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ЩЕ ОДНИМ ПАРТНЕРОМ СТАЛО БІЛЬШЕ

ОДИН З КРАЩИХ СТАРТАПІВ-2018  
ЗА ВЕРСІЄЮ PRODUCT HUNT - НАШ!

У колі зовнішніх партнерів освіт-
ньої програми «Економіка галузевих 
ринків» «Lifecell» представлятиме 

Агрегатор з пошуку стартапів 
Product Hunt щорічно проводить 
премію Golden Kitty Awards, яку 
можна зрівняти з кіношним 
Оскаром - тільки серед стартапів. У 
2018 році переможців обирали в 22 
продуктових категоріях: від мобіль-
них додатків до Фінтех-сфери. У 
секції Made with Product Hunt API 
потрапив проект Upvote Bell, зро-
блений четвертокурсником Мико-
лою Сябренком, що дозволяє в 

телекомунікаційну галузь. ТОВ 
«Lifecell» сьогодні один з найбільших 
українських операторів мобільного 

реальному часі відстежувати статис-
тику проектів на ProductHunt. За 
результатами голосування цей про-
ект зайняв третє місце у щорічній 
номінації, а його творець як винаго-
роду отримав підтримку для подаль-
шої розробки від самої платформи 
Product Hunt.
-  Як сам оцінюєш свою роботу? І 
звідки, як то кажуть, ноги ростуть?
-  Це мій перший успіх як інді-роз-
робника і найсильніший поштовх 

зв’язку з мережею, що охоплює 98% 
території. Компанія має багату істо-
рію і позиціонує себе як провайдер, 
який одним з перших пропонує най-
новіші технології в сфері телекому-
нікацій своїм абонентам.

Очільник університету підкрес-
лив: реалізація меморандуму сприя-
тиме формуванню стійких конку-
рентних переваг при розробці, 
запровадженні та якісному виконан-
ні проектів студентами, які опанову-
ють економіку галузевих ринків, 
надасть нові можливості для реаліза-
ції навчального та наукового потен-
ціалу студентської молоді. Шімшек 
Сельчук висловив сподівання на 
плідну співпрацю та закликав сту-
дентів реалізовувати свої найамбітні-
ші мрії разом з командою професіо-
налів «Лайфселл».

О. Назаренко,
директор Центру  
розвитку кар’єри

під зад: не треба сидіти без діла, а 
пробувати щось роботи і втілювати 
свої ідеї в життя.

Вперше я дізнався про стартапи 
на 2-му курсі університету, коли на 
заняттях нам давали завдання зібра-
тися в команди, розподілити кожно-
му ролі у проекті, придумати та 
захистити ідею, після чого давалося 
два місяці на розробку. Це був чудо-
вий досвід з усіх боків - від менедж-

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

ПОДВІЙНІ ДИПЛОМИ

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПАРТНЕРСТВО

КАНАДА ЗАВЖДИ БУЛА 
БЛИЗЬКОЮ УКРАЇНІ

ДИПЛОМИ ФРАНЦУЗЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

Вони ознайомились із науковим 
та технічним потенціалом універси-
тету, зокрема базою навчання фахів-
ців з готельно-ресторанного бізнесу, 
умовами та методиками вивчення 
іноземних мов, можливостями для 
проведення культурно-мистецьких 
та спортивних заходів.

Було обговорено питання нау-
кової та освітньої співпраці, запо-
чаткування подвійного дипломуван-
ня та дистанційної освіти. 
Пріоритетним для подальших парт-
нерських відносин на короткостро-
кову перспективу було визначено 
розвиток спільних програм навчан-
ня та семестрового обміну студентів 
за спеціалізацією «Готельна справа 
та туризм», а також коротких про-
грам післядипломної освіти. У стра-

Днями гостями КНТЕУ були 
аташе з питань наукового та універ-
ситетського співробітництва 
посольства Франції в Україні 
Сільвен Ріголле та директор Campus 
France в Україні Ольга Хворостянко. 
Вони вручили 10 дипломів освіт-
нього ступеня «бакалавр» французь-
кого університету Гренобль Альпи 
студентам та випускникам КНТЕУ, 
які успішно завершили там своє 
навчання за програмою подвійного 
дипломування, - Станіславу Буслав-
цю, Станії Гальцевій, Інні Грасевич, 
Анні Жежері, Анастасії Коваленко, 
Анні Лапко, Богдану Маньковському, 

Відбулося засідання конференції трудового колективу КНТЕУ. Було погоджено нову редакцію  
Статуту Київського національного торговельно-економічного університету  

і обрано виборних представників до складу вченої ради вишу.

