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СВЯТО В ДОМІ

ВІТАЄМО!

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ

ТРИ ЧВЕРТІ ВІКУ

проголошення першокурсниками 
присяги на вірність університету.

З вітальним словом до новоспе-
чених студентів звернулися гості 
КНТЕУ - голова Деснянської райдер-
жадміністрації Д.Г.Ратніков і випус-
кник університету - заступник гене-
рального директора ТОВ «Епіцентр», 
член наглядової ради КНТЕУ В.В. 
Гончаров. Привітав у студентських 
лавах своїх молодших колег і голова 
ради студентського самоврядування 
Максим Белінський.

А далі програма заходу була 
наповнена вокально-хореографіч-
ними номерами від студентів-амато-
рів. Родзинкою ж церемонії стало 
невеличке димове шоу у кольорах 
всіх факультетів КНТЕУ.

Днями грамотами Верховної 
Ради України відзначені наші колеги 
– доценти кафедри міжнародного, 
цивільного та комерційного права 
Л.Л. Нескороджена і О.С. Можайкіна. 
Ця відзнака парламенту - за вагомий 
внесок у підготовку та розвиток 
молоді, визначну громадсько-полі-
тичну діяльність, заслуги перед укра-
їнським народом у сприянні станов-
ленню та зміцненню України як 
демократичної, соціальної, правової 
держави, здійсненню заходів щодо 
забезпечення прав і свобод грома-
дян, розвитку демократії, активну 
участь у законотворчій діяльності 

- Нинішнє свято особливе тим, 
що відбувається в рік, коли універси-
тету виповнюється 75 років, - відкри-
ваючи церемонію, звернувся до 
нового студентського поповнення 
ректор А.А. Мазаракі. - Пам’ятайте, 
що навчання – це інтенсивна, напру-
жена робота, але це водночас і те, що 
дає розвиток і поштовх на все життя. 
Не забувайте тих, хто створив вам 
свято, ваших батьків, вчителів.

Як зазвичай, першокурсники, які 
вже мають досягнення у науці, спор-
ті, є активними учасниками громад-
ського життя, отримали залікові 
книжки першими і особисто з рук 
ректора.

Найбільш очікуваним моментом 
церемонії стало власне урочисте 

ДЕНЬ ЗНАНЬ-2021 

ВІДЗНАКИ ПАРЛАМЕНТУ

У перший день осені в КНТЕУ відбулась інавгурація студен-
тів-першокурсників. Цього року студентство КНТЕУ поповнили 
4 824 вмотивованими і активними молодими людьми: 3426 при-
йшли навчатися на бакалаврат, решта - в магістратуру і на освіт-
ній рівень «молодший бакалавр».

Київському національному торговельно-економічному універси-
тету виповнюється 75 років. Три чверті віку КНТЕУ уже позаду!

під девізом «Працюємо для нинішнього  
і майбутніх поколінь»

- Цей візит був направлений на 
визначення нових напрямів співпра-
ці між університетами та проходив у 
межах реалізації спільного проєкту 
«Інноваційні композиційні матеріа-
ли на основі біополімерів та міне-
ральних наповнювачів», який фінан-
сується Шведським фондом з міжна-
родного співробітництва у сфері 
досліджень та вищої освіти STINT, - 
розповідає перший проректор з нау-
ково-педагогічної роботи Н.В. 
Притульська. – Нас ознайомили з 
кампусом, головними структурними 
підрозділами, особливу увагу серед 
яких привернули інноваційні лабо-
раторії та матеріально-технічна база 
цього найбільшого технічного уні-
верситету Швеції. 

Під час спілкування з керівником 
International Relations office КТН 
Віктором Кордасом було обговорено 
специфіку навчання іноземних сту-
дентів, умов перебування в універси-
теті та програм обміну. Співробітники 
Green House labs ознайомили гостей 
з України з етапами запровадженням 
функціонування системи екологічно-
го сприяння відповідно до стандартів 
ISO 14 000, досліджень із збереження 
довкілля, взаємодії із екофірмами. У 
Innovation Center докладно окресли-
ли напрями інноваційної діяльності, 
систему підтримки стартап-актив-
ності студентів і презентували кращі 
напрацювання, реалізовані провідни-
ми компаніями Швеції. Знайомство з 
цим центром розкрило особливості 
технічних умов для підтримки сту-
дентської бізнесорієнтованої діяль-
ності. Під час ознайомлення з 
Wallenberg Wood Science Center, 
Treesearch Center колегам з КНТЕУ 
презентували різні види високотех-
нологічного обладнання для науко-
вих досліджень, облаштування склад-
них супутніх систем забезпечення їх 
безперебійної роботи.

Важливою частиною візиту стала 
зустріч А.А. Мазаракі і декана Школи 
інженерних наук в хімії, біотехноло-
гії та здоров’ї КТН Мікєля Лінд-
стрьома. Наш шведський колега роз-

За цей період з київського філіа-
лу Всесоюзного заочного інституту 
радянської торгівлі він виріс у 
потужний сучасний університет - 
лідера вищої освіти України і вітчиз-
няної наукової думки. Тут сформува-
лися авторитетні наукові школи, 
представники яких, проводячи 
дослідження за множиною актуаль-
них напрямів та проблем розвитку 
економічної, правової, соціальної 
науки, нині добре відомі в Україні та 
за її межами.

Всі ці роки КНТЕУ реалізує 
завдання підготовки конкуренто-
спроможного людського капіталу для 
високотехнологічного й інновацій-
ного розвитку країни, самореалізації 
особистості, забезпечення потреб 

ними напрямками: Sustainable 
materials та Sustainable food science. 
Останній має грунтовні напрацю-
вання у вчених КНТЕУ та активно 
розвивається науковцями Школи 
інженерних наук в хімії, біотехноло-
гії та здоров’ї КТН, що викликало 
особливу зацікавленість у представ-
ників обох університетів. Відповідно 
запропоновано створити спільний 
науково-дослідний та освітній центр 
з робочою назвою Ukrainian-Swedish 
Center of Food Science and Technology.

Головним підсумком цієї зустрічі 
можна вважати досягнення згоди 
керівників обох університетів щодо 
підписання рамкової угоди про спів-
робітництво з метою розвитку тісної 
багатовекторної співпраці між 
КНТЕУ і КТН, а також окремої угоди 
щодо підготовки до започаткування 
роботи названого центру. Це відкри-
ває нові можливості для потенційно-
го співробітництва із Королів сь ким 
технологічним університетом.

КТН вразив своєю технологічні-
стю, прекрасною матеріальною 
базою, чудовими умовами для нав-
чання студентів та роботи виклада-
чів і дослідників. А Стокгольм 
запам'ятався як місто спокою, впев-
неності у завтрашньому дні і замож-
ністю. А ще чудовою міською інфра-
структурою, збереженими історич-
ними пам’ятками, великою кількістю 
парків і скверів. Такий собі зразок, як 
слід дбати і про науку, і про історію...

Т. Караваєв,
професор кафедри 

товарознавства та митної справи

ходу забезпечив формування в 
суспільстві його позитивного іміджу, 
популярність серед молоді, вагому 
роль у суспільстві.

Хочу висловити подяку виклада-
чам, які плідно працюють зі студент-
ством, формуючи висококласних 
спеціалістів і справжніх патріотів 
країни, та науковцям, котрі постійно 
поповнюють освітньо-наукове сере-
довище результатами досліджень за 
пріоритетними для суспільства 
напрямами, скерованими на розв’я-
зання актуальних проблем.

Пам’ятаймо девіз університету - 
«Працюємо для нинішнього і май-
бутніх поколінь» - і рухаємося далі!

З повагою - 
ваш ректор - Анатолій Мазаракі,

повів про Королівський технологіч-
ний університет, його місце у світо-
вих рейтингах, структуру, відомих 
випускників, ефективні зв’язки з 
практиками та провідними фірмами 
тощо. Окремо було представлено 
напрями діяльності та наукових 
досліджень Школи інженерних наук 
в хімії, біотехнології та здоров’ї. 
Стосовно досліджень та розробок у 
сфері целюлози, лігніну та інших 
біополімерів більш детально розпо-
віла провідний науковець цього уні-
верситетського підрозділу - коорди-
натор проєкту від КТН Олена 
Севастьянова. Через Zoom до зустрі-
чі приєднався керівник напряму нау-
кових досліджень Food science and 
technology в КТН Франциско 
Домінго, який охарактеризував спе-
цифіку їх направленості на вирішен-
ня Цілей Сталого розвитку ООН, 
перспективи розвитку. 

