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Справи державні
Мета форуму - визначення 

стратегічних цілей розвитку осві-
ти в період проведення адміні-
стративно-територіальної рефор-
ми й децентралізації влади в 
Україні, обговорення широкого 
кола найбільш актуальних питань 
реформування галузі. У форумі 
взяли участь Президент України 
Володимир Зеленський, перша 
леді Олена Зеленська, голова 
Комітету Верховної Ради з питань 
освіти, науки та інновацій Сергій 
Бабак, міністри - освіти і науки 
Сергій Шкарлет, розвитку громад і 
територій Олексій Чернишов, 
представники Міністерства освіти 
і науки, Державної служби якості 
освіти, Національної академії 
педагогічних наук, НУ «Інститут 
модернізації змісту освіти», 
Асоціації міст України, директори 
відповідних департаментів 
облдержадміністрацій.

Глава держави зазначив, що осві-
та і наука – це стратегічно важливі 
напрямки для України, хоча довгі 
роки держава недостатньо приділя-
ла уваги цій галузі.

- Сьогодні ми робимо все можли-
ве, аби змінити такий підхід: активно 
будуємо та ремонтуємо дитячі садоч-
ки по всій країні, відновлюємо та 
будуємо нові сучасні школи в кожно-

му регіоні. І цей процес буде продов-
жуватись далі, адже ми прагнемо, щоб 
кожна наша українська школа – як у 
місті-мільйоннику, так і в невеликому 
селищі – мала сучасну матеріаль-
но-технічну базу, мала якісне та здо-
рове харчування, доступ до Інтернету, 
інфраструктуру для спорту, для 
інклюзивної освіти, – наголосив 
Президент. - Цьогоріч підвищено 
заробітні плати для освітян, і влада й 
надалі шукатиме механізми та кошти 
для того, щоб працівники освіти від-
чули престиж своєї професії.

Важливим напрямком сьогодні є 
також професійна та професій-
но-технічна освіта. За останні роки 
про неї фактично забули і, можна 
сказати, майже зруйнували. Як наслі-
док, сьогодні нашій країні катастро-
фічно бракує кваліфікованих робо-
чих кадрів. Тож спільно з представ-
никами цієї ланки була створена 
стратегія й розпочато відродження 
професійної освіти в Україні.

Щодо вищої освіти, то уряд готує 
стратегію її розвитку на наступні 
десять років, державну програму з 
відновлення та розбудови мережі 
студентських гуртожитків, а також 
план популяризації освіти в Україні 
серед іноземців.

- Українські виші повинні готува-
ти конкурентоспроможних у сучас-
ному світі людей, – наголосив глава 

системи шкільного харчування, 
зміни асортименту шкільних їда-
лень, посилення відповідальності за 
організацію харчування та якість 
харчових продуктів.

Сергій Шкарлет, презентуючи за 
ініціативою Президента України 
Стратегію розвитку освітньої галузі 
на 2021 рік, акцентував увагу на про-
довженні реформування освіти і, 
серед іншого, розповів про досягнен-
ня. Зокрема, затверджено нову редак-
цію базового компонента дошкільної 
освіти, відкрито 24 дитячі садки, 16 з 
яких – у межах Національної програ-
ми «Велике будівництво».

Також затверджено державний 
стандарт базової середньої освіти. 
Виділено 600 мільйонів гривень на 

закупівлю шкільних автобусів. 
Триває реформа «Нова українська 
школа». Найкращі учасники зовніш-
нього незалежного оцінювання 
отримуватимуть президентську 
стипендію в 10 тисяч гривень. 
Також найкращі учні одержать 
гранти Президента України на нав-
чання за кордоном. Збільшено кіль-
кість шкіл, які мають підключення 
до мережі Інтернет.

- Ми прагнемо мотивувати 
наших дітей та молодь до навчання, 
розвитку, реалізації власних нахилів, 
здібностей і талантів і заохочувати 
їх за інтелектуальні, творчі та інші 
здобутки. Хочу від усіх освітян 
висловити вдячність Президенту 

держави. - Хочу запевнити: в особі 
Президента України наша освіта 
завжди матиме надійного союзника. 
Якщо завгодно, лобіста інтересів 
наших освітян. Я готовий зі свого 
боку допомагати в реалізації усіх 
ваших ініціатив, усіх реформ для 
розвитку української освіти.

У цьому контексті Володимир 
Зеленський повідомив про створен-
ня при Президентові Ради з розвит-
ку загальної середньої освіти – крок, 
на який чекали давно.