тегічній  же перспективі погодили 
співпрацю щодо організації стажу-
вання та програм професійного 
зростання.

Також сторони домовилися про 
докладання зусиль щодо пошуку та 
участі у програмах фінансування 
спільних наукових та освітніх захо-
дів, зокрема використання потенці-
алу нової програми уряду Канади 
щодо фінансової підтримки іннова-
ційних проектів, спрямованих на 
покращення економічних можли-
востей жінок та найбільш вразливих 
верств населення для подолання 
гендерної та соціально-економічної 
нерівності.

Н. Кривонос,
провідний спеціаліст відділу 

міжнародних зв’язків

Валерії Масюк, Гюльяз Пашаєвій, 
Аліні Потоцькій.

Т.Дупляк,
директор Центру 

європейської освіти

Днями КНТЕУ з офіційним візитом відвідали представники 
посольства Канади в Україні та делегація коледжу Алгонкін.

Днями підписано документ про співпрацю з ТОВ «Lifecell». Його підписали ректор А.А. Мазаракі та 
представники Lifecell - головний фінансовий директор Шімшек  Сельчук і начальник департаменту 
управління персоналом Наталія Дороніна.

Студент 4-го курсу факультету обліку, аудиту та інформаційних 
систем Микола Сябренко (спеціальність "Програмна інженерія") 
підкорив Golden Kitty Awards від найбільшої американської плат-
форми з пошуку стартапів Product Hunt.

За кін чен ня на стор. 5
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ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Знову наповнена затишна актова 
зала зорієнтованих на КНТЕУ вступ-
ників-2019, які скористалися можли-
вістю не лише ознайомитись з універ-
ситетом, а й на власні очі побачити 
заклад вищої освіти, до якого мріють 
вступати. Факультети, освітні ступені, 
спеціальності (спеціалізації, освітні 
програми) та всеукраїнські олімпіади 
КНТЕУ зі спеціальностей «Системний 
аналіз» та «Харчові технології» пре-
зентували декани. З особливостями 
навчання наших студентів за кордо-
ном та перспективою участі у програ-
мах подвійного дипломування з про-
відними європейськими вишами зна-
йомила директор Центру європей-
ської освіти Т.П. Дупляк, особливостя-
ми вступної кампанії 2019 року - 
заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії Т.Г. Глушкова.

Присутні отримали вичерпну 
інформацію про перелік спеціальнос-
тей, підготовка за якими здійснюється 
в КНТЕУ, конкурсні предмети у серти-
фікаті ЗНО на відкриті (бюджет, 
контракт) та небюджетні (тільки 
контракт) конкурсні пропозиції, осо-
бливості розрахунку конкурсного 
балу з урахуванням участі в універси-
тетських всеукраїнських олімпіадах, 
галузеві та сільські коефіцієнти, спеці-
альні умови участі в конкурсному від-
борі на здобуття вищої освіти, перелік 
необхідних документів для вступу, 
особливостями навчального процесу 
та культурного дозвілля студентів, 
умови проживання тощо.

Цікавими для гостей були екс-
курсії територією університету, спе-

ціалізованими лабораторіями, тех-
нічно оснащеними аудиторіями, 
бібліотечним комплексом, сучас-
ним коворкінгом KNUTE HUB, спор-
тивною базою і кампусрм.

Гості охоче відвідали локації 
факультетів, на яких пройшли чис-
ленні майстер-класи. На ФОАІС це 
«Data Science & Digital Economics: змі-
нюємо світ з новими освітніми про-
грамами в галузі інформаційних тех-
нологій» (кафедра кібернетики та 
системного аналізу), «Чим зайнятися 
– кібербезпекою чи розробкою про-
грамного забезпечення» (лабораторія 
розробки та тестування програмного 
забезпечення кафедри програмної 
інженерії та кібербезпеки), «Майбутнє 
– за аудитом» (кафедра фінансового 
аналізу та аудиту), «Ко рисна бухгалте-
рія» (кафедра обліку й оподаткуван-
ня). На ФФБС - «Матриця професії 
майбутнього» (кафедра банківської 
справи), «Формування сімейного 
бюджету» (кафедра фінансів). На 
ФЕМП - «Cash flow» (кафедра економі-
ки та фінансів підприємства), «Project-
studio» (кафедра менеджменту), «Як 
розпізнати недобросовісну конкурен-
цію» (кафедра економічної теорії та 
конкурентної політики), «Стресо стій-
кість у публічному управлінні» (кафе-
дра публічного управління та адміні-
стрування), «Візуальна психодіагнос-
тика особистості» (кафедра психоло-
гії). На ФТМ - «Життя під мікроско-
пом» (спеціальна лабораторія кафе-
дри товарознавства, управління без-
печністю та якістю), «Про митників 
серйозно та курйозно» (спеціальна 