А.А. Мазаракі представив загаль-
ну інформацію про КНТЕУ, його 
структуру, факультети, кількість сту-
дентів та співробітників, форми 
співпраці із партнерами освітніх 
програм. Н.В. Притульська окресли-
ла доробки науковців КНТЕУ щодо 
харчових продуктів та технологій. 
Мова також йшла про наукові роз-
робки і дослідження, які виконують-
ся в галузі технічних наук на факуль-
теті торгівлі та маркетингу та можуть 
бути цікавими для реалізації спільно 
з науковцями КТН.

Впродовж зустрічей та дискусій 
дійшли згоди щодо потенційного 
співробітництва за двома глобаль-

суспільства, ринку праці та держави у 
кваліфікованих фахівцях на засадах 
поєднання освіти з наукою і практи-
кою. Запорукою досягнень стали 
сучасна освітня діяльність, фундамен-
тальні та прикладні наукові дослі-
дження, новітнє методичне забезпе-
чення, розвинена інфраструктура 
навчальних, наукових і науково-ви-
робничих підрозділів, створені євро-
пейського рівня умови для навчання 
й розвитку особистості, формування 
світогляду. Відбулося перетворення 
освіти на активну продуктивну силу, 
потужний засіб інноваційного роз-
витку та підвищення якості підготов-
ки висококваліфікованих фахівців. 
Поступальний розвиток нашого уні-
верситету на основі системного під-

На розвиток шведсько-українського освітньо-наукового співробітництва делегація КНТЕУ на чолі 
з ректором А.А. Мазаракі з офіційним візитом відвідала  Королівський технологічний університет 
(Royal Institute of Technology, Стокгольм, Швеція).
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ПАРТНЕРСТВО БІБЛІОТЕКА

ВІДЧУЙ КАЗКУ НА ДОТИК

надання інформаційної, методич-
ної та практичної взаємодопомоги, 
створення кваліфікованого, моти-
вованого і патріотичного кадрово-
го резерву та багато іншого.

Принагідно заступник керівника 
служби з питань інформаційної без-
пеки та кібербезпеки В.П. Звєрєв 
більш детально ознайомив делега-
цію університету з діяльністю цен-
тру та провів екскурсію по ньому.

Підписання цього документа – 
це логічне продовження нашої 
попередньої співпраці: КНТЕУ плід-
но співпрацює з РНБО з 2019 року. 
За цей час проведено дві Всеукра-
їнські конференції «Кібергігієна-
Кібербезпека-Безпека держави», 
численні зустрічі зі студентами, які 
опановують інформаційні техноло-
гії та кібербезпеку. Працівники 
Націо наль ного координаційного 
центру кібербезпеки активно пере-
дають свій досвід викладачам та 
студентам кафедри інженерії про-
грамного забезпечення та кібербез-
пеки КНТЕУ.

І. Карлєчук

Сторони домовились про обмін 
інформацією щодо перспективних 
напрямків розвитку сфери ІТ, кра-
щих практик у кібербезпеці та 
кіберзахисті, науковими напрацю-
ваннями в криптографічному і тех-
нічному захисті, проведення захо-
дів для підвищення цифрової обі-
знаності та культури безпечного 
поводження в кіберпросторі грома-
дян України, впровадження держав-
них і громадських проєктів з підви-
щення рівня обізнаності суспіль-
ства щодо кіберзагроз та методів і 
засобів протидії ним, організацію 
проведення науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських робіт у 
цій сфері, створення умов для роз-
витку сучасних технологій кібер-
безпеки і кіберзахисту та їх впрова-
дження в Україні. Документ також 
стосується консультацій з питань 
планування, розробки та вдоскона-
лення освітніх та просвітніх про-
грам у сфері ІТ та кібербезпеки, 
проведення інформаційної діяльно-
сті з метою розвитку освіти та 
науки у сферах ІТ та кібербезпеки, 

Організована вже всьоме компанією «UGEN» Всеукраїнська освітня 
онлайн конференція для викладачів цього року була присвячена темі 
«Метод case study в освітньому процесі». У серіях онлайн-вебінарів від пред-
ставників компаній Coca-Cola, Genesis, JTI, Yalantis, KPMG, EY взяли участь 
понад 300 викладачів вишів різних міст України. 

Активними учасниками однієї з офлайн-зустрічей стали викладачі кафедри 
менеджменту – Галина П’ятницька, Валентина Жуковська та Ірина Миколайчук. 
Спілкуючись з професіоналами бізнесу, наші колеги взяли участь у тренінгу від 
компанії UGEN із розробки презентацій у Canva та у командному брейнштормін-
гу з розробки та ефективного застосування кейсів у навчальному процесі.

ГОРИЗОНТИ 
КІБЕРСПІВПРАЦІ...

... І БІЗНЕС-КОНТАКТІВ

Університет продовжує поглиблювати співпрацю зі своїми парт-
нерами: днями підписано меморандум про партнерство та співро-
бітництво між КНТЕУ та Національним координаційним цен-
тром кібербезпеки - робочим органом Ради національної безпеки 
і оборони України. Своїми підписами його скріпили ректор 
А.А. Мазаракі та заступник секретаря РНБО, заступник керів-
ника Центру С.В. Демедюк.

Всеукраїнський день бібліотек 
відзначається в Україні щорічно 30 
вересня вже понад двадцять років і 
це - професійне свято працівників 
бібліотеки КНТЕУ, яка, безумовно, є 
однією з найбільших і найнаповені-
ших книгозбиралень українських 
закладів вищої освіти. Тож прина-
гідно вітаємо наших колег! 

Простір для спілкування
Коворкінг – мрія для студенів 

будь-якого ЗВО – носилася в повітрі 
КНТЕУ вже давно. І реалізувалась в 
переобладнанні одного з читальних 
залів університетської бібліотеки у 
сучасне комфортне приміщення, що 
об’єднало кілька зон – три робочі, 
залу відпочинку, конференц-залу та 
зону переговорів. Наприклад, локація 
для зустрічей, обладнана проекто-
ром, аудіосистемою та фліпчартом 
(магнітно-маркерною дошкою), доз-
воляє проводити презентації, лекції 
та майстер-класи, розраховані на 70 
учасників. Екозона з ергономічними 
стільцями та м’якими пуфами при-
значена для відпочинку, читання кни-
жок, роботи з планшетами та ноутбу-
ками. У зоні коворкінгу ми розташу-
вали шахівниці з великими садовими 
шахами заввишки 90 см та шашками, 
які дуже популярні серед студентів. А 
для дозвілля та відпочинку встанови-
ли настільний футбол. SMART-
бібліотека – це простір для спілкуван-
ня, де можна обмінюватися ідеями, 
здобувати та поширювати нові знан-
ня. Адже сьогодні не можна обмежу-
ватися лише інноваційною формою 
бібліотечного спілкування. Тому за 
підтримки керівництва університету 
виникла ідея створення проєкту, який 
отримав назву SMART-library. Там, як і 
раніше, можна читати книги, але 
тепер це ще й освітній центр для 
студентів та викладачів. 

SMART-library представляє собою 
відкритий простір у сучасному диза-
йні з яскравою фотозоною, що 
містить QR-код, після сканування 
якого миттєво завантажується сайт 
бібліотеки на власних гаджетах сту-
дентів для пошуку літератури в елек-
тронному каталозі. Зал бібліотеки 
оснащений дротовим та Wi-Fi під-
ключенням до інтернету. Інноваційні 
фішки бібліотеки – вільний доступ і 
зонування. Саме цей принцип ліг в 
основу системи обслуговування в 
SMART-бібліотеці. 

SMART-бібліотека 
Якщо детальніше, то зонування 

SMART-бібліотеки можна представи-
ти так. Перша зона – для проведення 
презентацій. Тут встановлена плазмо-
ва панель, підключена до інтернету та 
з’єднана з комп’ютером для вибору 
різних рішень використання екрану, 
та є м’які пуфи для перегляду на вели-
кому екрані групових проєктів, ство-
рених студентами.

пропозицій luxury туризму, техноло-
гій високої кухні преміум-рітейлу, 
вивчатимуть тренди високої моди, 
архітектуру та дизайн, ексклюзивні 
концепції сервісного обслуговування. 
За допомогою окулярів VR теоретич-
ні знання будуть відтворені у вірту-
альній реальності. Іншими словами, 
це буде своєрідний тренажер для сер-
вісних технологій. 