«Якісне харчування – здорова 
дитина» - такою була тема доповіді 
першої леді України Олени 
Зеленської, за ініціативи та під патро-
натом якої активно впроваджується 
реформа шкільного харчування, що 
знайшла підтримку в суспільстві. За 
рік плідної діяльності робочої групи, 
до якої входять представники 
Міносвіти, МОЗ та Мінекономіки, 
дитячі лікарі, дієтологи, технологи й 
фахівці з харчування, питання здоро-
вого харчування було зрушено з 
місця. 2020-й став роком внесення 
змін до законодавчих документів, 
таких як Санітарний регламент, гігіє-
нічні вимоги до виробництва та обігу 
харчових продуктів на потужностях, 
розташованих у закладах загальної 
середньої освіти, тощо.

Про обсяги коштів, спрямованих 
на оновлення системи шкільного 
харчування поінформував міністр 
освіти і науки Сергій Шкарлет.

- У 2020 році було виділено 400 
млн грн з державного бюджету та 
майже 100 млн грн - з місцевих 
бюджетів на ремонт харчоблоків та 
їдалень закладів освіти та придбан-
ня для них сучасного технологічно-
го обладнання й устаткування. На 
сьогодні в 1809 закладах загальної 
середньої освіти, в яких навчається 
понад мільйон учнів, створено 
належні умови для організації якіс-
ного харчування, – зазначив очіль-
ник галузі. - Внесено також необхід-
ні зміни до чинного законодавства 
України, яке регламентує діяльність 
у сфері організації харчування 
дітей, завдяки чому з’явилися зако-
нодавчі підстави для реформування 

України Володимиру Зеленському за 
те, що він всебічно підтримує сферу 
освіти й науки, – підкреслив міністр.

Уперше з бюджету профінансова-
но закупівлю обладнання для спеці-
альних шкіл та навчально-реабіліта-
ційних центрів. Розширено доступ 
вступників, які мешкають на тимчасо-
во окупованих територіях, до україн-
ських вишів та затверджено стандар-
ти вищої освіти, розроблено законо-
проект «Про освіту дорослих».

У 2021 році запустять Єдину 
міжвідомчу електронну платформу 
для набору іноземних студентів. 
Також цього року має бути затвер-
джена Концепція державної програ-
ми відновлення та розбудови мережі 
гуртожитків.

Студентський гуртожиток 
нової доби
Щоб перевірити, як на практиці 

працюватиме Стратегія, глава дер-
жави відвідав новозбудований гур-
тожиток № 7 кампусу КНТЕУ.

- Кожного року кількість вступ-
ників до нашого університету збіль-
шується, тому виникає проблема 
перенаселення вже існуючих гур-
тожитків – і ми її вирішуємо, - супро-
воджуючи високого гостя, повідо-
мив ректор КНТЕУ А.А. Мазаракі.

Це перший у країні студент-
ський гуртожиток, що вводиться в 
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МАЙСТЕР-КЛАСИ В ТЕМУ

ГОСТІ, ЯКИХ ЧЕКАЮТЬ

За програмою партнерського форуму "Освіта України – 2021: стратегічні цілі і пріоритетні напрями" 
у КНТЕУ пройшла низка заходів.

експлуатацію на виконання Указу 
Президента України «Про вдоскона-
лення вищої освіти» № 210/2020 
від 3 червня 2020 року. Тут забезпе-
чено сучасний рівень комфортно-
сті проживання, інклюзивності 
(облаштовано пандуси, ліфти 
тощо), покриття безкоштовною 

Смарт-харчування 
школярів
В арткулінарстудії кафедри техно-

логії та організації ресторанного 
господарства відбувся майстер-клас 
"Концепція смарт-харчування школя-
рів: синергія кулінарних традицій та 
інновацій". На ньому наші колеги та 
фахівці Інституту громадського здо-
ров'я ім. О. М. Марзеєва презентували 
спільні напрацювання щодо підготов-
ки збірника рецептур (технологічних 
карт) кулінарних страв, виробів і 
напоїв для шкільного харчування, що 
сприятиме забезпеченню дітей здоро-
вим та якісним харчуванням.

