європейський диплом ба�
калавра лише за рік, а диплом магіс�
тра � за два роки. Наша молодь зав�
дяки цьому центру може навчатися
за кордоном на рівних правах з гро�
мадянами країн�членів ЄС. (За до�
датковою інформацією звертай�
теся в ауд. Г�104 вул. Мілютенка, 8
або за тел.: (044) 531�48�36. � Ред.)

У КНТЕУ вперше в Україні зап�
роваджена та діє система управлін�
ня якістю. Це постійно діюча систе�
ма, створена як інструмент удоско�
налення, надання, виявлення пот�
реб та нових можливостей у підго�
товці фахівців.

Важливим питанням серед моло�
ді є вибір відповідного напряму під�
готовки та фахового спрямування.
Допомогу в цьому питанні абітурієн�
там надає Центр психологічного за�
безпечення професійної діяльності
кафедри психології КНТЕУ. Викорис�
товуючи сучасні методики, тут мож�
на виявити домінантні компетен�
тності  особистості, діагностувати ін�
телектуально�творчі здібності та вия�
вити професійну спрямованість.

З метою поглиблення знань ви�
пускників загальноосвітніх навчаль�
них закладів з дисциплін, що зазна�
чені в переліку вступних предметів
до КНТЕУ, в університеті створено
центр довузівської підготовки. Його
слухачам, які вступатимуть на нав�
чання в КНТЕУ на інженерно�тех�
нічні напрями ("Програмна інжене�
рія", "Харчові технології та інжене�

рія") і пройдуть підготовку з трьох
конкурсних предметів, надаються
додаткові бали за результатами під�
сумкової атестації. 

А ще університет здійснює під�
готовку бакалаврів напряму "Філо�
логія" професійного спрямування
"Переклад". За цим напрямом можна
навчатися як на стаціонарі, так і па�
ралельно здобувати освіту на вечір�
ній та заочній формі за зменшени�
ми на 30% цінами на контракт. 

Студенти, які вже здобули диплом
бакалавра, мають можливість продов�
жити навчання за освітньо�кваліфіка�
ційним рівнем "спеціаліст" та "ма�
гістр". Проводиться навчання за шіс�
тьма англомовними магістерськими
програмами � "Менеджмент ЗЕД", "Ме�
неджмент туристичного бізнесу", "Фі�
нанси підприємства", "Міжнародна
економіка", "Туризмознавство" та "Ме�
неджмент організацій торгівлі".

Якщо ж Ви вже маєте диплом
про вищу освіту, є можливість отри�
мати другу вищу освіту через заочну
та вечірньо�заочну форми навчання
в Інституті вищої кваліфікації.

Можна набути і військової спе�
ціальності та відповідного вишколу,
що зараз, на тлі бойових дій на схо�
ді України, дуже актуально. Військо�
ва підготовка студентів в КНТЕУ
здійснюється на базі Національно�
го університету оборони України.
Вона проводиться за окремим пла�
ном, інтегрованим з планом спеці�
альності, яку здобуває студент. У
розкладі занять для військової під�
готовки передбачається один день
на тиждень. 

Матеріально�технічна база уні�
верситету відповідає міжнародним
стандартам. До послуг викладачів і
студентів � сучасні аудиторії та ла�
бораторії з новітнім обладнанням,
найсучасніша бібліотека (оснащена
комп'ютеризованою системою по�
шуку та багатьма читальними зала�
ми, мультимедійною бібліотекою та
безкоштовним інтернетом через
систему Wi�Fi), прекрасна спортив�
на база � з футбольним полем із
штучним покриттям, спортивні та
тренажерні зали, магазин, широка
мережа їдалень та буфетів, мед�
пункт, пральня та інші побутові пун�
кти. 3 студентські гуртожитки виз�
нані одними з найкращих у Києві.
Всі вони капітально відремонтовані
до Євро�2012 та обладнані новими
меблями. Завершується безпреце�
дентний для сучасної України про�
ект � зводиться новий 9�поверховий
гуртожиток. Все це об'єднано в сту�
дентське містечко поряд зі станцією
метро "Лісова".

Розвинута система самоуправ�
ління студентів. Всі рішення ректо�
рат приймає та погоджує з радою
студентського самоврядування. При
цьому охоплюються практично всі
сторони життя молоді, зокрема доз�
вілля. Наші таланти мають змогу
виступати на різноманітних кон�
курсах, фестивалях та святах. Аби їм
було де готуватися до них, в універ�
ситеті є дві актові та спеціально об�
ладнані репетиційні зали.

А минулої осені ми разом із сту�
дентством висадили на території
університету молодий фруктовий
сад. Хай квітує і плодоносить під
мирним небом України.

Закінчення. Поч. на стор. 1

Чим Ви керувалися, оби�
раючи для навчання в КНТЕУ
той чи інший фах? З таким
запитанням редакція газе�
ти “Університет і час” звер�
нулася до студентів.

Якими родзинками май�
бутньої спеціальності ви
спокушаєте абітурієнтів?
Це вже запитання до викла�
дачів, більшість яких � вихо�
ванці нашої alma mater.

Щоправда, про всі спеці�
альності і спеціалізації,
яких набувають в КНТЕУ,
ми розповісти не зможемо
за браком газетної площі.
Але і викладеного виста�
чить, щоб зробити вибір на
користь нашого універси�
тету. 

Як стати студентом
КНТЕУ � читайте на розво�
роті газети.

Серед багатьох можливих шля�
хів професійної кар'єри у фінансо�
вому секторі економіки доволі пер�
спективною є спеціальність "стра�
ховий менеджмент".

Страхова діяльність має низку
незаперечних переваг (загинайте
пальці!). По�перше, різноманітна і
цікава за змістом, вона поєднує за�
хоплюючу інтелектуальну працю,
постійний пошук, спілкування з
цікавими людьми. У страхових
компаніях працюють не тільки фа�
хівці, зайняті безпосередньо стра�
хуванням, а й економісти, бухгал�
тери, юристи, фінансові менедже�
ри, маркетологи. Сама страхова ді�
яльність має безліч галузей і нап�
рямків на будь�який смак. Людина,
яка бажає працювати в страхуван�
ні, має багатий вибір: медичне
страхування і страхування життя,
страхування морських суден та
вантажних перевезень, страхуван�
ня технічних ризиків у промисло�
вості і автомобільне страхування,
страхування тварин та шедеврів
живопису, перестрахування і бага�
то чого іншого.

По�друге, суспільна потреба у
кваліфікованих фахівцях у галузі

страхування та захисту від ризиків
буде зростати. І ті, хто займається
страхуванням, актуарними розра�
хунками і управлінням ризиками, бу�
дуть затребувані на ринку праці. Це
пов'язано з тим, що люди все більше
і більше замислюються про свою
безпеку та безпеку своїх близьких.

По�третє, ця робота дає мож�
ливість хорошого заробітку, особ�
ливо тим, хто молодий та ініціа�
тивний. По�четверте, страхова
справа має високе соціальне приз�
начення. Адже в суспільстві, де
більшість життєвих проблем не�
можливо вирішити без грошей, са�
ме договір страхування є часом
єдиною гарантією їх успішного
розв'язання.

По�п'яте, це відмінний вибір
для активних, допитливих і різно�
бічно розвинених особистостей,
оскільки страхова освіта сьогодні
надає прекрасні можливості для
фінансового та кар'єрного зрос�
тання в українських і міжнародних
страхових, перестрахувальних і
брокерських компаніях, підрозді�
лах з управління ризиками банків,
промислових підприємств і різних
державних службах. 

Сьогодні в Україні цілком
можливо "протоптати стежку" від
страхового агента до президента
страхової компанії. Приклад цьо�
го � наш випускник Павло Литвин,
який очолював компанію "НАСТА".
Випускники кафедри фінансів уже
працюють на провідних позиціях
� керівниками дирекцій, департа�
ментів, провідними фахівцями та
менеджерами найбільших страхо�
вих компаній, фінансових уста�
нов. "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ", "АС�
КА", "АХА СТРАХУВАННЯ", "ІНГО
УКРАЇНА", "КНЯЖА", "СГ ТАС", "Alli�
anz Україна", "PZU УКРАЇНА",
"СКАЙД", "QBE Україна", "ОРАНТА",
"Країна", "Proksima", "ПРОВІДНА",
"Київський страховий дім", "Укра�
їнська охоронно�страхова компа�
нія", "УНІКА", "Іллічівське", "АСКО�
Медсервіс", Aerospace insurance
broker, Страховий брокер "Дедал",
Ліга страхових організацій Украї�
ни, Пенсійний фонд України � тут
вас скрізь зустрінуть наші випус�
кники.

Україна знаходиться на почат�
ковому етапі розвитку своєї стра�
хової галузі, яка їй вкрай необхід�
на. Темпи зростання страхового
ринку найвищі порівняно з інши�
ми галузями фінансового сектору.
Це означає, що знайти хорошу ро�
боту може кожен, хто хоче і може
стати страховиком, ще будучи сту�
дентом 2�го � 3�го курсів КНТЕУ.

Окрім ґрунтовних знань за спе�
ціальністю, які  Ви отримаєте в уні�
верситеті, матимете можливість за
програмою обміну навчатись у
Краківському або Познанському
економічних університетах (Поль�
ща) та ознайомитися з європей�
ською системою освіти, багато діз�
натись про культуру і звичаї поль�
ського народу, знайти нових друзів
у багатьох країнах Європи.

І якщо ви хочете бути успішни�
ми � приходьте до нашого універ�
ситету.