Стаціонарний шолом VR HTC 
Vive, що підключається до потужного 
комп’ютера за допомогою дроту або 
бездротового адаптера, дозволяє 
отримати кращу візуалізацію і макси-
мальні можливості взаємодії з вірту-
альним світом. VR-можливості дуже 
широкі: абітурієнти можуть ознайо-
митися із своїм майбутнім універси-
тетом то прогулятися територією, 
навіть не виходячи з дому. А студенти 
на лекціях з туризму можуть опини-
тися в будь-якій країні світу за лічені 
хвилини. Ті ж, кому Землі замало, - 
подорожувати космосом, опинитися 
у підводному світі. 

Ми відкрили й додатковий зал 
віртуальної реальності. Це приміщен-
ня з встановленим проектором та 
Smart-wall, розширеною зоною VR (6 
окулярів віртуальної реальності 
Oculus Go) та куточком, що слугува-
тиме відеостудією для блогерів та 
запису інтерв’ю. Це особливо акту-
ально для студентів, які опановують 
журналістику та PR. Також є робочі 
місця для роботи на комп’ютері або з 
власним ноутбуком чи телефоном 
для виконання індивідуальних або 
колективних завдань. 

Популяризації кіберспорту серед 
студентів КНТЕУ сприятиме спеціаль-
ний зал «Cybersport zone», де трену-
ються та змагаються кіберспортсме-
ни нашого університету. Їх, до речі, 
досить багато, і вони вже мають певні 
здобутки. 

Продовження ідеї «відкритого 
простору» втілено в розширенні холу: 
поєднуються зали SMARTбібліотеки, 
VR, електронного каталогу та науко-
метричних і повнотекстових баз 
даних (зал Bibliometrics), зал нових 
надходжень і абонемент наукової та 
іноземної літератури. А для навігації в 
цифровому просторі бібліотеки пра-
цює інформаційна служба «Library 
ask». Всі зали облаштовані комп’юте-
рами для індивідуальної роботи сту-
дентів та викладачів. Так створюється 
багатофункціональне бібліотечно-ін-
формаційне середовище, дружнє до 
всіх користувачів.

 На жаль, пандемія COVID-19 
наклала свій відбиток і на активність 
SMART-бібліотеки. Але ж так вічно не 
буде… 

Л. Шестопалова, 
директор бібліотеки,

Т. Морозова, 
заст. директора бібліотеки

Друга зона – інтерактивна. Її 
фішка – інтерактивна стіна Smart wall: 
новітні технології спроможні пере-
творити звичайну стіну на багато-
функціональну сенсорну панель, що 
дозволяє користувачеві взаємодіяти з 
контентом за допомогою мультитач 
торкань або методом взаємодії на від-
стані за допомогою міні-комп’ютера, 
встановленого навпроти стіни. 

Третя зона – своєрідний клуб 
настільних ігор для студентів. Їм 
надається можливість весело і корис-
но провести дозвілля, поспілкуватися 
з друзями чи колегами. Ігротека дуже 
популярна серед нашої молоді. 

І, нарешті, четверта – родзинка 
SMART-бібліотеки: зона віртуальної 
реальності – штучно створений світ, у 
який користувач занурюється за допо-
могою спеціальних гаджетів. Крім 
VR-окулярів, для цього можна вико-
ристовувати шолом, спеціальні екра-
ни та пристрої. Віртуальна реальність 
не просто демонструє користувачеві 
якусь сцену, а дозволяє стати її части-
ною. Можна побачити речі по-новому, 
відчути себе іншою людиною (і не 
лише) або ж покращеною версією 
самого себе. Одягаючи VR-окуляри, ви 
занурюєтеся у вигадане або відтворе-
не середовище. Мобільні окуляри VR 
Oculus Go повністю самодостатні при-
строї, що не вимагають додаткового 
обладнання і не мають прив’язки до 
проводів чи локації. Дуже добре підхо-
дять для презентації і масового вико-
ристання. При цьому вони мають 
обмеження технічними потужностя-
ми та зменшеними можливостями 
взаємодії і відстеження дії користува-
ча. У комплекті з окулярами або шоло-
мом використовуються контролери, 
що дозволяють взаємодіяти з віртуаль-
ним світом. 

Яскравим прикладом такого від-
творення стане супровід нової магіс-
терської програми «Luxury менедж-
мент» - ексклюзивний в Україні пілот-
ний проєкт підготовки фахівців для 
сфери сервісу елітарного та премі-
ального рівнів. Мета цієї програми – 
підготовка професіоналів з обслуго-
вування VIP-сегментів споживачів. 
Під час навчання студенти опанову-
ють знання з розроблення та впрова-
дження новітніх моделей організації 
luxury сервісу, формування пакетних 

Новітні технології бібліотечного обслуговування в КНТЕУ
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ЗНАЙ НАШИХ!ЛЮДИ ТВОЇ, КНТЕУ

ОДНОЛІТКИ УНІВЕРСИТЕТУ
Проєкт КНТЕУ «Торговельно-економічна політика держави в умовах 

гібридної війни», науковим керівником якого є А.А. Мазаракі, став одним із 
переможців конкурсу з виконання наукових досліджень і розробок 
«Підтримка досліджень провідних та молодих учених» у 2020 році. А це озна-
чає, що цей проєкт рекомендується до реалізації за рахунок грантової під-
тримки Національного фонду досліджень України.

Наш кор.

В УМОВАХ 
ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Метр психології
Доктор психологічних наук, 

кандидат медичних наук, академік 
Академії вищої школи України, про-
фесор кафедри психології КНТЕУ, 
голова спеціалізованої вченої ради 
за спеціальністю «організаційна 
психологія»; «економічна психоло-
гія», «Відмінник освіти», «Відмінник 
охорони здоров'я». Все це – про 
М.С. Корольчука.

- Так вже склалося, що все моє 
життя пов’язане із психологією та 
науково-педагогічною діяльністю у 
вищій освіті – і під час служби на 
флоті, якій віддав чверть віку, і в 
подальшому цивільному житті, - 
пригадує Микола Степанович. – 
Свого часу був начальником кафе-
дри педагогіки і психології 
Київського військово-морського 
училища, із здобуттям Україною 
незалежності - служив у ЗСУ на поса-
ді начальника кафедри військо-
во-морської й авіаційної медицини. 
Довелося і взяти участь у створенні 
Військово-медичної академії та 
Військового гуманітарного інститу-
ту. Коли повернувся до громадян-
ського життя, першим в Україні 
захистив докторську дисертацію за 
спеціальністю «Психофізіологія». 

А з 2004 року в моєму житті з’явив-
ся КНТЕУ, щоправда, тоді він називався 
по іншому, але від цього суть справи 
не міняється. Відтоді і по сьогодні моє 
серце належить університету на Кіото. 
Спочатку був професором кафедри 
філософських та соціальних наук. 
Коли ж в структурі університету ство-
рили кафедру психології, очолював її 
тринадцять років. За цей час ми запо-
чаткували підготовку бакалаврів і магі-
стрів з психології, відкрили аспіранту-
ру. До речі, минулого року вона успіш-
но пройшла акредитацію.

Головний напрям наукової діяль-
ності? Психологічне забезпечення 
фінансово-економічної, торговель-
ної і підприємницької діяльності, 
проблеми адаптації та психофізіоло-
гії, професійний психологічний від-
бір, відновлення працездатності 
функціонального стану. З цієї тема-
тики опублікував понад 240 науко-
вих праць. Створив наукову школу, 
яка займається дослідженням психо-
логічного забезпечення професій-
ної діяльності. Тут успішно захисти-
лися доктор та 25 кандидатів психо-
логічних наук, третина з них - нау-
ково-педагогічні працівники КНТЕУ.

Гуру вітчизняної 
кулінарної школи
Ветерана кафедри технології і 

організації ресторанного господар-
ства (якій вона віддала піввіку), 
«Відмінника освіти» В.І. Кочергу иніш-
нього жовтня вітатимуть з 75 іччям.

