
ВІТАЄМО!

Національна академія педагогічних наук України відзначила медаллю 
"Володимир Мономах" ректора КНТЕУ А.А. Мазаракі.

ххх
Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розви-
ток країни, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм почесні звання 
присвоєно двом нашим колегам: "Заслужений юрист України" - завідувачці 
кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Н.А. Мазаракі, 
«Заслужений працівник освіти України» - проректору з адміністративно-госпо-
дарської роботи Г.М. Вовк.

Наукова рада Національного фонду досліджень України підбила підсумки 
конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених». Одним з його 
переможців визнано поданий під керівництвом ректора КНТЕУ А.А. Мазаракі 
проєкт «Торговельно-економічна політика держави в умовах гібридної війни», 
що у рейтинговому списку учасників конкурсу отримав найвищий бал з-поміж 
інших наукових досліджень та розробок на економічну тематику. 

Мета проєкту - розробка системної наукової концепції реалізації тор-
говельно-економічної політики держави в умовах гібридної війни. 
Розроблені теоретичні положення та практичні рекомендації будуть 
спрямовані на поглиблення теоретико-методичних підходів до розумін-
ня змісту, форм, методів та наслідків реалізації торговельно-економічної 
політики держави в умовах ускладнення та гібридизації інструментарію 
глобального торговельно-економічного суперництва.

Виконавцями проєкту є завідувачі кафедр – міжнародного, цивіль-
ного та комерційного права Н.А. Мазаракі та світової економіки 
Г.В. Дугінець, професор Н.Г. Калюжна, доцент Л.Г. Саркісян, старший 
викладач Л.В. Самсонова і докторант Т.Г. Бусарева.

Cтудент 1-го курсу факультету міжнародної торгівлі та права 
(освітня програма «Міжнародна економіка») Михайло Троценко 
отримав Премію Кабінету Міністрів України. Як значиться в офі-
ційному формулюванні, - за особливі досягнення молоді у розбудові 
України, за захист населення, територій, навколишнього природ-
ного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорону 
навколишнього природного середовища, захист тварин. Перше 
інтерв’ю – вже у студентській іпостасі – юнак дав нашій газеті.
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Ділові контакти університету 
постійно розвиваються

Меморандум 
про партнерство 
з Касаційним 
адміністративним 
судом у складі 
Верховного Суду

Набув чинності меморандум 
про партнерство між КНТЕУ та 
Касаційним адміністративним 
судом у складі Верховного Суду як 
зовнішнім партнером освітньої 
програми з підготовки докторів 
філософії (PhD) за спеціальністями 
«Міжнародне право» та «Право». 

Мова йде про залучення пред-
ставників Верховного Суду до 
формування відповідних освітніх 
програм, навчальних планів і 
стандартів вищої освіти, забезпе-
чення практичної підготовки 
аспірантів, визначення перспек-
тивних напрямів дисертаційних 
досліджень з урахуванням нагаль-
них потреб судоустрою, судочин-
ства і правозахисної діяльності в 
Україні та світі.

- Партнерство з КНТЕУ відкри-
ває широкі можливості для обміну 
передовим досвідом, реалізації 
спільних наукових проєктів, вико-
ристання наукового потенціалу 

КНТЕУ в діяльності Верховного 
Суду, - наголосив голова 
Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного Суду 
М.І. Смокович.

Зі свого боку, ректор КНТЕУ 
А.А. Мазаракі висловив упевне-
ність, що підписання цього доку-
менту знаменує початок тривалої 
і плідної співпраці в напрямку під-
готовки висококваліфікованих 
кадрів для вітчизняної системи 
правосуддя та міжнародних прав-
ничих інституцій.

Меморандум 
про співпрацю 
з юридичною фірмою 
«Горецький і Партнери»

Відбулася зустріч А.А. Мазаракі 
з директором юридичної фірми 
«Горецький і Партнери» 
О.В. Горецьким, під час якої було 
підписано меморандум про співпра-
цю та обговорено питання органі-
зації і проведення спільних освітніх, 
науково-практичних, конкурсних 
та інших проєктів.

Увага акцентувалася на запити 
потенційних роботодавців до 
випускників правничих спеціаль-

ностей. Завідувач кафедри міжна-
родного, цивільного та комерцій-
ного права Н. А. Мазаракі зауважи-
ла, що освітні програми повинні 
формувати у здобувачів компе-
тентності, необхідні на сучасному 
ринку, тому досвід та бачення 
висококваліфікованих адвокатів є 
незаперечно важливим.

Діяльність фірми «Горецький і 
Партнери» визнана українськими та 
міжнародними юридичними спіль-
нотами, і її великий досвід у наданні 
широкого спектру правничої допо-
моги неодмінно стане чинником 
подальшого удосконалення підго-
товки майбутніх фахівців, допоможе 
формуванню спільного бачення 
розвитку професії правника та гар-
монійного поєднання університет-
ської і практичної ланок підготовки.

Продовжується 
співробітництво 
з Державною митною 
службою України

Днями укладено і договір про 
співробітництво між КНТЕУ та 
Державною митною службою 
України, який підписали ректор 
А.А. Мазаракі і в.о. голови Держ-
митслужби А.В. Павловський. 

Вра хо вуючи величезний потен-
ціал КНТЕУ та вагому роль Дер-
жмитслужби України в економічно-
му розвитку держави, важливі 
завдання, що постають перед її спе-
ціалістами, університет ініціював 
розширення напрямів такої співп-
раці. Нагадаємо: КНТЕУ першим із 
закладів вищої освіти України - з 
1992 року – розпочав підготовку 
фахівців на замовлення Державної 
митної служби. 

В нашому університеті сформо-
вані наукові школи, проводяться 
дослідження, пов’язані з вирішен-
ням нагальних проблем функціону-
вання митниць, здійснюється підго-
товка фахівців за освітніми програ-
мами «Митна справа», «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності», 
«Міжнародне право», «Логістика», 
«Товарознавство та організація зов-
нішньої торгівлі», «Облік та оподат-
кування», «Фінанси, банківська 
справа та страхування», «Інженерія 
програмного забезпечення» та інші. 
А з 2020 року відкрито підготовку 
фахівців за унікальною та єдиною в 
Україні магістерською програмою 
Custom Affairs англійською мовою 
викладання.

До речі, ціла плеяда наших 
випускників вже працює в митних 
органах України - центральному 
апараті, територіальних органах, 
наукових та експертних установах 
тощо.

Інф. «УіЧ»

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ  

У ЛІДЕРАХ КОНКУРСУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ

ПОЧЕСНІ ВІДЗНАКИ

ВІД МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ - 
ДО ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ

Премію Кабінету Міністрів України - студентові КНТЕУ

ПАРТНЕРСТВО

ньо дешевого та абсолютно нешкід-
ливого для навколишнього середови-
ща матеріалу.

- Що, невже самі виробляли?
- Та ні, замовляли на різних тек-

стильних підприємствах. Спочатку 
реалізовували їх поштучно на масо-
вих заходах, потім почали невелики-
ми партіями через продуктові магази-
ни та на різних екологічних зборах. А 
ще десь із тисячу екосумок реалізува-
ли таким чином, щоб для населення 
вони були безкоштовними.

- Михайле, з чого все починалось?
- З екологізації мого рідного сели-

ща Кринички Дніпропет ров ської 
області. У чотирнадцять років разом з 
однокласником зареєстрували гро-
мадську організацію «Корінь екології». 
Спочатку просто цікавились темою 
екології та ділилися інформацією зі 
знайомими, потім вирішили робити 
свої екосумки і продавати їх, аби меш-
канці громади потроху починали 
розуміти користь від використання 
багаторазових торбинок. Торбинки ці 
виготовляли з агроволокна - достат-

За кін чен ня на стор. 2
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СВЯТО В ДОМІ

ПІДМУРІВОК ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
- Навіть карантинні обмеження 

не можуть зруйнувати святкової 
атмосфери цього прекрасного 
свята, - зазначив ректор А.А. 
Мазаракі. - Саме наполеглива твор-
ча праця кожного стала підмурів-
ком досягнення високих результа-
тів КНТЕУ, який, зокрема, цього 
року за кількістю поданих заяв від 
абітурієнтів увійшов у ТОП-5 вишів 
України.

За багаторічну сумлінну працю, 
вагомий особистий внесок у підго-
товку висококваліфікованих фахів-
ців та плідну науково-педагогічну 
діяльність нагрудним знаком 
Міністерства освіти і науки України 
"Відмінник освіти" відзначена 
декан факультету фінансів та облі-
ку Т.В. Канєва.

Почесною грамотою нагородже-
но завідувачів кафедр О.С Бондаренко 
(маркетингу) і Н.Л. Новікову (публіч-
ного управління та адмініструван-
ня), професорів В.Ф. Гамалія (кафе-
дра цифрової економіки та систем-
ного аналізу), В.Ю. Гордополова 
(кафедра фінансового аналізу та 

аудиту), Ю.І. Крегула (кафедра пра-
вового забезпечення безпеки бізне-
су) і І.Л. Федуна (кафедра світової 
економіки), доцентів К.В. Богати- 
рьову (кафедра іноземної філології 
та перекладу), О.О. Васильєву (кафе-
дра технології та організації ресто-
ранного господарства), А.В. Гуржій 
(кафедра адміністративного, фінан-
сового та інформаційного права), 

дра інженерії програмного забезпе-
чення та кібербезпеки), Н.В. Пархаєву 
(кафедра торговельного підприєм-
ництва та логістики), К.А. Пірковіч 
(кафедра товарознавства та митної 
справи), В.Є. Поліванова (кафедра 
економічної теорії та конкурентної 
політики), О.А. Пурденко (кафедра 
економіки та фінансів підприєм-
ства), В.Й. Разіцького (кафедра філо-

Р.С. Дончевську (кафедра товароз-
навства, управління безпечністю та 
якістю), Г.О. Ільченко (кафедра між-
народного, цивільного та комерцій-
ного права), М.В. Кулик (кафедра 
готельно-ресторанного бізнесу), 
С.В. Михайленка (кафедра вищої та 
прикладної математики), О.В. П’ян- 
кову (кафедра міжнародного 
менеджменту), К.О. Палагуту (кафе-

софії, соціології та політології), 
Р.П. Романенко (кафедра інженер-
но-технічних дисциплін), старших 
викладачів О.А. Антонюка (кафедра 
статистики та економетрії) і 
Г.В. Зябченкову (кафедра обліку та 
оподаткування) та асистента кафе-
дри банківської справи Т.Ф. Сундук.

