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ВІТАЄМО!ВИПУСК 2018

Цьогоріч початок випуску магістрів денної та заочної форми навчання 
припав на світле свято Миколая Чудотворця. Загалом 2002 випускники 
КНТЕУ отримали дипломи магістра, в тому числі з відзнакою - 216.

Традиційно випускників та їхніх педагогів вітав ректор університету А.А. 
Мазаракі:

- Навчання - це напружена праця. Ви гідно справилися з цим викликом і в 
життя ідете підготованими фахівцями. Університет дав хороші, якісні знання, 
задав вашим серцям імпульс на все життя - шукати нові знання, завжди бути 
найкращими і, відповідно, досягати бажаних вершин. Не забувайте про це!..

Детальніше на стор. 5

ВІВАТ, МАГІСТРЕ!

З Новим Роком та Різдвом Христовим!

ПРЕМІЯ КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ

ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ 

СТИПЕНДІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

У залі засідань Київської міської державної адміністрації з нагоди Дня міс-
цевого самоврядування відбулося урочисте нагородження активних студентів 
столичних вишів.

Третьокурсниця ФЕМП Людмила Бойко, яка опановує спеціальність 
«Публічне управління та адміністрування», стала лауреатом премії Київської 
міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування.

Інф. «УіЧ»

За роботу "Конституційне право на звернення до міжнародних судових 
установ та міжнародних організацій" завідувачеві кафедри міжнародного 
публічного права Л.М. Дешко присуджено премію Президента України для 
молодих вчених 2018 року. Вона присуджується за видатні досягнення в 
галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подаль-
шому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий автори-
тет вітчизняної науки.

Стипендії Президента України 
для переможців Всеукраїнських 
учнівських олімпіад із базових 
навчальних предметів і Всеукра-
їнського конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт учнів-чле-
нів Малої академії наук України 
найталановитішій учнівській 
молоді, яка цьогоріч стала студен-
тами українських вишів, днями 
вручала міністр освіти і науки 
Лілія Гриневич.

Свою заслужену нагороду, за 
рішенням Центру ЮНЕСКО "Мала 
академія наук України", і диплом 

лауреата стипендії Президента 
України отримала першокурсниця 
факультету міжнародної торгівлі та 
права Вікторія Юрківська, яка опа-
новує міжнародне право. Так її від-
значили за третє місце у 
Всеукраїнській учнівській олімпіаді з 
іспанської мови та друге - у конкур-
сі-захисті наукових робіт МАН.

Аналізуючи результати вступу до 
вишів та ЗНО,  Національний центр 
"Мала академія наук" визначив 
КНТЕУ одним із найпрестижніших 
серед учнів МАН для отримання 
ними вищої освіти.



Актуальним і, образно кажучи, 
виразним був виступ першого 
проректора КНТЕУ Н.В. 
Притульської. Говорячи про голов-
не завданя вищої освіти – її якість, 
вона зазначила: у налаштуванні 
української вищої освіти треба 
рівнятися на кращих, а не підтягу-
вати слабкі виші. І не забувати, що 
якість освіти формує викладач, 
адже у абітурієнта сьогодні вели-
кий вибір і, зробивши його, він 
має право вимагати якість, щоб 
був адекватним рівень викладання. 
Слід також звернути увагу на такий 
аспект, як мобільність викладачів і 
студентів, який ще й досі не має 
законодавчого підгрунтя.

Вона навела три фактори 
впливу на якість реформ у вищій 
освіті (по-перше, недосконала 
нормативно-правова база; по-дру-
ге, незавершення інституційних 
перетворень і, по-третє, нескоор-
динованість управлінських дій у 
навчальній і науковій сферах), 
говорила про необхідність форму-
вання державне замовлення на 
базі пріоритетних напрямів роз-
витку держави, доцільність забез-
печення уніфікації вимог (єдиний 
стандарт) щодо умов провадження 
освітньої діяльності, встановлення 
мінімального розміру вартості 
освітніх послуг за спеціальностя-
ми з урахуванням їх ресурсови-

тратності (не можна готувати 
висококваліфікованих фахівців 
лише за допомогою комп’ютера, 
забувши про сучасні лабораторії 
чи бази навчання). Підібравши 
чудове українське слово – волати, 
спікер саме ним визначила вимогу 
освітян: переглянути перелік спе-
ціальностей, за якими здійснюєть-
ся підготовка здобувачів вищої 
освіти з орієнтацією на міжнарод-
ну стандартну класифікацію осві-
ти і забезпечення гармонізованої 
системи підготовки за рівнями 
бакалавр – магістр - доктор філо-
софії.

В. Обрамбальський
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SMARТ-ОСВІТА: 
РЕСУРСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РІВНЯТИСЯ НА КРАЩИХ

Відкриваючи її роботу, заступ-
ник міністра освіти і науки Р.В. Греба 
наголосив на важливості та значен-
ні такого заходу за умов цифрової 
трансформації освіти, розкрив пер-
спективи співпраці МОН з провід-
ними світовими компаніями з 

метою створення спільних іннова-
ційних проектів на базі провідних 
університетів. Перший проректор з 
наукової і педагогічної роботи Н.В. 
Притульська зазначила, що 
основними вимогами ХХІ століття є 
пошук нових технологій модерніза-
ції освітнього середовища, в якому 
особливого значення набуває відпо-
відна компетентність викладача. 
Бурхливість перетворень в інфор-
маційному середовищі потребує 
радикальних змін в забезпеченні 
функціонування системи «викла-
дач-студент».

Розкриттю кращих практик були 
присвячені всі виступи на пленарно-
му засіданні. Діджитал-технології в 
освіті були темою виступу Марини 
Данильченко, керівника відділу роз-
витку персоналу Linkos - розробника 
програмних продуктів: M.E.Doc, 
COTA, FlyDoc, ISpro та ін. Андрій 
Москальов, CEO Integrated Technology 
Laboratory LLC - Intela, USA/Canada, 
представляючи свої розробки, зазна-
чив доцільність та подальші перспек-
тиви глобалізації ринку електронно-
го навчання, зокрема, важливість 
відкритості, доступності та безкош-
товного доступу освітнього контенту 
широкій аудиторії споживачів; 
ре аль ності та перспективності засто-
сування штучного інтелекту в усіх 

сферах освіти. Про виклики та пер-
спективи цифрової трансформації 
світу та України розповіла провідний 
науковий співробітник Національно-
го інституту стратегічних досліджень 
при Президентові України Катерина 
Ходгсон. Вона представила аналіти-
ку зміни структури переліку профе-
сій в найближчій та віддаленій пер-
спективі.

Керівник освітніх програм 
Майкрософт Україна Максим 
Волинець розповів про цифрову 
трансформацію робочого простору 
в сучасних умовах, новаціях компа-
нії в реалізації освітніх проектів та 
вручив сертифікати про підвищен-
ня кваліфікації науково-педагогіч-
ним працівникам КНТЕУ. Цікавою 
була й доповідь професора кафедри 
програмної інженерії та кібербезпе-
ки В.І. Пашоріна «Стеганографічні 
методи захисту документів», яка 
розкривала інтерпретацію старо-

давньої практики в умовах сучасно-
го світу з використанням цифрових 
засобів. А заступник голови 
Асоціації інноваційної та цифрової 
освіти, керуючий директор Lingva.
ua, координатор SkillsAcademy 
Марія Богуслав розповіла, як нави-
чки володіння англійською мовою 
впливають на конкурентоспромож-
ність фахівця в різних сферах діяль-
ності і як раціонально їх розвивати 
через електронні засоби навчання.