- Вона займає активну позицію в 
житті кафедри, факультету, універси-
тету, відповідальна за креативний 
напрям, опікується практичною під-
готовкою кулінарної команди юніо-
рів КНТЕУ, - представляє ювілярку 
завідувачка кафедри Д.В. Федорова. - 
Це високопрофесійний фахівець 
ресторанної справи, мудрий настав-
ник і досвідчений викладач, гуру 
вітчизняної кулінарної школи, її 
енергія і талант якої надихають і 
мотивують студентів до нових кулі-
нарних звершень і творчих пошуків. 
Під її керівництвом з 2015 року біль-

них громадян України.
Щиро вітаю з ювілеєм, моя Alma 

Mater! На всій Земній кулі немає кра-
щого навчального закладу! 

Знавець світової 
економіки
Вже кілька десятиріч підвалинам 

міжнародного менеджменту та тор-
гівлі навчає студентів один із най-
більш авторитетних та досвідчених 
представників кафедри світової еко-
номіки - «Відмінник освіти України», 
доктор економічних наук, професор 
В.П. Онищенко. 

Молоді, яка слухає його лекційні 
курси, можна лише позаздрити! Хто 
ще більш ґрунтовно та системно 
запропонує поглянути на нинішнє 
різноманіття проблем теорії міжна-
родних економічних відносин, гло-
бальний та регіональний контекст 
просторової організації світової еко-
номіки, практику міжнародної тор-
гівлі і зовнішньоторговельної діяль-
ності України, як не їх авторитетний 
наставник?

Ще один важливий напрямок 
науково-педагогічної діяльності 
Володимира Пилиповича - підготов-
ка наукових кадрів. Під його орудою 
близько двох десятків здобувачів про-
йшли успішних захист дисертацій на 
здобуття наукового ступеню канди-
дат та доктор економічних наук.

Плідна праця на освітянській 
ниві знайшла своє визнання: профе-
сор Онищенко нагороджений 
почесною відзнакою «За сумлінну 
працю» Мінекономіки України ІІ і ІІІ 
ступенів, низкою почесних грамот 
Міністерства економіки України, 
Міністерства фінансів України, 
Міністерства освіти України, 
Київської міської адміністрації.

- Наш ювіляр - не просто номі-
нальний професор, хоча наявні здо-
бутки та вік цілком могли б це дозво-
лити, він - один із найактивніших 
авторів кафедри світової економіки та, 
власне, і всього університету, статей 
фахових наукових журналів КНТЕУ 
«Зовнішня торгівля: економіка, право» 
та «Вісник КНТЕУ», - говорить завіду-
вачка кафедри Г.В. Дугінець. - 
Прагнення відповідати новим трендам 
в розвитку освітньої сфери в Україні та 
світі він реалізував стажуванням та 
підвищенням кваліфікації в країнах 
Європи, в тому числі Німеччині, 
Угорщині, Польщі, Франції, міністер-
ствах економіки та фінансів України, 
Національному інституті стратегічних 
досліджень та КНЕУ ім. В. Гетьмана.

А ще він просто чудовий товариш 
та сім’янин: його історія знайомства з 
дружиною варта переказів не лише 
дітям та онукам, а слугує предметом  
захоплення у молодших колег.

ше 40 наших студентів взяли участь 
у більш ніж 20 професійних кулінар-
них змаганнях і конкурсах вітчизня-
ного та міжнародного рівня, отри-
мали 50 золотих, 85 срібних та 111 
бронзових медалей! Команда юніо-
рів КНТЕУ вже виборола два Кубки у 
міжнародних кулінарних змаганнях 
в Туреччині (2018 р.), та Україні 
(BestCookFest, 2019 р.) і знову готу-
ється до чергових. 

Вона – улюблениця і колег, і сту-
дентів, недарма ж вони називають її 
«наша Валентина Іванівна». Їі слово.

- Більша частина мого життя 
пов'язана з КНТЕУ, де у 1971 році я 
здобула кваліфікацію інженера-тех-
нолога громадського харчування, 
формувалась як фахівець, науковець, 
викладач та людина. Тут зустріла 
справжніх вчителів, однодумців, вір-
них друзів та вдячних учнів. Усі роки 
роботи в університеті були для мене 
яскравими і приємними, на моїх 
очах кафедра технології і організації 
ресторанного господарства росла та 
розквітала, і я дорослішала разом із 
нею. Своїм науковим зростанням, 
набуттю викладацьких навичок і 
якостей завдячую Л.Я. Ковтуненко - 
першій завідувачці кафедри, а також 
вчителям і шановним колегам – 
О.І. Здобнову та Л.О. Бутенко.

Хочу висловити свою пошану Т.І. 
Скриді, першому ректору інституту, 
яка започаткувала наш навчальний 
заклад. І особливу вдячність - ректо-
ру університету А.А. Мазаракі за 
постійну щиру підтримку і сприян-
ня, за багатогранну діяльність, про-
фесіоналізм, безмежну відданість 
справі, наполегливість у досягненні 
поставлених цілей, за щирість і 
людяність. Нехай майбутні поколін-
ня студентів, молодих викладачів 
будуть гідними своїх попередників, в 
стінах університету зростають нові 
покоління професіоналів, всебічно 
освічених та соціально відповідаль-

КНТЕУ - вже три чверті віку. 75 років! Редакція газети «Університет і час» вирішила поспілкувати-
ся з нашими колегами, які значну частину життя віддали університету і які святкують цьогоріч таку 
ж ювілейну дату. Це професори В.П. Онищенко, М.С. Корольчук, доцент В.І. Кочерга.

НАШІ ЮВІЛЯРИ

У вересні свій ювілей відсвяткували:
50-літній – доцент кафедри туризму та рекреації В.В. Білик;
60-літній – проректор з адміністративно-господарської роботи 

Г.М. Вовк, доцент кафедри вищої та прикладної математики 
С.В. Михайленко, директор Чернівецького вищого комерційного училища 
М.В. Кирилюк, двірник Т.І. Антонець.

У жовтні свій ювілей святкуватимуть:
50-літній – доцент кафедри обліку та оподаткування 

О.Г. Задніпровський, заступник директора Київського торговельно-еконо-
мічного фахового коледжу КНТЕУ Г.Л. Сухова, сторож бази відпочинку 
«Сонячна» С.В. Міхеєва;

60-літній – декан факультету торгівлі та маркетингу В. А Осика, доцент 
кафедри економічної теорії та конкурентної політики Т.А. Щербачова, 
комендант навчального корпусу «Д» В.М. Кононенко, підсобний робітник 
І.Б. Сорока, машиніст із прання білизни Т.М. Даниленко.

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.

За останні кілька років Київський 
національний торговельно-еконо-
мічний університет реалізував за 
напрямом 18 проєктів цієї програми 
із ЗВО Франції, Німеччини, Великої 
Британії, Польщі, Болгарії, Греції, 
Словаччини, Словенії та інших 
країн. Це дало можливість більш як 
120 студентам та викладачам здобу-
ти цінний академічний досвід, 
зокрема пройти семестрове навчан-
ня за кордоном, провести лекції анг-
лійською мовою у знаних європей-
ських університетах.

Т. Дупляк,
директор Центру  

європейської освіти

Підбито результати конкурсу, 
проведеного Національним Еразмус+ 
офісом в Україні. І маємо ще одну 
приємну новину: КНТЕУ увійшов до 
числа найкращих закладів вищої 
освіти України за кількістю реалізова-
них проєктів Європейського Союзу 
Еразмус+ за напрямом КА1 
«Навчальна (академічна) мобільність» 
у 2014-2020 рр. З цієї нагоди команда 
Національного Еразмус+ офісу в 
Україні надіслала до КНТЕУ промо-
ційні матеріали Еразмус+, котрі було 
вручено найактивнішим студентам та 
викладачам нашого університету, які 
брали участь у програмі Еразмус+ у 
минулому році.

CЕРЕД НАЙКРАЩИХ
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ТРОС У ДІЇ

ФЕСТИВАЛЬ СЕРЕДМІСТЯ СТОЛИЦІ

НАЙКРАЩІ ЗНАННЯ ДАЮТЬ ПРАКТИКИ

UGEN CHALLENGE 

ЩО ЗА ДИВО ТАКЕ - 
ТАЛАНТОПЕДІЯ?

«КРЕАТИВНА УКРАЇНА»

«День народження Андріївського 
узвозу» - таку назву має традиційний 
фестиваль вуличного мистецтва, 
арт-простору та однієї з найвідоміших 
історичних вулиць столиці, до якого 
цьогоріч долучилися студенти КНТЕУ.