Завідувачка кафедри 
Д.В. Федорова та професор В.А. Гні-
цевич доповіли про можливість поєд-
нання кулінарних традицій здорово-
го харчування та впровадження інно-
вацій, що пов'язані із внесенням змін 
до законодавчих документів, таких як 
Санітарний регламент, гігієнічні 
вимоги до виробництва та обігу хар-
чових продуктів на потужностях, роз-
ташованих у закладах загальної 
середньої освіти. Вони говорили про 
запропоновані інновації з розширен-
ня асортименту кулінарної продукції 
зі збільшеною часткою рослинної 
сировини, переважно локальної 
(передусім свіжі овочі, зелень, пере-
роблені бобові, пряні трави, горіхи і 
насіння, цільнозернові види борош-
на, ягоди, плоди, фрукти, сухофрук-
ти). Розроблені технології дозволя-
ють повністю виключити цукор, зни-
зити вміст жиру і солі у готовій про-
дукції та такі технологічні способи 
кулінарної обробки, як-от смажіння, 
що відповідає новим гігієнічним 
вимогам до шкільного харчування.

межах занять комп'ютерним спор-
том серед молоді.

КНТЕУ став одним із фундаторів 
розвитку кіберспорту серед сту-
дентської молоді. На базі "KNUTE 
HUB" відбувались завершальні 
етапи трьох турнірів з кіберспорту 
"KNUTE Dota 2", спонсором яких 
виступила компанія HyperX, що як 
призи надавала комп’ютерну пери-
ферію. 

Представлено структуру прове-
дення турніру і продемонстровано 
фото- та відеоматеріали з попе-
редніх турнірів, які відбулися в 
KNUTE HUB. Студентів на турнірах 
вітав заступник начальника депар-
таменту кіберполіції Національної 
поліції України, начальник управ-
ління протидії злочинам у сфері 
інформаційної безпеки, доцент 
кафедри інженерії програмного 
забезпеченя та кібербезпеки 
В.І. Чубаєвський. Він відмічає висо-
кий професіоналізм у підготовці 
кадрів ІТ-напряму КНТЕУ.

В. Лазоренко,
заст. декана ФІТ

Фінансова грамотність 
у цифровому світі
Кафедра банківської справи під-

готувала та провела майстер-клас на 
тему «Фінансова грамотність у циф-
ровому світі».

Його актуальність обумовлена 
тим, що Стратегією розвитку фінан-
сового сектору України до 2025 року, 
затвердженою рішенням Правління 
Національного банку України, у 
межах стратегічного напрямку 
«Фінансова інклюзія» передбачено 
підвищення рівня фінансової 
грамотності населення шляхом 
проведення інформаційно-освітніх 
заходів для різних цільових 
аудиторій. Також у концепції 
реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» 
ключовими компе тентностями, серед 
інших, визначені підприємливість та 
фінансова грамотність.

- Ми визначили п’ять тем май-
стер-класу, кожна з яких розкривала 

перукарнею. Дозвілля забезпечува-
тимуть кінотеатр, медіастудія, сту-
дія звукозапису, репетиційні зали, а 
спорт – зали тренажерна, для фіт-
несу, більярду, настільного тенісу. 
Оглянувши їх, Володимир 
Зеленський зазначив, що Офіс 
Президента може допомогти отри-
мати для них тренажери.

ПАРТНЕРСЬКИЙ ФОРУМ – У СТІНАХ КНТЕУ
мережею Wi-Fi, пожежної безпеки, 
вже вирішено питання підключен-
ня гуртожитку до систем водопо-
стачання та електромережі. 
Комплекс включає чотириповер-
ховий соціально-побутовий блок з 
приміщеннями для самопідготовки 
та навчання студентів, коворкінгу, 
пральнею, медичним ізолятором, 

При створенні технологій нау-
ковці кафедри визначили пріоритет-
ним напрями, які зорієнтовані на 
забезпечення спрямованої біологіч-
ної дії на зростаючий організм шко-
ляра: харчові продукти мають забез-
печувати антиоксидантну, полівіта-
мінну дію, підвищувати захисні сили, 
сприяти нормалізації перистальтики 
кишечника та розвитку корисної 
мікрофлори, росту та відновленню 
тканин організму.

Учасникам майстер-класу пре-
зентовані інноваційні види хлібобу-
лочних виробів на основі цільнозер-
нового пшеничного, житнього, куку-
рудзяного борошна з використан-
ням насіння льону, соняшника, 
насіння і пюре гарбуза, на дегуста-
цію запропоновані ряд страв, у при-
готуванні яких взяли активну участь 
викладачі та завідувачі лабораторій 
кафедри В.І. Кочерга, Т.І. Юдіна, О.П. 
Вітряк, Г.Я. Онопрієнко, Л.М. Шекера, 
Л.А. Полегешко, та студенти - четвер-
токурсник Андрій Шкапоїд, третьо-
курсник Ілля Ярцев, другокурсники 
Давід Лебанідзе і Валерія Кудіна.