Увагу учасників привернули і 
майстер-класи.  

Значну зацікавленість та багато 
питань присутніх викликала тема 
«Мови: вивчати чи засвоювати», 
представлена заступником голови 
Асоціації інноваційної та цифрової 
освіти, автором освітнього проекту 
України Lingva.Skills Віталієм Зуб ко-
вим. Психолог, бізнес-тренер та 
фа си літатор, директор агентства 
нестандартних комунікацій "S 
Promo" Надія Копаниця представила 
свій унікальний проект "Школа 
фасилітації: основні підходи до гру-
пової роботи".

Властивий конференції ексклю-
зивний формат забезпечив можли-
вість усім бажаючим ознайомитись 
з перспективними проектами, що 
дають поштовх для інноваційних 
змін у практиці викладання та кон-
тенті освіти, забезпечення якості 
нової генерації фахівців.

І. Божко,
начальник навчально- 

методичного відділу

СПРАВИ ДЕРЖАВНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ ЗАВЕРШИЛОСЯ 

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ПЕРШОГО РОКУ

МАГІСТРИ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

РЕАЛІЗОВУЮЧИ МЕМОРАНДУМИ

Навчання нових працівників 
без відриву від основної роботи є 
невід’ємною складовою їхньої адап-
тації до особливостей роботи пар-
ламенту та її апарату, а також слугує 
стимулом для подальшого самовдо-
сконалення та саморозвитку. Необ-
хід ність такого навчання передба-
чена системою підвищення рівня 
професійної компетентності дер-
жавних службовців та законодав-
ством Укра їни з питань державної 
служби. Було розглянуто низку 
актуальних питань – від організа-
ційно-правових засад публічного 
управління та євроатлантичної 
інтеграції до особливостей забезпе-
чення документування та до кумен-
тообігу в апараті. До занять були 
залучені науковці та тренери 
КНТЕУ, Національної академії дер-
жавного управління при 
Президентові України, Інституту 
законодавства ВРУ, Інституту підго-
товки кадрів Дер жав ної служби 
зайнятості, Національної академії 
педагогічних наук, фацівці 
Програми USAID РАДА, 
Національного агенстрва з питань 
запобігання корупції.

Своїм досвідом з новими праців-
никами поділилися працівники-прак-

Випуск магістрів відбувся і в 
Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ. 
Дипломи отримали випускники спе-
ціальностей «Облік і оподаткування», 
«Економіка» («Економіка підприєм-
ства»), «Фінанси, банківська справа 
та страхування» («Фінансове посе-
редництво»), «Маркетинг» («Реклам-
ний бізнес»), «Менеджмент» («Бізнес-
адміністрування», «Менеджмент зов-
нішньоекономічної діяльності», 
«Готельний і ресторанний менедж-
мент"). Зокрема, дипломи з відзна-
кою вручили Юлії Донченко, Олені 

тики – керівники структурних під-
розділів Верховної Ради та інші пра-
цівники апарату, які мають релевант-
ний практичний досвід та безпосе-
редньо займаються розробкою та 
опрацюванням законопроектів.

Підбиваючи підсумки, перший 
заступник керівника апарату 
Верховної Ради – керуючий справа-
ми Петро Боднар наголосив на 
необхідності подальшого підвищен-
ня працівниками рівня своєї профе-
сійної компетентності, вміти кри-
тично мислити, застосовувати на 
практиці професійні знання, уміння 
та навички і висловив вдячність рек-
тору КНТЕУ А.А. Мазаракі за ефек-
тивну співпрацю з університетом, 
яка триває вже три роки поспіль.

В.о. директора ІВК КНТЕУ Алла 
Бідюк поінформувала про результа-
ти тестування за підсумками нав-
чання та анкетування працівників.

Учасники програми, в свою 
чергу, поділилися враженнями від 
освітнього процесу, особливо від-
значивши його високий рівень та 
рівень професорсько-викладацько-
го складу, внесли пропозиції щодо 
вдосконалення такого навчання в 
подальшому.

Козловій, Ірині Кондратовій, Сергію 
Вороні, Наталії Захаріній, Дмитру 
Мандрикіну, Ользі Пулавській.

Вісімнадцятий рік поспіль ІВК 
випускає дипломованих фахівців. 
Професіоналізм викладацького 
складу, високий рівень організації 
освітнього процесу та відповідність 
портфеля навчальних програм 
вимогам сьогодення, завжди зали-
шаються головними орієнтирами 
для нашого колективу.

А. Бідюк,
в.о. директора ІВК КНТЕУ

На ім'я ректора КНТЕУ А.А. 
Мазаракі надійшов лист-подяка від 
ДП «Інформаційний центр персоні-
фікованого обліку Пенсійного 
фонду України». Наші партнери 
висловлюють подяку за створені 
умови для проведення навчання 
кадрового резерву Пенсійного 
фонду України, конкретно профе-
сору Л.М. Шестопаловій, доцентам 
С.Ю. Шашенко, С.М. Миронцю, О.В. 

Запотоцькій, О.В. Голік, О.В. 
Криворучко, В.В. Андріїв, а також 
завідувачу гуртожитку №5 О.М. 
Прудкій та працівникам К.М. 
Федоровій В.І. Руденчику.

Цикл семінарів, що відбувався у 
межах співпраці між КНТЕУ і 
Пенсійним фондом України, стосу-
вався різносторонніх питань - від 
економічних до психологічних.

Інф. «УіЧ»

У НУБіП пройшла міжнародна науково-практична конференція «Якість вищої освіти: українська 
національна та європейські практики», де представники провідних вишів і науковці України розгляну-
ли злободенні проблеми.

Трансформація контенту сучасної освіти – підґрунтя для всебічного розвитку людського потенціалу, 
фундамент для підготовки фахівців європейського рівня. Цій темі була присвячена ІІІ міжнародна 
науково-методична конференція "SMARТ-освіта: ресурси та перспективи", яка пройшла в КНТУ.У жовтні-грудні ц.р. Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ реалізо-

вував професійну програму підвищення кваліфікації в галузі знань 
"Публічне управління та адміністрування" для працівників апарату 
Верховної Ради України, які працюють тут перший рік. Днями слу-
хачам урочисто вручили свідоцтва про підвищення кваліфікації.

ПАРТНЕРСТВО
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ТИЖДЕНЬ ПРАВА

Відбулася знакова для нашого 
університету подія - підписано 
меморандум про співпрацю між 
КНТЕУ та Європейською асоціацією 
студентів права Україна (ELSA 
Ukraine). ELSA – це лідер серед пра-
вових громадських організацій не 
тільки України, а й Європи. Нині 
асоціація зацікавлена у співпраці з 
таким топовим вишем, як КНТЕУ, 
адже має на меті сприяти творенню 

Було проведено й декілька май-
стер-класів, зокрема «Захист прав 
власності» (модератор - суддя 
Святошинського районного суду м. 
Києва О.А. Коваль), «Медіація в торго-
вельно-економічних спорах» (юри-

Не менш помітною подією став 
перший дебатний турнір за британ-
ським парламентським форматом 
за участю студентів усіх факультетів. 
Правовий сектор РСС ФМТП та 
Федерація дебатів України вже не 
вперше допомагають популяризува-
ти в університеті дебатний рух.