- За традицією, відкривали свято 
симфонічний оркестр Національної 
оперети України: фантастичні вальси і 
чарівні польки Йоганна Штрауса, 
твори «батька оперети» Жака 

Майбутні рекламісти, маркето-
логи та журналісти, які опановують 
ці спеціальності у КНТЕУ, за інфор-
маційної та технічної підтримки 
кафедри журналістики та реклами, 
взяли участь в організації біз-
нес-конференції «CUSTOMER 
EXPERIENCE MANAGEMENT» у стату-
сі Organize team в межах партнер-
ських взаємовідносин з компанією 
KA Group. Це - професійна 
крос-платформа, на якій власники 
та керівники компаній з різних біз-
нес-галузей, HR-експерти компаній, 
представники маркетинг-департа-
ментів та управління клієнтським 
досвідом, IT- та діджитал-департа-
ментів, відділів внутрішньої та зов-
нішньої комунікації, відомих брендів 
і світові СХ-експерти у кейсах та 
дискусіях, поєднуючи експертизу та 
helicopter view, презентували нові 
стратегії, методи та інструменти 
вдосконалення клієнтського досвіду, 
що безпосередньо впливає на репу-
тацію компанії та життєстійкість її 
бізнес-моделі.

- Участь у організації заходу 
такого масштабу – це можливість 

Майбутні журналісти і рекламі-
сти з КНТЕУ взяли безпосередню 
участь як учасники і запрошені гості, 

Зздобувачі вищої освіти спеці-
альності «Журналістика» (спеціаліза-
ція «Реклама і зв’язки з громадські-
стю») відвідали UGEN Challenge IT 
2021 - кар’єрно-освітній проєкт для 
всіх, хто бачить свій розвиток у 
сфері ІТ у топ-компаніях в Україні.

- Тут у межах вебінарів можна 
було поспілкуватися з провідними 
професіоналами сфери IT, познайо-
митися з представниками таких 
відомих компаній, як Genesis, 
Intertop, UKRSIBBANK, Альфа-банк, 
демо різних мов програмування і 
технологій, - розповідає третьокурс-
ниця Ірина Романченко. – А ще 
представники цих компаній запро-
понували Junior можливості для здо-
бувачів КНТЕУ на цікаві посади.

Особливе враження на студентів 
та молодих фахівців справив квест 

За інформаційної і технічної під-
тримки кафедри журналістики та 
реклами пройшла зустріч майбутніх 
журналістів, рекламістів і маркетоло-
гів, готових стати ко-креаторами 
карти креативних індустрій — 
Талантопедії. Андрій Федорів, Марічка 
Артеменко та вся команда фундації 
Дарини Жолдак, української благо-
дійної організації, що займається 
пошуком та підтримкою таланови-
тих підлітків України, створенням 
умов для розвитку культурних і мис-
тецьких проєктів, популяризацією 
читання та розвитку української 
мови і літератури, зібрала профорі-
єнтологів, рісьорчерів-аналітиків та 
копірайтерів для написання реклам-
них текстів, журналістських есе для 
виконання волонтерського челенджу.

Оффенбаха, неповторні і ліричні 
мелодії Платона Майбороди, - прига-
дує голова ТРОС Андрій Федотов. - Ми 
також мали чудову можливість побачи-
ти та почути народних артистів 
України Оксану Мадараш, Богдана 
Струтинського, учасників шоу 
«Х-Фактор», «Битва Оркестрів», «Дизель-
шоу» і театральної імпровізації GRAI, 
відчути магію театральної імпровізації 
в історичному центрі Києва.

дізнатись про сучасні моделі клієнт-
ського досвіду в різних галузях на 
практичних кейсах та прикладах 
спікерів, трансформації бізнесу та 
методів управління як з точки зору 
стратегії і маркетингу, так і управлін-
ня внутрішнім клієнтом, - діляться 
враженнями Єлизавета Глушко, 
Анастасія Чернєва, Роман Экзархо, 
Богдан Кулинко і Софія Вяткіна. - А 
також визначити специфічні пове-
дінкові патерни клієнта та багато 
іншого.

- Ця конференція дала нам 
можливість зустрітися з прогре-

так і у статусі команди Organize team 
міжнародного форуму «Креативна 
Україна», головним організатором 
якого виступило Міністерство куль-
тури та інформаційної політики 
України за підтримки USAID.

 «Креативна Україна» - найбіль-
ша у Східній Європі платформа, яка 
збирає політиків та експертів для 
обговорення формування державної 
політики у сфері креативних інду-
стрій. Цього року її темою стало 
переоснащення креативних інду-
стрій, пошук нових інструментів і 
зміна звичних налаштувань.

Нинішня «Креативна Україна» 
презентувала напрацювання зі 
Стратегії розвитку креативних інду-

на перевірку soft skills, який дав мож-
ливість познайомитися з іншими 
учасниками, проявити свої комуні-
кативні та розумові навички, засто-
сувати теоретичні знання на прак-
тиці. Майже всі учасники отримали 
брендові подарунки. Цікавим досві-
дом для майбутніх професіоналів 
стала розмова з HR-ами компаній, 
обмін корисними порадами для вда-
лого працевлаштування, можливості 
безкоштовного навчання та перева-
гах роботи в сфері IT, медіаіндустрії.

- Величезна подяка керівництву 
університету та UGEN, агенції сучас-
ного та альтернативного способу 
пошуку роботи для молодих профе-
сіоналів, за пропозиції саморозвит-
ку й можливість бути кращими, - під-
сумовує третьокурсниця Ірина 
Романченко.

- Загалом подія для майбутніх 
фахівців з КНТЕУ стала інтерактив-
ним путівником, який збере всі про-
фесії індустрій під єдине крило та 
розкладе кожну на 360 градусів: з 
чого починати, які навички потріб-
ні, за ким слідкувати, де вчитися, 
скільки можна заробляти, - діляться 
враженнями Єлизавета Глушко і 
Катерина Гнатенко. - Талантопедія 
проведе підлітків та дорослих у світ 
креативних індустрій, щоб показати, 
де і як можна реалізувати свої талан-
ти.

- Попереду - місяць роботи і 
детальне знайомство з понад 725 
професіями 13 індустрій, - ставлять 
крапку у розмові, але не у планах цієї 
роботи Єва Файвішенко та Ілона 
Антонюк.

Майбутні фахівці, які взяли без-
посередню участь в організації пер-
формансу, відчули себе частиною 
масштабної події від театральної 
студії SPLASH, у міні-сценках у стилі 
німого кіно в співпраці з професій-
ним режисером, яке побачили сотні 
глядачів. Готуючись до перформансу, 
наші учасники отримали май-
стер-класи з акторської майстерно-
сті від Гіо Пачкорія - актора, режисе-
ра, педагога школи акторської майс-
терності, куратора авторських кур-
сів «Партнерські нитки» і «Естрадні 
монологи» в школі SPLASH.

Організатори фестивалю 
висловили особливу подяку керів-
нику та активу ТРОС КНТЕУ і ради 
студентського самоврядування 
ФТМ за участь у монтажі та зйом-
ках на локаціях фестивалю, попу-
ляризаціії його у соціальних мере-
жах події за підтримки КНТЕУ, уча-
сті та організації квест-екскурсій-
ної програма свята.

сивними особистостями та біз-
несменами, які мислять на гло-
бальному рівні та бачать розвиток 
суспільства і бізнесу з неочевид-
них боків, - долучаються до роз-
мови їхні колеги Андрій Федотов, 
Катерина Гнатенко і Олександра 
Таргона. – Ми також отримали 
практичні консультації експертів 
в експозоні конференції, закріпи-
ли практичні навички монтажу, 
відеозйомки, підготовки релізу, 
висвітлення подій у соціальних 
мережах та популяризації універ-
ситету.

стрій та нові форми їх роботи у 
постковідну добу, діяльність Ради з 
розвитку креативної економіки. Вона 
надала можливість майбутнім фахів-
цям у межах вивчення дисциплін 
«Реклама», «Медіадизайн», «Теорія 
зав’язків з громадськістю» поспілку-
ватися зі знаними особистостями, 
бізнесменами та телеведучими, серед 
яких були Андрій Федорів, Леся 
Нікітюк, Ірина Горова та інші.

Загалом наша молодь отримала 
практичні консультації від провід-
них спікерів, закріпили практичні 
навички монтажу, відеозйомки, 
висвітлення подій у соціальних 
мережах, популяризації у них 
КНТЕУ.