В. Тринчук, доцент 

Коли страхування � покликання

У ПОШУКАХ ПРОФЕСІЇ
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Сучасні банки � це цілий світ зі
своїми правилами та законами. Сьо�
годні вони вже не ті, якими були ще
років10�15 тому. Багатоканальні ко�
мунікації, комфортне обслуговуван�
ня, швидке прийняття рішень, інди�
відуалізація надаваних послуг, на�
дійність і безперебійність роботи �
такі основні вимоги клієнтів до
будь�якого банку, а отже і до його
співробітників та керівництва.

Професія банкіра є сьогодні од�
нією з найсучасніших в світі, незва�
жаючи на кризові явища в банків�
ській системі. Чому вона нині як ні�
коли актуальна і які переваги дає су�
часній молодій людині?

Банкір � це не тільки цікава про�
фесія. Це можливість отримати ве�
личезну кількість навичок і стати
"універсальним солдатом", який без�
перебійно працює в умовах стабіль�
ності та набути захисний "імунітет"
при нестабільній економічній ситу�

ації. Банкір � людина з великим діа�
пазоном знань, схильний до аналі�
тичної діяльності та прогнозування.

Успішний банкір повинен воло�
діти такими особистими якостями
як уважність, відповідальність, цілес�
прямованість, ініціативність, готов�
ність до самоосвіти, оперативність,
здатність швидко знаходити пра�
вильні рішення, дисциплінованість,
ощадливість, прагнення заробляти
гроші, вміння проводити зважену
політику. До того ж він � психолог,
який намагається знайти найбільш
повний контакт з клієнтом, запро�
понувати йому саме той банківський
продукт, який виправдає всі його
очікування. З іншого боку, як пред�
ставник банківської установи, пра�
цівник повинен дбати про прибуток
для своєї компанії.

Перевагою роботи в банку є і те,
що ця професія � універсальна як для
жінок, так і чоловіків. Для амбітних,

грамотних співробітників можливе
швидке кар'єрне зростання. У порів�
нянні з іншими сферами, в банку ко�
жен працівник, у рівній мірі, може
досить швидко (за якихось 5�7 років)
"пройти" шлях від операціоніста, фі�
нансового аналітика, експерта до ке�
руючого філією, керівника бізнес�
напряму, фінансового директора.

Значною перевагою є те, що
фахівець з банківської справи може
працювати не тільки в банках, але
й інших фінансово�кредитних ус�
тановах � кредитних спілках, стра�
хових компаніях, лізингових та
факторингових компаніях, біржах,
інвестиційних та пенсійних фон�
дах, а також на промислових під�
приємствах, у податково�бюджет�
них та державних органах, торго�
вих компаніях і т.д.

Важливим аргументом на ко�
ристь вибору професії банківського
працівника, крім можливого стрім�
кого кар'єрного зростання, є висока
оплата. Фінансова�банківська сфера
� друга після авіаційної, яка лідирує
в Україні за рівнем середньої зар�
плати. Так, минулого року середній
дохід фінансистів, економістів і
банкірів становив 6,4 тис. гривень
на місяць, а тенденція зростання
окладу досягала 500 грн. за три мі�
сяці (у керівництва офіційні зар�
плати визначались на рівні 20�180
тис. грн. в місяць).

Якраз зараз банкам необхідні
креативні співробітники, що пропо�
нують нетрадиційні інноваційні ідеї
та здатні їх реалізувати на практиці.
Спробуйте!..

Владислав Чеховський, 
першокурсник:
� Впевнено можу сказати: обираючи
спеціальність “менеджмент готель�
но�ресторанного бізнесу”, зробив
правильний вибір. А ще рік тому ва�
гався: що саме зможе принести мені
ця робота в майбутньому. Всі ми ро�
зуміємо, що спеціальність обираєть�
ся за декількома критеріями: чи
прибуткова вона, чи до душі, чи дос�
татньо в нас навичок і чи бачимо се�
бе в майбутньому саме таким про�
фесіоналом.

Отже, порівнявши багато спеці�
альностей, їх недоліки та переваги, я
усвідомив: менеджмент готельно�
ресторанного бізнесу мене приваб�
лює, до того ж, пізніше я дізнався,
що він популярний і користується
попитом в Україні.

Юлія Мозгова, 
третьокурсниця:
— Я навчаюся в першу чергу для
власного майбутнього. Туризм був, є
і буде невід`ємною сферою економі�
ки, туристична галузь � одна з най�

вигідніших та таких, що розвива�
ються швидкими темпами. Праця в
ній � досить високо оплачувана і дає
можливість відвідати величезну
кількість країн. Вона не рутинна чи
одноманітна, а цікава та різнобічна. 

Перше враження від університе�
ту? Словами передати неможливо:
вибух емоцій і купа вражень!

Юліанна Троїцька, 
третьокурсниця:
— По�перше, наш університет надає
можливість практики � як закордон�
ної, так і виробничої в Україні, під
час яких можна побачити принади
як власної землі, так і всього світу.
По�друге, це реальне набуття креа�
тивних комунікаційних навичок,
европейського підходу до справи.
По�третє, університет � це наше
життя, адже він займає переважну
частину робочого тижня, а коли на
такій "роботі" добре, то хочеться
йти туди, як на свято. Словом,
КНТЕУ � це виш, який надасть дип�
лом європейського зразка, і це ще
один стимул до навчання саме тут.

� Як сталося, що стали учнем саме
нашої школи? І чи запам'ятали
перший день навчання?
� Дуже просто. Наша сім'я жила по�
руч, до речі, у комунальній квартирі,
і це був найближчий навчальний
заклад. А щодо першого дня, то й до�
сі пам'ятаю форму з золотими ґуд�
зиками, яка вразила. Наш клас зна�
ходився на другому поверсі, і госпо�
динею в ньому була моя перша вчи�
телька Адель Львівна. До речі, у нас
навчалоися чимало відомих нині
людей. Наприклад, з автором "Всес�
вітньої історії" Тетяною Піліною
(Ладиченко) ми сиділи за однією
партою.
� А найулюбленіші предмети при�
гадуєте?
� Читання, математика, природа,
мова, література, малювання, каліг�
рафія (ще й досі пам'ятаю номер пе�
ра � 86). А от співати не навчився.
� Зараз Ви дуже поважна людина.
А яким були в школі?

� Розігрували товаришів і вчителів,
часом хуліганили, вимазували зошити
чорнильними кляксами. Словом, як у
всіх у дитинстві. І зараз сміюся, коли
пригадую, як один з учнів назвав су�
зір'я Гончих псів � Гончими песами…
� Школа якось вплинула на вибір
професії?
� Тоді ще не було такого поняття як
профорієнтаційна робота. І нав�
чальних закладів було набагато
менше � студентами вишу міг стати
лише один з чотирьох охочих. А за�
раз � десь 80%. У Київський торгово�
економічний інститут поступив
1967 року, чітко знаючи, що хочу
бути студентом технологічного фа�
культету. Тут здобув прекрасну осві�
ту у прекрасних педагогів, а з часом
і очолив цей виш. Тож і вам реко�
мендую навчатися у нас, в КНТЕУ.
Повірте, він дає хороші можливості
для успіху в житті…

О.Валентинов

Віталій Жовнер,  магістр з напряму "Психологія"

� На запитання "Ким я хочу ста�
ти?" кожен відповідає по�різному.
Хтось слухає старших і вибирає ту
професію, що порадять. Хтось вирі�
шує сам, іноді наперекір батькам. На
мій погляд, професію потрібно оби�
рати усвідомлено. Важливу роль в
цьому відіграє затребуваність на
ринку праці. Цей показник найваж�
ливіший. Інакше навіщо вчився?

Мені цікаво з людьми, тому і об�
рав професію психолога. Чуючи про
проблему людини, намагаюся зро�
бити все можливе, щоб їй допомог�
ти. Друзі поспішають поділитися
неприємностями. Їм стає легше піс�
ля розмови зі мною, а я відчуваю
свою потрібність. Я вважаю, що про�
фесія психолога завжди актуальна:
люди у всі часи потребували і потре�
буватимуть співчуття і допомоги у
вирішенні їхніх проблем. Завдяки
психологічним знанням і вмінням
психолог завжди може спрогнозува�
ти ситуацію і зарадити як в екстре�
мальних, так і в звичайних умовах.
Першим вчителями психології є на�
ші батьки і рідні, які навчають нас
так званої "житейської" мудрості. А
вже далі � викладачі психологічних
наук, які допомагають зробити пер�
ший крок у професійному зростан�
ні, оволодінню інноваційними тре�
нінговими технологіями щодо фор�
мування особистісного і кар'єрного
характеру, лідерського потенціалу,
комунікативних і організаторських
здібностей, надання психологічної
допомоги у повному обсязі. Психо�
логічні знання, уміння і навички за�
безпечують широкий вибір працев�
лаштування у державних чи приват�
них установах і підприємствах, місь�

ких або районних соціально�психо�
логічних службах молоді. Практич�
ний психолог потрібен чи не всім �
навчальним закладам, приватному
чи державному підприємству (ме�
неджер з персоналу, психолог�кон�
сультант, психоаналітик, психолог�
тренер), силовим відомствам, цен�
трам антикризової психотерапії і т.д.

Професію психолога вважають в
суспільстві престижною. Особливо
сьогодні, коли розширюється сфера
послуг, коли подих стресу відчутний
ледь не в кожній родині, коли побут і
сімейні негаразди просто руйнують
родини, і, нарешті, коли екстремаль�
ність подій при виконанні завдання
військовиками, пожежними, представ�
никами МНС просто зашкалює. Сімей�
ні психологи приходять на допомогу
в складних життєвих ситуаціях. Допо�
мога необхідна жертвам аварій,
людям які перенесли потрясіння при
терористичних актах. До вибору про�
фесії потрібно ставитися дуже серйоз�

но, адже ти вибираєш собі справу на
все життя. Якщо вибір правильний, то
робота завжди буде приносити тобі
радість і задоволення. Це допоможе
досягти в житті багато чого.