Турнір проходив у кілька етапів. 
Переможці - команда ФТМ «Молоді 
вовчиці» (Олег Винник до назви не 
має жодного відношення!) та фіна-
лісти нагороджені грамотами і при-
зами.

Члени Правничого клубу взяли 
участь у Всеукраїнському правовому 
VIP-турнірі - 2018, який зібрав 23 
команди з різних куточків нашої 
країни. А на його завершення сту-
денти правничих спеціальностей у 
межах проекту «Доступна влада» 
побували на екскурсії у Верховній 
Раді України.

Квест 
від Правничого 
клубу ФМТП
У межах Всеукраїнського 

тижня права Правничий клуб та 
Рада студентського самоврядуван-
ня ФМТП організували і провели 
квест на юридичну тематику. 
Студенти з різних факультетів 
виявили свої знання юриспруден-
ції і отримали нові знання. З нез-
начним відривом перемогу вибо-
рола команда ФОАІС.

Добірку підготував 
О.Калініченко, голова РСС ФМТП

нової юридичної еліти України, а 
для цього потрібно допомагати 
активним, талановитим студен-
там-правникам знаходити та реалі-
зовувати себе у професійній сфері.

Перший проректор з науково-пе-
дагогічної роботи Н.В. Притульська 
від імені ректора А.А. Мазаракі подяку-
вала партнерам за проявлену зацікав-
леність до нашого університету та 
висловила переконання, що студенти 

сконсульт Viсiunai Group С.Т. 
Йосипенко) і «Захист прав суб’єктів 
господарювання в Європейському 
суді з прав людини». Неабиякий інте-
рес виявили студенти і до відкритої 
лекції магістра права Віри Валлє - 

КНТЕУ увійдуть у міжнародну спіль-
ноту мережі ELSA, і така співпраця 
сприятиме позитивному розвитку та 
обов’язково вплине на рівень профе-
сіоналізму майбутніх фахівців. Від 
наших нових партнерів документ під-
писали президент ELSA Ukraine 
Анастасія Бойченко (яка, до речі, є 
студенткою КНТЕУ) та керівник київ-
ського осередку цієї організації - ELSA 
Kyiv - Карина Решетняк.

«Таємниці юридичної професії», нау-
ково-практичного семінару 
«Відкритий та зрозумілий суд: мож-
ливості для громадян» (модератор - 
засновник та керівник ГО «Вектор 
прав людини» Валерія Рибак).

ПРАВО І ПРАВНИКИ

ПІВФІНАЛІСТИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

КОНКУРСУ

НЕТРИВІАЛЬНІ 
ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ АУДИТОРІЇ

Меморандум з Європейською асоціацією студентів права Україна 

Майстер-класи, і не тільки

Дебатний турнір за британським парламентським форматом

Правовий VIP-турнір

Це змагання правознавців, що 
грунтується на змодельованих ситу-
аціях та спрямований на підвищен-
ня рівня знань студентів з міжна-
родного гуманітарного права та 
обізнаності з реальних проблем, які 
стоять перед практикуючими юри-
стами.

Учасникам запропонували при-
міряти на себе різні професійні ролі 
та виконати різні завдання (схожі 
до тих, що вирішуються практикую-
чими юристами у цій галузі). Вони 
застосовували міжнародне гумані-
тарне право до вигаданих, але реа-
лістичних рольових вправ, в основу 
яких покладено конкретні ситуації 
збройного конфлікту.

Конкурсний комітет відібрав 
для змагання в усному раунді 8 
команд, які отримали найвищі бали 
у загальному рейтингу після розгля-
ду письмових заявок. КНТЕУ виявив-
ся на 5-му місці. Протягом жовт-
ня-листопада наша команда готува-
лась до цього конкурсу, який міжна-
родний комітет Червоного Хреста 
провів днями. Він складався з кіль-
кох відбіркових раундів, півфіналу 
та фіналу (в основу кожного покла-
дено нове тематичне завдання, що 

Лекція була присвячена темі 
управління бізнес-процесами в 
компаніях. Майстерність спікера, 
цікаві приклади реальних кейсів, 
нетривіальні завдання для аудито-
рії і запитання від зацікавлених 
слухачів перетворили її на невиму-
шене, але ефективне інтерактивне 
спілкування. Студенти разом зі спі-
кером та викладачами не лише 
ознайомлювалися з цікавими біз-
нес-кейсами, а й обговорювали 
актуальні проблеми майбутнього 
економічних професій, роботиза-

було частиною більш загальної гіпо-
тетичної ситуації збройного кон-
флікту).

Всього у півфіналі конкурсу 
було представлено чотири команди, 
які отримали найвищі сукупні бали 
під час відбіркових раундів. Крім 
КНТЕУ, це військово-юридичний 
факультет Національного юридич-
ного університету імені Ярослава 
Мудрого, Інститут міжнародних від-
носин КНУ імені Тараса Шевченка 
та юридичний факультет Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка. Як бачите, ком-
панія дуже високопрофесійна.

Хоча конкурс - змагання 
командне та індивідуальним учас-
никам також виставлялися адвока-
ційні бали (виходячи з якості їхніх 
виступів під час кожної адвокацій-
ної сесії). Нагороду за ораторську 
майстерність – "Найкращий оратор 
Всеукраїнського конкурсу з міжна-
родного гуманітарного права 2018" 
– отримав студент 4-го курс ФМТП 
(спеціальність "Міжнародне право") 
Артем Чумак.

Н. Дерунець,
старший викладач кафедри 

міжнародного публічного права

ції і зміни структури ринку праці та 
розмірковували над необхідністю 
розвитку навичок дизайн- мислен-
ня як ефективної переваги людини 
над штучним інтелектом.

Приємним сюрпризом стала 
пропозиція майбутнім економі-
стам подавати резюме до компа-
нії «CIVITTA» і випробувати свої 
сили на ниві управлінського кон-
салтингу.

К. Багацька,
доцент кафедри економіки 
та фінансів підприємства

Команда КНТЕУ, до складу якої увійшли студенти спеціальності 
"Міжнародне право" Г. Кузменюк, Т. Храпіцька, А. Чумак, 
вийшла у півфінал Всеукраїнського конкурсу з міжнародного 
гуманітарного права 2018.

На тематичну зустріч до магістрів (англомовної групи спеціаль-
ності "Економіка підприємства", спеціалізації "Фінансовий 
менеджмент") та студентів Центру бізнес-тренінгу завітав стар-
ший аналітик компанії "CIVITTA" Сергій Корнилюк.

Два тижні в університеті тривав Всеукраїнський тиждень права, приурочений до річниці прийняття 
Загальної декларації прав людини 1948 р. та спрямований на підвищення обізнаності громадян щодо 
міжнародних стандартів прав людини, механізмів їх реалізації та захисту. У його межах факультет 
міжнародної торгівлі та права традиційно організував  ряд заходів.

ЗВАНІ ГОСТІ
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ВИ ПОКИ ЩО ПАЛИТЕ І П’ЄТЕ? 
ЦЕ НЕ МОДНО! І ШКІДЛИВО!

ІМЕННА СТИПЕНДІЯ  
ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРОПЕРАТОРА

КРАЩІ МАТЕМАТИКИ 2018

Відомий український вчений 
Олександр Богомолець колись ска-
зав: "Уміння проживати життя – це 
насамперед уміння не вкорочувати 
його". Тому спільними зусиллями всі 
факультети організовали та прове-
ли акцію "КНТЕУ за здорове поко-
ління". Кожен бажаючий мав мож-
ливість розпочати свій ранок пози-
тивно та активно, долучившись до 
веселої руханки під запальні сучасні 
пісні. Також нікого не залишили 
байдужим наші фотозони та відео-
ролики про шкідливість алкоголю, 
тютюну та наркотиків, які змушува-
ли замислитись та в черговий раз 
подумати про своє здоров‘я та пра-
вильність наших життєвих вчинків.