А. Серенко,
асистент кафедри технології 

та організації ресторанного 
господарства

Ігрові підходи 
до неігрових процесів
Другим від ФРГТБ став май-

стер-клас «Онлайн-інструменти 

гейміфікації освітнього процесу». 
Гості форуму та викладачі універси-
тету мали можливість ознайомити-
ся з платформами та онлайн-серві-
сами, які дозволяють підвищити 
залучення учасників освітнього 
процесу до вирішення прикладних 
завдань, особливо за умов дистан-
ційного навчання. Мова йшла про 
організацію онлайн-опитування в 
Mentimeter у форматі хмари слів 
(«word cloud») та спільної роботи 
через онлайн-дошку Padlet, нала-
годження контролю за роботою 
малих груп в Trello, створення 
онлайн-вікторін в Kahoot!, побудову 
інтелектуальних карт в Coogle.it, 
відеопрезентацій в редакторі 
MySimpleShow (англійською 
мовою), туристичних маршрутів у 
Planapple (групова робота) тощо.

С. Кравцов,
доцент кафедри туризму 

та рекреації

Діджитал- та VR-технології 
в освітньому процесі
На майстер-класі було проде-

монстровано голографічну 3-D віт-
рину. В презентацію входили патент 
на винахід та прилад відтворення 
голографічних 3-D презентацій.

На презентації було продемон-
стровано віртуальні моделі різних 
предметів, які використовуються в 
навчальному процесі та різних сфе-
рах торгівлі, приклад використання 
віртуальної голографічної моделі 
доповненої реальності з можливістю 
керування позиціонування об’єктом 
в повітрі жестами, за допомогою 
приладу інфрачервоного розпізна-
вання рук, для використання в 
навчальному процесі.

Учасникам форуму розповіли 
про Федерацію кіберспорту України, 
яка декларує своїми цілями створен-
ня в країні якісної інфраструктури 
масового кіберспорту, регіональних 
та всеукраїнських ліг, зокрема сту-
дентських на постійній основі, про-
ведення регулярних кіберспортив-
них турнірів, пропаганду здорового 
способу життя та правильного під-
ходу до тренувального процесу в 

актуальні питання фінансової гра-
мотності у цифровому світ, - гово-
рить завідувачка кафедри банків-
ської справи Н.П. Шульга. - Так, 
перша з них розкривалась через три 
питання: що в учнівської молоді 
формувати з основ захисту прав 
(інтересів) споживачів фінансових 
послуг? Де працюють принципи, 
алгоритми та засоби захисту їхніх 
прав? Коли потрібне консультування 
споживачів фінансових послуг?

Значна увага була приділена 
сучасним діджитал-інструментам про-
ведення платежів, серед яких платіжне 
кільце, «оплата обличчям», QR-кодом 
тощо. І приємно, що Україна тут не 
стоїть осторонь: всі ці інструменти 
запроваджені вітчизняними банками. 
А тому потребують ознайомлення з 
ними населення - і не тільки задля 
їхнього активного використання, а, 
передусім, для захисту громадян від 
можливого шахрайства. 

Великий інтерес викликала 
тема «Банківська платіжна картка 
для дитини». Як видно з тематики, 
йшлося про особливості банків-
ської картки для дитини та її мож-
ливості, переваги і недоліки, а 
також проводився огляд та порів-
няння пропозицій українських 
банків щодо її обслуговування. 
Викладачі кафедри банківської 
справи поділилися власним досві-
дом оформлення дитячої банків-
ської картки та надали поради 
щодо використання цього платіж-
ного інструменту для підвищення 
фінансової грамотності школярів.

Також значне зацікавлення 
викликали загрози в операціях з 
платіжними засобами і фінансовий 
моніторинг банку чи шахрайські дії 
зловмисників?

Учасникам майстер-класу було 
презентовано буклет «Digital – пла-
тежі» з інформацією про правила 
користувача платіжних діджитал –
послуг, ознайомлено з роботою сту-
дентського проєкту ФінПульс (що 
діє в рамках Всеукраїнського руху 
«МОЛОДЬ ЗА ПРАВА СПОЖИВАЧІВ») 
та інформаційною кампанією 
Національного банку України 
#ШахрайГудбай, мета якої - навчити 
українців правилам безпеки безго-
тівкових та онлайн-платежів.