Листом подяки відзначили про-
фесора кафедри журналістики та 
реклами О.О. Семенець, доцентів 
Т.В. Гарбузу (кафедра сучасних 
європейських мов), Н.В. Гусаревич 
(кафедра фінансів), Г.В. Капосльоза 
(кафедра психології), Р.Р. Мазурець 
(кафедра туризму та рекреації), 
старших викладачів Л.В. Самсо - 
нову (кафедра світової економіки) 
і М.Б. Шевчун (кафедра менедж-
менту).

Чудовий настрій присутнім 
дарували талановиті аматори 
Культурно-мистецького центру 
КНТЕУ, чий виступ став феєричним 
фінальним акордом дійства.

О. Калініченко,
заст. начальника ВОВРІЗ

В університеті відзначили професійне свято - День працівників освіти

І це вдалося: свято «Aladdin the 
legendary FTM story» вийшло просто 
шалено класним, навіть кращим, ніж 
задумували.

Зусиллями аматорів ФТМ 
КНТЕУ занурився у світ арабської 
ночі: ми інсценували відому ще з 
дитинства історію про крадія 
Аладдіна, чарівну лампу та його 
любов до прекрасної Жасмін (яку 
грала, до речі, авторка цих рядків. 
– Ред.). Тема концерту стосувалася 

того, чим горить ваше серце і ваш 
розум. Адже хіба це не щастя – 
любити те, що робиш, і робити те, 
що любиш?!.

Анна Войтюк, 
студентка 3-го курсу ФТМ

мість, твоє тіло. З цього моменту ти 
нею живеш, дихаєш, існуєш.

Так сталось, що ми не стали 
чекати наступного березня, а пода-
рували свято на День працівника 
освіти. І порадували не лише студен-
тів, але й привітали з професійним 
святом наших викладачів, педагогів, 
освітян КНТЕУ. Рада студентського 
самоврядування факультету торгівлі 
та маркетингу намагалась зробити 
це свято максимально масштабним. 

«Як ви думаєте, а можливо жити 
без сцени, камер, мерехтіння софі-
тів, постійної передконцертної 
метушні, людей, з якими отримуєш 
найкращі емоції у житті? Чи можли-
во жити без факультету, який тебе 
виростив і подарував найголовніше 
– сім’ю, кохання, друзів?», - запитав 
наш головний герой – Гліб. А і 
справді, хіба це можливо? Ступивши 
одного разу на сцену, вона заполо-
няє тебе, твій розум, твою свідо-

Близького Сходу, його наповнення 
- костюми, декорації, світло, макі-
яж та зачіски - рясніли яскравими 
кольорами та вирізнялися оригі-
нальністю. Уся краса «Aladdin the 
legendary FTM story» відразу кида-
лась у очі, ніби заманюючи гляда-
ча до дійства на сцені.

- У кожну постановку концерту 
було вкладено всю душу, всі сили, ми 
вклали себе у кожну частинку. Успіх 
– командний результат, чим більше 
вкладаєш – більше отримуєшь! Усе, 
що ви бачили на сцені – це завдяки 
людям, які вміють працювати в 
команді і віддаватись на повну про-
цесу, - стверджує один з основних 
організаторів дійства і вже лідер 
студентської організації факультету 
Данило Сідєльніков.

До речі, цей концерт для голов-
ного вовка ФТМ став «Last Dance». 
Але, як говорить сам Даня: «Не 
засмучуйтесь. Це тільки початок!»

І ми повністю поділяємо його 
думку: все тільки починається. 
Попереду ще маса звершень, 
шалених днів, виступів, пережи-
вань, неймовірних емоцій та 
«вогнів, які палають разом з 
ФТМ!». Завжди ідіть до своїх цілей, 
ніколи не здавайтесь і прагніть до 

СЦЕНІЧНИЙ ВИБУХ УПОВІЛЬНЕНОЇ ДІЇ
Як, на вашу думку, півроку - це багато чи мало ? Чому саме півроку? Тому що стільки відділяє від того свята ФТМ, що так і не відбулося з відомих причин на початку 
весни, хоч і було вже готове. Весь цей час ми чекали, готувались, не спали ночами, пережили карантин, знову тренувались, повністю віддаючись танцю, акторській 
майстерності, вокалу та і загалом сцені. Ці півроку були випробуванням на міцність, і коли ФТМ знову ступив (хай пізніше, але ж ступив!) на сцену актової зали – всі 
з полегшенням видихнули з думкою: «Нарешті, цей день настав!». День, у якому ти поринаєш у світ казки, з відчуттям чогось нереального, теплого, рідного, у світ без-
межної любові до того, що робиш, у День факультету торгівлі та маркетингу!

ВІТАЄМО!

ТАЛАНТИ І ПРИХИЛЬНИКИ

проблеми, пов’язані із забрудненням 
навколишнього середовища, та знай-
ти їх можливе вирішення. Також 
закупили 42 баки для роздільного 
збору сміття, що зараз стоять в 
садочках, школах та лікарні.

- А що у планах?
- Створити ще одну громадську 

організацію. Цього разу – аграрно-
го спрямування, маючи на меті 
популяризацію цієї галузі серед 
молоді.

Ю. Воробей,
заст. декана ФМТП

муніципальному рівні. Наша коман-
да стала однією з переможців. Так 
вдалося залучити більше 250 тисяч 
гривень для екопроєкту «Сміття: 
погляд під іншим кутом». У його 
межах проведено просвітницьку 
роботу, але вже на зовсім іншому 
рівні, ніж спочатку. Ми спробували 
охопити всі верстви населення в рід-
ному ОТГ - від дітей у садочках, яким 
в ігровій формі розповідали про важ-
ливість правильного поводження з 
твердими побутовими відходами, до 
фермерів, котрі змогли озвучити свої 

- Але ж на торбинках, хай і 
екологічних, далеко не заїдеш…

- Не заїдеш. Тож далі з другом 
зацікавились темою роздільного 
збору сміття та кругової економіки 
взагалі. Вирішили виписати проєкт 
з метою залучення грантових 
коштів для реалізації власних ініці-
атив. Згодом компанія Ulead оголо-
сила конкурс на кращі проєкти 
щодо проведення просвітницької 
роботи в сфері поводження з твер-
дими побутовими відходами на 

ВІД МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ - ДО ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ
Закінчення. Поч на стор. 1
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ТУРИЗМ ЯК ФАХ І ХОБІ «ТУРИЗМ 21: ВИКЛИКИ 
ТА МОЖЛИВОСТІ»

СУЧАСНІ ТРЕНДИ 
СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

НА «FORECН»

Стартувала вона туристичною 
вікториною «Навколо світу за 
декілька хвилин», за правилами 
якої керівник клубу інтелектуаль-
них ігор КНТЕУ доцент С.В. Хлопяк 
запропонував командам дуже 
непрості, але цікаві питання. 
Відповіді на них вимагали від грав-
ців не лише широкої та глибокої 
ерудиції і знань у галузі організації 
туристичних подорожей, історії та 
географії туризму, країнознавства 
та краєзнавства, але і логічного 
мислення, вміння знаходити 
нестандартні рішення і, звичайно 
ж, злагодженої командної роботи. 
Кращими в ній стали представни-
ки 4-го курсу: команди «Котики»,  
«Туристичні хом’ячки», «Акули біз-
несу». Зверніть увагу на назви: наші 
переможці відзначаються не тіль-
ки знаннями туризму і гумором, 
але й (як видно з назв команд) 
знаються на фауні.

Наступним заходом стала 
онлайн лекція в.о. директора кому-
нального підприємства «Київський 
міський туристично-інформацій-
ний центр» КМДА О.М. Чернеги 
«Туризм в місті Києві: сьогодення 
та майбутнє». здобувачі мали мож-
ливість дізнатися від першої особи 
про актуальні та перспективні 
проєкти у сфері туризму столиці, 
ознайомитися з новими формата-

Для участі в міжнародних кулі-
нарних змаганнях Європи протягом 
2021-2022 рр. в КНТЕУ пройшов 
конкурсний відбір студентів факуль-
тету ресторанно-готельного і турис-

Студенти отримали цікаву інфор-
мацію про перспективи професійно-
го і кар'єрного розвитку в ресторан-
ному бізнесі, сучасні виклики ринку 
та риси успішного ресторатора, який 
спроможний забезпечити бездоган-
ний сервіс, запровадити інноваційні 
підходи в організації виробничо-тех-
нологічної та сервісної діяльності 
суб'єктів ресторанного бізнесу. Знані 
фахівці сфери гостинності поділили-
ся власним досвідом успішної діяль-
ності в галузі, розповіли про надзви-
чайну важливість якісної фахової 
підготовки, що забезпечується запро-
понованою освітньою програмою 
університету.

Куратори 6-ї і 7-ї груп – профе-
сори кафедри технології і організа-
ції ресторанного господарства О.В. 
Грабовська і М.Ф. Кравченко - орга-

ми туристичної діяльності та екс-
курсійного обслуговування, отри-
мати нові практичні знання щодо 
активізації впровадження digital- 
технологій.

Своїх вдячних слухачів зібрала 
ще одна онлайн лекція – члена 
Ради директорів, заступника гене-
рального директора туристичного 
оператора «Тревел профешнл груп» 
(«TPG») О.В. Бойко «Тренди лакшері 
туризму». Він розглянув питання, 
присвячені ексклюзивності лакшері 
турів, специфіці комунікації з VIP-
клієнтами, охарактеризував пер-
спективні та найбільш актуальні 
сучасні напрями розвитку лакшері 

тичного бізнесу до кулінарної 
команди юніорів КНТЕУ, до якої 
увійшло 14 осіб. Їхнім наставником 
погодився виступити член 
Всесвітньої асоціації шеф-кухарів 

нізували для своїх підопічних  кілька 
онлайн-зустрічей.