ла бо раторія кафедри товарознавства 
та митної справи), «Електронна тор-
гівля – торгівля без меж» (кафедра 
торговельного підприємництва та 
логістики), «Вибух креативності» 
(кафедра журналістики та реклами), 
«Поведінка споживачів» (кафедра 
маркетингу). На ФРГТБ - «Організуй 
собі безпечну подорож» (кафедра 
туризму та рекреації), «Картопляна 
феєрія» (лабораторія обслуговування 
і виробництва в ресторанному госпо-
дарстві), «Авто ма тизоване проекту-
вання» (лабораторія систем автома-
тизованого проектування кафедри 
інженерно-технічних дисциплін). На 
ФМТП - «Стратегія особистого роз-
витку» (кафедра міжнародних еконо-
мічних відносин), «Про фесія юрист» 
(кафедра міжнародного приватного, 
комерційного та цивільного права, 
кафедра міжнародного публічного 
права). Кафед ра філософських та 
соціальних наук вперше провела тур-
нір з соціології, соціальної роботи, 
історії благодійництва.

Гості університету отримали 
багато вражень, позитивних емоцій 
та мотивацію до успішного складан-
ня ЗНО, що дасть можливість долу-
читися до родини КНТЕУ. Адже нав-
чання тут – це перший крок для 
побудови успішної кар’єри в май-
бутньому і здобуття престижної 
сучасної спеціальності, яка затребу-
вана на сучасному ринку праці.

Особисто мені було дуже при-
ємно і водночас відповідально бути 
модератором цього заходу і презен-
тувати університет, його яскраве 
студентське життя та дозвілля, як 
керівнику ради студентського само-
врядування запросити приєднува-
тися до створених у Telegram каналу 
knteu_vstupа та груп у соціальних 
мережах - для налагодження кому-
нікації та запросити учнів 9–11 кла-
сів взяти участь у квесті «КНТЕУ – це 
круто!» під час весняних канікул.

Л. Ратинський,
голова ради студентського 

самоврядування

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019

КИЇВСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ

ПРОБЛЕМИ МІСТА – 
НАШІ ПРОБЛЕМИ

Розглядались питання напрацю-
вання нормативно-правового забез-
печення створення столичної агло-
мерації, розробки містобудівної 
концепції, проект меморандуму про 
співпрацю Київського міського 
голови з сільськими, селищними, 
міськими головами територіальних 
громад Київської області, суміжних 
з Києвом територій.

- Розвиток Київської агломерації 
можливий лише з урахуванням інте-
ресів всіх господарюючих суб’єктів, 
що розташовані на її території, і має 
носити характер взаємовигідної 
співпраці між органами влади сто-
лиці та місцевих рад і територіаль-
них громад, суміжних з Києвом, і 
територій Київської області, - зазна-

Конкурс, співорганізаторами 
якого виступають ГО «Громада 
Андріївський узвіз», Громадська 
лабораторія «Час надбання» та 
Національна спілка архітекторів 
України, має за мету «реабілітацію 
широкого пізнавального потенціалу 
Поштової площі, створення ком-
фортного публічного простору та 
розкриття різноманіття туристич-
них ресурсів стародавньої прибе-
режної частини Києва».

До порядку денного були вине-
сені питання ролі та місця Поштової 
площі у туристичній мережі міста, 
визначення існуючих перешкод на 
шляху використання її туристичних 
можливостей, механізмів застосу-
вання сучасних ефективних прак-
тик організації якісних умов турис-
тичного обслуговування в публіч-
них просторах. Одним із спікерів 
виступив наш колега - доцент кафе-
дри туризму та рекреації С.В. Хло-
пяк. Він ознайомив учасників з 
практичними аспектами викори-
стання у розвитку локальної турис-
тичної дестинації інструментів 

чила завідувач кафедри туризму та 
рекреації Т.І. Ткаченко.