І. Аванесова,
доцент кафедри 

банківської справи

За матеріалами пресслужби Президента України, інформаційних аген-
цій та редакції газети «Університет і час»

За кін чен ня. Початок на стор. 1



3

ДИПЛОМИ МВА УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ГУЛЬЄЛЬМО МАРКОНІ

СПІВПРАЦЯ З ФЕДЕРАЦІЄЮ «ОБМІНИ 
ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА» ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

ПАРТНЕРСЬКІ СТОСУНКИ МІЦНІЮТЬ ПОСТКОВІДНИЙ РЕСТАРТ 
РЕСТОРАТОРІВ ТА ТУРИЗМУ

ДВІ НАЗВИ ОДНІЄЇ ПРОФЕСІЇ

З вітальним словом до нинішніх 
випускників звернувся ректор А.А. 
Мазаракі. Згадавши власний досвід 
здобуття освіти за програмою МВА, 
він наголосив на важливості враху-
вання українських реалій під час опа-
нування знань в іноземному універ-
ситеті.

Випускники – керівник діагнос-
тичних центрів ТОВ Сингента Ю.І. 
Шевченко, заступник директора 
Спільного офісу підтримки програ-
ми ЄС в Україні з ядерної безпеки 
О.О. Карнаухов, заступник головного 
лікаря з економічних питань 
Національного інституту раку Н.О. 
Доманська - поділились враженнями 
від навчання та засвідчили високу 
компетентність викладання, доціль-
ність та корисність використання 
отриманих в КНТЕУ знань у практич-
ній діяльності. Та зійшлися у тому, що, 
незважаючи на цікавість і ґрунтов-
ність італійської частини програми, 
український етап для них був більш 

За угодою про співробітництво 
між КНТЕУ та Федерацією «Обміни 
Франція – Україна» відбулася 
онлайн-зустріч проректора з науко-
во-педагогічної роботи та міжнарод-
них зв’язків В.М. Сая з французькими 
колегами - співпрезидентом ФОФУ 
Жаком Форжероном, Жозі Анекен 
(Асоціація французької мови як іно-
земної), президентом готельної мере-
жі "Hфtels de  Charmeet de Caractиre" 

Протягом двадцяти останніх 
років наш університет успішно 
реалізує програми подвійного 
дипломування разом із закладами 
вищої освіти Франції - 
Університетом Клермон-Овернь, 
Університетом Гренобль Альпи, 
Бізнес-школою «Audencia», 
Університетом Парі Ест Кретей та 
іншими. За весь час наші студенти 
паралельно з українськими дипло-
мами отримали більше 100 магіс-
терських та 250 бакалаврських 
державних дипломів Франції.

насиченим та наближеним до кон-
кретних завдань.

Проректор з науково-педагогіч-
ної роботи та міжнародних зв’язків 
В.М. Сай зробив невеличкий екскурс в 
історію співпраці КНТЕУ з 
Університетом імені Гульєльмо 
Марконі та досвід реалізації інших 
міжнародних програм. Гарант програ-
ми Г.В. Дугінець поділилась власними 

Жаком Бартелемі та іншими. Було 
обговорено питання подальшої співп-
раці між КНТЕУ і ФОФУ, питання про-
ведення інтенсивного двотижневого 
онлайн-курсу з французької спеціалі-
зованої термінології для студентів уні-
верситету з носієм мови, а за умови 
покращення епідеміологічної ситуації 
і приїзд викладача з Франції. А викла-
дач магістратури гостинності та 
туризму Тулузького університету Жан 

Пан посол також виступив перед 
франкомовними студентами і 

враженнями від спілкування зі студен-
тами впродовж навчання. До речі, 
деякі випускники програми готові 
продовжити навчання - в аспірантурі. 
А поки вони визначатимуться, пер-
ший проректор Н.В. Притульська 
запросила випускників на святкуван-
ня Дня університету.

М.Попова,
заст. директра ІВК

Жорес запропонував провести ряд 
лекцій з актуальних питань туристич-
ного та готельного бізнесу для студен-
тів ФРГТБ.

За результатами співбесід віді-
брано чотири студенти для проход-
ження влітку лінгвістичної та про-
фесійної практик.

Т. Дупляк,
директорка Центру 
європейської освіти

викладачами КНТЕУ на тему 
«Розвиток французько-українського 
співробітництва» та відповів на 
поставлені запитання.