Першою з них стала лекція 
А.В. Косяченко - експерта з харчо-
вих технологій у закладах HoReCa, 
директора готельно-ресторанного 
комплексу «Чабани» та ресторану 
«Меланж», мережі ресторанів швид-
кого харчування «Борщ», яка поділи-
лася зі студентами досвідом як знан-
ня фахівця з харчових технологій 
допомагають їй виконувати функції 
менеджера. Наступною була зустріч 
з Л.П. Чуницькою– експертом з хар-
чових технологій та міжнародного 
сервісу у закладах HoReCa, суддею 
міжнародних, національних та регі-
ональних кулінарних конкурсів. 
Вона пояснила студентам важли-
вість посади технолога у ресторані, 
розповіла про необхідність набуття 

туризму і визначив його ключові 
дестинації.

А професор Г.І. Михайліченко 
та доцент Р.Р. Мазурець провели 
онлайн майстер-клас з розроблен-
ня туристичного відеоконтенту на 
прикладі відеоекскурсії парком 
Кіото. Враховуючи досвід пандемії, 
спричиненої COVID-19, актуаль-
ність такого роду проєктів у туриз-
мі зростає, а тому майбутні фахівці 
в галузі туризму, яких готує наш 
університет, будуть готові до різно-
го роду викликів.

Т. Ткаченко,
завідувачка кафедри 

туризму та рекреації

WACS, міжнародний суддя кулінар-
них змагань, професійний шеф-ку-
хар з багаторічним досвідом роботи 
у сфері ресторанних технологій 
Кнуд Ерік Ларсен (Данія).

Днями в лабораторії ресторан-
них технологій відбувся тренінг цієї 
команди: онлайн-лекції з теоретич-
них основ кулінарії, перетворення 
нутрієнтів у технологічних проце-
сах, основні способи і прийоми тех-
нологічної обробки харчової сиро-
вини (ферментування, маринуван-
ня, соління, фумігація), онлайн-кон-
сультування пана Ларсена та прак-
тичні відпрацювання базових нави-
чок з приготування бульйонів, супів, 
соусів та десертів.

Д. Федорова,
завідувачка кафедри 

технології та організації 
ресторанного господарства

певних навичок і компетенцій під 
час навчання в університеті, запро-
понувала допомогу у розумінні дея-
ких виробничих питань.

Цікавими виявилася і зустрічі з 
випускником кафедри - учасником 
та переможцем багатьох міжнарод-
них і національних конкурсів 
Олексан дром Грищенко, який поді-
лився досвідом роботи на посаді 
шеф-кухаря ресторану (гарною 
мотивацією до навчання нашим сту-
дентам стала його розповідь про під-
готовку і участь у кулінарних конкур-
сах) і бренд шефпекарем «Profitex 
Україна», експертом з хлібопечення, 
викладачем Chefs Academy кулінар-
ної студії GastroLOFT В.Д. Козар, 
котра розповіла про сучасні тенден-
ції у випіканні хліба.

Наш кор.

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Відбулося експертне обговорен-
ня напрямів удосконалення законо-
давчої бази для покращення умов 
праці у туристичному бізнесі, важе-
лів зменшення податкового наван-
таження у контексті ухвалення зако-
нопроєкту щодо зниження до 7% 
ПДВ для засобів розміщення. Крім 
того, учасники обговорили питання 
безвізового режиму з країнами 
Персидської затоки, Китаю з ураху-
ванням інтересів українських турис-
тичних операторів, напрями роз-
витку в’їзного туризму, особливості 
взаємодії з українськими амбасада-
ми та консульствами за кордоном.

Декан факультету ресторан-
но-готельного та туристичного біз-
несу Надія Ведмідь, яка представля-
ла на зібранні КНТЕУ, зазначила, що 
вища освіта є рушійною силою еко-
номічного розвитку. Вона акценту-
вала увагу на значному зменшенні у 

- Наші здобувачі, які навчають-
ся на освітніх ступенях «доктор 
філософії» і «магістр» спеціальнос-
тей «Харчові технології» і 
«Менеджмент», ознайомилися із 
сучасними трендами концепцій 
сфери гостинності, інноваціями на 
ринку професійного обладнання 
та посуду, особливостями створен-
ня та розвитку брендів ресторанів і 
готелів, сучасною філософією гос-
тинності та вимогами до професій-
них компетентностей фахівців, - 
зазначають професори кафедри 
технології і організації ресторан-
ного господарства Д.В. Федорова і 
Л.В. Левандовський. - Здобувачі 

2020 році - на 47,4% - обсягу загаль-
ного державного замовлення на під-
готовку фахівців у сфері туризму, 
що негативно вплине на залучення 
обдарованої молоді до навчання за 
спеціальностями «Туризм» та 
«Готельно-ресторанна справа».

Учасники дійшли висновку, що 
обмеження, спричинені пандемією 
COVID-19, створили суттєві пере-
шкоди на шляху здобуття базових 
знань і практичних навичок як 
фахівцям галузі, так і підприємцям, 
які планують започаткувати й роз-
вивати бізнес у сфері гостинності та 
туризму. Запропоновано створення 
цифрової платформи, в межах якої 
всі зацікавлені сторони матимуть 
можливість обрати та пройти  необ-
хідний навчальний курс в 
онлайн-режимі.

В. Жученко,
заст. декана ФРГТБ

зацікавились особливостями орга-
нізації крафтового виробництва 
хліба та хлібобулочних виробів, 
асортиментом та функціональни-
ми характеристиками комплек-
сних поліпшувачів борошна, сухи-
ми сумішами для дієтичного харчу-
вання, добавками для прискорення 
технологічного процесу, дізналися 
про особливості впровадження 
НАССР на різних харчових вироб-
ництвах та в закладах ресторанно-
го господарства.

О. Вітряк,
доцент кафедри технології 

і організації ресторанного 
господарства

Таку тематику мав круглий стіл, у роботі якого взяли участь 
керівники галузі – міністр культури та інформаційної політики 
України Олександр Ткаченко, його заступниця Лариса Петасюк, 
голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна 
Олеськів, представники туристичного бізнесу, громадських орга-
нізацій і асоціацій, вишів, де готують відповідних фахівців. 

Декада, присвячена Всесвітньому дню туризму та Дню туризму в Україні, виявилася надзвичайно насиченою.

Для студентів 1-го курсу бакалаврату (спеціальність «Харчові технології») провідні фахівці ресторан-
ного бізнесу, експерти з харчових технологій у закладах HoReCa провели днями серію онлайн лекцій.

Міжнародний експофорум ресторанно-готельного та туристич-
ного бізнесу «FoReCН» - це локація, на якій представлено комп-
лекс товарів і послуг для ресторанів, готелів, клінінгу та вен-
дінг-технологій, а також інновації на сучасному ринку гостинно-
сті. Тож цьогорічний захід аж ніяк не міг лишитися поза увагою 
представників ФРГТБ.

ТРЕНУЮТЬСЯ КУЛІНАРИ-ЮНІОРИ КНТЕУ 

З ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ РЕСТОРАТОРІВ 
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ЩО МАЮТЬ ПАМ'ЯТАТИ 
МОЛОДІ НАУКОВЦІ

ЛІДЕРИ І ЛІДЕРСТВО 

ПОКРАЩИЛИ 
РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ 

ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

Очільник університету наголо-
сив на важливості своєчасного вико-
нання освітньо-наукової програми, 
набуття компетентностей, необхід-
них для продукування нових ідей, 
розв’язання комплексних проблем у 
галузі професійної та дослідниць-
ко-інноваційної діяльності, оволо-
діння методологією наукової та педа-
гогічної діяльності, отримання нау-
кових результатів, підкреслив важли-
вість вибору теми наукового дослі-
дження в контексті напрямів розвит-
ку світової науки. 

Ректор зазначив: в університеті 
створені необхідні умови для прове-
дення дослідницької роботи на висо-
кому рівні. Майбутні доктори філо-
софії мають доступ до сучасного 
технічного та програмного забезпе-
чення, до всіх видів відкритої науко-
вої інформації, зокрема міжнарод-
них наукометричних баз даних 
Scopus та WebofScience, інформацій-
них фондів університету, SMART-

Інститут вищої кваліфікації 
КНТЕУ організував та провів дистан-
ційний семінар для керівного складу 
та працівників Національного агент-
ства України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та 
інших злочинів. У програмі були роз-
глянуті такі питання, як основні 
поняття лідерства, керівництва та 
командної роботи, розвиток інфор-
маційно-аналітичних компетентно-

В університеті вручили 23 сертифі-
кати студентам, які успішно завершили 
навчання з іноземних мов у Центрі 
європейської освіти: з англійської (за 
рівнями "Intermediate" та "Upper-
Intermediate") та французької мови (за 
рівнями  "Dеbutant" та "Intermеdiaire").

- Навчання за англо- та франко-
мовними програмами досить попу-
лярне, - говорить директор Центру 
європейської освіти Т.П. Дупляк. - 

бібліотеки, лабораторій. Все це 
повинно мати за мету вчасний 
захист дисертаційних робіт.

Проректор з наукової роботи 
С.В. Мельниченко поінформувала 
молодих науковців про загальні 
умови навчання в аспірантурі, прове-
дення наукових досліджень, права й 
обов’язки, моніторинг виконання та 
процедури розгляду дисертаційних 
робіт, створення об’єктів інтелекту-
альної власності та їх захисту, дотри-
мання академічної доброчесності та 
недопущення плагіату, а також озна-
йомила з нормативними документа-
ми, які регулюють підготовку здобува-
чів вищої освіти «доктор філософії».

У центрі уваги було і актуальне 
сьогодні питання - дотримання здо-
бувачами принципів академічної 
доброчесності та недопущення пла-
гіату, з яким виступила доцент кафе-
дри  адміністративного, фінансово-
го та інформаційного права 
А.В. Гуржій.

стей лідера і формування його емо-
ційного інтелекту, управління зміна-
ми як головний чинник реалізації 
лідерських якостей у команді. 

Учасники відзначили високу 
оцінку майстерності викладача 
О.Л. Озерян - тренера освітніх про-
грам Академії інноваційного розвит-
ку освіти Міністерства освіти і науки 
України - та рівень організації семі-
нару загалом.