Студентам пропонували пройти 
анкетування та відповісти на запи-
тання про споживання алкоголю, 
під час якого в черговий раз інфор-

мували учасників про наслідки вжи-
вання алкогольних напоїв. 
Завершальним етапом акції став 
тематичний квест, який дав можли-
вість перевірити знання учасників 

У Дніпровському національному 
університеті ім. Олеся Гончара від-
бувся фінал Всеукраїнського сту-
дентського стипендіального кон-
курсу «Майбутнє туристичної галузі 
України», серед переможців якого і 
представниця КНТЕУ. За результата-
ми конкурсу диплом ІІ ступеня та 
іменну стипендію від організатора 
конкурсу - національного туропера-
тора «Travel Professional Group» - 
отримала студентка 3-го курсу 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

ОПАНОВУЮЧИ ФАХ

МАЙСТЕР-КЛАСИ

стосовно впливу тютюну та нікотину 
на організм людини, а також різних 
статистичних фактів про стан ніко-
тинової залежності в Україні та світі.

Інф. УіЧ

факультету ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу (спеціаль-
ність «Туризм») Валерія Лисяна. 
Свою наукову роботу «Формування 
та просування емоційних турів на 
засадах концепції економіки вра-
жень» вона готувала під керівниц-
твом доцента кафедри туризму та 
рекреації С.С. Кравцова.

Т.Ткаченко,
завідувач кафедри 

туризму та рекреації

ДОВГООЧІКУВАНЕ 
ВІДКРИТТЯ

Усі охочі мали змогу познайо-
митись з локальними менеджерами 
клубу, а це Марина Федорова, Анна 
Шараєвська, Максим Костенко, 
Владислава Дмитрієнко. Менеджер 
інкубаційної програми YEP Віса 
Нагієва поділилася інформацією 
про мережу академічних стартап-ін-
кубаторів YEP та етапи прийому в 
YEP! Starter, а головний операцій-
ний директор Олексій Надточій 

У KNUTE HUB відбулось довгоочікуване відкриття "YEP CLUB 
KNUTE" - підприємницького клубу YEP на базі КНТЕУ.

Викладачі кафедри торговельного підприємництва та логістики 
взяли участь у наймасштабнішій події року для фахівців логістики 
та управління ланцюгами постачання – Logistics Winter Camp.

розповів, як разом з командою про-
йшов тяжкий, але захоплюючий 
шлях від зародження ідеї до її успіш-
ної реалізаціїї у вигляді стартапу 
GiftHub (переможці програми Yep! 
Starter). Студентам дуже сподоба-
лась ця щира історія, тому відразу 
активно взялися ставити питання та 
брали участь у дискусії.

У нашому клубі в подальшому 
відбуватимуться зустрічі з підприєм-
цями, обговорення нових ідей та 
проектів, тематичні перегляди філь-
мів та відеолекцій. Найголовніше – 
студенти університету знатимуть, 
куди їм йти і до кого звернутися за 
порадою, якщо у них виникає ідея і 
бажання розвинути її у стартап.

А. Шараєвська,
студентка ФЕМП, 

SMM менеджер  клубу

МОЛОДІ ПІДПРИЄМЦІ

ЛОГІСТИЧНИЙ ВІКЕНД
ІННОВАЦІЇ

ЗНАННЯ ПРЕДМЕТА

- Це зимовий табір для професі-
оналів, який передбачає в два дні 
інтенсивних воркшопів, виступи 
кращих експертів-практиків, місце 
для обміну знаннями, - діляться вра-
женнями викладачі Світлана Лиса і 
Людмила Харсун. - Учасниками 
Logistics Winter Camp були логістич-
ні оператори, транспортні компанії, 
національні та міжнародні переві-
зники, складські оператори, дис-
триб’юторські компанії тощо. 
Лідери логістичного ринку України, 
США, Європи поділилися історіями 
успіху управління ланцюгами поста-
чання. Ми дізналися про нові трен-
ди, технології та інновації в цьому 
бізнесі, які диктують потребу у роз-
витку нових професійних компе-

Факультет фінансів та банків-
ської справи провів студентську 
олімпіаду з вищої та прикладної 
математики. Випробувати свої сили 
прийшли більше 70 першокурсників, 
які представляли усі факультети.

Переможцем став Владислав 
Новіков (ФОАІС), 2-ге місце розділи-

тентностей і мають бути враховані в 
навчальних програмах дисциплін 
логістичного спрямування.

В. Торопков,
завідувач кафедри 

ли Катерина Пойда (ФОАІС) і Валерія 
Каковкіна (ФТМ), а 3-тє -  Олег Снігур 
(ФФБС), Наталія Степаненко (ФМТП) 
і Владислава Харчук (ФЕМП).

О. Щетініна,
завідувач кафедри вищої 

та прикладної математики

ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕЗОН 
"BUSINESS2STUDENTS" ЗАВЕРШЕНО

Ректор університету А.А. Ма -
заракі зазначив, що проект, який 
функціонує в КНТЕУ з 2016 року, 
має важливе значення для універси-
тету як приклад ефективної та дов-
готривалої співпраці наукової 
школи та бізнесу. Більше півсотні 
студентів пройшли тут стажування і 
згодом працевлаштувались у компа-
ніях-партнерах "Business2Students".

Спікером фінального май-
стер-класу виступила PR директор 
Watsons Катерина Веремєєва. Свій 
виступ вона присвятила корпоратив-

ній соціальній відповідальності ком-
паній. У форматі вільного спілкуван-
ня та активної дискусії студенти 
вивчали сутність проблеми та його 
специфіку на українському ринку. 
Традиційно найактивніші учасники 
отримали подарунки від партнера 
проекту - компанії Watsons.

Особливо очікуваним був розі-
граш унікальної бібліотеки від 
засновниці проекту - Наталії 
Дмитренко. Її склали книги, реко-
мендовані спікерами цього сезону 
проекту (Роман Тугашев, Олександр 

Кучерук, Альона Рубанець, Анна 
Савельєва, Катерина Веремєєва, 
Юлія Бевзенко).

Всі охочі напередодні мали 
можливість пройти онлайн-опиту-
вання про власне бачення проекту в 
наступному сезоні. Переможцем 
став магістр Володимир Солодовнік, 
який опановує спеціальність 
"Торговельний менеджмент".

О.Кузьменко,
директор Центру 

бізнес-тренінгів

Фінальний майстер-клас освітнього проекту "Business2Students" відбувся традиційно в KNUTE HUB. 



5№9 (184) 28 грудня 2018 р.

ВИПУСК 2018

ла для його 364 магістрів, 27 з яких 
отримали дипломи з відзнакою.

- Навички, здобуті в університе-
ті, допоможуть досягти всіх цілей, - 
звернувся своїх випускників декан 
В.А. Осика. - А ми, викладачі, чекати-
мемо на ці результати.

Від роботодавців до вітань долу-
чилась директор ТОВ «БМС ТРЕЙД» 
В.Є. Войнілович:

- Нині ви на порозі найцікаві-
ших звершень і досягнень у житті. 
Хочу побажати: нічого не бійтеся! 
Мрійте про неможливі, глобальні 
речі, тому що ви можете все. 
Чекаємо в лавах нашої компанії!