Психологи стверджують, що не�
вірний і випадковий вибір професії
призводить у майбутньому до неба�
жаних наслідків: низької продуктив�
ності праці, помилок і браку в робо�
ті, незадоволення і пригніченого ста�
ну людини (психічні розлади), еко�
номічних втрат на перенавчання та
перекваліфікацію. Натомість пра�
вильний і своєчасний вибір професії
у подальшому в 2�2,5 раза зменшує
плинність кадрів, на 10�15% підви�
щує продуктивність праці, в 1,5�2 ра�
зи знижує вартість підготовки кадрів.

Потрібно пам'ятати і про те, що
будь�яка робота вимагає самовідда�
чі. Не можна думати тільки про себе,
про свої інтереси. Саме психолог
здатний здолати цю спокусу заради
інших. Це благородна професія…

Чому я вчуся на психолога?

Спеціальність 
для інтелектуалів�непосид

Та сама школа на Печерську…Н.О. Маслова, доцент кафедри банківської справи

Аргументи за професію банкіра

Чому ви обрали саме КНТЕУ, факультет ресторанно�
готельного та туристичного бізнесу? 

Піввіку пройшло, як його десятий клас закінчив 94�ту
школу на київському Печерську. І от нова, дещо неспо�
дівана, але приємна зустріч з нею: попри всю зайня�
тість, ректор А.А. Мазаракі знайшов час зустрітися з
представниками шкільного самоврядування спеціалізо�
ванної школи №94 “Еллада” (так вона зветься нині). Їх
цікавило буквально все з шкільного минулого Анатолія
Антоновича.

ММІІЙЙ  ВВИИББІІРР
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ЯК СТАТИ СТУДЕНТОМ КНТЕУ 
У 2015 РОЦІ?

Довідник абітурієнта Київського національного
торговельно6економічного університету 

� Нове у вступній кампанії�2015
� Відповіді на найпоширеніші питання вступників
� Пільги для абітурієнтів у КНТЕУ
� Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для здобуття освітньо�

кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямами (спеціальностями) КНТЕУ

Процедура 
проходження 
і терміни ЗНО�2015

Процедура проходження ЗНО у
2015 році буде відрізнятися від ми�
нулорічних. По�перше, для участі в
конкурсі сертифікати минулих ро�
ків непридатні. Тепер рівень знань
треба підтверджувати в рік вступу до
ВНЗ. Змінились також строки: якщо
в 2014�му тестування починалося в
червні, то в цьому � перший тест бу�
дуть складати в квітні. 

А тепер про терміни детальніше 
(відповідно до сьогодні).
До 1 квітня можна вносити будь�

які зміни по інших тестах (змінити сам
предмет тесту та місце проходження).

Тести ЗНО: 24 квітня � українська
мова та література (результати мають
бути відомі до 15 травня); 3 червня �
французька мова; 5 червня � німецька
мова; 8 червня � іспанська мова; 9
червня � українська мова та літерату�
ра; 10 червня � англійська мова; 12
червня � математика; 15 червня � ро�
сійська мова.

З 16 червня почнуть оголошува�
ти результати інших тестів ЗНО (ос�
новна сесія), 17 червня � біологія; 18
червня � французька мова, 19 чер�
вня � історія України; 22 червня � фі�
зика; 23 червня � німецька мова; 24
червня � географія; 25 червня � іс�
панська мова; 26 червня � хімія; 30
червня � англійська мова; 1 липня �
математика; 2 липня � російська мо�
ва; 3 липня � біологія; 6 липня � істо�
рія України; 7 липня � фізика; 8 лип�
ня � географія; 9 липня � хімія.

Нововведення 
ЗНО�2015:

1.Можна складати 
кілька іноземних мов

У цьому році абітурієнт зможе
обрати для складання кілька інозем�
них мов з переліку: англійську, ні�
мецьку, французьку та іспанську.
Тести з цих предметів пройдуть у
різні дні, тоді як торік тест іменував�
ся "Іноземна мова" і проходив за
один день. 

2.Українська � і тест, 
і держатестація

Складання тесту з української
мови та літератури стало обов'язко�
вою умовою для участі в конкурсі на
отримання місця у ВНЗ. Раніше цей
тест також був обов'язковим,  але
тільки для складання, а не для вступу.

Крім того, його результат буде
враховуватися при отриманні оцін�

ки підсумкової держатестації з укра�
їнської мови. Через це нововведення
перший тест ЗНО мають складати
всі без винятку випускники, навіть ті,
хто не планує вступати цього року. 

3.Замість прохідного 
бала � пороговий

У 2015 році змінюється методи�
ка розрахунку бала сертифіката: Ук�
раїнський центр оцінювання якості
освіти застосовуватиме для тесту
ЗНО принцип "склав/не склав". 

У минулі роки ті, хто набирав
менше 124 балів, не допускалися
до вишівського конкурсу. Тепер
пороговий бал буде визначатися
після того, як всі абітурієнти скла�
дуть тестування з конкретного
предмета. А виведуть бал на під�
ставі колегіального рішення екс�
пертів з різних регіонів країни.
Роботи всіх, хто подолає поріг,
оцінюватимуть за шкалою від 100
до 200 балів. І з цими результата�
ми, хоча би якими вони були, абі�
турієнт зможе подавати докумен�
ти у виш, якщо правилами кон�
кретного ВНЗ не передбачено до�
даткових умов. 

Ті, хто не подолає поріг першо�
го тесту � з української мови та літе�
ратури, не будуть допущені до всту�
пу взагалі. 

4. Тести поділено 
за рівнем знань

Два тести � з української мови
та літератури і математики � поді�
лили за рівнем складності. Абітурі�
єнт обирає рівень, необхідний для
вступу на ту чи іншу спеціальність.
Рівнів складності два � базовий та

поглиблений. Той, хто обрав базо�
вий рівень, отримає сертифікат з
оцінкою від 100 до 200 балів базо�
вого рівня. 

Поглиблений тест складається з
двох частин. Це тест базового рівня,
за який студент отримує стандар�
тний сертифікат з оцінкою від 100
до 200 балів та за який буде вистав�
лятися оцінка держатестації з укра�
їнської мови. Додаткові знання оці�
нюються окремо � також за шкалою
від 100 до 200 балів � та видається
окремий сертифікат. Таким чином,
абітурієнт, який обрав поглиблений
рівень, отримує два сертифікати. І
якщо він одночасно подає докумен�
ти на спеціальності з базовим та
поглибленим рівнем, він викорис�
товує обидва сертифікати. 

5. Перелік предметів 
Абітурієнти зможуть обрати

для складання 4 дисципліни з 12
предметів (торік було 11). З пере�
ліку вилучили всесвітню історію
та світову літературу. Додали ж
іноземні мови, які тепер ідуть
кожна окремим предметом та в
різний час. 

Як стати 
учасником ЗНО?

1. Зайдіть на сторінку "Реєстрація�
2015" на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
(register.testportal.com.ua). Заповніть
реєстраційну форму. В ній потрібно
вказати:
� загальні відомості (ім'я та прізви�

ще, дату народження, контактні
дані, а також тип документа, на

підставі якого проводиться реєс�
трація, � паспорт, свідоцтво про
народження, довідка з навчально�
го закладу, для біженців � довідка
про звернення за захистом в Ук�
раїні);

� до реєстрації треба визначити�
ся з містом, у якому Ви плануєте
проходити тестування, і перелі�
ком дисциплін, що складатиме�
те (треба обрати 4). В цьому ро�
ці часовий розрив між тестами
більше місяця, тому можна вка�
зати різні місця складання;

� обрати та вказати в заявці рі�
вень складності тестів (базо�
вий чи поглиблений) з україн�
ської мови та літератури і ма�
тематики. 

2. Після введення даних у реєстра�
ційну картку потрібно перевірити
їх правильність та роздрукувати
картку і контрольно�інформацій�
ний лист.

4. Напишіть заяву на ім'я дирек�
тора регіонального центру оці�
нювання якості освіти (ЦОЯО),
де зазначте про бажання зареєс�
труватися для участі в ЗНО і те,
що ознайомилися з порядком
проведення зовнішнього неза�
лежного оцінювання та моніто�
рингу якості освіти. 

5. Випускники цього року відносять
заяву, контрольний лист та реєстра�
ційну картку за місцем навчання, ін�
ші абітурієнти відносять або від�
правляють поштою в регіональне
відділення ЦОЯО разом з іншим па�
кетом документів.

6. Як підтвердження реєстрації Ви
отримаєте від регіонального ЦОЯО
сертифікат ЗНО та інформаційний
бюлетень. Випускникам минулих
років документи прийдуть реко�
мендованим листом, школярам � на
адресу школи. Особам, які навча�
ються або проживають за кордоном
або на окупованих територіях, ін�
формація прийде на електронну
пошту. Перевірити, чи відправили
Вам документи, можна буде на сай�
ті регіонального ЦОЯО.

7. Отримавши сертифікат ЗНО, Ви
зможете зайти на свою персональну
сторінку на сайті УЦОЯО (testpor�
tal.gov.ua). Паролем до неї стане ваш
номер сертифіката та PIN�код, заз�
начений у документі. 

Перереєстрація

Якщо ви передумали і бажаєте
змінити список предметів або внес�
ти інші коригування в реєстраційну
картку, потрібно буде пройти про�
цедуру перереєстрації.

Для цього необхідно змінити да�
ні на своїй персональній сторінці на
сайті УЦОЯО та ще раз роздрукувати
реєстраційну картку і контрольно�
інформаційний лист. До них додати
отриманий у ЦОЯО сертифікат ЗНО
2015 року (його буде анульовано). У
разі зміни персональних даних або
відомостей про місце навчання, а та�
кож особливих умов проходження
ЗНО � документ, що підтверджує ці
зміни. Зібраний пакет документів
потрібно відправити в регіональний
центр оцінювання якості освіти не
пізніше 1 квітня. 