Інф. «УіЧ»

Доречі, набір на цей навчальний рік 
закінчується у жовтні.

- Знаючи мову, а краще дві чи 
три, в житті точно не заблукаєш, - 
пояснює таку популярність володар-
ка одного з щойно вручених серти-
фікатів студентка 4-го курсу ФМТП 
Маргарита Крумка. – Особливо коли 
це сприятиме навчанню за програ-
мами подвійного дипломування.

Наш кор.

НАУКА МОЛОДА

СПРАВИ ДЕРЖАВНІ 

НЕ ЗАЙВЕ

Ректор А.А. Мазаракі зустрівся з аспірантами першого року навчання

У КНТЕУ за ініціативи факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу відбувся май-
стер-клас амбасадора «VORWERK Thermomix» Віталії Дубовецької і шеф-кухаря Ольги Дуки.

Здобувачі вищої освіти КНТЕУ, які навчаються за освітньою програмою «Митна справа», відвідали 
Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень (СЛЕД) Державної митної служби України.

За сприяння Центру розвитку кар’єри і кафедри обліку та оподаткування відбувся онлайн-вебінар у ZOOM 
«Ведення бухгалтерського обліку та бюджетування в мережі  «Сільпо». Учасники розглянули питання елек-
тронного документообігу, автоматизації облікових процедур та особливостей сучасного програмного забезпе-
чення для торговельних мереж.

КОЛИ ЗВИЧАЙНІ ПРОДУКТИ 
СТАЮТЬ ШЕДЕВРАМИ

МАЙБУТНІ МИТНИКИ ПОЗА АУДИТОРІЄЮ

ПАРТНЕРИ З МЕРЕЖІ «СІЛЬПО» 

Його учасники і гості – магістри 
спеціальностей «Ресторанні техноло-
гії та бізнес», «Інноваційні технології 
ресторанного бізнесу», «Готельний і 
ресторанний менеджмент», 
«Туристичний і курортно-рекреацій-
ний менеджмент» - під керівництвом 
завідувачки кафедри технології та 
організації ресторанного господар-
ства Д.В. Федорової відпрацьовували 
інноваційну технологію Thermomix. 
Вони самостійно моделювали і про-
єктували нові рецептури страв оздо-
ровчого, дієтичного, дитячого харчу-
вання відповідно до принципів тех-
нологічного інжинірингу харчових 
технологій, відпрацювали технології 
Slow Cook, Sous vide. Особливо врази-
ли студентів авторські рецептури 

- Наші студенти ознайомилися з 
сучасними методами та обладнанням 
для експертизи паливно-мастильних 
матеріалів та транспортних засобів, - 
розповідає завідувачка кафедри това-
рознавства та митної справи 
Н.В. Мережко. - Вони отримали не 
лише корисну інформацію про об’єк-
ти, особливості їх підготовки до про-
ведення дослідження та роботи на 
приладах, а й ознайомитися з при-
кладами проведення експертизи 

Головний бухгалтер цієї торго-
вельної мережі Тетяна Терещенко роз-
повіла студентам, аспірантам та викла-
дачам про роль обліку та бюджетуван-
ня на підприємствах роздрібної тор-
гівлі, структуру і завдання фінансової 
служби, як взаємодіють «пазли» бух-
галтерської системи  бюджетування, 
бухгалтерський облік і контролінг. 
Спікер на прикладі підприємства тор-
гівлі охарактеризувала програму SAP 

фруктових смузі, супів-кремів із 
сезонних овочів, соусів, десертів за 
технологією Thermomix, де було 

даних товарів ву митних цілях, які 
здійснювалися в СЛЕД.

Показово, що з нинішніми сту-
дентами КНТЕУ спілкувалися наші 
винускники. Заняття, що стосували-
ся експертизи бензинів, дизельного 
пального, олив і пластичних мастил, 
провели начальник управління екс-
пертиз та досліджень хімічної та 
промислової продукції С.О. Стенін і 
начальник відділу досліджень нафти, 
нафтопродуктів та мастильних мате-

та розповіла, як з нею працювати. 
Цікавою була також інформація, як 
створюються бізнес-процеси в про-
грамному забезпеченні та що пред-
ставляє собою технічне завдання на 
прикладі e-commerce.

Чи є майбутнє у професії бухгал-
тера? Тетяна Терещенко розповіла 
про інновації в бухгалтерії та який 
буде облік в майбутньому, детально 
зупинилась на тих компетентностях, 

використано переважно локальну 
українську сировину – гарбуз, мор-
кву, кабачки, капусту броколі, фрукти, 
насіння льону і кунжуту. З усього 
цього Віталія Дубовіцька приготувала 
неперевершений лимонад, кабачко-
вий крем-суп, фруктово-ягідне еспу-
ма, безглютеновий хліб, хумус, рата-
туй і соковиті медальйони з філе 
курки з цибулевим конфітюром. 
Просто на наших очах звичайні про-
дукти перетворювалися на шедеври 
кулінарії.

О. Васильєва,
доцент кафедри технології 

та організації ресторанного 
господарства

ріалів І.О. Богдан. Експертизу тран-
спортних засобів висвітлили т.в.о. 
начальника управління товарознав-
чої, інженерно-технічної та кримі-
налістичної  експертизи 
В.В. Дишлова і заступник начальни-
ка управління-начальник відділу 
товарознавчої експертизи та попе-
редньої оцінки товарів 
Л.А. Даниленко. 

С. Галько,
доцент кафедри товарознавства 

та митної справи

які повинні набути здобувачі під час 
навчання.

Заступник директора з персоналу 
регіону «Центр» Юлія Євтушенко 
запросила всіх охочих приєднуватись 
до великої команди професіоналів 
«Сільпо». Наразі тут вже працюють 35 
випускників і 147 студентів КНТЕУ.

О.Назаренко,
директор Центру 

розвитку карєри

ОПАНОВУЮЧИ ФАХ
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ПЕРШОКУРСНИКИ

Аліна Горчинська
(спеціальність «Філологія»):
В останню хвилину 2019 року я 

написала на папірці своє, на той 
час здавалось, недосяжне бажання: 
вступити до найкращого вищого 
навчального закладу Києва на 
бюджет. Згодом майже й забула про 
це, та все одно продовжувала готу-
ватися до ЗНО 2020, як мінімум, 
щоб підтвердити свою золоту 
медаль і не підвести нікого з учите-
лів балами ДПА. 

Потім почався карантин. 
Загалом він негативно вплинув на 
більшість сфер життя, проте май-
бутнім абітурієнтам (і мені в тому 
числі) вдалося знайти плюс у цій 
ситуації: з’явилося набагато більше 
часу на підготовку до іспитів, а 
також для саморозвитку та інших, 
не менш корисних, справ. Саме час 
карантинних обмежень надав мені 
можливість більше уваги приділити 
навчанню і неабияк вплинув на 
майбутні результати ЗНО. 

Не хочу згадувати ті недоспані 
ночі та стресовий стан, але все-таки 
настав момент, коли я вийшла з 
останнього іспиту і видихнула з 
полегшенням: нарешті «найстрашні-
ші» випробування у моєму житті 
закінчились. 

Далі я з нетерпінням чекала офі-
ційних результатів. Коли вреш-
ті-решт їх побачила - була на сьомо-
му небі від щастя, адже вони перевер-
шили мої найкращі очікування. Тоді 
й зрозуміла, що до втілення мрії – 
всього один крок.

Обираючи університет, зверта-
ла увагу на стан і розташування 
гуртожитків, місце в рейтингу 
вишів, навчальну базу, відгуки зна-
йомих. І, як не дивно, ідеальним 
варіантом був саме КНТЕУ. 
Впевнена, що не розчаруюсь у 
своєму виборі, адже з першої 
зустрічі відчула теплу атмосферу в 
колективі, толерантне ставлення 
викладачів, доброзичливість кура-
торів та багато інших приємностей.

І ось тепер я пишу це з усмішкою 
на обличчі, адже моя мрія здійснена: 
я - студентка найкращого універси-
тету столиці!

та зв’язки з громадськістю» - і зразу 
відчула, що ось воно, моє.

А далі постав вибір з величезної 
кількості вишів. І, чесно кажучи, на 
сайт вже нашого університету я натра-
пила випадково. Тут ознайомилась із 
інформацією, подивилась у YouTube 
відеотур по КНТЕУ і була приємно 
вражена зовнішнім виглядом універси-
тету, smart-бібліотекою, різноманітні-
стю спортивних секцій та неймовірно 
великою кількістю студентських клубів 
та об’єднань. Важливу роль також  
зіграли теплі відгуки студентів. Хоча 
найбільшим плюсом, звичайно, є те, 
що викладачі - це досвідчені спеціаліс-
ти своєї справи.

Тамара Смалій
(спеціальність 
«Журналістика»):
Усім привіт! Мене звати Тамара, 

але більше подобається , коли знайо-
мі звуть  Тома. І тепер я студент най-
кращого, як на мене, університету. 

Хочу трішки розповісти про себе, 
мої уподобання та пріоритети. Можу 
точно сказати, що я активістка й ніко-
ли не можу  сидіти на місці. 
Невід’ємною частиною життя, безпе-
речно, є хореографія. У дитинстві не 
могла прожити й дня без музики і 
танців. За свої 17 років життя в моєму 
рідному невеличкому містечку займа-
лася танцями в усіх можливих студіях, 
закінчила Ніжинську дитячу хорео-
графічну школу, танцювала разом з 
колективом Ніжинського державного 
університету ім.М.Гоголя. Окрім цього, 
у ліцеї я вела активну позакласну 
діяльність: ставила хореографічні 
номери, допомагала писати сценарії 
свят, займалася організаційними 
питаннями. Та й зараз, думаю, нічого 
не зміниться, окрім того, що все це 
буде вже під дахом і егідою КНТЕУ.

Зазвичай я можу легко порозумі-
тися з людьми, знайти компроміс, 
маю багато друзів і знайомих. Що ще? 
Ненавиджу самотність, тому постійно 
потребую спілкування. Як би це 
банально не звучало, проте найцінні-
ше для мене - це моя родина та друзі. 
Я готова на будь-що заради них. 