- Така співпраця має враховувати 
механізми розподілу економічної 
ефективності та прибутковості окре-
мих підприємств – господарюючих 
суб’єктів на території агломерації 
залежно від їхніх профілю, виду 
діяльності та місцеположення, - 
наголосив професор О.В. Гладкий. - 
Алгоритм такого механізму детально 
розроблено та запатентовано вчени-
ми КНТЕУ. Такий суто господар-
ський, а не командно-адміністратив-
ний підхід сприятиме налагодженню 
співпраці очільників місцевих рад 
ігромад з органами влади столиці на 
взаємовигідних паритетних умовах.

Наш кор.

брендування та маркетингу, мобіль-
них технологій та геоінформацій-
них систем, визначив перспективні 
завдання архітектурно-просторової 
модернізації Поштової площі, наго-
лосив на важливості співпраці з 
туристичними та екскурсійними 
організаціями, івент-агентствами, 
муніципальними структурами. По 
завершенню наш колега дав відпові-
ді на питання архітекторів та мит-
ців, професіоналів туристичного 
бізнесу, науковців та аспірантів про-
фільних вишів.

За підсумками роботи форуму 
досягнуто попередніх домовлено-
стей про співпрацю кафедри туриз-
му та рекреації з ГЛ «Час надбання» 
у сферах обміну інформацією, 
читання лекцій, залучення студентів 
до реалізації проектів збереження 
та розвитку об’єктів культурного 
надбання столиці, виконання при-
кладних курсових та випускних ква-
ліфікаційних робіт.

Т. Ткаченко,
завідувач кафедри туризму  

та рекреації

Традиційно в першу суботу лютого університет гостинно відчинив свої двері для майбутніх вступни-
ків, їхніх батьків та гостей.

У Київській міській раді відбулось засідання робочої групи щодо 
напрацювання механізмів створення місцевої асоціації «Київська 
агломерація», у роботі якого взяли участь і наші колеги. 

У межах другого туру Всеукраїнського конкурсу на кращу кон-
цепцію історико-культурного та туристичного центру «Річкова 
брама тисячолітнього Києва» у столичному Будинку архітектора 
відбулася відкрита громадська зустріч конкурсних команд з екс-
пертами з туризму.

МІСТО МОЄ

Нещодавно третьокурсниця 
ФЕМП Людмила Бойко, яка опановує 
спеціальність «Публічне управління 
та адміністрування», стала лауреатом 
премії Київської міської ради за вне-
сок молоді у розвиток місцевого 
самоврядування.

Тож нині саме час таким ось 
активним студентам столичних 
вишів долучитися до розвитку цієї 
проблематики.

Інф. «УіЧ»

АКТИВІСТИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ
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НОВИЙ КУЛІНАРНИЙ ПРОСТІР

"Local Bakery" 
від Вадима Россохи
Стартувала робота нової "смач-

ної" студії з майстер-класу "Local 
Bakery" від Вадима Россохи. 

Майстер поділився технологі-
єю приготування пшеничних хлі-
бів на основі натуральної закваски 
спонтанного бродіння, а також 
хлібів із гречаного та кукурудзяно-
го борошна. Секретів для зацікав-
лення аудиторії було більш ніж 
достатньо.

Учасники майстер-класу влас-
норуч формували французькі 
багети, італійські чіабати, тартіни 
та фугаси. Випікали їх на сучасно-
му інтелектуальному обладнанні – 
в печі від італійсього виробника, 
яка показала результати відповід-
ної якості, виправдовуючи очіку-
вання шефа. Вироби отримали 
високі оцінки присутніх на дегус-
тації, серед яких були і ректор 
А.А. Мазаракі та проректор з нау-
ково-педагогічної роботи 
С.Л. Шаповал.

"Грузинські канікули" 
від Паата Кучави
Цього разу в меню хачапурі – 

по-імеритинськи та по-аджарськи і 
піца, випечена у печі на дровах. 

Саме ці смаколики радували око і 
шлунок учасників майстер-класу 
"Грузинські канікули".

Під керівництвом Паата Кучави, 
відомого в Україні грузинського 
кулінара, шефа мережі ресторанів 
готельного комплексу "Мaster Good" 
страви готувалися легко. 
Надзвичайно пізнавально було пов-
читися у справжнього майстра своєї 
справи.