РОЗРАХУВАТИ
КОНКУРСНИЙ

БАЛ У КНТЕУ

складайте

Б

скласти
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Відмова 
у перереєстрації

Підстави для відмови у реєстрації
(перереєстрації) для участі у ЗНО:
� неповний пакет документів;
� відправка документів після закін�

чення терміну реєстрації;
� особливі умови з медичних пока�

зань для проходження тестування
(якщо регіональний ЦОЯО не мо�
же забезпечити такі умови).

Про відмову учаснику повідом�
лять рекомендованим листом.

Додаткова сесія: 
для кого вона

Ті, хто навчаються за кордоном,
знаходяться в іншій країні та з по�
важної причини не можуть попасти
на основну сесію ЗНО, відразу реєс�
труються на додаткову сесію. Абіту�
рієнти, які не можуть складати тес�
ти у призначені дні з релігійних
причин, також мають право на до�
даткову сесію. Також додатково
пройдуть тести ті, хто був зареєс�
трований на основну сесію, але зіт�
кнувся з форс�мажором. Якщо абі�
турієнт через хворобу пропустив
тестування, то протягом п'яти днів
(включно з днем тесту) він має
звернутися в регіональний центр �
подати заяву та довідку, що підтвер�
джує факт хвороби або, наприклад,
участь у змаганнях. 

Абітурієнти 
з окупованих 
територій

Формально тими, хто проживає
в Донецькій області, займається
Дніпропетровський регіональний
ЦОЯО, а абітурієнтами Луганської
області � Харківський ЦОЯО. Але
складати тести випускники та абіту�
рієнти (в т.ч. з Криму) можуть у будь�
якому місті на підконтрольній Укра�
їні території, включаючи міста Дон�
басу, не окуповані т.з. ДНР та ЛНР
(наприклад у Краматорську). Бажане
місто абітурієнти вказують у реєс�
траційній картці. Але є складність:
документи, видані школами на оку�
пованих територіях, визнаватися не
будуть. А отже, випускник � учасник
ЗНО має пройти підсумкову атеста�
цію екстернатом (з української, істо�
рії України та математики) у школі
на підконтрольній Україні території,
коли приїде в квітні на тест з україн�
ської мови та літератури. На підставі
атестації школярам видадуть доку�
мент про середню освіту. 

Нововведення 
умов прийому

1.Пільговики
Переглянуто перелік пільгових

категорій вступників, які мають пра�
во на позаконкурсний вступ до ВНЗ.
З нього вилучено сиріт, пільга для
яких надавалась у попередні роки
згідно з підзаконним актом (поста�
нова Кабінету Міністрів України).

2.Перелік предметів 
Перелік предметів, необхідний

для вступу у вищі навчальні заклади,

формується останніми самостійно.
Залежно від того, який предмет є
пріоритетом для вступу на ту чи ін�
шу спеціальність, виші визначають
різні вагові коефіцієнти. При цьому
сума коефіцієнтів, які присвоюють�
ся кожній складовій, повинна дорів�
нювати одиниці.

3.Мінімальний бал
100 балів для тестів ЗНО � це вже

прохідний бал, і він дає право всту�
пу до вишу. Торік мінімальний рі�
вень був 124 бали.

4. Нова процедура 
розподілу 
держбюджету

Відповідно до Закону України
"Про вищу освіту" запроваджується
нова процедура розподілу місць
державного замовлення: абітурієнт,
подаючи заяву на проходження
ЗНО, зазначає спеціальності та вка�
зує виші, у яких він бажає вчитися.
Після проходження ЗНО і складан�
ня вступних іспитів автоматично за
кожною спеціальністю формується
рейтинговий список. Місця держав�
ного замовлення підуть у ті універ�
ситети, які зазначили вступники у
своїх заявах. Тобто бюджетні місця
будуть отримувати не ВНЗ, а най�
сильніші вступники. Але така систе�
ма повною мірою запрацює лише з
2016 року. 

З 2015 року діятиме перехід�
ний період для запровадження ці�
єї новації. Так, наступного року
вишам перед початком вступної
кампанії надаватиметься 80% тієї
кількості місць державного за�
мовлення, яку вони мали минуло�
го року. Решта ж місць, що зали�
шаться за цією спеціальністю,
розподілятимуться за вищезгада�
ним принципом. 

5. Термін прийому 
документів 

Прийом документів вступників
розпочнеться 10 липня, а закінчить�
ся 1 серпня о 10:00. Списки рекомен�
дованих до зарахування будуть оп�
рилюднені не пізніше 12:00 2 серпня.

6. Пріоритетність 
вступу

Встановлюється пріоритетність
різних заяв на вступ. Абітурієнт по�
винен зорієнтуватися, ким він хоче
стати і де навчатися. Він має право
подавати 15 заяв (по три в п'ять ви�
шів), де повинен зазначити пріори�
тетність кожної з них.

7.Зарахування 
Усіх абітурієнтів зараховувати�

муть на бюджет в одну хвилю 8 сер�
пня. Це відбуватиметься за рахунок
врахування пріоритетності поданих
заяв. Наприклад, вступник найбільше
хоче вступити на економіку в КНТЕУ
� це пріоритет №1, і якщо він потрап�
ляє за своїми балами в наш виш, то
всі інші його заяви автоматично ану�
люються і ця людина вже не значить�
ся в списках і штучно їх не розтягує.
А якщо він до торговельно�економіч�
ного не потрапляє, але другим за прі�
оритетністю значиться заява на
вступ, скажімо, на економіку в КНЕУ і
він туди вступає, то решта його заяв
анулюються зі списку.

Списки зарахованих будуть авто�
матично сформовані фактично після
подачі всіх заяв. Тобто вступнику бу�
де надане одне місце за найвищим з
тих пріоритетів, за яким він прохо�
дить на місце державного замовлен�
ня. Саме тому абітурієнти мають ду�
же відповідально підійти до визна�
чення пріоритетності своїх заяв.

Для здобуття 
ступеня магістра

Відповідно до Закону України
"Про вищу освіту" запроваджується
можливість вступу для здобуття сту�
пеня магістра і освітньо�кваліфіка�
ційного рівня спеціаліста на основі
ОКР "бакалавр", здобутого за іншою
спеціальністю, � за умови успішного
проходження додаткового вступно�
го випробування з урахуванням се�
реднього бала диплома бакалаврату.

На основі затверджених умов
прийому в КНТЕУ розроблені і зат�
верджені Правила прийому до уні�
верситету на 2015 рік.

Новації в ПРАВИЛАХ 
ПРИЙОМУ до КНТЕУ

1. По три обов'язкових предмети в
сертифікаті ЗНО за кожною зі спеці�
альностей (напрямів підготовки) уні�
верситету, взявши за основу торішний
перелік предметів (в минулому році
можна було обирати з кількох запро�
понованих предметів). 

2. Вагові коефіцієнти на рівні: 0,1 �
середній бал атестата, 0,4 � предмет,
який є пріоритетним для вступу на
ту чи іншу спеціальність та по 0,25 �
два інших предмети.

3. Базовий рівень складності серти�
фікатів з української мови та мате�
матики.

4. Мінімальна кількість балів ЗНО зі
всіх предметів встановлена на рівні
101 бала на більшості спеціальностей
(напрямів підготовки) університету.

5. 110 балами обмежено кількість
балів ЗНО з пріоритетного пред�
мета який має найбільший ваго�
вий коефіцієнт (0,4), тільки за спе�
ціальностями (напрямами підго�
товки), де торік були найвищі кон�
курси: "міжнародна економіка",
"міжнародний бізнес", "правоз�
навство", "реклама і зв'язки з гро�
мадськістю", "готельно�ресторан�
на справа", "туризм".

6. Квота пільгових категорій для по�
законкурсного вступу встановлена
на рівні 5%. 

ПОРАДИ 
АБІТУРІЄНТАМ

Перше, на що треба звернути
увагу, це предмети, необхідні для
вступу на той чи інший напрям
підготовки, і орієнтовні прохідні
бали. 

За результатами вступних кам�
паній останніх п'яти років, прохідні
бали на навчання за рахунок держ�
замовлення зафіксовані в середньо�
му у межах 170�180 балів кожного з
предметів ЗНО.

Необхідно також зазначити, що
на окремі напрями ("реклама і зв'яз�
ки з громадськістю"), конкурс був
також і на навчання за рахунок кош�
тів фізичних та юридичних осіб.
Пов'язано це з тим, що велика кіль�
кість абітурієнтів не складала ЗНО з
математики. 

Тому перша порада: складайте
математику. Це значно розширить
можливості подачі заяв до нашого
університету. До того ж, прохідні
бали на напрями, що передбача�
ють ЗНО з математики, на порядок
нижчі, ніж напрями без неї. Вико�
ристовуйте всі можливості скла�
дання ЗНО, тобто складайте 4
предмети. Ви можете сконцентру�
вати увагу на тих 3, які бажаєте, але
й 4�й ніколи не завадить. Адже час�
то люди складають той предмет, на
який не розраховували, краще, ніж
той, до якого готувались. І це та�
кож розширює можливості подан�
ня заяв.

Друге. Під час вступної кампанії
не поспішайте здавати документи в
перші дні, зачекайте тиждень�два.
Тоді Ви вже зможете навіть побачи�
ти попередню картину за рейтинга�
ми, адже списки поданих заяв онов�
люються на інфоресурсах щоденно. 

Третє. Подача заяв можлива як в
письмовому вигляді безпосередньо
в приймальній комісії за наявності
повного пакета копій документів та
обов'язково (!) їх оригіналів, а також
в електронному вигляді через єди�
ний портал, що працює під час
вступної кампанії. 