Чому саме КНТЕУ? Коли настав 
час обирати університет, я дуже 
довго думала та вагалася. Проте, оці-

життя – від світової економіки й 
права до практики роботи з людьми 
та психології.

Тож якщо ти вагаєшся з приводу 
того, ким хочеш бути у майбутньо-
му, я б радила зацінити можливість 
навчатися саме тут, а наша універси-
тетська сім’я буде рада прийняти 
тебе до свого колективу.

Марина Поліщук
(спеціальність «Політологія»):
- Найскладніше для мене - розпо-

вісти про себе об'єктивно. Звати 
Марина, або Ріна, як вам більше 
подобається, родом з Ковеля, міста 
на заході України. Мабуть, це не дуже 
скромно, особливо для дівчини, але я 
звикла завжди бути лідером та по 
максимуму запам'ятовуватися оточу-
ючим. У мені завжди кипить енергія, 
відчуваю гостру необхідність щось 
робити тут і зараз.

Довго не могла вирішити, з якою 
справою пов'язати своє життя, цілий 
випускний рік думала про те, що 
обрати. А заодно був величезний 
тиск від незвіданої досі речі під наз-
вою ЗНО. Рішення прийняла неочі-
кувано - навіть для себе. Мені хочеть-
ся бачити, як країна та суспільство 
стають кращими. Тому й раніше 
часто брала участь у заходах, пов'яза-
них із політикою та управлінням. 
Саме тому обрала політологію як 
спеціальність, що допоможе мені в 
майбутньому творити зміни само-
стійно. Адже одного ентузіазму 
достатньо не буває - потрібні ґрун-
товні знання і навички.

Чому саме КНТЕУ? Тому що це 
один із найперспективніших універ-
ситетів країни, звісно. Вперше ступив-
ши на його територію, зрозуміла, що 
це - моє місце. Тут вбачаю можливість 
не тільки особистісного розвитку в 
межах країни, а й набуття міжнарод-
них контактів. Хоч я тільки починаю 
вливатись у студентське життя, я вже 
відчуваю: університет - це велика сім'я, 
і тут мені комфортно. Тому через 

Олена Герасименко
(спеціальність «Філологія»):
Вже другий місяць, як я – сту-

дентка КНТЕУ.
Першим непростим випробуван-

ням на цьому шляху було складання 
ЗНО, яке я успішно здолала. Зокрема, з 
української мови та літератури отри-
мала 197,5 балів, з англійської мови – 
195, з історії України – 198,5. Як кажуть 
батьки, мотивуючи мене в житті, таких 
результатів вдалося досягти виключно 
завдяки моїй цілеспрямованості та 
щоденній наполегливій праці. 
Іноземною мовою почала цікавитися 
ще з 6-го класу, і з того часу вивчаю її 
поглиблено самостійно, використову-
ючи всі доступні ресурси. Тому у випус-
кному класі проблеми із обранням 
майбутньої  спеціальності не було, 
адже я була впевнена, що хочу вивчати 
іноземну філологію.

Щодо вибору університету, то 
головним критерієм для мене були 
особливості освітньої програми. 
Детально проаналізувавши різні 
варіанти,  зупинилася на КНТЕУ. І 
не тому, що з Броварів, де я зараз 
живу, близько до цього універси-
тету: сподобалася сучасність 
навчального закладу, інноваційні 
підходи до викладання, практична 
спрямованість освітніх програм, 
можливості для особистісного 
росту, адже метою мого навчання 
є здобуття ґрунтовних знань, 
зокрема, з бізнес-англійської. 
Велику роль також відіграли пози-
тивні відгуки про університет в 
соціальних мережах. 

Сподіваюсь, що знайду в універ-
ситеті однодумців та чудових друзів.  

Яна Токарчук,
(спеціальність 
«Журналістика»):
Я – людина, яка все свідоме 

життя думала, що стану філологом. 
Хоча це не була моя мрія… Просто я, 
як звичайний підліток, постала перед 
труднощами вибору професії. Моя 
мама працює філологом, тому я вирі-
шила, що теж здобуду таку ж спеці-
альність, хоча й не горіла цією спра-
вою. На щастя, за якийсь місяць до 
подання вступних заяв дізналась про 
прогресивну спеціалізацію «Реклама 

нивши всі «за» і «проти», однозначно 
вирішила вступати саме сюди і певна, 
що зробила правильний вибір. 
Завдяки старанням і наполегливості, 
а також можливостям, які надає 
Київський національний торговель-
но-економічний університет, зможу 
досягти висот і стати успішною 
людиною. Я обрала спеціальність 
«Журналістика» , оскільки саме в цій 
сфері, відчуваю, можу застосувати 
свій креатив і творчість.

Я знаю, під час навчання буде 
багато труднощів. Але позитивні 
емоції, друзі, безцінний досвід і знан-
ня стануть запорукою цікавого сту-
дентського життя й успішного май-
бутнього.

Катерина Шавлова
(спеціальність 
«Міжнародний туризм»):
- Привіт усім читачам і читачкам! 

Чому я зараз пишу цю колонку в 
газеті «Університет і час»? Хороше 
запитання, і зараз ви дізнаєтеся від-
повідь на нього.

Мій 11 клас був стресовою м’я-
сорубкою з нескінченним пошуком 
відповіді на питання «Хто я?» (якщо 
ти зараз знаходишся в такому ж 
часовому відрізку скаженого підліт-
кового життя, тримайся! Колись це 
скінчиться, і твої старання не будуть 
здаватися марними, обіцяю.) Мені 
хотілося спробувати все на світі, 
але, на жаль, можна було обрати 
лише одну спеціальність. Тоді дове-
лося обмежитися тим, що видавало-
ся найцікавішим. Цим предметом 
була географія, адже все на нашій 
планеті таке зрозуміле -  таке далеке 
й безмежно цікаве водночас.

Вибір університету був набагато 
легшим: я точно знала, що буду 
навчатися в КНТЕУ з першого відві-
дування Дня відкритих дверей. У 
його стінах ти відразу почуваєшся, 
як удома: такого відчуття не було в 
жодному з інших університетів, де 
бувала. 

Всі ці розрізненні картинки 
склалися в єдиний пазл, коли я опи-
нилася на ФРГТБ, на спеціальності 
«Міжнародний туризм». Звучить 
цікаво, та і знання тут можна отри-
мати з найрізноманітніших сфер 

ЧОМУ МІЙ ВИБІР - КНТЕУ?
На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України, після завершення основного етапу вступної кампанії 2020 – подання електронних заяв на вступ до ЗВО для отриман-
ня ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти – було опубліковано список найпопулярніших університетів серед цьогорічних вступників. До 
КНТЕУ надійшло понад 40 тисяч заяв, і він увійшов до п'ятірки найпопулярніших вишів України. 
Чому ви спинили свій вибір на Київському національному торговельно-економічному університеті? - з цим питання редакція газети «Університет і час» звернулася до новоспе-
чених студентів, які мали при вступі високий конкурсний бал.

За кін чен ня на стор. 6
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можливостях, це не заважає нам на 
повну відчути студентське життя!

Даніела Малько
(спеціальність «Фінанси, 
банківська справа 
та страхування»):
Якщо точніше, то обрала я спе-

ціалізацію «Корпоративні фінан-
си». Завжди хотіла навчатися саме в 
КНТЕУ, тому і йшла до мети ціле-
спрямовано, адже переконана, що 
саме цей виш дає найгрунтовніші 
знання, які потрібні для вибраної 
мною спеціальності, і відкриває 
можливості для хорошого працев-
лаштування. Чому саме ця спеці-
альність? Все дуже просто. Ще зі 
школи цікавили математика, еко-
номіка, а особливо фінансова гра-
мотність, так що я вирішила пов’я-
зати з цим мою майбутню профе-
сію і життя. Від обраної спеціаль-
ності і КНТЕУ загалом очікую 
нових знайомств, неймовірних 
емоцій, а найголовніше – отримати 

філе судака з… лопухом та сморчка-
ми, подане із зеленим маслом на 
подушці із селерового пюре з вось-
миногом і прикрашене чорним 
чіпсом із тапіоки, ферментованим 
чорним часником та лимонною 
селерою. Страва була подана у диза-
йнерському посуді, виготовленому 
на замовлення. Професійний шеф 
поділився своїми креативними ідея-
ми щодо використання локальних 
продуктів та техніками їхньої оброб-
ки, особливостями застосування 
сучасних гаджетів у ресторанних 
технологіях, власним баченням мод-
них трендів кулінарного дизайну 
ресторанних страв.

Сучасні тренди 
ресторанної продукції
Міжнародний експерт з ресто-

ранних технологій, виконавчий 
директор КМ Scandinavia, суддя між-
народних кулінарних змагань Кнуд 
Ерік Ларсен (Данія) виступив з лек-
цією англійською мовою. Він пред-
ставив власне бачення сучасних 

років життя, прожиті в Запоріжжі, 
чотири роки займався економікою, 
брав участь у двох Всеукраїнських 
олімпіадах і двох – МАН. А ще - оди-
надцять років займався карате і 
десять - у музичній школі на флейті 
(які принесли більш ніж 30 перших 
місць і 2 Гран-прі сольно та дуетом, 
участь у заслуженому ансамблі 
України «Росяночка).

Зараз навчаюся на факультеті 
фінансів та обліку. Вперше про 
КНТЕУ почув три роки тому, коли 
до нього вступив мій друг Сергій, 
який просто щасливий, що навча-
ється саме тут. Свою роль відігра-
ли і розмови та дискусії з моїм 
керівником з економіки: я загорів-
ся бажанням подивитися, чи ж 
насправді в КНТЕУ все так, як мені 
розповідали. Коли ми з мамою 
приїхали у Київ подивитися на 
виш – без вагань віддав документи 
у приймальну комісію. І зараз ні 
про що не шкодую та хочу поба-
жати всім нашим студентам насна-
ги та удачі, а викладачам - терпін-
ня і ще раз терпіння.