Матеріали рубрики підготувала Д. Файвішенко, завідувачка кафедри журналістики та реклами 
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Євгенія Шульга, 
студентка 1-го курсу 
факультету торгівлі 
та маркетингу 
(спеціальність «Філологія»):
- Зростаючи у невеликому містеч-

ку, де мені кожного дня твердили про 
неперспективність тутешнього існу-
вання та “втрачений потенціал”, я, 
вдосталь наслухавшись таких тирад, 
загорілася ідеєю кардинальної зміни 
життя. Для підлітка зміна, яку можна 
вважати суттєвою - це закінчення 
школи. Така важлива подія змушує 
нас думати та пробуджує сумніви 
щодо власних сил: “Що ж тепер?”, 
“Яку професію обрати?”, “Повинен я 
ризикнути й поїхати шукати щастя 
деінде чи краще залишитись тут, в 
комфорті рідних чотирьох стін?”. Та 
мої роздуми тривали недовго: я чітко 
вирішила, що хочу вирватися з-під 
батьківської опіки й з головою пори-
нути в студентське життя з усіма його 
перевагами та недоліками. Тому нав-
чання в КНТЕУ - мій квиток в майбут-
нє. І це щиро.

Чого очікую від цієї сторінки 
мого життя? По-перше, нових знань 
та вражень. Хочу вдосконалити 
мовні навички, брати активну участь 
у організованих університетом захо-
дах, знайти спільну мову з виклада-
чами та закласти фундамент потріб-
них професійних умінь, щоб надалі 
успішно будувати кар’єру. По-друге, 
сподіваюся завести багато нових 
знайомств.

Це мій перший досвід самостій-
ного життя, тому я трохи знічена і  
налякана, але в колі вірних друзів і 
жити веселіше, і навчатися легше. 
Маю надію, що зможу назвати КНТЕУ 

йомитися з університетом. Відразу 
сподобалася атмосфера та ставлен-
ня усіх причетних до цього свята, 
якщо можна так сказати. 
Зацікавленість у навчальному закла-
ді підштовхнула мене ще краще 
навчатися у школі, щоб потрапити 
бюджет. А різноманітність серед 
професій, які можна здобути у 
КНТЕУ не може не приваблювати: я 
обрала популярну зараз, сподіваюся, 
і в майбутньому, професію логіста.

Таїсія Боровик, 
студентка 1-го курсу 
факультету торгівлі 
та маркетингу 
(спеціальність «Маркетинг»):
- Я - майбутній маркетолог. Хоча 

не скажу, що це була мрія мого 
дитинства. Адже зазвичай діти в сім 
років мріють бути балериною або 
підкорювати космос. 

Про цю ж професію дізналася 
два  роки тому, коли інтернет просто 
ряснів закликами підкорювати світо-
ві маркетингові компанії. 
Зацікавилася, почала шукати інфор-
мацію і ,як виявилося, старалася 
недаремно. Ця сфера захопила мене 
цілком і повністю. Вона поєднує в 
собі все, що мене цікавить: психоло-
гію, менеджмент, створення рекла-
ми, аналітику, бізнесстратегії та бага-
то іншого. Була лише одна перешко-
да: батьки не розуміли, хто ж все 
таки отой маркетолог і що він 
робить, але з цим я швидко впорала-
ся. Коли прийшов час обирати, до 
якого вишу вступати, то найперше 
вирішила: обов’язково вчитимуся в 
Києві - і крапка! Жити в столиці  - 
моя мрія. Скажу чесно, спочатку пла-
нувала вступати до КНУ імені Тараса 
Шевченка або в Києво-Могилянську 
академію (ну, тут, думаю, все зрозумі-
ло - престиж, впізнаваність і таке 
інше), а потім натрапила на КНТЕУ і, 
не довго думаючи, подала заяву. Ви 
навіть уявити не можете, яка я була 
рада, коли дізналася, що мене при-
ймають на омріяну спеціальність, та 
ще й коштом державного бюджету!

Звичайно, перед вступом пере-
слухала та перечитала купу всього 
про вже мій університет - і була при-
ємно вражена. Маю знайомих, які тут 
навчаються, тому попросила їх 
детально описати, що, де і як відбува-
ється в стінах університету. Коли 
послухала відгуки, то перше, що 

другою домівкою, а його колектив - 
родиною.

Наталія Войтюк, 
студентка 1-го курсу 
факультету торгівлі 
та маркетингу 
(спеціальність «Журналістика»):
- З вибором майбутньої спеці-

альності визначилась ще в школі. Я 
завжди хотіла мати професію твор-
чого характеру, тому спеціальність 
«Журналістика» підходить мені як 
ніщо інше. Вирішення нестандарт-
них задач, креативний підхід, безпе-
рервний саморозвиток  – найголов-
ніші складові, які мене приваблюють. 
Освітня програма «Реклама і зв’язки 
з громадськістю» - ідеальний вибір 
для тих, хто хоче мати широкий 
кругозір, володіти організаторськи-
ми здібностями, вміти взаємодіяти з 
різними людьми. Мені завжди подо-
балось брати участь в організації 
різних заходів, виступати на публіці, 
спілкуватись з людьми, тому без сум-
ніву можу сказати, що я не помили-
лась у своєму рішенні обрати саме 
цю сферу діяльності.

В університеті планую вдоскона-
лити свої вміння і здобути нові яко-
сті, які в майбутньому допоможуть 
стати професіоналом своєї справи: 
не боятися ризикувати і долати 
страх, відстоювати свою точку зору в 
будь-якій суперечці. Важливо навчи-
тися виходити зі своєї зони комфор-
ту для того, щоб не боятись пробува-
ти щось нове, розкриватися з різних 
боків. Як на мене, це одна з найваж-
ливіших складових успіху.

Хочу вести динамічний спосіб 
життя, бути в курсі всіх подій, 
щоденно вдосконалюватись, тому 
дуже рада, що навчатимусь на 

спало на думку : «Наче подавала доку-
менти до вишу а потраплю до раю». 
Чесно! Приємно вразили запальні 
рекомендації ледь не на всіх сторін-
ках інтернету: «Вступати сюди - і 
нікуди більше». Дуже часто згадували 
професіоналізм та реальну підтримку 
студентів викладачами (звичайно ж, 
мені таке припало до душі). Не нудні 
пари, цікаві практики та насичене 
життя університету додали КНТЕУ 
балів в моєму особистому рейтингу.

Мабуть, найбільше цікавого 
почула про спортивні секції та гурт-
ки. Я обожнюю спорт і танці та хочу 
навчитися співати, тож для мене це 
не менш важливо, ніж саме навчан-
ня, адже й відпочивати потрібно 
цікаво. Щодо спортивних секцій, то 
на цю тему можна окрему статтю 
писати: баскетбол, волейбол, мій 
обожнюваний бадмінтон та фітнес, а 
до всього ще й плавання, чирлідинг, 
теніс. Навіть одразу не знаю, що й 
обрати з такого «натюрморту».

До слова, також люблю куліна-
рію, тому новина про кулінарну сту-
дію, яка діє в університеті, приємно 
здивувала. І ось, нарешті, настав той 
день, коли я поїхала подавати доку-
менти до цього «божественного» 
закладу. Перше враження точно від-
повідало тому, що очікувала побачи-
ти! Величезна сучасна будівля голов-
ного корпусу, оточена чудовим пар-
ком з фонтанами. Просто бомба! 
Розташування також прекрасне: 
недалечко від метро. Для мне це 
суперважливо, бо в найближчих пла-
нах маю об’їздити всю столицю (що 
поробиш - дитяча мрія, а мрії ж 
повинні збуватися!). Тепер я з горді-
стю можу заявити всьому світу, що я 
- студентка КНТЕУ!

обраній спеціальності саме в 
КНТЕУ. Я вважаю, що наш універси-
тет дає хорошу можливість заклас-
ти фундамент для побудови кар’єри 
та успішно працевлаштуватись. 
Окрім цього, він зачепив мене 
своєю неймовірною атмосферою. 
Очікую, що студентське життя, що 
вже розпочалось, буде дуже наси-
ченим, сповненим цікавими подія-
ми й знайомствами.