В 2014 році порівняно з минули�
ми роками суттєво зросла кількість
електронних заяв. До КНТЕУ  надій�
шло 12 897 електронних заяв (май�
же 40% всіх поданих), що на 5567 за�
яв більше, ніж у 2013 році. Така прак�
тика дозволила уникнути черг і зао�
щадити кошти абітурієнтів та їхніх
батьків на переїзди. Система "Елек�
тронний вступ" виправдала споді�
вання розробників та абітурієнтів. 

Четверте. Не тримайте на руках
оригінали документів. Зарахування
на навчання за держзамовленням
відбувається лише за їх наявності!

До речі, на навчання за кошти фі�
зичних та юридичних осіб ми ГАРАН�
ТУЄМО ЗАРАХУВАННЯ на напрями,
профільними для КНТЕУ (маємо ве�
ликі ліценції), навіть при мінімально�
му конкурсному балі на напрями "об�
лік і аудит", "фінанси і кредит", "това�
рознавство і торговельне підприєм�
ництво", "менеджмент", "маркетинг",
"харчові технології та інженерія",
"економіка підприємства". 

І останнє. Ми відкриті до спілку�
вання і допоможемо Вам знайти від�
повідь на всі питання та зорієнтува�
тися у конкурсній ситуації.

"День відкритих дверей" � 30 травня.

Контакти: 
вул. Кіото, 19, м. Київ

Інформаційно�консультаційний
центр приймальної комісії: 

(044) 531�48�88.
Центр укладання договорів:

(044) 531�48�50.
Центр довузівської підготовки:

(044) 513�47�36.
Інститут вищої кваліфікації: 

(044) 544�30�18.

Центр європейської освіти: 
(044) 531�48�36.
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День відкриття
Все розпочалося з урочистого

відкриття фестивалю, під час якого
пройшла виставка�дегустація "Ярма�
рок здорових продуктів", що відпові�
дає темі цьогорічного Дня прав спо�
живача � "Здорове харчування". Орга�
нізатори ярмарку � науковці кафедри
технології і організації ресторанно�
го господарства ФРГТБ презентували
наукові розробки магістрів та аспі�
рантів � безглютенове печиво і біс�
квіти, чізкейки зниженої енергетич�
ної цінності, заварні вироби на осно�
ві борошна із пророщеного зерна та
з додаванням інуліну та багато іншо�
го. Відвідувачі дегустували смачні і
корисні оздоровчі напої � зелений
коктейль на основі петрушки та на�
сіння льону, медово�лляні напої, от�
римуючи, за бажанням, їх рецепти. 

Магістранти і аспіранти кафед�
ри під керівництвом доцентів Д.В.
Федорової і А.О. Медведєвої провели
лекцію�дискусію "Оздоровче харчу�
вання � чотири кити здоров'я". Сту�
дентів ФТПП, ФРГТБ і ФЕМП озна�
йомили з основами здорового хар�
чування, способу життя та правила�
ми розумного підбору раціону.

"Круглий стіл" "Реформування
системи захисту прав споживачів" з
обговорення системи захисту прав
споживачів в Україні та шляхів її ре�
формування пройшов за участю між�
народних та українських експертів,
представників міністерств, відомств,
професійних асоціацій, торговель�
них мереж, громадських організацій.
Перший проректор Н.В. Притульська
ознайомила їх з основоположними
пунктами головних міжнародних до�
кументів, що стоять на захисті прав
споживачів та безпосередньо стосу�
ються України, та закликала учасни�
ків до конструктивного діалогу.

Віце�президент Всеукраїнської
федерації споживачів "Пульс" Н.В.
Бородачова підкреслила важливість
безпечності та якості продуктів хар�
чування, яка має набагато більше
значення, ніж усі інші питання сис�
теми захисту прав споживачів. Голо�
ва правління Ліги виробників харчо�
вих продуктів Г.Д. Кузнєцов ознайо�
мив учасників засідання з новаціями
та історією розробки Закону Украї�
ни "Про внесення змін до деяких за�
конодавчих актів України щодо хар�
чових продуктів", розповів про по�
дальші кроки щодо адаптації зако�
нодавства до відповідного європей�
ського. Про тонкощі структури наг�
ляду ринку в Латвії, виходячи з влас�
ного досвіду, розповів запрошений
експерт � президент торговельної
асоціації Латвії Хенріх Данусевич.

Проблематика та злободенність
питань викликала бурхливу диску�
сію. Підсумовуючи зустріч, Н.В. При�
тульська закликала її учасників сфор�
мулювати свої вимоги та пропозиції,
оформивши їх в офіційне звернення
до органів державної влади.

А засідання "круглого столу" "Фі�
зичне виховання � основа здорово�
го способу життя" організатори
присвятили сучасним тенденціям та
перспективам розвитку фізичної
культури. Логічним його продов�
женням став товариський футболь�
ний матч між СК "Меркурій�КНТЕУ"
та Республіканським вищим учили�
щем фізичної культури. Перемогу з
рахунком 2:1 святкували наші. 

Студентський погляд
на актуальні проблеми 
"Актуальні проблеми това�

рознавства та торговельного під�

приємництва" � такою була тематика
міжнародної студентської науково�
практичної конференції, що прово�
дилась англійською та українською
мовами в рамках  реалізації білін�
гвальної освіти у вищій школі. На
секції "Food Chemistry Experiments”.
Експерименти в харчовій хімії" (ке�
рівники доцент Б.К. Пасальський, ст.
викладач Н.Ю. Чикун) з доповідями
виступили активісти  наукового сту�
дентського товариства "Хіміки
КНТЕУ" � студенти ФТТП. Вони вия�
вили високий рівень володіння тео�
ретичним матеріалом, постановкою
експерименту та обґрунтуванням
результатів досліджень.

Після завершення конференції її
гостям з Українського коледжу
ім. В.О. Сухомлинського показали су�
часні лабораторії університету. Те, що
їх вдалося зацікавити можливостями
навчання в КНТЕУ, засвідчили чис�
ленні запитання щодо умов вступу до
нашого університету.

"Стратегія сталого 
розвитку "Україна�2020"
Наукове товариство студентів,

аспірантів, докторантів та молодих
учених КНТЕУ організувало лекцію�
дискусію народного депутата Украї�
ни VI і VIII скликань, голови підко�
мітету з питань доходів бюджету
бюджетного комітету Верховної Ра�
ди України Павла Унгуряна на тему
"Стратегія сталого розвитку "Украї�
на�2020".

Ця концепція набуває все біль�
шої популярності в світі у зв'язку з
необхідністю встановлення балансу
між задоволенням сучасних потреб
людства і захистом інтересів май�
бутніх поколінь, включаючи їх пот�
ребу в безпечному довкіллі. Вона
включає три складові � суспільство,
економіку і екологію.

Для впровадження в країні євро�
пейських стандартів життя та вихід
на провідні позиції у світі  12 січня
2015 року указом Президента Украї�
ни схвалено стратегію сталого роз�
витку "Україна � 2020", яка передба�
чає здійснення реформ за рядом век�
торів. Перший з них � це забезпечен�
ня сталого розвитку держави, прове�
дення структурних реформ та, як
наслідок, підвищення стандартів
життя. Україна має стати країною з

сильною економікою та передовими
інноваціями. Для цього, передусім,
необхідно відновити макроеконо�
мічну стабільність, забезпечити стій�
ке зростання економіки екологічно
невиснажливим способом, створити
сприятливі умови для ведення госпо�
дарської діяльності та прозору по�
даткову систему.

Другий � вектор безпеки. Це �
забезпечення гарантій безпеки кра�
їни, бізнесу та громадян, захище�
ності інвестицій і приватної влас�
ності. Україна має стати державою,
здатною захистити свої кордони та
забезпечити мир не тільки на своїй
території, а й у європейському регі�
оні. Визначальною основою безпе�
ки має також стати забезпечення
чесного і неупередженого право�
суддя, невідкладне очищення влади
на всіх рівнях та впровадження
ефективних механізмів протидії ко�
рупції. Особливу увагу потрібно
приділити безпеці життя та здо�
ров'я людини, що неможливо без
ефективної медицини, захищеності
соціально вразливих верств насе�
лення, безпечного стану довкілля і
доступу до якісної питної води, без�
печних харчових продуктів та про�
мислових товарів.

Третій � вектор відповідальності.
Це � забезпечення гарантій, що ко�
жен громадянин матиме доступ до
високоякісної освіти, системи охо�
рони здоров'я та інших послуг у
державному та приватному секто�
рах. Територіальні громади самос�
тійно вирішуватимуть питання міс�
цевого значення, свого добробуту і
нестимуть відповідальність за роз�
виток всієї країни.

І, нарешті, четвертий � вектор
гордості. Це забезпечення взаємної
поваги та толерантності в суспільс�
тві, гордості за свою державу, її істо�
рію, культуру, науку, спорт.

Студенти КНТЕУ активно диску�
тували з гостем. Павло Унгурян зак�
ликав молодь вивчати роботи відо�
мих науковців для формування влас�
ної життєвої позиції і долучатися до
процесу побудови країни за євро�
пейськими цінностями, запропону�
вав студентам об'єднатися та долуча�
тись до законодавчої роботи Вер�
ховної Ради України, пропонуючи
ідеї та шляхи їх реалізації.

Безпечна подорож 
у небезпечні часи: 
правила поведінки
Студенти ФРГТБ і викладачі ка�

федр готельно�ресторанного бізне�
су і туризму та рекреації провели у
загальноосвітніх закладах Києва
ворк�шоп "Безпечна подорож у не�
безпечні часи".