- Катастрофічно важкою подією 
п’ять років тому була для нас перша 
сесія, - пригадує початок студент-
ських років Олександра Сухотіна. – 
А зараз ми вже випускники КНТЕУ і 
відчуваємо велику відповідальність. 
А ще - почуття гордості, вдячності й 
любові. Дякую викладацькому скла-
ду, адміністрації університету. Ви 
надихаєте і спонукаєте нас розвива-
тися!

- Найвагоміша частка універси-
тету – це його студенти. Ми найкра-
щі і зробив нас такими КНТЕУ. А ви, 
наші викладачі, - ті люди, з якими 
хочеться бути поруч усе життя, - 
завершив Сергій Чмих.

ФЕМП
Естафету дипломів магістра 

прийняв факультет економіки, 
менеджменту та психології. 
Магістрами стали 252 випускники, 
35 з яких отримали дипломи з від-

радо чекаємо в гості. Ось хоча б на 
День університету, що традиційно 
відбувається в кожну останню субо-
ту травня.

- Якщо буде бажання та віра в 
себе - все вийде, - від імені робото-
давців привітав професорсько-ви-
кладацький склад і молодь гість уро-
чистостей - виконавчий директор 
аудиторської фірми "HLB Ukraine" 
С.В. Якобчук. І запросив випускників 
на роботу до компанії.

- Не віриться, що позаду п’ять 
довгих років навчання, - це вже 
слова голови РСС КНТЕУ 2016-2018 
років Дар’ї Понкратової. - Для кож-
ного з нас студентські роки були 
неймовірними: ми знайшли себе і 
гідно пронесемо звання випускника 
КНТЕУ крізь роки.

ФТМ
Ювілейний 50-й випуск відбувся 

на факультеті торгівлі та маркетин-
гу. Щаслива і хвилююча мить наста-

ФРГТБ
Першими отримали дипломи 

випускники факультету ресторан-
но-готельного та туристичного біз-
несу - 342 магістри (129 – денної 
форми навчання і 213 – заочної), 
практично кожен десятий з яких - з 
відзнакою.

- Диплом магістра - це одночас-
но і фініш, і старт: знання, отримані 
в університеті, стануть відправною 
точкою вашого професійного 
зростання і вдосконалення, - поздо-
ровила новоспечених фахівців 
декан Н.І. Ведмідь. - Ви будете фор-
мувати й реалізовувати стратегію 
розвитку вітчизняної сфери інду-
стрії гостинності. 

- Ми пронесемо крізь життя дос-
від, який отримали, і назавжди 
запам’ятаємо навчально-виробничу 
практику в Греції - літо довжиною у 
шість місяців. Вдячні викладачам за 
їхню віру в нас та батькам за те, що 
завжди були поруч, - від імені сту-
дентів ФРГТБ подякував педагогам 
Микита Лісний.

ФОАІС
На факультеті обліку, аудиту та 

інформаційних систем цього року  
диплом магістра отримали 242 його 
випускники, з них 38 із відзнакою - 
рекорд факультету.

- До яких би висот не злітали у 
своїй кар’єрі – завжди залишайтеся 
людьми, - вітаючи випускників, 
побажав декан О.А. Харченко. - Ця 
мить для нас і знаменна, і сумна. 
Проте ми з вами не прощаємося, а 

знакою. Одна з них - староста курсу 
Юлія Стрижак:

- Для кожного з нас  в КНТЕУ 
знайшлося місце. Хтось був у раді 
студентського самоврядування, 
хтось відвідував різноманітні клуби, 
хтось - активні спортсмени. 
Університет став тією частиною 
життя, що сформувала нас такими, 
які ми є нині. Викладачам бажаємо і 
надалі мати таких самих класних та 
веселих студентів! Ми пам’ятатиме-
мо вас завжди.

Ну, як на такі теплі слова не 
знайти відповіді? І декан О.І. 
Міняйло їх знайшов.

- Навчання в КНТЕУ - це вели-
кий крок у становленні не тільки як 
професіонала, але й людини. 
Дозвольте провести прикінцеву лек-
цію, зверніть увагу – не останню, бо 
вірю: ми будемо з вами надалі пра-
цювати. Продовжуйте навчатися 
завжди і пам’ятайте про університет.

ФФБС
Факультет фінансів та банків-

ської справи урочисто відпустив у 
доросле життя 317 магістрів, 30 з 
яких отримали дипломи з відзнакою.

- За п’ять років ми з вами стали 
єдиною родиною: кожен з викладачів 
вклав у вас частинку себе, - прощаю-
чись з магістрами зразка 2018 року, 
сказала декан Т.В. Канєва, і, як жінка, 
продовжила. - Робіть усе з любов’ю, 
любіть свої половинки, любіть людей, 
кохайте. Фінанси - це ще не все, хоча 
все без фінансів - ніщо.

Від імені випускників ФФБС 
висловилася Катерина Жданова:

- У кожного свій шлях, своє май-
бутнє, але в усіх нас є дещо спільне 
– це КНТЕУ. Сподіваюся, у наших 
викладачів буде привід пишатися 
нами, випускниками.

ФМТП
Факультет міжнародної торгівлі 

та права випустив 464 магістри, 
фактично кожен восьмий з яких 
отримав «червоний» диплом.

Від імені студентства батькам, 
адміністрації, викладачам за підтрим-
ку подякувала голова РСС ФМТП 
2016-2017 рр. Яна Шкваровська.

- Час, проведений в університе-
ті, був найяскравішим і ніколи не 
забудеться! Все, що відбулося тут, 
точно зіграло вагому роль у житті 
кожного з нас. Попереду - пора 
звершень, самостійного дорослого 
життя. Впевнена, що ніхто з нас не 
зупиниться і прагнутиме висот під 
девізом «Я випускник КНТЕУ!».

- Настав цей день - день, коли 
підбиваємо підсумки, – розпочав 
свою вітальну промову декан П.М. 
Пальчук. – Ви вже не студенти. 
Йдучи по життю, не втратьте  друзів 
і того доброго, що знайшли в alma 
mater, своїх дорогих спогадів. 
Відчувайте себе професіоналами - і 
на роботі, і вдома.

Очільник факультету запросив 
усіх охочих влаштуватися на роботу 
до Деснянської районної у місті 
Києві державної адміністрації, адже 
наразі на наших випускників там 
чекають 60 відкритих вакансій.

К.Заровна

ВІВАТ, МАГІСТРЕ!
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За прохід в наступний етап змага-
лись дев’ять команд. Переможцем 
стала «37,7», основу якої склали сту-
денти факультетів фінансів та банків-
ської справи і торгівлі та маркетингу, а 
лауреатами команда «Тоталіс» (факуль-
тет торгівлі та маркетингу). Компанію 
їм склали «Збірна торгового» 

(Вінницький торговельно-економіч-
ний інститут), «С краешку» (ФРГТБ), 
«Это» (ФЕМП), «Люди» (ФОАІС, ФРГТБ) 
та… «В лісі є зелена хата, там зимують 
ведмежата, а найменший вереда своїй 
мамі набрида» з ФФБС (а що, назви 
можуть бути аж такі!)

І. Жорноклей, керівник ліги
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КОНКУРСИ

ДОЗВІЛЛЯ

Цього року в ньому взяли участь 
64 команди з різних регіонів 
України. У фіналі конкурсу було 
представлено 15 кращих біз-
нес-проектів - 10 комерційних та 5 
соціальних, які претендували на 
призові місця.

