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Сьогодні у кого з нас не викликає сумнівів той факт, що чим швидше 

студент познайомиться зі своєю майбутньою професією, тим більш 
ефективнішим буде його навчання в університеті. «Як ви яхту назвете, так 
вона і попливе», – співають герої відомого всім мультфільму про капітана 
Врунгеля. Цю істину добре освідомлюють як студенти 1-го курсу спеціалізації 
«Менеджмент персоналу», так і їх наставник – доцент кафедри менеджменту 
Михайло Волобуєв. Саме тому в процесі організації екскурсії на підприємство, 
що функціонує у сфері майбутньої спеціалізації, вибір був здійснений на 
користь сучасного та одного із найбільших в Україні корпоративних 
навчальних центрів – «Академії ДТЕК»*.  

Унікальна екскурсія студентів в «Академію ДТЕК» відбулася 19 вересня 
2019 року завдяки налагодженню університетом партнерських відносин та 
підписання меморандуму про співпрацю. 

В організації екскурсію для студентів КНТЕУ провела Надія Денисенко, 
яка обіймає у ній посаду менеджера проекту «Суспільство і Держава». Під час 
екскурсії студенти ознайомилися не лише з матеріально-технічною базою 
Академії, яка відповідає найвищим світовим стандартам, але й отримали цінну 
інформацію про побудову освітнього процесу в ДТЕК, можливості, які 
надаються більш ніж 70 тис. працівникам. Особливу увагу студенти звернули 
на те, що паралельно з навчальним процесом працівники Академії ДТЕК 
підтримують в своїй повсякденній діяльності високі європейські стандарти 
боротьби за екологію та чисте довкілля. 

Впевнені, що Академія ДТЕК стане для студентів КНТЕУ не тільки 
важливим та цінним місцем отримання у майбутньому професійних знань та 
досвіду, як зазначила Надія Денисенко, але й місцем їх подальшого 
працевлаштування. 

 

                                                           
*Акадéмія ДТЕК (англ. DTEK Academy) — корпоративний університет енергетичної 
компанії ДТЕК. Стратегічний холдинг ДТЕК здійснює управління трьома операційними 
субхолдингами з активами в традиційній енергетиці, в альтернативній енергетиці, у 
видобутку вуглеводнів і входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал 
Менеджмент» (СКМ). Академія ДТЕК заснована в 2010 році як єдиний центр управління 
знаннями на всіх підприємствах ДТЕК: від робітників до топ-менеджерів і являє собою 
інструмент побудови ідеології та методології роботи з талантами компанії. 
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