� Ми з моїми колегами по нав�
чанню Володимиром Глушком, На�
талією Дорошенко та викладачами
А.Г. Охріменко і Н.А. Опанасюк побу�
вали у ліцеї № 157, гімназії №39 ім.
гетьмана Богдан Хмельницького,
економіко�правовому ліцеї та школі
№189, � розповідає третьокурсник
Олександр Туник. � Було розглянуто
забезпечення безпеки туристичного
продукту, проаналізовано зарубіж�
ний досвід захисту прав туристів,
відповідальність туроператорів за
неякісне надання послуг. Особливу
увагу приділили захисту прав турис�
тів у надзвичайних та екстремаль�
них ситуаціях під час подорожей,
отриманню компенсацій і недопу�
щенню виникнення загроз життю та
здоров'ю громадян. Ця інформація
допоможе учнівській молоді вміти
правильно відстоювати свої права.

Куриш? Сам собі ворог!
Учасники ЕкоКНТЕУ підготува�

ли та провели для старшокласників
школи №189 тематичну лекцію,
присвячену боротьбі з тютюнопа�
лінням. 

� Оскільки такі зустрічі з учнями
відбуваються вже не вперше, ми
провели лекцію у ще більш дружній
і цікавій формі, а корисна інформа�
ція подавалася у вигляді вікторин,
графічних зображень та цікавих
фактів про історію поширення тю�
тюну, рекламних та антирекламних
заходів, � згадує куратор клубу Анна
Захаревич. � Аби порівняти, чи змі�
нилась думка учнів після поперед�
ньої зустрічі, і як саме, провели пов�
торне анкетування. Порівнявши ре�
зультати, можна зробити висновок:
підростаюче покоління не завжди,
на жаль, обирає здоровий спосіб
життя. Навіть знаючи про згубний
вплив шкідливих звичок, кількість
тих, хто палить, з кожним роком
збільшується. Хоча позитивна дина�
міка все ж прослідковується.

Ваш найцінніший 
ресурс � час
Та представники КНТЕУ побува�

ли не тільки в цих навчальних закла�
дах столиці. Викладачі кафедри ме�
неджменту і студенти провели нав�
чальний тренінг "Захисти себе тайм�
менеджментом" для старшокласників
спеціалізованої школи № 254 Свято�
шинського району, який мав на меті
викликати у школярів зацікавленість
в організованому підході до плану�
вання власного часу, власного життя.

Доцент М.І. Волобуєв розповів
про власне консумерський фести�
валь КНТЕУ та його принципи і тра�
диції, особливості часу як ресурсу
для сучасної молодої людини, а чет�
вертокурсниця О. Загородня � про
особливості, принципи та закони
тайм�менедмженту. Школярі не
тільки отримали інформацію про
особливості побудови власного ча�
су, але й мали можливість побачити,
як це  виглядатиме на практиці.

Бізнес повинен бути 
соціально відповідальним
Ще одна така зустріч пройшла з

учнями старших класів гімназії
"Троєщина". Доцент кафедри менед�
жменту В.С. Ціпуринда та студентка
Д. Глєбова вибудували її як бліц�інфо
"Соціально відповідаю покупцям".

Вже більше сорока років в цивілі�
зованому бізнес�середовищі існує
рух, спрямований на висловлення
соціальної відповідальності компа�
ній�виробників перед своїми спожи�
вачами, працівниками та партнера�
ми. Якщо виробник зрубав одне де�
рево � повинен посадити десять, як�
що виробництво забруднює оточую�
че середовище � має зробити все для
його відновлення. Учні з подивом
дізналися, що в цьому питанні Украї�
на не відстає від більш економічно
розвинених держав. Так, у нас рух з
соціальної відповідальності бізнесу з
кожним роком набирає обертів.

"Slow Food" та українська 
етногастрономія
Серед численних заходів фести�

валю не загубилася і лекція�дискусія
"Slow Food: інновації та традиції в
етногастрономії". Керівник проекту
"Слоуфуд Київ" Юлія Пітенко розпо�
віла про історію виникнення міжна�
родного руху "Slow Food", що набу�
ває популярності в Україні.

Пані Юлія провела пізнавальний
майстер�клас та дегустацію унікальних
етнострав з різних регіонів країни �
сири з насінням конопель з Гуцульщи�
ни, халви з листям конопель із Сумщи�
ни, паніру з маслом "гі" з Закарпаття.
Всі вони входять до міжнародного ка�
талогу "Ковчег смаку" � своєрідної
"Червоної книги" забутих та зникаю�
чих регіональних продуктів і страв. 

І це далеко не повний перелік того,
що відбувалося під час VIІ консумер�
ського фестивалю "Час діяти!"

Добірку підготувала Н.Березовенко.

КОНСУМЕРИЗМ ЯК НЕОБХІДНА РЕАЛІЯ СЬОГОДЕННЯ
У березні в КНТЕУ пройшов традиційний VIІ консумерський фестиваль "Час діяти!". 

Про заходи, що пройшли у його рамках, редакція газети "Університет і час" 
попросила розповісти його безпосередніх учасників � викладачів і студентів.

ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ  ННЕЕББААЙЙДДУУЖЖИИХХ
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ГГООССППООДДААРРЮЮЄЄММОО

ЗЗННААЙЙ  ННААШШИИХХ!!

ББЛЛААГГООДДІІЙЙННІІССТТЬЬ

ЗЗВВААННІІ  ГГООССТТІІ

ДЛЯ ЛІКАРНІ "ОХМАТДИТ"
У КНТЕУ відбувся десятий благодійний аукціон, організато�
рами якого стали студенти факультету ресторанно�го�
тельного та туристичного бізнесу.

Днями гостем університету був
учасник бойових дій у АТО, випускник
КНТЕУ 1995 року.

Багатий не той, хто лише заробляє. Багатий той, хто вміє
поєднувати це приємне заняття з ощадливістю. А сьогодні
останнє стає все вагомішим аргументом як у житті вели�
ких колектив, так і окремих громадян.

� Він мав благородну мету � до�
помогти діткам, які лікуються у ди�
тячій лікарні "Охматдит", � говорить
заступник декана з навчально�ви�
ховної роботи В.О. Хлібійчук. � До
речі, за всі ці роки силами студентів
було зібрано близько 90 тисяч гри�
вень, що пішли на потреби цього лі�
кувального закладу.

Аукціон проходив досить жваво.
Серед 52 представлених на ньому
лотів неможливо було знайти "обез�
душених": всі виставлені речі виго�
товлені руками студентів нашого
університету. Зокрема, було багато
картин, виконаних в абсолютно різ�
них стилях та на різну тематику.
Надзвичайно цікавим для потенцій�

них покупців став футбольний м'яч з
автографами  гравців футбольної
збірної КНТЕУ "Меркурій" �
чемпіонів України серед вишів 2014
року. Жіночу увагу привертали ори�
гінальні прикраси ручної роботи,
виконані здебільшого з уживанням
техніки плетіння бісером. Містична
частина у влаштованому аукціоні та�
кож мала місце: увазі учасників тор�
гів були представлені "Ловці снів".

Не обійшлося і без патріотичної
тематики. Так, набір з 12 браслетів у
синьо�жовтій кольоровій гаммі "пі�
шов з молотка" за 200 гривень. Особ�
ливої уваги заслуговує також "Прапор
миру"  � державний український пра�
пор з написаними на ньому патріо�

тичними віршами авторства Яросла�
ва Герасименка та автографами бій�
ців АТО. Цей лот доречний, як ніколи,
зважаючи на військово�політичну си�
туацію в країні, тож за нього учасни�
кам аукціону довелось позмагатись:
від продажу "Прапору миру" до дитя�
чої лікарні "Охматдит" пішло 250
гривень. А апогеєм аукціону і, відпо�
відно, лотом, що був проданий за
найвищою ціною, стала картина "Ма�
рево", яку придбали за 350 гривень.

Загалом сума від проведених
торгів перевищила 6 тисяч гривень.
Сподіваємося, що ці кошти справді�
таки  допоможуть чиємусь дитячому
життю. А студентам ФРГТБ велика
подяка за організацію та проведен�
ня такого заходу, що безумовно зас�
луговує схвалення. Та воно тут недо�
речне: вчинки говорять самі за себе.

Ю. Троїцька, 
студентка 3�го курсу ФРГТБ

ЧАС МУЖНІХ

БУТИ ОЩАДЛИВИМ

Андрій Степанович � людина цікавої долі. У
90�ті він брав безпосередню участь у студент�
ських заворушеннях, що вплинули на станов�
лення молодої незалежної держави. Потім, як
справжній патріот і громадянин, став активістом
Помаранчевої революції та Революції гідності.
Тож не дивно, що з самого початку бойових дій
на сході України він записався добровольцем.

Разом із своїми побратимами з Майдану у
складі батальйону "Київ�2", що вважається одним
з найнебезпечніших для ворога, він пройшов
бойовий шлях від Слов'янська до Маріуполя. За�
раз Андрій Степанович несе бойову вахту на КП
поблизу селища Бугаз. Про все це він і розповів
нинішньому студентському поколінню.

Д. Яцюк, начальник відділу маркетингу
та зв'язків з громадськістю

На конкурс було подано 75 нау�
кових робіт з різних регіонів Украї�
ни. З них рецензуванням визначили
20 найкращих, автори яких і взяли
участь у підсумковій науково�прак�
тичній конференції для презентації
та захисту своїх робіт. До десятки пе�
реможців увійшли і студенти ФРГТБ.
Це третьокурсник Олександр Туник
(науковий керівник професор Т.І.
Ткаченко), четвертокурсник Віктор

Орлик (науковий керівник доцент
С.П. Гаврилюк), які нагороджені від�
повідно дипломами І і ІІІ ступенів.

Серед переможців і студенти
структурних підрозділів КНТЕУ, які
отримали дипломи ІІ ступеня � Юлія
Негрич з Чернівецького і Євгенія
Кононенко з Харківського торго�
вельно�економічних інститутів.