Серед комерційних проектів 
1-ше місце розділили команди 
КНТЕУ з бізнес-проектом "GoEatMe" 
(виробництво їстівного посуду) і 
Таврійського державного агротехно-
логічного університету "Пелтавр" 
(вирощування перепелів яйценосно-
го та бройлерного напряму), 2-ге – 
посіли дві команди КНТЕУ з біз-
нес-проектами "Диспенсери для 
бавовняних рушників" і «Картис 
ашрай» (картковий проект, призна-
чений для членів єврейської спільно-
ти), до успіху якого долучилися 
представники ХДУХТ. Найчис-
ленніше представництво зібралося 
на третій сходинці п’єдесталу: коман-
ди КНТЕУ з бізнес-проектом готель-
ного комплексу в туристичній дести-
нації "Асканія Нова", Криворізького 
економічного інституту КНЕУ з біз-
нес-проектом "Chameleon" (швейна 
продукція, що сприятиме підвищен-
ню безпеки людини під час руху у 
вечірній та нічний час), КНУ імені 
Тараса Шевченка з "Calibri" (створен-
ня та організації діяльності студії 

Відбувся фінал Всеукраїнського 
конкурсу стартапів "TourSystem-
UkrChallenge" серед студентів вишів, 
організаторами якого виступили 

надання фотопослуг), НУБіП з біз-
нес-проектом "Організація виробни-
цтва продукції рослинництва на 
основі застосування ресурсозберіга-
ючих технологій вирощування сіль-

КНТЕУ, Туристичний оператор 
«TPG» (Travel Professional Group) та 
партнери-стейкхолдери від закладів 
готельно-ресторанного та турис-

ськогосподарських культур", ХНЕУ 
ім. Семена Кузнеця - "Розробка біз-
нес-плану оновлення парку облад-
нання флексографічного підприєм-
ства ТОВ МНВП "АРІС" ЛТД".

тичного бізнесу. Він вперше прово-
дився у нашому університеті за 
напрямами "Start-up.Tour", "Hotel. 
Start-up", "Restaurant. Start-up.

Серед відзначених соціальних 
проектів - Зоомісто "PLACE OF 
KINDNESS" (притулок, готель, центр 
дресирування для тварин, хенд-
лінг-зал) від ХНУМГ ім. О.М. Бекето-

Змагалися 45 учасників з 10 
навчальних закладів, які презентува-
ли у фіналі 37 конкурсних робіт на 
актуальні та захоплюючі теми.

Учасники та гості із задоволен-
ням брали участь в обговоренні кон-
цептуальних ідей. Нікого не залиши-
ли байдужим стартапи створення 
кондитерської студії-ательє для дітей 
з обмеженими можливостями 
«Sunshine», кафе здорового харчу-
вання «Food&Fitness», ресторану у 
вигляді космічної капсули, доставка 
здорового харчування «Project Hill», 
мобільний додаток «Museo» та інку-
батор туристичних інновацій 
«Kharkiv Tourist Idea». Присутні отри-
мали можливість разом з учасника-
ми з Одеської національної академії 
харчових технологій оцінити SPA 
туризм в Бессарабії на базі винороб-

ва,що посів 1-ше місце. 2-ге розділили 
команди Харківського торговельно- 
економічного інституту КНТЕУ з про-
ектом "Healthcare-code" (використан-
ня QR–кодів для підтвердження 
ліцензійності продуктів і їхньої відпо-
відності нормам ДСТУ) і Київської 
політехніки з проектом "КПІ-байк" 
(організація точок велопрокату та 
розвиток велосполучення на терито-
рії НТУУ "КПІ"). На 3-му місці - 
Харківський торговельно-економіч-
ний інститут КНТЕУ з проектом 
"PLAER-Box" (установка автоматів для 
збирання пластикових пляшок) та 
ХГПА "ШКОЛА "СВИНІ-СКАРБНИЧКИ" 
(студентський проект "Комплексна 
навчальна програма з економіки").

Директор інноваційного хол-
дингу "Sikorsky Challenge" О.А. Стру-
цинський запросив фіналістів кон-
курсу на навчання в стартап-школу 
Sikorsky Challenge. А менеджер про-
ектів мережі академічних бізнес-ін-
кубаторів YEP Віса Нагієва запропо-
нувала молодим стартаперам взяти 
участь в інкубаційній програмі цієї 
мережі.

О. Трубей,
завідувач кафедри  

економіки та фінансів

ні «Колоніст», відкрити для себе 
новий Івано-Франківськ, мандрувати 
разом з «Бот-екскурсоводом» тощо.

Дипломи І ступеня вибороли 
пред ставники КНТЕУ Андрій Дем-
чен ко з проектом Project Hill (керів-
ник доцент І.В. Сененко) і Марія 
Винокур з мобільним додатком 
«Museo» (керівник доцент С.В. Хло-
пяк). Сред володарів дипломів ІІ сту-
пеня - студентка Вінницького торго-
вельно-економічного коледжу 
КНТЕУ Діана Медвенчук з проектом 
«Бот-екскурсовод», ІІІ - Анна Палюх і 
Поліна Юхимович з Торговельно-
економічного коледжу КНТЕУ та 
їхня «Кондитерська студія-ательє для 
дітей з обмеженими можливостями 
«Sunshine».

Н.Ведмідь,
декан ФРГТБ

ТЕПЛО ДУШІ І СЕРЦЯ

ПРЕДСТАВИЛИ КОНЦЕПТУАЛЬНІ СТАРТАПИ

НЕБАЙДУЖІ

ФЕМП зігріває
Що потрібно, аби зігрітися 

взимку? Правильно: багато чаю та 
гарного настрою! Усе це факультет 
економіки, менеджменту та психо-
логії втілив у акції "ФЕМП зігріває".

Навпроти брендової локації "I love 
КNUTE" його студенти встановили 
тент, де з самісінького ранку пригоща-
ли гарячими напоями та смаколиками. 
Не кажучи вже про тепло душевне.

До Дня Святого Миколая 
Студентська сім'я ФРГТБ вла-

штувала благодійний ярмарок до 

Дня Святого Миколая. Всі академ-
групи 1-го курсу, аби зібрати кошти 
на подарунки до цього свята діткам 
в лікарні, працювали як одна коман-
да. І кожна прагнула створити 
справжню новорічну атмосферу: 
тематична музика, декор, ласощі і 
навіть відповідні тематиці костюми! 
Це була не тільки благодійна справа, 
але й невеликий конкурс: хто зможе 
продати якомога більше частувань.

Як було приємно бачити 
посмішки наших гостей! Спробуйте 
стати тим самим Святим Миколаєм 
хоча б для когось - і зрозумієте, 

ЛІГА КВН КНТЕУ: 
ШОСТИЙ СЕЗОН

БІЗНЕС-ТРАМПЛІН
Уже вчетверте в університеті пройшов студентський конкурс бізнес-проектів "Бізнес-трамплін", 
організаторами якого стали кафедра економіки та фінансів підприємства і бізнес-інкубатор КНТЕУ 
за спонсорської підтримки компанії L’Orйal Україна.

Фестиваль шостого сезону «Ліги КВН КНТЕУ за Кубок ректора» 
мав темою сезону «Мистецтво», темою гри - «Мистецтво смішити».

чому новорічна пора має магічну 
атмосферу!