закладів ТОВ «Київ Інтертеймент 
Груп» Любов Чуницька зацікавила 
молодь лекцією «НАССР у закладах 
ресторанного господарства». Вона 
розглянула передумови розроблен-
ня концепції НАССР у світі та генезу 
організаційної структури системи 
державного регулювання безпечно-
сті харчової продукції в Україні, рег-
ламентах Європейського парламен-
ту, Ради ЄС «Щодо гігієни харчової 
продукції» та ін. На сьогодні НАССР 
– це визнана у всьому світі найбільш 
ефективна методика забезпечення 
безпеки харчової продукції, у тому 
числі й у закладах ресторанного 
господарства. Досвідчений експерт 
звернула увагу слухачів на етапи, 
принципи та переваги впроваджен-
ня там системи НАССР, а також на 
проблеми, які можуть при цьому 
виникати.

Д.Федорова,
завідувачка кафедри

технології і організації 
ресторанного господарства

на самих студентах, бо, окрім лекцій 
та семінарів, важливо самостійно 
опрацьовувати матеріал. 

Карантинний устрій багато чого 
відкоригував у сучасному навчанні, 
але це аж ніяк не відобразилось на 
якості освіти. Усіх, хто боїться всту-
пати на англомовну програму, запев-
няю: вас підтримають та спочатку ви 
разом будете допомагати одне одно-
му. Також мені подобається, що, 
окрім інтенсивного навчання, є 
велике різноманіття секцій. Наразі 
все задовольняє потреби студента. 
Сподіваюсь, що надалі ми будемо так 
само дружно йти до загальної мети—
якісної української освіти.

Мої очікування від подальшого 
життя? Часті семінари з активним 
обговоренням цікавих тем, вивчення 
матеріалу, який можливо практично 
застосовувати в житті, ще більше ціка-
вих семінарів та із закінченням каран-
тину частіше відвідування гуртків. 
Врешті-решт, хоч за умов карантину 
ми стали дещо обмеженими у своїх 

курсів Г.І. Лосева підготувала 
онлайн-лекцію «Філософія ресто-
ранного сервісу». Здобувачі спеціаль-
ностей «Харчові технології», 
«Готельно-ресторанна справа» мали 
унікальну можливість від першої 
особи дізнатися про актуальні та 
перспективні проєкти у сфері сто-
личного готельно-ресторанного біз-
несу, ознайомитися з новими фор-
матами діяльності його закладів, 
отримати нові практичні знання 
щодо особливостей формування 
послуг гостинності та механізмів 
формування ефективної ресторан-
ної команди, впровадження іннова-
ційних технологій та сервісів.

Локальна рибна сировина: 
сучасні гастрономічні 
тренди ресторану
Експерт з ресторанних техноло-

гій з 20-річним досвідом практичної 
роботи, неодноразовий переможець 
і суддя міжнародних кулінарних зма-
гань Віктор Тимчишин провів май-
стер-клас «Локальна рибна сирови-
на: сучасний гастрономічний тренд 
ресторану». Він презентував техно-
логію страви сучасної української 
кухні: запечене у натуральній глині 

декілька років очікуйте побачити 
мене як успішного політолога!

Крістіна Крисан
(спеціальність 
«Міжнародна економіка»):
Склавши ЗНО відмінно, я стала 

перед великим вибором українських 
університетів. Найбільше мені сподо-
бався КНТЕУ: поєднання висококвалі-
фікованих професіоналів і сучасних 
освітніх методик із зовнішнім шар-
мом просто закохало. Варто підміти-
ти, що в нашому університеті діють 
програми обміну для студентів і прак-
тикуються гостьові візити професорів 
із провідних закордонних універси-
тетів. Вплинула на остаточний вибір і 
мама, яка сама закінчила бакалаврат з 
«червоним дипломом» і запевнила 
мене, що за минулі двадцять років 
університет не здає перших позицій. 
Не менш приємним бонусом стало 
оснащення його корпусів:  сучасний 
ремонт значно підвищує продуктив-
ність під час навчання. Тож, склавши 
всі плюси здобування освіти саме в 
торговельно-економічному, довго не 
вагалася і одразу зробила свій вибір. І 
не помилилась, вже в перший день 
знайомства з одногрупниками та 
викладачами відчула командний дух. 
Потрапивши в групу виключно з 
«бюджетниками», не важко здогада-
тись про сильний студентський склад. 
Відразу ж після першого дня знайом-
ства ми занурилися в посилене нав-
чання. Багато відповідальності лежить 

Ходить гарбуз по городу, 
питається свого роду…
Студенти молодших курсів ФРГТБ 

у до онлайн-квесту, організованого 
Кулінарним клубом КНТЕУ приготу-
вання сучасних креативних страв, 
основним компонентом яких був гар-
буз. З чим тільки його не готували - і з 
качкою (аж у п’яти текстурах!), і з 
восьминогом, і з філе індички, і з 
солоним, і з солодким, і… А рада сту-
дентського самоврядування ФРГТБ 
провела Гарбуz-квест – креативний 
кулінарний тест: учасникам пропону-
валося відповісти на 15 запитань, 
пов’язаних із кулінарним мистецтвом. 
1-ше місце дісталось першокурсниці 
Ганні Моряковій, 2-ге – розділили 
Катерина Гулюк і Каріна Пліш, а на 
3-тє знайшлося знайшлося аж четве-
ро претенденток - Анна Полуніна, 
Владислава Таратула, Ольга Розмаїта з 
цього ж таки курсу. Конкуренцію їм 
склала єдина представниця 2-го курсу 
Оксана Капуста.

Не обійшлося без гарбуза і в ході 
майстер-класу «Сучасні страви укра-
їнської кухні» студента 4-го курсу 
ФРГТБ, переможеця міжнародних 
кулінарних змагань Андрія Шкапоїда, 
який приготував свинячу вирізку, 
мариновану в гарбузовій воді, пюре з 
гарбуза і сиру дорблю.

Ресторанний сервіс теж 
має свою філософію
Експерт з ресторанних і сервіс-

них технологій, співвласниця готель-
но-ресторанного комплексу 
«Трипільське сонце», член журі бага-
тьох міжнародних кулінарних кон-

базу знань і перспективу для побу-
дови успішної кар’єри.

Олена Гаврон 
(спеціалізація «Фінансовий 
контроль та аудит»):
Бути впевненою у своєму май-

бутньому - це бути впевненою, що 
обрала правильну професію та уні-
верситет. Особисто я зробила пра-
вильний вибір: саме Київський наці-
ональний торговельно-економічний 
університет був моєю мрією останні 
два роки. Звідтоді, коли вперше 
потрапила на День відкритих дверей. 
Сюди мене привела не тільки мрія, а 
й сестра, яка наразі закінчила КНТЕУ 
з відзнакою і має престижну роботу 
та відкриті шляхи в кар’єрі. А хіба я 
гірша? Тому вважаю, що саме наш 
університет дає щасливий квиток у 
життя.

Костянтин Данченко 
(спеціалізація 
«Міжнародні фінанси»):
Спочатку трошки життєвої 

математики. За перші сімнадцять 

трендів ресторанних технологій у 
світі, використання нових сировин-
них інгредієнтів та технік їх оброб-
ки, зазначив підвищення інтересу 
до сировини рослинного похо-
дження, зокрема з нетрадиційних 
джерел, підвищення зацікавленості 
у світі до веганської кухні, викори-
стання низькотемпературних ощад-
них способів кулінарного обро-
блення продуктів, використання 
нових технік коптіння та орієнта-
цію на безвідходне виробництво 
ресторанної продукції. Кнуд Ерік 
Ларсен також ознайомив слухачів із 
сучасними трендами дизайну рес-
торанної продукції, з тим, що стоїть 
за терміном "ф'южн кулінарія", осо-
бливостями розвитку ф'южн куліна-
рії у гастрономічних концепціях 
ресторанів світу.

НАССР у закладах 
ресторанного господарства
Експерт із харчових технологій 

та ресторанного сервісу у закладах 
HoReCa, головний технолог мережі 

ЧОМУ МІЙ ВИБІР - КНТЕУ?

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КУХАРЯ І КУЛІНАРА В КНТЕУ

Закінчення. Поч на стор. 5

До Міжнародного дня кухаря і кулінара в університеті відбувся «смачний фестиваль», у межах якого на факультеті ресторанно-готельного та туристичного бізнесу пройшло 
чимало цікавих і пізнавальних заходів. Їх відзначила активність студентів, які в онлайн і оффлайн форматі спілкувалися з майстрами.
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маркування в системі публічних 
закупівель” і “Новації законодавства 
сфері технічного регулювання і мар-
кування харчових продуктів”. 

У ході крайнього з них прези-
дент ВГО “Жива планета” Світлана 
Берзіна розглянула значення різно-
манітних маркувань екологічного 
змісту, критерії віднесення продуктів 
до натуральних та органічних (у 
контексті нового законодавства 
щодо маркування харчових продук-
тів), охарактеризувала вимоги до 
екологічних характеристик товарів 
як предмету закупівлі у світлі вико-
нання нового закону “Про публічні 

розповіла про роботу в ІТ компанії 
та вимоги до фахівців, які хочуть 
працювати в ІТ бізнесі.

На майстер-класі АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» «Онлайн практика» 
спікер Вікторія Вороніна розповіла 
про особливості проходження сту-
дентами онлайн практики та подаль-
шого працевлаштування в банку.

День третій
Під час вебінару «Секрет успіш-

ного інтерв'ю та супровідного 
листа» здобувачі отримали макси-
мум порад щодо написання резюме 
від фахівців ТОВ «АНКОР ПЕРСОНАЛ 
Україна», що спеціалізується на 
пошуку, підборі та лізингу персона-
лу. Його представниця Анна Цимбал 
розповіла про основні вимоги до 
змісту і стилю резюме, наголосила, в 
яких його випадках взагалі не 
беруть до уваги та продемонструва-
ла різні варіанти для порівняння. 
Студенти та аспіранти самостійно 
виявляли помилки в зразках резюме 
та активно їх обговорювали. 
Hr-менеджер Ольга Гришко запро-
сила майбутніх менеджерів з персо-
налу пройти стажування в компанії, 
щоб набути професійних навиків та 
практичного досвіду з підбору пер-
соналу.