Віртуальний ресторан
Стартував і навчальний курс 

"Віртуальний ресторан". Спікерами 
стали засновник "Opus Gastronomi-

que" Андрій Артюхін, шеф "Hendrick"s 
bar", бренд-шеф "Opus Gastrono-
mique" Терентій Сопін,  шеф рестора-
ну Satori lounge Юрій Нікітюк і wine 
expert Андрій Гриб. Кожен з них 
презентував свою програму органі-
зації роботи ресторану, представив 
портфоліо. А кожен учасник мав 
можливість визначитись із своїм 
майбутнім наставником: зробити 
вибір було доволі складно, оскільки 
всі шефи володіють неабиякою 
харизмою та професіоналізмом.

У програмі навчального курсу - 
практичні заняття, підкріплені тео-
ретичниими аспектами організації 
роботи в ресторані: правильна орга-
нізація виробничих процесів; реаль-
ність приготування страв меню, від-
працювання техніки та технології 
приготування; як стати шефом: 
основні і головні кроки; ресторан-
ний світ за межами кухні; фудпей-
ринг; ресторанний сервіс; гастрове-
чері-презентація злагодженої 
командної роботи ресторану та пер-
спектив успішного бізнесу.

Добірку підготувала В. Ждан,
директор навчально-виробничого 

центру "Rest.Art.Kitchen."

ЛЕКЦІЇ REST.ART.KITCHEN

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ - 
ПРО МИТНИЙ КОДЕКС

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 
БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ...

... І СТРАХОВИЙ 
РИНОК УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ 
УПРАВЛІННЯ 

Директор департаменту з питань 
фінансового та економічного роз-
витку секретаріату Кабінету Міністрів 
України, член наглядової ради КНТЕУ 
В.В. Ящук провела для студентів 
факультету фінансів та банківської 
справи лекцію «Стратегічні пріори-
тети бюджетної політики». Вона оха-
рактеризувала особливості форму-
вання та реалізації бюджетної полі-
тики в Україні, визначила її страте-
гічні пріоритети в умовах економіч-
них перетворень, розкрила основні 
стратегічні документи у цій сфері.

Представники Київської страхо-
вої агенції АТ «СК «АХА Страхування» 
провели для студентів ФФБС та 
ФЕМП лекцію «Страховий ринок 
України: сьогодення та майбутнє».

Cпікери – директор агенції О.В. 
Топіха та начальник відділу розвитку 
агентських продажів головного 
офісу А.О. Лісовик - зосередилися на 
актуальних проблемах ринку стра-
хових послуг України, зокрема 

Сучасні проблеми менеджмен-
ту вивчають студенти різних спеці-
альностей та освітньо-професій-
них програм. Суттєву допомогу у 
цьому їм надають як викладачі, так 
і фахівці провідних організацій, 
компаній і фірм. Досвід співробіт-
ництва та партнерства КНТЕУ із 
вітчизняними організаціями різних 
галузей діяльності набуває обер тів. 
Однією з них стала відкрита лекція 
керівника компанії Яни Волкової 
«Особливості процесу управління у 
вітчизняному підприємстві «Фортіс 
Медікал», що функціонує у сфері 
роздрібної торгівлі медичними й 

Тематика її виступу стосувалася 
податково-митної конкуренції. 
Розглядалися макроекономічні 
аспекти залучення прямих інозем-
них інвестицій в Україну, причини 
деформування конкурентного сере-
довища на внутрішньому ринку, 
напрями вдосконалення підприєм-
ницького клімату в Україні та активі-
зації ділової активності у вітчизняній 
економіці. Виступ народного депута-
та викликав у студентів, аспірантів та 
викладачів ФЕМП неабиякий інтерес.

В. Лагутін,
завідувач кафедри економічної 

теорії та конкурентної політики 

Особливу увагу наша гостя 
звернула на важливість повно-
цінного впровадження в бюджет-
ний процес середньострокового 
бюджетного планування, продов-
ження реформи місцевих бюдже-
тів та посилення децентралізації 
цих процесів. Цікавими були і 
нюанси бюджетного фінансуван-
ня інвестиційно-інноваційних 
проектів, напрямів підвищення 
ефективності та результативнос-
ті використання бюджетних 
коштів.

доброчесності учасників ринку і яко-
сті послуг, які вони надають, каналах 
продажу продуктів, поділилися досві-
дом роботи, дали поради щодо захи-
сту прав клієнтів за умови настання 
страхових випадків та відповіли на 
численні питання студентів щодо 
якостей та знань, якими повинен 
володіти випускник, щоб мати успіш-
ну кар’єру в страховій компанії.

Наш кор.

ортопедичними товарами в спеціа-
лізованих магазинах.