ФТМ творить добро
Соціальний сектор РСС ФТМ зініці-

ював ще одну благодійну акцію - відві-
дини дитячого будинку "Любисток". 
Зібравши чимало речей та іграшок, 
студенти побували в сиротинці. Дитин-
ство – час нових відкриттів: в одному 
місці наші дівчата допомагали малю-
кам відчути себе юними хіміками – ви - 
готовляли власноруч мило або свічки, в 
іншому – дітлахам було запропонова-
но безліч загадок та інтелектуальні ігри.
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- Починаючи з 2009 року, "Lifecell" 
за програмою стажування та навчан-
ня "Jump into life" поповнює свою 
команду активними українськими 
студентами, які роблять перші кроки 
у своєму професійному розвитку та 
розбудові кар’єри, - говорить фахі-
вець з управління персоналом Євгенія 
Тереховська. - Для учасників програ-
ми, яких у компанії називають джам-
перами, це особистий розвиток, 
отримання нових практичних знань 
у реальному бізнесі, здобуття першо-
го цінного професійного досвіду та 
розширення свого соціального кола 
знайомств. А для учасників, які най-

краще проявлять себе, - ще й реальна 
можливість отримати першу постій-
ну роботу та стати частиною друж-
ньої, успішної, міжнародної команди.

За одинадцять років існування 
програми вже понад 300 майбутніх 
спеціалістів успішно пройшли в сті-
нах компанії навчання, а 130 най-
кращих стали згодом частиною 
команди lifecell. Наразі 38 колишніх 
джамперів продовжують працювати 
і розвивати свою професійну кар’єру 
в компанії. Ментори запросили сту-
дентів приєднатися до програми в 
сезоні 2018-2019. 

О. Назаренко,
директор Центру 
розвитку кар’єри
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МАЙСТЕРНЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

У межах проекту "Майстерня професійного зростання" відбулася чергова зустріч студентів із мен-
торами компанії "Lifecell". Стейкхолдери презентували програму стажування "Jump into life".

Два місяці поспіль щотижня студенти університету мали можливість бути слухачами великих від-
критих лекцій, унікальних воркшопів та індивідуальних наставницьких програм: Освітній проект 
"GLOBAL MENTORY INSTITUTE" надавав їм та викладачам можливість особистого спілкування 
в форматі "face-2-face".

Колектив КНТЕУ зустрів новорічні свята.

«НОВОРІЧНА ФЕЄРІЯ»  
І ПІДСУМКИ 2018 РОКУ

СВЯТО В ДОМІ

Свято для малечі
Перше з них - для дітей співро-

бітників та студентів університету. 
Цього року Діду Морозу і Снігурочці 
допомагали розважати діток казкові 
звірята – символи факультетів, що 
викликало справжнє захоплення.

Підсумки року
Друге - святковий концерт 

«Новорічна феєрія» за участі артис-
тів-аматорів з числа викладачів і 
співробітників. Неабиякою приєм-
ністю стала безпрограшна лотерея, 
де розігрувалися солодощі, новоріч-
ні атрибути, сувеніри із символікою 
університету.

Відкрив свято ректор А.А. 
Мазаракі:

- У 2018 році університет розви-
вався у всіх напрямках. Ми ліцензу-
вали і зробили перший прийом на 
спеціальність «Кібербезпека», отри-
мали ліцензію на спеціальність 
«Соціологія». Маємо 9 спеціальнос-
тей англійською мовою викладання, 
вдвічі збільшилось число виклада-
чів, які викладають англійською, 
вдвічі зросло число статей, опублі-
кованих у наукометричній базі 
SCOPUS. Приємно і те, що викладачі 
КНТЕУ виїздили за кордон для 
читання лекцій частіше, аніж іно-
земці бували у нас.

Наші студенти і цьогоріч пре-
красно проявили себе на 
Всеукраїнських студентських олім-
піадах і конкурсах наукових робіт. 
Маємо здобутки і у мистецтві, спор-
ті, розвиваємо навчально-матері-
альну базу, розбудовуємося. І з цим 
переходимо у новий рік.

Щиро бажаю, щоб рік 2019-й 
став роком миру, нових здобутків, 
покращення добробуту. Хай у ваших 

домівках буде тепло, панує добро, 
радість, злагода. І, безумовно, збува-
ються мрії!

Новорічна феєрія
Програму святкового концерту 

готували колективно, тож в кінцево-
му результаті вона і отримала 
родинний веселий характер. У 
цьому році, аби знайти Діду Морозу 
найкращу Снігуроньку, провели 
цілий кастинг. Бажаючих було більш 
ніж досить! Зрештою, це місце діста-
лося ексцентричній викладачці 
Тетяні Сундук.

А який же новорічний карнавал 
без конкурсу костюмів? Цьогоріч 
він об’єднав на одній сцені кротів і 
оленів, Дюймовочку і мадам Боварі, 
Джеймса Бонда і хлопчиків-сніжи-
нок (до речі, саме вони і стали пере-
можцями).

Щасливим же завершенням дій-
ства, яким щороку радує профком 
університету, став розіграш супер-
призу лотереї. Щасливий номерок 
та набір для пікніка «Кемпінг» 
дістався викладачці Людмилі 
Зощенко. З чим ми її і вітаємо, а 
увесь колектив - з Різдвяними і 
Новорічними святами.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ 
"JUMP INTO LIFE"

 #GLOBALMENTORYINSTITUTE: 
МІСІЯ ЗДІЙСНЕННА

З відкритою душею і серцем на 
крайню зустріч зі студентами при-
йшли ТОР-менеджери найбільш 
інноваційних бізнес-компаній краї-
ни з реального сектору економіки, 
щоб поділитися власним управлін-
ським досвідом та професійними 
секретами. Цього разу гостями 
стали віце-президент міжнародного 
інвестиційного фонду "SigmaBleyzer" 
в Україні та аграрної компанії 
"AgroGeneration", і член Націо-
нальної ради реформ Владислава 

Магалецька, керуючий партнер між-
народної корпорації "ArtBuild Hotel 
Group" Олексій Євченко, керівник 
департаменту продажу компанії 
"Агромат" Оксана Кабацій та керів-
ник HR-департаменту Олена 
Іпатова, незалежний член наглядо-
вої ради АБ "УКРГАЗБАНК" та член 
наглядової ради ПАТ "Укрпошта" 
Оксана Волчко, генеральний дирек-
тор автомобільної групи компаній 
”VIPOS” Віктор Постельніков, гене-
ральний директор компанії 

“INKERMAN UKRAINE” Анна Горкун, 
керівник департаменту креативного 
маркетингу і комунікацій компанії 
"TARYAN GROUP" Ніна Міщенко. 
Енергетика цих зустрічей виявилася 
теплою і душевною: спікери ділили-
ся зі слухачами не тільки власними 
бізнес-навичками, але й настільки 
особистими почуттями, якими 
можна поділитися тільки в компанії 
близьких і відданих друзів.

І. Гарбарчук

ПРОЕКТИ
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Сві доц тво про дер жав ну ре єс тра цію — Кі № 474
Зас нов ник—  Ки їв ський на ці о наль ний тор го вель но  е ко но міч ний уні вер си тет

Точ ка зо ру ав то рів пуб лі ка цій не зав жди спів па дає 
з точ кою зо ру ре дак ції.