На презентації ТОВ «АШАН 
УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» «Молодий 
комерсант майбутнього» фахівець 
відділу навчання Ася Савченко роз-
повіла як випускникам побудувати 
успішну кар’єру у міжнародній ком-
панії, які пропозиції для спеціалістів 
без досвіду роботи.

Рекрутер ТОВ «Делойт енд Туш 
ЮСК» Олена Огородничк проводи-
ла майстер-клас «Як скласти круте 
резюме: tips and tricks» акцентувала 
увагу на особливостях роботи у 
найбільшій міжнародній консал-
тинговій компанії, що має офіси у 
140 країнах. Спікер розповіла, що за 
рік до неї на вакансію помічника 
аудитора надходить до 3 тисяч 
резюме, тому для здобувачів мастхев 
№1 - правильна структура резюме.

Кожна зустріч супроводжувала-
ся взаємним інтересом здобувачів і 

практик країн ЄС щодо порядку 
визначення критеріїв до екотоварів, 
визначення особливостей маркуван-
ня певних їх груп та проблем  непра-
вомірного використання знаків 
“еко”, “біо”, “органік” тощо.

Для подальшої співпраці запла-
новано проведення  циклу лекцій  
щодо особливостей формування 
певних товарних категорій  екото-
варів та проблематики протидії  
практиці greenwashing (“зелений 
камуфляж”).

Ю. Мотузка,
завідувач кафедри 

товарознавства, управління 
безпечністю та якістю

І відгуки не забарилися
Анастасія Назарова, 
студентка 4-го курсу ФЕМП:
- Було дуже незвично вперше від-

відати тиждень кар‘єри в такому 
онлайн режимі. Адже всі вже звикли, 
що ми зустрічаємося з представника-
ми тих чи інших провідних компаній  
(про що постійно дбає університет) у 
стінах КНТЕУ. Але така вже сучасна 
реальність. Але й цій реальності всі 
запропоновані  заходи були вельми 
захоплюючими, кожна лекція відкри-
вала особисто для мене певні нові 
моменти. Також дуже корисною вия-
вилася інформація, що стосувалася 
проходження практики, адже це дуже 
актуальна тема: у лютому нашу 8-му 
академгрупу очікує саме ця частина 
навчального процесу. Дуже приємно, 
що наш університет співпрацює з 
такими компаніями.

Аліна Тимофєєва, 
студентка 4-го курсу ФЕМП:
- Справді, було дуже і дуже цікаво, 

за що велика подяка співробітникам 
Центру розвитку кар‘єри університе-
ту. Наприклад, інформація від ПАТ 
«Приват-Банку», який зголосився 
прийняти на онлайн-практику всіх 
бажаючих студентів. Ми почули 
чимало конкретних, корисних порад 
про проходження практики: хто під 
час неї набере більше 90 балів – 
отримає змогу згодом працювати в 
цьому ж банку. А поки немає потреби 
їхати в офіс кожного дня, коли є час, 
– проходиш все в онлайні.

Або презентація від ТОВ «Делойт 
енд Туш ЮСК» і спілкування з його 
представниками. Чи від АТ "ДЖЕЙ ТІ 
ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" 
– головного конкурента «Філіп 
Морріс», у бізнес-академії якої я 
навчалась минулого року. Тож спів-
ставити побачене і почуте тоді і 
тепер вельми корисно. Стажуватися 
у таких брендованих компаніях, як 
ці, завжди важче, до кандидата вису-
ваєтья більше вимог.

О. Назаренко,
директор Центру 
розвитку кар’єри

активістів Ради студентського само-
врядування університету для студен-
тів освітніх програм “Товарознавство 
та комерційна логістика”, 
“Категорійний менеджмент у ритей-
лі” пройшли цікаві і, головне, зміс-
товні акції. З них варто згадати про 
конкурс-розіграш призів від вироб-
ників екопродукції в соціальних 
мережах, опитування на перевірку 
обізнаності споживачів щодо різно-
манітних маркувань, що застосову-
ються для позначень харчових про-
дуктів, косметики, побутових товарів 
і будматеріалів тощо, онлайн-вебіна-
ри на платформі Zoom - “Екологічне 

тори допоможуть швидко адаптува-
тися до роботи.

На вебінарі ТОВ «Фора» «Робота, 
яку легко любити» учасники дізна-
лися про особливості роботи у 
великій торговельній мережі. 
Спікери Анастасія Безуглова та 
Ірина Аксьонова наголосили на тих 
soft skils, які необхідно розвивати 
студентам для роботи з людьми.

«Компетентності, які цінуються 
роботодавцями» - таку назву мав 
майстер-клас ТОВ «Лайфселл». Він 
допоможе учасникам у майбутньо-
му бути готовими до зустрічі з робо-
тодавцями. Спікер Вікторія Косенко 
детально охарактеризувала найваж-
ливіші компетентності, які хочуть 
бачити стейкголдери у співробітни-
ках, та поділилася лайфхаками, 
щодо їх набуття. 

На презентації ТОВ «КПМГ-
Україна» «Кар’єра, що надихає» спі-
кер Анастасія Зозуля, фахівець 
команди із залучення талантів, роз-
повіла, як можна побудувати кар’єру 
в міжнародній компанії. Вона 
детально охарактеризувала кожен з 
етапів відбору стажерів та надала 
рекомендації щодо підготовки до 
зустрічі з роботодавцями.

День другий
На презентації ТОВ «ДОМІНОС 

ПІЦЦА ЮКРЕЙН» «Вчимось сьогод-
ні, щоб бути успішними завтра» 
фахівець з навчання та розвитку 
персоналу О.Ю. Рябошапка розпові-
ла історію створення і розвитку 
компанії. Здобувачі переглянули 
відеоролики та дізнались про 
тутешнє активне корпоративне 
життя, змагання на найшвидшого 
піцемейкера, які проходять за кор-
доном. Студенти та аспіранти стави-
ли багато запитань, які cтосуються 
їх майбутньої діяльності щодо роз-
роблення технологічних карт, пері-
одичності здійснення перевірок 
якості продукції та інші.

На презентації ТОВ «ІТ 
СПЕЦІАЛІСТ» «Від студента до пра-
цівника. Перші кроки на шляху до 
кар'єри в ІТ» Head of HR Л.А. Дегтяр  

Правила застосування екологічно-
го маркування визначені у міжнарод-
них стандартах серії ISO 14020, спря-
мованих на вирішення найактуальні-
ших проблем сьогодення, таких як 
безпека здоров’я, скорочення відходів, 
енерго- та ресурсозбереження, якість 
повітря, кліматичні зміни та досягнен-
ня Глобальних цілей сталого розвитку.

Днями в КНТЕУ за ініціативи 
міжнародної асоціації Global 
Ecolabelling Network та активної 
співпраці з Всеукраїнською громад-
ською організацією “Жива планета” і 
участі кафедри товарознавства, 
управління безпечністю та якістю та 

В університеті пройшов 
«KNUTE Career Week-2020». 
Кілька днів поспіль більше тися-
чі студентів, аспірантів та 
викладачів мали можливість в 
онлайн-форматі долучитися до 
майстер-класів, вебінарів, пре-
зентацій і гостьових лекцій про-
відних компаній-партнерів 
КНТЕУ. Треба сказати, що саме 
на таких заходах вони й знахо-
дять собі необхідні кадри.

День перший
Відбулося шість кар’єрних захо-

дів, до яких долучилися до п’ятисот 
студентів і аспірантів.

З майстер-класу від АТ«Фоззі 
Груп» «Кар’єрні можливості в 
логістиці FOZZY GROUP» здобувачі 
дізналися про вимоги до тих фахів-
ців, які в майбутньому прагнуть роз-
виватися у сфері логістики. Спікер 
Анастасія Мельнікова розповіла про 
структуру та можливості кар’єрного 
зростання у складській і транспорт-
ній логістиці.

На презентації ТОВ «ДЕКАТЛОН 
Україна» спікери Поліна Дужа та 
Анастасія Покліпач розповіли про 
спортивні товари - від розробки та 
виробництва до роздрібної торгівлі. 
Спортивноорієнтованим слухачам 
запропонували долучитися до 
команди «ДЕКАТЛОН».

Майстер-клас ТОВ «L’Oreal 
Ukraine». «Все і навіть більше про 
корпоративну логістику. Почни 
кар’єру з L’Orеal Ukraine» провели 
випускниці КНТЕУ Поліна Завалюк 
та Ярослава Мусевич. Студенти і 
аспіранти дізналися про канали 
дистрибуції в Україні та світі, про-
цес виробництва та моделі прода-
жу продукції компанії, соціальні 
проєкти «ЛОРЕАЛЬ Україна», сучас-
ний офіс із зонами для колабора-
цій і без визначеного робочого 
місця, що значно підвищує продук-
тивність роботи. Молодь запроси-
ли на стартові позиції в компанії та 
запевнили, що брак досвіду не є 
перешкодою для цього, адже мен-

закупівлі”, вимоги до акредитації 
органів з оцінки відповідності в 
сфері екологічної сертифікації та 
навела підходи до належного управ-
ління екологічними аспектами під-
приємства. Під час дискусії були 
обговорені питання запровадження 

студентів через запитання, відповіді 
і пропозиції.

День четвертий
Під час лекції ТОВ «МЕТРО КЕШ 

ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» «Управління 
асортиментом товарів» старший 
спеціаліст відділу закупівель 
Людмила Ціко поділилась своїми 
професійними знаннями з катего-
рійного менеджменту, порадила 
студентам вчитись вести перегово-
ри. Це у майбутньому знадобиться 
при роботі з постачальниками. Для 
категорійного менеджера також 
важливим є вміння аналізувати 
потреби споживачів та правильно 
поповнювати продуктову матрицю. 
Фахівець з розвитку персоналу 
Людмила Якубенко розповіла про 
програми стажування та інші мож-
ливості щодо початку кар’єри в ком-
панії. Найактивніших учасників цієї 
лекції в Центрі розвитку кар’єри 
очікують приєні несподіванки - 
подарунки від компанії.