Анна Литвинюк, 
студентка 1-го курсу 
факультету торгівлі 
та маркетингу (спеціальність 
«Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність»):

- Хочете мою кротку характе-
ристику? Будь ласка! Маю високе 
почуття обов'язку та відповідально-
сті, переважають такі риси характе-
ру, як принциповість, порядність, 
доброзичливість, поміркованість. 
Маю добре розвинені лідерські яко-
сті, упродовж усіх років у школі обій-
мала посаду президента класу. До 
громадських доручень ставлюся 
сумлінно. З п'яти років - учасниця 
народно-естрадного хореографіч-
ного ансамблю "Цвітень" міста 
Южного Одеської області, призер 
численних конкурсів всеукраїнсько-
го та міжнародного рівнів. Люблю 
подорожувати, слухати музику, чита-
ти книжки, займатися спортом та 
гуляти з друзями. 

Чому саме КНТЕУ? По-перше, тут 
навчалася моя мама, яка завжди 
позитивно відгукується про свою 
альма-матер. Ще в десятому класі 
вперше відвідала КНТЕУ - на День 
відкритих дверей, аби ближче позна-

ПЕРШОКУРСНИКИ

Цього року студентами КНТЕУ стали 4 824 вмотивованих і активних молодих людей: 3426 прийшли навчатися на бакалаврат, решта - в магістратуру і на освітній 
рівень «молодший бакалавр». «Університет і час» поспілкувався з деякими першокурсниками, які за підсумками вступної кампанії увійшли до її ТОП 100, аби діз-
натися, чого очікують від навчання в університеті.

ЧОГО Я ОЧІКУЮ ВІД УНІВЕРСИТЕТУ
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ЯК, ВИ ЩЕ НЕ БУЛИ В «СІЛЬПО» RE CYCLING?..

СМАЧНИЙ ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

КОНКУРЕНТНА ТРАНСФОРМАЦІЯ 

Ми були вражені підходом керів-
ництва супермаркету до втілення 
сучасних стандартів екологічності та 
захисту довкілля. «Сільпо» Re Cycling 
повністю сам себе забезпечує необ-
хідною електроенергією за рахунок 
664 сонячних панелей, у будівлі вста-
новлені геотермальні насоси, які 
використовують тепло Землі, завдяки 
чому вдається обігрівати та охолод-
жувати приміщення. Неможливо не 
помітити незвичний та оригінальний 
зовнішній дизайн будівлі та цікаві 
дизайнерські рішення в самому при-
міщенні супермаркету. Велика увага 
тут приділяється і сортуванню сміття, 
і використанню екологічно безпеч-
них об’єктів: візки для продуктів зро-
блені з… рибацьких сіток, електронні 
цінники та пакети, повністю виро-
блені із крохмалю, - все це свідчить, 
що «Сільпо» йде в ногу із науково-тех-
нічним прогресом.

Студенти з практичної сторони 
побачили застосування всіх 
основних принципів закупівельної 
логістики, а власне виробництво 
продукції чітко продемонструвало 
виконання логістичного рішення 
«Купити або зробити». Приємним 

Ось і цього року першокурсники 
ФРГТБ розпочали вивчення дисци-
пліни «Устаткування закладів готель-
но-ресторанного господарства» з 
виїзного заняття у магазині «Сільпо» 
на Даринку. Заняття з устаткування 
виробничих і торговельних примі-
щень для них провели  керуючий 
магазином Є.С. Фрейс, начальники 
кулінарного, рибного та хлібопекар-
ського виробництв разом із виклада-
чами кафедри дизайну та інжині-
рингу М.Ю. Криворучком і Р.П. 
Романенком. Вони розповіли про 
структуру магазину, принципи вну-
трішньої навігації та зонування тор-
гового залу магазину, особливості 
роботи в магазині (контингент 
покупців, підходи до різних типів 
клієнтів). І найважливіше – можли-
вості кар’єрного росту!

«Конкурентна трансформація 
транспорту: від залізниці до космосу» 
- така тематика лекції-вебінару не про-
сто могла не привернути увагу студен-
ства. Тим більше, що читав її професор 
Расселл Піттман - директор з питань 

сюрпризом стало частування смако-
ликами власного виробництва та 
запрошення на роботу студентів.

А тепер кілька слів особистих 
вражень від побаченого і почутого.

Аліна Шабалкіна: Дуже змістовна 
та цікава екскурсія. Концепція неви-
мушено нагадує суспільству про 
проблеми з екологією, зокрема, 
належну переробку пластику та 
раціональне використання електро-
енергії. Як покупця, дуже спокушає 
власна коптильня, сироварня тощо, 
що демонструє відповідальність у 
кожному процесі.

Студенти ознайомилися з комп-
лектацією виробничих ліній найсу-
часнішим технологічним устатку-
ванням, особливостями його розмі-
щення, обслуговування та порядком 
експлуатації. Вони також цікавилися 
режимами зберігання готової кулі-
нарної продукції, правилами сані-
тарної обробки устаткування, поряд-

економічних досліджень відділу кон-
курентної політики Міністерства 
юстиції США. Тож із слухачами про-
блем не було: до неї в дуальному фор-
маті долучилися понад 100 студентів, 
аспірантів і викладачів.

Вікторія Корягіна: Особисто я 
вперше побачила магазин, де 
настільки велику увагу приділяють 
екологічній культурі. «Сільпо» Re 
Cycling – прекрасний приклад «зеле-
ного» екосупермаркету, який турбу-
ється не лише про екологію, а й про 
комфорт гостей та власними вдо-
сконаленнями демонструє необхід-
ність й актуальність вирішення еко-
логічних проблем.

А. Нечипорук,
викладач кафедри 

торговельного підприємництва 
та логістики

ком управління відходами та осо-
бливостями співпраці з підрядними 
організаціями щодо технічного 
обслуговування обладнання.

І найприємнішим моментом 
заняття стала дегустація кулінарної 
продукції власного виробництва з 
цих цехів.

Інф. «УіЧ»

Лектор розповів про досвід кон-
курентного реформування тран-
спорту у різних країнах світу, пер-
спективи і ризики трансформації 
української транспортної системи, 
насамперед системи залізничних 
перевезень за різними моделями, що 
знаходяться в портфелі іноземних 
консультантів Кабінету Міністрів 
України, Міністерства інфраструкту-
ри, Антимонопольного комітету та 
інших органів державної влади, 
дотичних до цієї проблеми.

Активна дискусія між лектором і 
слухачами розгорнулася щодо пере-
ваг і недоліків різних підходів до 
реформування транспорту та вибо-
ру такого підходу, що найкраще б 
відповідав передумовам і запитам 
відповідної реформи в Україні.

А. Герасименко,
завідувач кафедри економії 

теорії та конкурентної політики

в майбутньому власних дизайнер-
ських проектів і розробок, набуття 
ними організаційно-методичного 
досвіду організації конкурсів, виста-
вок і майстер-класів та їх виходу на 
високий рівень зв’язків з громадські-
стю, - говорить завідувач кафедри 
дизайну та інжинірингу О.О. Заварзін.

Ця спеціальність відразу привер-
нула до себе увагу абітурієнтів: цьо-
горіч, навіть за відсутності бюджет-
них місць, її студентами стали 30 
молодих людей.

Серед інших спеціальностей і 
спеціалізацій, що з’явилися в універ-
ситеті і викликали зацікавлення у 
абітурієнтів, - «Політологія», «Соціо-
логія», «Фізкультура і спорт».

фасилітації World cafe, організова-
на професором кафедри менедж-
менту Валентиною Жуковською. 
Студенти ще раз змогли розвинути 
навички презентації та командної 
роботи. Більше того: відчути себе 
на якийсь час справжніми рекруте-
рами.

Гості не лише відповіли на всі 
запитання студентів, а також посма-
кували разом зі студентами традицій-
ним святковим тортом, спеціально 
виготовленимдо Дня HR-менеджера 
майстрами НВО КНТЕУ.

О. Назаренко,
директор Центру  
розвитку кар’єри

Заняття тут проводить член 
Національної спілки художників 
України, старший викладач кафедри 
дизайну та інжинірингу А.В. Козік - 
представник покоління митців, які 
на зламі століть і в наш час гідно 
продовжують традиції української 
школи авангардної графіки, запо-
чаткованої ще у ХХ столітті такими 
майстрами, як М. Бойчук, В. Єрмилов, 
В. Кандинський, К. Малевич і 
Г. Нарбут.