Ру ко пи си та фо тог ра фії не ре цен зу ють ся і не по вер та ють ся

Ад ре са ре дак ції:
Ук ра ї на, 02156, Ки їв, вул. Кі о то, 19, Тел. (097) 9874842

e ma il: gazetaknteu@gmail.com
Но мер від дру ко ва но з го то вих фо то форм 

Дру кар ня ТОВ  "Ефсин",м.Фастів, вул. Соборна, 40
Нак лад — 1000 при мір ни ків. 

Зам. № 1812613

Го лов ний ре дак тор — Ва лен тин Об рам баль ський

Над но ме ром пра цю ва ли:

Ди зайн, ма кет і верс тка —  Антон Осьмак
Світ ли на — Марія Кладченко, Катерина Заровна, Віталій Шапка

НАШІ ЮВІЛЯРИ

У грудні свій ювілей відсвяткували:
50-літній – доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політи-
ки В.В. Хрустальова;
60-літній – заступник директора Ужгородського торговельно-економіч-
ного коледжу Г.М. Данко;
70-літній – професор кафедри філософських та соціальних наук 
Ю.І.Кулагін.

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.

КАМПУС

СПОРТ

- Танцювальна програма була 
представлена у номінації Cheer 
Dance Show, де дозволяється вико-
нання динамічних підтримок та гім-
настичних трюків, - не приховує 
радощів студентський тренер та 
капітан збірної Владислава 
Заславська. – У складі нашої коман-
ди виступали першокурсниці Ганна 
Надежко і Надія Кіріленко, друго-

Грудень - це початок казкових 
подій, містичних пригод і чарівної 
атмосфери. Час, коли ти знаходиш-
ся в очікуванні фантастичного дива, 
коли настрій віщує, що вже почина-
ється неймовірне свято.

Звісно, вся ця атмосфера не 
може обійтися без новорічних 
атрибутів. Кожен прикрашає свою 
домівку, задля більш позитивних 
емоцій. І хто, як не студенти КНТЕУ, 
чекають ці свята найбільше за всіх?!

У останній декаді року в кампусі 
організували конкурс-огляд на 
краще новорічне оформлення гур-
тожитку, до якого долучились всі 
мешканці гуртожитків. Журі, до 
якого увійшли представники дирек-
ції студентського містечка, заступ-
ники деканів з навчально-виховної 
роботи, завідувачі гуртожитків та 

курсниці Аліна Гостєва, Марія-
Вікторія Філоненко, Марина Волик, 
Ангеліна Волик, третьокурсниці 
Владлена Кобиляцька, Карина 
Павлик, Вікторія Сержанова і Марія 
Іванюк. Це також успіх і наших 
наставників - старших викладачів 
кафедри фізичної культури 
О.О.Дембіцької та І.М. Янченко.

Наш кор.

представники РСС потрапили у 
казку і на одному подиху розподіли-
ли місця так: 1-ше місце - гуртожи-
ток № 1, 2-ге - №3, 3-тє - №4.

О.Лавринович,
студентка 3-го курсу ФЕМП

UKRAINE CHEER CUP 2018

ПЕРШИЙ – ВІН ПЕРШИЙ І Є

ПЕРШІСТЬ У СПАРТАКІАДІ КИЄВА 
СЕРЕД ВИШІВ – У КНТЕУ

БАСКЕТБОЛЬНЕ 
КІЛЬЦЕ – ЗА НАМИ!

ПАНКРАТІОН – ЦЕ КРУТО

ШАХОВІ ЛІДЕРИ

Перші місця зайняли збірні з бас-
кетболу та баскетболу 3 х 3 і футболу. 
Кращі гравці наших команд: з баскет-
болу – Микита Ханча, Олександр 
Гопкало (ФЕМП) і Сергій Шевченко 
(ФФБС), з футболу – Максим Гида, 
Ярослав Заїка, Микола Березовський, 
Владислав Блазунь,  Владислав 
Бондарчук (ФЕМП), Рус лан Зубленко, 
Вадим Шутенко, Віктор Бачинський 

(ФМТП), Олексій Тверезенко, 
Олександр Безпалий, Едуард 
Шафаренко, Гліб Бухал, Дмитро 
Старик (ФТМ), Юрій Правук, 
Владислав Труський, Денис Костишин 
(ФРГТБ) і Дмитро Міхєєв (ФОАІС).

2-ге місце посіла збірна з бад-
мінтону, кращі гравці якої - Семен 
Никоненко, Анна Мартинова (ФТМ), 
Богдан Чернецький, Максим 
Семени хін (ФОАІС), Олександр 
Бахарев (ФРГТБ), Ірина Мармазін-
ська (ФМТП).

3-тє місце - у збірної з волейбо-
лу, серед кращих гравців - Олександр 
Карпик, Роман Дроботущенко 
(ФТМ) та Євгеній Мозоль (ФМТП).

Найкращий спортсмен КНТЕУ 
2018 року – магістр ФМТП Олексій 
Новіков, МСМК, призер міжнарод-
них та Всеукраїнських змагань з 
силових видів спорту.

Найкраща спортсменка КНТЕУ 
2018 року – другокурсниця ФФБС 
Катерина Кухар,МСМК з підводного 
плавання, чемпіонка і призер етапів 
Кубку світу з плавання в ластах, нео-
дноразова чемпіонка і призер чемпі-
онатів України з цього виду спорту.

КНТЕУ посів перше місце у командному заліку змагань Спартакіади м. Києва серед вишів у 
2017/2018 навчальному році.

Збірна з аеробіки ФМТП, гідно представляючи КНТЕУ, здобула 
абсолютну перемогу на Всеукраїнському фестивалі шкільних та 
студентських груп підтримки "Ukraine Cheer Cup 2018".

Завершилися змагання з баскетболу серед чоловічих 
команд вишів за кубок Студентської профспілкової асоці-
ації м. Києва. Головний трофей турніру розіграли НТУ 
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського” та КНТЕУ (тренер - Д.С. Єльцов).Незаперечна 
перемога наших студентів - 115:95, а кращим гравцем 
турніру визнано Олександра Сидорука.

У Будапешті на чемпіонаті світу з 
кемпо UWSKF за участю майже тися-
чі спортсменів з 16 країн світу про-
йшов Кубок світу з панкратіону.

У складі збірної України виступав 
першокурсник ФТМ - кандидат в 
майстри спорту Євгеній Засуха. 
Виступаючи в трьох розділах, він заво-
ював 2 золоті і 1 бронзову нагороду.

У межах ІІІ Спартакіади серед співробітників КНТЕУ 
пройшов турнір з шахів.

Змагання відбувалися за швейцарською системою, 
коли у кожному наступному турі зустрічаються супро-
тивники з однаковою або близькою кількістю очок.

У жінок у трійці призерів Олеся Смірнова, Ганна 
Дугінець, Олена Романенко.

У чоловіків кращим був Олексій Корольков, на 2-му і 
3-му місцях відповідно Валерій Котляр і Олександр Івасин.

Добірку підготував завідувач кафедри фізичної культури В. Гамов

Наш чемпіон почав займатися 
панкратіоном три роки тому. І на 
сьогодні у його «багажі» 54 бої, 43 з 
яких завершилися перемогою.

- Панкратіон – це давньо-
грецьке бойове мистецтво, що 
поєднує елементи боротьби і 

кулачного бою, - розповідає Євген 
про свій улюблений вид спорту. – 
А як вид спорту його включили до 
програми Олімпійських ігор часів 
Давньої Греції ще у 648 році до 
нашої ери. Але він саме той спорт, 
що не старіє…