З великим інтересом французька 
делегація ознайомилась з кампусом 
університету, SMART-бібліотекою, 
комп’ютерними класами, спеціалізо-
ваними лабораторіями, актовою 
залою та іншими цікавинками КНТЕУ. 
Гості переконалися, чому французькі 
студенти з партнерських закладів 
вищої освіти щорічно із задоволен-
ням обирають саме наш навчальний 
заклад для семестрового навчання за 
обміном на магістерських програмах 
іноземною мовою викладання.

Своїми напрацюваннями та про-
позиціями щодо особливостей пере-
завантаження готельно-ресторанно-
го і туристичного бізнесу в постко-
відний період та визначенні тенден-
цій формування професійних ком-
петентностей фахівців сфери гос-
тинності поділилися випускники 
КНТЕУ - президент Асоціації готелів 
та курортів України Ірина Сідлецька, 
директор із сервісу та розвитку мере-
жі ресторанів «Rebra&Kotlety» 
Олександра Ілляшенко, менеджер 
проєктів у готельному бізнесі Лілія 
Заєць, менеджер з маркетингу мере-
жі туристичних агенцій «Piligrim.ua» 
Олександр Туник, голова представ-
ництва авіакомпанії КЛМ та 
AIRFRANCE в Україні Наталія 
Незнамова, шеф-кухар мережі ресто-
ранів «Guramma Італія», «Guramma 
Азія» Віктор Тимчишин, а також 
голова ради Всеукраїнської федера-
ції роботодавців у сфері туризму 
Тетяна Тимошенко, голова правління 
Асоціації VisitUkraine Антон 
Тараненко, президент асоціації 
«UMC-Італія» Паоло Брешиа (Італія), 
директор Академії професійної осві-
ти «Меркур» Ян Брецко (Словаччина), 
керуючий рекреаційним комплек-
сом «Selfish Club» Денис Ларін, бренд-

До нього в столиці відбулася 
онлайн зустріч професіоналів екс-
курсійної справи з різних регіонів 
країни, до якої долучилися члени 
кафедри туризму та рекреації, які 
викладають дисципліну «Екскурсійна 
справа». Основні питання, які обго-
ворювалися, - вплив COVID-19 на 
екскурсійну діяльність в Україні та 
перспективні напрями її розвитку 
після закінчення пандемії, роль дід-
житалізації, сучасні тенденції органі-
зації екскурсій, технології підвищен-
ня професійної майстерності екс-
курсоводів, особливості створення 
екскурсій-стендапів.

А в туристичному інформацій-
ному центрі Київської міської дер-
жавної адміністрації нагороджували 
переможців конкурсу на кращу 
тематичну екскурсію. Всього було 
оголошено 9 номінацій, у двох з 
яких взяли участь студенти спеці-
альності «Туризм» КНТЕУ.

Перша наша студентська коман-
да - у складі Олексія Олексієнка, 
Романа Карпенка, Владислава 
Могили та Артура Синчака - підго-
тувала відеоекскурсію «Стежками 
вічної пам’яті» парком Вічної Слави 
у Києві, яка посіла перше місце у 
номінації «Я – історик». Друга – 
Анастасія Гаркавко, Анастасія Галата 

шеф компанії «Profitex» в Україні Віта 
Козар, директор ТОВ «АР-ТІ-ПІ» 
туристичного оператора «Vitiana» 
Тетяна Кондратенко.

Модератор онлайн-зустрічі, 
декан факультету ресторанно-го-
тельного та туристичного бізнесу 
Надія Ведмідь зазначила: освітній 
контент спеціалізацій факультету та 
рівнів вищої освіти - початкового 
(ОС «молодший бакалавр»), першого 
(ОС«бакалавр»), другого (ОС 
«магістр») - є гнучким та адаптивним 
щодо змін в освітньому процесі, 
спричинених пандемією Covid-19.

У процесі обговорення дійшли 
висновку, що сферу гостинності та 
туризму, яка зазнала значного впли-
ву пандемії Covid-19, зараз очікує 
зростання, оскільки своєчасне 
запровадження в діяльність суб’єктів 
господарювання медичних прото-
колів, діджиталізація бізнес-проце-
сів, активізація дистанційного спіл-
кування з учасниками процесу 
обслуговування і господарської 
діяльності з використанням 
IT-технологій створили реальні 
можливості для пожвавлення ринку.