Т.Ткаченко

На базі Львівського інституту економіки і туризму відбув�
ся другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських нау�
кових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук
з напряму "Туризм".

У березні цього року газета КНТЕУ “Університет і час” відсвяткува�
ла своє 15�річчя.

ХТО КРАЩЕ ЗНАЄ  ТУРИЗМ?

Відзначаючи внесок газети у
розвиток української журналістики і
патріотичне виховання студент�
ської молоді, правління Київської
організації Національної спілки
журналістів України відзначило га�
зету і її головного редактора Вален�
тина Обрамбальского почесним
знаком “За особливі заслуги”. 

Про те, як створювалась газета,
її творчий актив з числа викладачів і
студентів � читайте в наступних
номерах. 

Наш кор.

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА СПІЛКИ 

ННААШШІІ  ЮЮВВІІЛЛЯЯРРИИ

У березні свій ювілей святкували:
50�літній � старший лаборант кафедри статистики та економетрії
А.В. Терлецька;
60�літній � старший викладач кафедри фізичної культури Л.І. Погасій,
провідний інженер відділу супроводу інформаційних та програмних
комплексів В.М. Слєпухов, столяр Л.І. Хотиненко, гардеробниця
Т.І. Дяченко, маляр�штукатур Н.Й. Степанець;
70�літній � провідний спеціаліст кафедри міжнародної економіки
Л.П. Покотилюк, сторож Н.І. Ільченко.

Ректорат університету і редакція газети "Університет і час" 
щиро вітають наших колег  з цими життєвими подіями і зичать
міцного здоров'я, благополуччя та подальших успіхів у роботі.

КНТЕУ вміє заробляти! Може і
вміє � надаючи освітні послуги, беру�
чи участь у різноманітних програмах
тощо. Але в умовах, коли оплата за
енергоносії, тепло� і водопостачання
зростає просто на очах і в рази, на�
віть найдбайливіший господар має
подумати, де на все це брати кошти.

� Ректорат та колектив універси�
тету розробили господарчу програ�
му, яка б допомогла вишу не лише
виживати в скрутних умовах, а й за�
лишатися в числі провідних вищих
навчальних закладів, що надають
якісну освіту і дбають про належний
соціальний захист своїх студентів,
викладачів і співробітників, � розпо�
відає проректор з адміністративно�
господарської роботи Л.Г. Шаповал. �
У 2014 році порівняно з попереднім
нам вдалося зменшити споживання
тепла, води і електроенергії.

Так, споживання тепла скороти�
лося більш, ніж на чверть, за рахунок
чого ми зекономили  1 мільйон 568
тисяч гривень. Ще 147 тисяч гривень
вдалося виграти за рахунок змен�
шення електроенергії. Щодо спожи�
вання води, то воно скоротилося на

5,8%, що дозволило заощадити 45 ти�
сяч гривень. Остання цифра, звісно,
не вражає, та згадаймо відоме прис�
лів'я: копійка карбованець береже. І
хоча карбованця як грошової одини�
ці вже давно немає, але суть справи
це не змінює. А якщо врахувати, що
проблема питної води у світі стає все
гострішою, це останнє � ще і наш
скромний внесок у екологічну полі�
тику, яку підтримує КНТЕУ.

Всього цього вдалося добитися
завдяки оперативному керуванню
автоматикою регулюванню подачі
теплоносія, яке працює ось вже сім
років, утепленню фасадів корпусів і
гуртожитків, переведенню в 2014 ро�
ці системи обліку електроенергії АС�
КОЕ, заміні лічильників електрое�
нергії на електронні і т.д.

Це те, що в університеті робить�
ся постійно. Сторонньому оку непо�
мітно, але ефективно. І основне, що
за нинішніх умов має знати і розумі�
ти кожен українець: ресурси потріб�
но економити. Це останнє має стати
звичкою. А зекономлене � це і наш
добробут, зарплати та премії.

В. Обрамбальський

ЖИТТЄВІ УНІВЕРСИТЕТИ ПРОФЕСОРА ОСИКИ
60�літній ювілей відсвятку�
вав професор кафедри
міжнародної економіки
КНТЕУ С.Г. Осика.

Випускник факультету міжна�
родних відносин і міжнародного
права Київського державного уні�
верситету імені Тараса Шевченка
1977 року, Сергій Григорович прой�
шов шлях від аспіранта до міністра,
народного депутата України. Науко�
во�педагогічну кар'єру розпочинав
у alma mater. Молодого і таланови�
того викладача помітили, і з 1991
року він формується як політик у
секретаріаті комісії Верховної Ради
у закордонних справах. Далі � рад�
ник прем'єр�міністра з зовніш�
ньоекономічних зв'язків. З 1994 ро�
ку С.Г. Осика очолював Міністерс�
тво зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі. Досвід роботи на цих по�
садах придався Сергію Григорови�

чу, коли його призначили віце�
прем'єр�міністром з питань зовніш�
ньоекономічної діяльності. У пос�
лужному списку ювіляра також ді�
яльність у РНБО, конституційній
комісії при Президенті України,
урядовій комісії з питань співробіт�
ництва України з ЄС, спеціальним
представником уряду України при
ГАТТ. Має перший ранг державного
службовця та дипломатичний ранг
Надзвичайного і Повноважного
Посла України. Тричі обирався де�
путатом Верховної Ради України і
віддав парламентаризму більше де�
сяти років життя. 

І зараз Сергій Григорович ді�
литься набутим досвідом з студента�
ми КНТЕУ.
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Путівець Тамари Брайко
… Будь�яка дорога, якою б вона

не була, починається з путівця. Ма�
ленького, малопомітного сторон�
ньому оку звичайнісінького путівця.
Який і виводить людину на шлях, що
зветься коротко і ємко, � життя.

Маленька Тамара Брайко чи не
щовечора стояла обіч залізничного
полотна, по якому летіли освітлені
вагони з усміхненими щасливими
людьми. Вони, як здавалося дівчин�
ці, їхали у велике, красиве життя, а
в неї тільки й було втіхи, що співа�
ти та зображати перед батьками
артистку. Подорослішавши, мріяла
стати вчителькою, потім, після без�
посадочного перельоту до Амери�
ки знаменитої жіночої трійки
пілотів Гризодубової, Раскової та
Осипенко � льотчицею. 

Але перший крок у доросле
життя вона зробила на комутаторі
шахти. Тамара закінчила 9 класів,
коли розпочалася війна. Гітлерівці
швидко наступали, і мирне насе�
лення терміново евакуювали на
Донбас. Отакою виявилася її пер�
ша поїздка в світи, за межі малої
батьківщини.

Урок людяності. 
Частина перша
� На шахті 21�біс біженців

прийняли добре і взяли на роботу.
Я швидко опанувала обов'язки уче�
ниці телефоністки і працювала
півтора місяця, � згадує Тамара Іва�
нівна. � Важко було чергувати вно�
чі, дуже хотілося спати. Якось опів�
ночі задрімала і не почула виклику
на комутаторі. А то був директор
шахти. Не діждавшись відповіді, він
зайшов на комутатор, поклав руку
мені на голову. Я так злякалася, ко�
ли його побачила, що з переляку
заплакала. А він і каже: "Дитино, не
плач, це буває. Я, як був молодим,
інколи засинав у забої, а старші
шахтарі жаліли мене, не видавали".
І відтоді у нічні зміни мене не ста�
вили. Таким ось видався мій пер�
ший урок людяності…

А через півтора місяця їх по�
везли далі на схід, і повернутися
додому, на Кіровоградщину, дівчи�
ні судилося лише за три роки � у
березні 1944�го. Ще за рік вона
стала студенткою історичного фа�
культету Кіровоградського педа�
гогічного інституту ім. О.С. Пушкі�
на. Успішно закінчила його, а по�
тому � і курси викладачів суспіль�
них наук ЦК КПУ при Київському
державному університеті ім. Т.Г.
Шевченка, захистила кандидат�
ську дисертацію, стала доцентом і
сім років пропрацювала заступни�
ком голови Київського міськви�
конкому з питань освіти, культу�
ри, охорони здоров'я. Останнє да�
вало їй змогу оперативно вирішу�
вати найскладніші питання госпо�
дарської діяльності.

Усього було на тому шляху � і
доброго, і поганого. Але, пам'ятаючи

перший урок людяності, отриманий
на шахті, завжди намагалася робити
людям лише добро.

Від першої особи
Час, коли секретарювала в

Сталінському райкомі партії Киє�
ва і працювала у міськвиконкомі,
залишив у пам'яті Т.І. Скирди ба�
гато спогадів про зустрічі з керів�
никами держави, іншими непере�
січними особистостями. Отож,
спробуємо переказати їх прямою
мовою � так би мовити, від пер�
шої особи.

� Пам'ятаю урядовий прийом з
нагоди, здається, 15�ї річниці Пе�
ремоги у Великій Вітчизняній вій�
ні. Після застілля були танці, що
рідко бувало. Микита Хрущов сидів
у колі членів Політбюро, а ми, об�
ласні й міські апаратчики, стояли
колом. Зазвучав вальс Штрауса � а
ніхто не наважувався танцювати.
Тоді перший секретар міськкому
партії каже мені: "Запроси Микиту
Сергійовича, він добре танцює".
Повагавшись (боязно ж!), запроси�
ла Хрущова на тур вальсу. Хвилина
заминки � і ми пішли кружляти.
"Знають хлопці, кого висувати" �
цю його фразу пам'ятаю і досі. Вра�
ження від того короткого спілку�
вання були зовсім не схоже на ті
характеристики Микити Сергійо�
вича, що побутували в народі.