- Завдання лабораторії рисунку та 
живопису – створити ефективні 
умови для професійного зростання 
молодих дизайнерів-початківців, 
набуття ними навичок та вмінь гра-
фічної майстерності для презентації 

Цього разу на зустріч були 
запрошені менеджер із розвитку 
бренду роботодавця ІТ-компанії 
Provectus Ольга Максимець, кон-
тент-менеджер Анна Клич, мене-
джер з внутрішніх комунікацій між-
народної ІТ-компанії Miratech 
Марина Демиденко, які розкрили 
напрями розвитку HR-менеджменту.

Слухачам – студентам різних груп 
майже всіх курсів було цікаво дізнати-
ся про особливості роботи фахівців в 
ІТ-компаніях та про найбільш вагомі 
компетентності, які потрібно удоско-
налювати для успішної кар’єри.

Цікавою частиною зустрічі 
стала командна гра за технологією 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ  
В НАВЧАННІ

ТАК ФОРМУЮТЬСЯ 
HR-МЕНЕДЖЕРИ

На факультеті ресторанно-готельного і туристичного бізнесу з 
цього навчального року почали готувати фахівців за новою спе-
ціальністю – «Дизайн». Відповідно на бакалавраті з цього фаху 
з’явився новий предмет - «Рисунок та живопис».

Щороку кожної третьої середи вересня наш університет традиційно 
долучається до святкування Дня HR-менеджера. Зазвичай в цей 
день небайдужі до проблем управління людськими ресурсами сту-
денти, фахівці-практики і викладачі обмінюються цікавою та акту-
альною інформацією щодо сучасних реалій професії HR-менеджера.

Третьокурсники освітньої програми «Управління бізнесом» за сприяння Центру розвитку кар'єри 
у межах виїзного заняття з логістики відвідали супермаркет «Сільпо» Re Cycling, побудований за 
останніми «зеленими» технологіями. Це перший супермаркет мережі, який використовує всі 
сучасні екологічні стандарти та турбується не тільки про клієнтів, а й про довкілля.

ТОВ «Сільпо-Фуд» вже більше п’ятнадцяти років є надійним партнером КНТЕУ: разом зі спеціа-
лістами компанії реалізовано безліч проєктів, завдяки яким формуються компетентності майбут-
ніх фахівців, що сприяє їх успішному працевлаштуванню.
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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

«АТЛАНТИ» - ЗНОВУ ЧЕМПІОНИ

ЧОТИРИ МЕДАЛІ  
ПЕРШОКУРСНИКА 

ФІНАЛІСТИ – ТІ Ж САМІ. 
ЧЕМПІОНИ – ТЕЖ!..

«КУБОК ВИКЛИКУ»
Три дні збірна КНТЕУ з волейболу змагалась з командами Києва та 

Миколаєва у відкритому турнірі серед молодіжних та студентських команд 
«Кубок виклику», і здобула золоті медалі! Найкращим гравцем турніру став пер-
шокурсник факультету міжнародної торгівлі та права Іван Кушнір. До складу 
команди увійшли Віталій Ведьохін (ФФО), Данило Лебідь, Даніїл Бережний, 
Данило Хайрулін (ФТМ), Максим Андрученко, Іван Гонта (ФРГТБ), Дмитро 
Маслун (ФМТП).

Чемпіонат України з перетягу-
вання канату серед студентів ЗВО 
зібрав 8 чоловічих та 6 жіночих 
команд з різних регіонів України.

Цього разу змагання проводили 
у форматі 6х6. Честь КНТЕУ двома 
чоловічими та одним жіночим скла-
дами відстоювали наші багаторазові 
чемпіони - збірні «ATLANTS», які 
готує тренер Артем Цибровський.

Змагання серед жіночих команд 

відбувалися по колу: переможець 
визначався за кількістю набраних 
балів. Наші дівчата вибороли впев-
нену перемогу: з результатом 15 
балів посіли перше місце. Це вже 
тринадцята перемога наших дівчат у 
цих змаганнях (принагідно зазначи-
мо: поряд з архітектурними анти-
чними атлантами небо на своїх пле-
чах тримають і жінки – каріатиди. То 
чи не час внести корективи в назву 

Чотири дні Вінниця приймала 
чемпіонат України зі спортивного 
орієнтування, на якому першокур-
сник ФЕМП Володимир Яценко 

Розвиток спорту завжди був 
одним із ключових пріоритетів діяль-
ності нашого університету. Тож не 
випадково гостею КНТЕУ днями була 
чотириразова чемпіонка Олімпійсь-
ких ігор з плавання Яна Клочкова. 
Вона відвідала заняття зі студентами, 
поспілкувалась із викладачами, серед 
яких і чемпіонка Олімпійських ігор у 
Сеулі Т.В. Самоленко.

Яна Клочкова відзначила висо-
кий рівень організації процесу 
фізичного виховання в КНТЕУ, 
спортивну інфраструктуру та висло-
вила вдячність адміністрації універ-
ситету за розвиток спорту у студент-
ському середовищі. Ректор А.А. 
Мазаракі зауважив, що популяриза-
ція спорту та здорового способу 
життя серед молоді університету є 
одним з найважливіших аспектів 
виховання прогресивного та успіш-
ного покоління.

жіночої збірної КНТЕУ? – Ред.)
Хлопці змагалися одночасно у 

двох підгрупах, і за результатами в 
боротьбі за золото зустрілися 
команди ATLANTS-1 і ATLANTS-2. 
Надскладні два пули та потужна 
боротьба між ними завершилась 
перемогою першого складу. Хлопці 
ATLANTS вже вдванадцяте підтвер-
дили своє реноме чемпіонів 
України.

виборов дві золоті та дві срібні 
медалі.

У перший день, через прикру 
помилку на дистанції, він посів 2-ге 
місце. А у другий день до золотої 
медалі не вистачило усього 11 
секунд! Третій день видався най-
нервовішим, адже хвилину за 
Володимиром стартував лідер попе-
редніх днів, і вже на середині дис-
танції майже наздогнав. Та на остан-
ніх двох кілометрах наш спортсмен 
не тільки відіграв хвилину у попе-
реднього лідера, а й "завіз" ще 11 
секунд. Естафетна команда, в складі 
якої виступав і Володимир, зайняла 
перше місце.

У підсумку маємо 4 медалі, до 
здобуття яких, безумовно, причетні 
старші викладачі кафедри фізичної 
культури - заслужений тренер 
України В.М. Приходько та 
А.О. Ковальова.

Зустрічалися давні суперники - 
«Меркурій» з Київського національ-
ного торговельно-економічного уні-
верситету та «Динамо-Академія» із 
Національної академії внутрішніх 
справ. До речі, у минулому сезоні 
саме ці команди вирішували між 
собою долю чемпіонства, і от футбо-
лісти НАВС отримали шанс поквита-
тись за минулорічну поразку з 
рахунком 2:0. Та ба!..

Розпочалося це свято футболу з 
вшанування пам’яті великого футбо-
ліста та тренера спортивним сту-
дентством столиці: для покладання 
квітів до пам’ятника Валерію 
Лобановському було запрошено 
одних з кращих студентів своїх 
вишів, зокрема з КНТЕУ - Ярославу 
Ястреб та Дмитра Менжегу.

Вже за доброю традицією, фінальну гру ХХІІ чемпіонату м. Києва з футболу серед студентських команд 
ЗВО, що проходить під егідою Футбольної асоціації студентів м. Києва, приймав легендарний стадіон 
«Динамо» ім. Валерія Лобановського.

ФК «Меркурій» КНТЕУ знову став кращою студентською командою столиці

«ЗОЛОТА РИБКА» -
ГІСТЬ КНТЕУ

А тепер про матч і результати 
сезону. Гра була гідною фіналу! 
Трибуни «Динамо», де зібрались 
близько трьох тисяч вболівальни-
ків,  шаленіли, підтримуючи фут-
болістів.

Ключовим моментом матчу став 
індивідуальний прохід нападника 
«Меркурія» Дениса Хруля та точний 
удар в дальній кут воріт на 34-й хви-
лині матчу. 1:0 – і до кінця гри 
результат, попри всі старання супер-
ника, не змінився.

Тож цілком закономірно, що 
Дениса визнано кращим нападни-
ком сезону.

- Ми вже забули про цю пере-
могу. Готуємося до наступного 
сезону, перша гра якого вже неза-
баром. Нам спокій тільки снить-

ся!.. – сміється коуч чемпіонів 
Олексій Яценко, якого вже другий 
рік поспіль визнано кращим тре-
нером сезону.

Добірку підготував В. Гамов, завідувач кафедри фізичного виховання