та Анна Мазуренко - з авторською 
відеоекскурсією дендропарком 
«Олександрія» у Білій Церкві стала 
переможцем у номінації «Я – роман-
тик». Керівництво «Олександрії», під 
враженням від цієї студентської 
роботи, запропонувало співпрацю.

- Це дуже приємно, коли твої 
підопічні знаходять таке креативне 
бачення професії, яку обрали, - 
говорить професор кафедри туриз-
му та рекреації Г.І. Михайліченко. – І 
удвічі приємніше, що це відповідно 
оцінюють.

Р. Мазурець,
доцент

На ФРГТБ пройшов інтерактивний нетворкінг «Постковідний 
рестарт ресторанно-готельного та туристичного бізнесу: нові 
моделі розвитку», участь у якому взяли близько сотні зацікавле-
них у розвитку цієї сфери, динамічній та гнучкій зміні освітніх 
програм для формування висококваліфікованого фахівця. 

Днями в Україні відзначили свято, до якого наш ФРГТБ має най-
безпосередніше відношення, - Всесвітній день екскурсовода (або, 
за іншими джерелами, Міжнародний день гідів).

У КНТЕУ вручили дипломи випускникам міжнародної програми подвійного дипломування 
«Міжнародне бізнес-адміністрування» (ІМВА), що реалізується спільно з Університетом імені 
Гульєльмо Марконі (Італія). Воно реалізується Інститутом вищої кваліфікації КНТЕУ та розрахо-
вана на менеджерів, які планують зробити наступний важливий крок у професійному зростанні, 
приділяючи особливу увагу розвитку глобальної кар'єри на стратегічному рівні прийняття рішень на 
основі теорії сучасного міжнародного бізнесу і практики управління.

Університет відвідала делегація посольства Франції на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом 
Франції в Україні паном Етьєном де Понсеном. Високий гість мав змістовну бесіду з ректором А.А. Мазаракі, 
під час якої відбувся обмін думками щодо подальшого поглиблення міжуніверситетського співробітництва.
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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

Електронниа версія

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 —  Віталій Шапка

СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

ОПАНОВУЧИ ФАХ УКРАЇНСТВО

ЧЕРГОВІ ВЕРШИНИ ЛЕГКОАТЛЕТІВ КНТЕУ

СПАРТАКІАДА СТАРТУВАЛА

КРОК ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

ВИПУСКНИКИ КНТЕУ 
– НАЙКРАЩІ!

МОВА - КРОВ НАЦІЇ

НАШІ ЮВІЛЯРИ
У лютому свій ювілей відсвяткували:

50-літній – проректор з наукової роботи С.В. Мельниченко, завіду-
вачка сектору бібліотеки А.Я. Гаргат, провідні бібліотекарки І.В. Мінченко 
і Т.І. Лінійчук, робітник О.В. Кшечковський;

60-літній – прибиральниця А.І. Шкуринська.

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.

Першими серед змагань легко-
атлетів України стали XXVI 
Всеукраїнські змагання в приміщен-
ні «Різдвяні старти». На них відзна-
чилися дві наші студентки: Вікторія 
Шкурко, яка стала кращою з бігу на 

Серед жінок трійку призерів 
склали начальник відділу організа-
ційно-виховної роботи та інформа-
ційного забезпечення М.В. Кладченко, 

Перша зустріч була з категорійною менеджеркою 
Анастасією Герасименко. Студенти дізналися про 
роботу такого фахівця, який ухвалює рішення 
замість споживача щодо покупок у магазині, про 
особливості категорійного менеджменту як нової 
філософії управління, навички, котрі потрібно роз-
вивати майбутнім професіоналам, якщо вони праг-
нуть працювати на цій посаді.

Другим спікером, з яким мали змогу поспілкуватися 
студенти, став директор торговельного центру METRO 
у Тернополі Христіан Гнатчук. А почути від людини, яка 
досягла успіху, пройшовши шлях від касира до дирек-
тора, було що. Він розкрив особливості своєї професії, 
дав відповідь на головне питання - директор керує чи 
направляє, розповів про психологію роботи у великих 
колективах та відповідальність. Та підкреслив: робота 
– це кайф, і це може бути реальністю! 

Гість кінцевого вебінару проєкту «METRO Youth 
Weeks» - менеджер з розвитку продажів професійним 
клієнтам Денис Колесніков – розповів про відмінності 
у функціях менеджера з продажів та керівника відділу 
продажів, вимоги до особистісних рис, кар’єрні пер-
спективи та клієнтів менеджера з продажів, відмінності 
між B2B і B2C і HoReCa тощо.