Другий, не менш цікавий, випа�
док теж стався на високому прийо�
мі, на якому були присутні партійні
керівники України і Радянського Со�
юзу � Петро Шелест і Леонід Бреж�
нєв. Шелест попрохав заспівати
мою улюблену "Тихо над річкою, в
ніченьку ясную спить зачарований
ліс". Тут підійшли відомі співаки
Дмитро Гнатюк і Сергій Козак, тому
хор вийшов величний.

Ректором бути � 
що “плуга перти”
У жовтні 1966 р. її призначили

ректором новоствореного вишу �
Київського торгово�економічного
інституту. Хоч як опиралася Тамара
Іванівна цьому призначенню, �
вмовили. А інститут існував лише
на папері, і створювати потрібно
було все "з нуля", власними руками
� і не фігурально, а в буквальному
сенсі, тягаючи носилки з цеглою і
розчином.

У підборі і розстановці кадрів
Т.І. Скирда надавала перевагу яскра�
вим особистостям з фаховою під�
готовкою, які вміли працювати зі
студентами, були людьми творчи�
ми і цікавими. Серед них професо�
ри � прекрасна самодіяльна співач�
ка З.В. Коробкіна, Г.Б. Рудавська і
Н.Ю. Орлова, які першими в інсти�
туті захистили докторські дисерта�
ції, душа економічного факультету
І.К. Гогулан, заслужений журналіст
України і публіцист завідувач ка�
федри І.О. Конвісер, двічі кавалер
ордена Слави В.Ю. Міцик. До речі,

донька Володимира Юхимовича
Н.В. Притульська � сьогодні пер�
ший проректор КНТЕУ.

� Я з дитинства пам'ятаю Тамару
Іванівну, � говорить Наталія Володи�
мирівна. � Вона була, та й зараз за�
лишається красивою, з ледь не ко�
ролівською поставою, жінкою, якій
властиві оптимізм, романтизм, стій�
кість до життєвих випробувань.
Попри вік, вона має ясний розум,
пише гарні вірші...

Паралельно з підбором викла�
дацьких кадрів шукали місце для за�
будови, "вибивали" дозвіл на індиві�
дуальний проект, оскільки типові
уже застаріли. Головне, у забудова�
ному місті треба було знайти площу,
що не потребувала б знесення жит�
ла і мала б зручні шляхи сполучення
та давала змогу звести єдиний ком�
плекс з перспективою на майбутнє.
Обрали околицю міста, але поряд зі
станцією метро.

Так на Кіото, 19 і поставав ком�
плекс КТЕІ. А розпочинав новоство�
рений виш свій перший навчальний
рік у колишньому Київському техні�
кумі громадського харчування та
орендованих класах київських шкіл.
До інституту було запрошено дос�
відчених фахівців з Москви, Львова,
Харкова, Донецька, Новосибірська.
Якщо в 1966 році тут працювали
156 викладачів, то за наступні 15 ро�
ків їх кількість зросла вдвічі. 

А в серпні 1969 р. колектив інс�
титуту святкував перше новосілля:
державна комісія підписала акт про
прийняття гуртожитку № 1, ще за
рік � № 2. Потому студенти отрима�
ли два 9�поверхових гуртожитки
поліпшеного типу. На конкурсі на
кращий гуртожиток у Києві вони
посіли перше місце.

У 1973 р. зведення нового при�
міщення інституту на вул. Кіото, 19
було закінчено. Ще за шість років
постав і навчально�виробничий
комбінат.

� Після введення в дію нав�
чально�лабораторного корпусу і
студентської їдальні, перед пер�
шотравневими святами, інститут
відвідали члени Політбюро ЦК
КПУ на чолі з першим секретарем
Володимиром Щербицьким і го�
ловою Ради міністрів Олексан�
дром Ляшком, � згадує Тамара Іва�
нівна. � Я доповіла про роботу інс�
титуту і його проблеми. Вислухав�
ши, Володимир Васильович ска�
зав: "Завіряйте і просіть, що тре�
ба". Тут я осміліла і скористалася
випадком: попросила дозволити
будівництво другої черги. А це �
актова зала, господарський кор�
пус, ще один гуртожиток, овочес�
ховище, спортивно�оздоровчий
табір. І все це ми отримали!..

Закінчивши основне будівниц�
тво, замовили документацію на
спортивно�оздоровчий комплекс у
Димерському районі, на березі Ки�
ївського моря. То було дуже краси�
ве місце в змішаному лісі. Але виді�

лену ділянку вкривали реліктові де�
рева, і треба було будь�що дістати
погодження Міністерства лісу. Ко�
ли спеціалісти почали виясняти,
які дерева потрібно зрізати, то ви�
явилося, що їх не так уже й багато.
Міністр сам побував на місці пла�
нованого будівництва і переконав�
ся, що прохання керівництва інс�
титуту скромні. Будівництву дали
"зелене світло". На жаль, після тра�
гедії на Чорнобильській АЕС дове�
лося піти з того місця.

Попри всі турботи з будівниц�
твом, життя йшло своїм плином.
Студентський колектив � це вели�
кий молодіжний осередок зі своїм
баченням життя, радощами і клопо�
тами. В інституті ще не було розга�
луженої художньої самодіяльності,
а міністерство торгівлі, якому був
підпорядкований інститут, оголоси�
ло конкурс аматорів. Пам'ятаю, зга�
дує Тамара Іванівна, ми просто роз�
губилися: на той час було якось не
до танців зі співами.

Але треба було з чогось почи�
нати. Тоді ректор разом з деканами
підібрала 30 співучих дівчат, і сама
почала з ними репетиції. Хор вис�
тупив успішно. А згодом в інституті
з'явилися духовий оркестр, танцю�
вальний колектив, хори дівчат і
викладачів.

Щоб активізувати спортивну
роботу, створили волейбольну ко�
манду ректорату на чолі з ректором.
То було таке диво, що, коли йшли
змагання між факультетами, служба�
ми і ректоратом, інститут ледь не
припиняв працювати.

Треба сказати, що всі урочис�
тості і зустрічі в КНЕІ супроводжу�
вали прекрасні квіти, вирощені у
власній оранжереї, збудованій гос�
подарським методом з допомогою
шефів і відрахувань від наукових
досліджень. Ректор назвала його ін�
фарктним. А скільки нервів
зіпсували, коли нагрянула сувора
комісія міського народного кон�
тролю. Пережили і це.

Час відчайдухів
І ще пам'ятається Тамарі Скир�

ді зустріч, яка нагадує радше при�
годницький сюжет, аніж будні
ректора. Мова йде про її одчай�
душний візит до Володимира
Щербицького, аби відстояти мо�
лодого науковця, яка насмілилась
писати дисертацію про творчість
замордованого сталінським режи�
мом українського поета Євгена
Плужника. Але секретар ЦК з ідео�
логічних питань Валентин Малан�
чук (період його перебування на
цій посаді так і прозвали � "епоха
маланчукізму", і характеризувала�
ся вона жорстким ідеологічним
пресингом на творчу інтеліген�
цію) особисто заборонив захист.
Тож попросилася до нього на при�
йом: за що така кара? Та марно!
Довелося всіма правдами і неправ�
дами "пробиватися" до Володими�

ра Щербицького. Потрапити в ті
часи в кабінет до всевладного
першого секретаря ЦК КПУ було
практично нереально, та все ж це
вдалося. Щербицький, зрозумівши
проблему, відразу зателефонував і
дав команду розібратися та вирі�
шити питання по справедливості.

І сталося по справедливості! А
згодом Маланчук за безпідставні
звинувачення в націоналізмі відо�
мих українських письменників, пра�
цівників культури, науки дістав своє.

Урок людяності. 
Частина друга
Будучи ректором, Тамара Іванів�

на завжди допомагала талановитій
молоді, сиротам, дітям інвалідів � від
зарахування в інститут і до випуску
з нього. І це у виші, який уже став на
той час суперпопулярним, де на од�
не місце претендувало п'ять, а то й
всі десять чоловік! Думається, ко�
ментарі зайві.

� Якось трапився випадок, який
не забуду до скону, � згадує ювіляр�
ка. � Під час зарахування батьки
йшли на прийом лавами. Було
близько восьмої вечора. Я так сто�
милася, що навіть накричала на
секретаря (з якою працювала ледь
не двадцять років) за прохання
прийняти ще одного відвідувача.
Але дозволила. Вона відчиняє две�
рі: "Заїжджайте". Я думала, що по�
чулося. Коли заїжджає на коліща�
тах чоловік � без ніг, груди в орде�
нах. Під'їжджає до мого столика
для відвідувачів, кладе на нього
підборіддя і плаче, розповідаючи
про свої біди. Колишній розвідник,
він, каліка, живе з сестрою, чоловік
якої помер після війни від ран. Йо�
го племінниця вступала до нашого
інституту, але не добрала одного
балу. Просить за неї, бо вона єди�
на, хто за ним доглядає. Хто б зміг
відмовити такій людині?! На свій
страх і ризик узяла цю дівчину до
інституту, а пізніше і міністерство
дозволило…

Сьогодні почесний професор
КНТЕУ Т.І. Скирда � завжди бажа�
ний гість в стінах університету.
Тут її друга домівка, тут працю�
ють люди, які зростали на її очах
як наковці і керівники. І радіє, що
справа, яку вона розпочинала, про�
довжується ректором А.А. Мазара�
кі, його командою та молоддю,
якій до всього є діло…

Г. Тютюнник

ПУТІВЕЦЬ, ЩО ВИРІС У ДОРОГУ
У тому, що КНТЕУ досягнув рівня національного, лідера вищої освіти України і надійного партнера зарубіжних університе�
тів, є, безумовно, і заслуга людей, які стояли біля його витоків. Однією з них є колишній ректор � заслужений працівник ви�
щої школи УРСР, почесний професор КНТЕУ Т.І. Скирда, яка нещодавно відзначила своє 90�річчя. Та цей поважний вік не за�
важає Тамарі Іванівні залишатися молодою душею.
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