На презентації ТОВ «ІНГЛІШ 
ПРАЙМ» «Кар’єрні можливості для 
студентів від школи англійської 
мови English Prime» менеджер по 
роботі з персоналом Наталія 
Костенко розповіла здобувачам, які 
труднощі виникають у випускників 
на початку кар’єри, де шукати мож-
ливості для розвитку, у чому полягає 
суть методики прикладного навчан-
ня.

Пізнавальною для студентів 
була також презентація АТ «ДЖЕЙ ТІ 
ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ Україна», 
яку провела стажер з розвитку брен-
ду роботодавця Марія Некрасова. 
Спікер розповіла про історію роз-
витку компанії та переваги і пропо-
зиції, які мають її співробітники. 
Нещодавня випускниця поділилась 
власним досвідом щодо початку 
кар’єри завдяки участі у програмі 
стажування «Jump», розповіла про 
інші програми для студентів і запро-
сила найближчим часом до офісу 
компанії на віртуальний День від-
критих дверей.

ЕКОМАРКУВАННЯ: ЩО ПРО НЬОГО ВАРТО ЗНАТИ

З ЩОДЕННИКА «KNUTE CAREER WEEK-2020»

8 жовтня світова спільнота відзначає Всесвітній День екологічного маркування – World Ecolabel Day. У 2018 році ООН оголосила цю дату офіційною, щоб привернути увагу та 
підвищити рівень обізнаності споживачів щодо значення екологічного маркування і переваг товарів, що його мають. 
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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 —  Катерина Заровна, Віталій Шапка

СПОРТ

ЗІРКИ NATIONAL 
FITNESS DAY 2020

 "МЕРКУРІЙ-КНТЕУ" – ЗНОВУ «НА КОНІ»

- Ми довго чекали повернення до тренувань та виступів. Під час весняного 
карантину для підтримання форми щотижня зустрічалися онлайн, - говорить 
незмінний капітан збірної Владислава Заславська. – І ось знову повноцінні трену-
вання і виступи. Готуємо нову програму та маємо поповнення в команді: до нас 
приєдналася першокурсниця ФТМ Юлія Сироватка, яка для вивчення хореографії 
на свій перший виступ мала лише тиждень, та із завданням впоралася.

До складу команду входили також Марина Мельник, Ганна Надежко, Марія 
Кобилінська, Юлія Гром, Ганна Макарова, Валерія Бєлінська, Олександра Токаревська 
(ФМТП), Лоліта Колотова (ФФО), Анастасія Кудлік (ФТМ) і Діана Тихоневич (ФРГТБ).

О. Дембіцька, наставниця збірної КНТЕУ  з чирлідингу

Футбольний сезон 2019-2020 
видався складним не лише для світо-
вого футболу, але й для студентсько-
го. Після вимушеної перерви через 
пандемію коронавірусу в березні 
команди догравали матчі у вересні, з 

огляду на пом'якшення карантинних 
заходів.

Фінальний матч чемпіонату  
Києва між ФК "Меркурій-КНТЕУ" 
(капітан команди Юрій Правук, 
тренер О.В. Яценко) та збірною 

Національної академії внутрішніх 
справ відбувся на легендарному 
стадіоні «Динамо» ім. В.В. Лоба  - 
новського 

Наші знову здобули перемогу 2:0!
Наш кор.

Перший виступ збірної КНТЕУ з чирлідингу в цьому навчальному 
році відбувся на НСК «Олімпійський»: наші дівчата прикрасили 
National Fitness Day 2020. Цей захід спрямований на популяризацію 
масового спорту, рухової активності та здорового способу життя.

НАШІ ЮВІЛЯРИ

У жовтні свій ювілей святкують:
50-літній – ній – завідувач кафедри сучасних європейських мов О.Б. 

Януш, доценти Н.В. Мірко (кафедра публічного управління та адміністру-
вання) і Н.Л. Чайченко (кафедра фізичної культури);

60-літній – робітник В.Ю. Шипілов;
70-літній – завідувач лабораторії кафедри товарознавства, управління 

безпечністю та якістю С.О. Марусяк, інженер відділу капітального ремонту 
та будівництва В.В. Потьомкін;

80-літній – робітник А.І. Соколов.

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.

ДУХОВНІСТЬ

усього через сім років спільного 
життя, в 1890 році, барон  Густав 
Фальц¬-Фейн також передчасно 
помер, йому було лише 45 років. 
Після смерті коханого чоловіка 
Софія Богданівна стала спадкоєми-
цею усіх статків Фальц-Фейнів.

Удова поміщика, мати 7 дітей 
— шести синів і однієї доньки - не 
розгубилася і не спасувала перед 
ударами долі, а взяла у свої руки 
керівництво маєтками відомої того 
часу родини та стала однією з най-
багатших і найвідоміших біз-
нес¬леді тодішньої Таврії. Саме 
Софія Фальц-Фейн перетворила 
острів Гіркий Кут на півострів, збу-
дувавши дамбу, яка з’єднала його з 
материком. І в 1897 році за її ініці-
ативою й було засновано село 
Порт Хорли, яке тепер називається 
Хорли. Тоді цей населений пункт 
став центром морської зернотор-
гівлі Фальц-Фейнів. Адже порт пра-
цював цілий рік, оскільки вода 
взимку там не замерзала завдяки 
теплому природному джерелу, яке 
підігрівало море. Софія Богданівна 
була власницею двох пасажир-
ських і чотирьох вантажних суден, 
які перевозили товари на чорно-
морських лініях. 

У своїх краях баронеса розвива-
ла вівчарство, тільки тонкорунних 
овець мала 200 тисяч голів. У її маєт-
ках були електростанція, пошта, 
телеграф, ремонтні майстерні, мага-
зин, лікарня, паровий млин, елева-
тор, водогінна насосна станція, вин-

Море чисте, а в околиці — 
тиша і спокій 
- Море хороше, на пляжі віднос-

но чисто. Любителі екстремального 
відпочинку мали можливість поката-
тися на катамаранах, «банані», 
«таблетці», а хто хотів побувати на 
острові неподалік — міг податися 
туди на яхті, - пригадує цьогорічний 
літній відпочинок наша колега – 
доцент кафедри публічного управ-
ління та адміністрування М.В. Скиба. 
- А ще можна взяти напрокат велоси-
педи і подивитися довкілля. Тут є 
цілюще джерело, вода в якому схожа 
за властивостями з карпатською 
«Нафтусею». І все це було до послуг 
викладачів, співробітників і студентів 
КНТЕУ, які місцем відпочинку і оздо-
ровлення цього року обрали універ-
ситетську базу відпочинку «Хорли».

Людмила Нікітенко 
(«Україна молода»),

Валентин Обрамбальський

омивається його водами з трьох 
боків, а ще й через свою історію, з 
якої можна романи писати та зніма-
ти мелодрами.

Це село, яке почасти називають 
маленьким Кримом на Херсонщині, 
розташоване на півострові Гіркий Кут, 
неподалік районного центру 
Каланчак. Заснувала його баронеса 
Софія Фальц-Фейн, яку свого часу 
справедливо вважали господаркою 
південних степів. Трагічна доля цієї 
жінки, яка народилася у 1835 році в 
Катеринославі, в заможній родині 
німецьких колоністів, справді варта 
уваги не лише кіношників, а й усіх 
нас, нинішнього покоління українців. 

У молоді літа Софія Кнауф щиро 
покохала Густава Фальц-Фейна і 
мріяла саме з ним пов’язати своє 
життя. Але заміж їй довелося вийти 
за його старшого брата Едуарда. Так 
вирішили батьки. Через 19 років 
шлюбу чоловік Софії несподівано 
помер. Тож рік потому вона таки 
вийшла заміж за коханого Густава. 
Тільки щастя було нетривалим: 

На чорноморському 
узбережжі Херсонщини 
є свій маленький Крим
Село Хорли в Каланчацькому 

районі на Херсонщині — відомий в 
Україні чорноморський курорт - 
своїми обрисами нагадує Крим. 
Найчастіше сюди, де вода прозора, 
мов сльоза, а морські краєвиди про-
сто запаморочливі, приїжджають 
відпочивати родини з малими діть-
ми. І не лише у відпустку, а й просто 
на вихідні. У сезон тут буває до 120 
тисяч українців, серед них і викла-
дачі та співробітників КНТЕУ, до 
послуг яких університетська база 
відпочинку «Хорли». На жаль, панде-
мія COVID-19 і тут наклала відбиток 
цього року, але, сподіваємося, вже 
наступного літа все повернеться на 
свої місця.

Заміж — за старшого 
брата свого коханого
Хорли справді незвичайні. І не 

тільки тому, що це село практично 
розташоване на Чорному морі, бо 

ний завод, кондитерська фабрика, 
митниця, судноремонтний док, 
устричний завод, а річні прибутки 
сягали до мільйона рублів.

Син Фрідріх і Асканія-Нова
Софія Фальц-Фейн славилася й 

своєю доброчинністю. Вона організу-
вала гімназійні трирічні курси для 
місцевих дітей, у Херсоні відкрила 
притулок для бездомних та нічліжку, 
за її сприяння там запрацювали зем-
ський притулок для підкидьків, буди-
нок для престарілих та очна лікарня. 
У 1902 році баронеса пожертвувала 2 
тисячі пудів хліба на користь голоду-
ючих Дніпровського повіту. 

Це лише частина з тих добрих 
справ, які залишила по собі Софія 
Фальц-Фейн. До речі, це її син 
Фрідріх заснував заповідник 
«Асканія-Нова», який існує й дотепер.

Уже під час Жовтневої револю-
ції більшість маєтків цієї родини 
були зруйновані, а життя самої 
Софії Богданівни завершилося тра-
гічно. І хоча діти баронеси пропо-
нували матері залишити рідні краї 
та виїхати за кордон, вона відмови-
лася. Була переконана, що «робила 
людям тільки добро», тож вважала: 
спокійно доживе віку в ріднім краю. 
Та в ніч iз 16 на 17 червня 1919 року 
84-річну баронесу застрелили біль-
шовики. В Хорлах її й поховали.

Уже в 90-х роках минулого сто-
ліття її онук приїхав із Європи і 
встановив у Хорлах пам’ятник Софії 
Фальц-Фейн.

ГОСТИНИ В БАРОНЕСИ СОФІЇ 