Ю. Білявська, доцент кафедри менеджменту

Цьогоріч першими, хто взяв участь у Всеукраїнському конкурсі кваліфіка-
ційних робіт студентів, стали випускники 2020 року спеціальності 
«Менеджмент» Дмитро Мартинів («Формування інформаційної системи 
управління бізнесом», науковий керівник – С.І. Бай) та Лілія Чайка, 
(«Формування HR-брендингу на підприємстві», науковий керівник – 
І.П. Миколайчук).

За результатами експертного оцінювання, з-поміж представлених на 
конкурс 99 робіт із 25 вишів України, саме вони посіли 1-ше та 2-ге місця!

Інф. «УіЧ»

У лютому відзначають Міжнародний день рідної мови. До нього в КНТЕУ 
писали диктант з української мови: до відеоконференції у форматі ZOOM долу-
чилися 145 викладачів, студентів і співробітників університету.

- Саме через мову ми виражаємо свої почуття, пізнаємо світ, здобуваємо нові 
знання і передаємо їх майбутнім поколінням, - говорить завідувач кафедри 
сучасних європейських мов О.Б. Януш. - Мова об’єднує українців, робить грома-
дянином кожного з нас, а усіх разом – народом.

Наш кор.

1500 м (з результатом 4:33.75), брон-
зовою ж призеркою стала другокур-
сниця ФМТП Віталіна Бондаренко.

На чемпіонаті України серед 
юніорів срібну нагороду зі стрибків 
з жердиною виборов студент 2-го 
курсу ФОАІС Нікіта Строгалєв (з 
результатом 4 м 90 см). А на команд-
ному чемпіонаті України з легкої 
атлетики у приміщенні відзначилася 
Вікторія Шкурко, яка здобула пере-
могу з бігу на 3000 м (з результатом 
9:36.39) та виборола 3-тє місце з бігу 
на 1500 м (4:35.62).

На чемпіонаті Києва з легкої 
атлетики в приміщенні особистий 
рекорд - 2:25.94 - з бігу на 800 м 
серед жінок встановила Віталіна 
Бондаренко. Бронзовим призером 
на цій дистанції стала другокурсни-
ця ФРГТБ Анастасія Заіка.

доценти О.В. Голік (кафедра журна-
лістики та реклами) і І.В. Лазебна 
(кафедра публічного управління та 
адміністрування).

У Києві ж пройшов і Кубок 
України з легкої атлетики. Його воло-
дарями стали двоє представників 
КНТЕУ: Вікторія Шкурко - з бігу на 
1500 м (з результатом 4:30.29) та 
Нікіта Строголєв - у стрибках з жер-
диною (з результатом 4.80 м). 
Бронзовим призером цих змагань з 
бігу на 1500 м стала Віталіна 
Бондаренко.

А в Сумах пройшов чемпіонат 
України з легкої атлетики серед 
дорослих та молоді в приміщенні, де 
срібну нагороду з бігу на дистанції 
3000 м виборола Вікторія Шкурко (з 
результатом 9.47.86).

Незмінними наставниками 
наших спортсменів є старші викла-
дачі кафедри фізичної культури - 
заслужений тренер України 
В.М. Приходько та А.О. Ковальова.

У чоловіків перемогу здобув 
професор кафедри товарознавства 
та митної справи Т.А. Караваєв, 2-ге 
місце посів старший лаборант 
кафедри міжнародного, цивільно-
го та комерційного права В.Г. Ри -
бальченко, а 3-тє - лаборант кафе-
дри фізичної культури І.С. Бад- 
рудінов.

Н. Чайченко,
доцент кафедри 

фізичної культури

Незважаючи на проблеми, пов’язані з пандемією, з початком року спортивне життя в Україні 
пожвавилося. І активну участь у ньому беруть спортсмени КНТЕУ.

Турніром з бадмінтону стартувала V ювілейна Спартакіада серед співробітників КНТЕУ.

Дистанційне навчання не стало на заваді тради-
ційним зустрічам студентів із практиками та фахів-
цями своєї справи, а застосування інформаційних 
технологій, навпаки, дозволило змінити їх формат. 

Так, щосереди у лютому другокурсники ФТМ у межах 
вивчення дисципліни «Категорійний менеджмент» та 
першокурсники ФЕМП, які вивчають «Теорію організації», 
взяли участь у вебінарах зі спікерами «METRO Youth 
Weeks» від компанії UGEN.