Спілкування спікера з третьокур-
сниками ФТМ відбувалося у форматі 
дискусії та викликало неабиякий 
інтерес у молодої та наполегливої до 
імплементації знань студентської 
аудиторії. Яна Волкова розповіла про 
власну кар’єру, поділилася практич-
ним досвідом побудови ефективних 
комунікацій, секретами успіху ефек-
тивних продажів, зокрема, при нала-
годження довгострокових відносин з 
клієнтами.

К. Кандагура, В. Хмурова,
доценти кафедри менеджменту

Днями гостею університету була народний депутат, голова парла-
ментського підкомітету з питань митної справи та удосконалення 
Митного кодексу України Тетяна Острікова.

Відкрило двері університетське кафе-пекарня для охочих навчатися пекарському мистецтву. Його 
тестовий режим показує гарні результати.
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ХТО КРАЩЕ ЗНАЄ УКРАЇНСЬКУ?

СТУДЕНТСЬКИЙ ШАНС  
ВІД КОМПАНІЇ КРАСИ

ПРО МОВУ ЗАМОВТЕ СЛОВО

До Міжнародного дня рідної 
мови кафедра сучасних європей-
ських мов провела диктант з україн-
ської мови. Організатори закликали 
учасників (яких зібралося не багато 
не мало – рівно 100 чоловік) берегти 
й шанувати рідну мову, дбати про її 
чистоту й удосконалювати культуру 
власного професійного мовлення.

Найвищі оцінки отримали пер-
шокурсники Світлана Ковальчук 
(ФРГТБ), Юлія Боднар, Вікторія 
Цаплінська, Ірина Іванова (ФТМ), 
Андрій Александров (ФОАІС), 
Анастасія Коломієць, Анастасія 
Іщенко (ФРГТБ) і другокурсниця 
ФМТП Яна Грицаєнко.

О. Януш,
завідувач кафедри

- У світі цей день зветься днем 
материнської мови, і започаткова-
ний він на честь тих, хто відстоював 
своє право на рідне слово, - привітав 
учасників ректор А.А. Мазаракі. - 
Наші студенти шанують і цінують 
свою материнську мову. Підтверд-
женням цьому - їхні численні пере-
моги на міжнароднх конкурсах і 
олімпіадах.

Принагідно очільник універси-
тету вручив нагороди першокурс-
ницям ФМТП - призеркам етапів ІХ 
Між на родного мовно-літературно-
го конкурсу учнівської та студент-
ської молоді ім. Тараса Шевченка 
Олені Гнасько та ХІХ Міжнародного 

конкурсу ім. Петра Яцика Аліні 
Давидкевич.

Сьогодні в університеті навчають-
ся 200 іноземних громадян з 22 країн. 
На підготовчому відділенні  україн-
ську мову опановують 58 студен-
тів-іноземців з 3 країн світу. Тож нині 
мовне розмаїття в КНТЕУ зростає.

Велике враження справив свят-
ковий концерт, організований сила-
ми українських та іноземних студен-
тів, які навчаються в КНТЕУ. Чуттєво 
й динамічно, ніжно і з гордістю за 
батьківщину зі своїми країнами зна-
йомили студенти-іноземці. Найчи-
слен нішим було представництво 
ФМТП. Даврон Юсупов з 

РІДНА МОВА СЕМІНАРИ

СПОЖИВАЧ

Вже усімнадцяте у стінах КНТЕУ відзначили Міжнародний день рідної мови.

Узбекистану заспівав пісню рідною 
мовою, а Діомона Ібрагіма з Кот-
д'Івуару прочитав уривок з відомої 
поеми та виконав запальну пісню з 
елементами хореографії. Друго-
курс ниця ФРГТБ Фан Тхі з В’єтнаму 
і третьокурсник ФМТП Ешперадо 
Нзау з Анголи зачаровували пісня-
ми рідною мовою, слухачі підготов-
чого відділення для іноземців Пітер 
Мітенбулер зачитав патріотичний 
вірш про США, а Ель Халід заспівав 
марокканською про маму. Вірш про 
свою країну обрав і магістр ФЕМП 
Ансах Брайт з Гани, з Ліберією 
познайомилися завдяки чудовому 
відеоряду, а Нігерію представила 
першокурсниця ФМТП Кейт 
Нвачукву. Про свою рідну країну 
розповіли другокурсниця ФМТП 
Рухангіз і магістр ФЕМП Хіджран. 
Азейбарджан представляли запаль-
ними танцями відразу п’ятеро весе-
лих хлопців - Гасан Агамірзаєв, 
Аділь Абдуллаєв (ФМТП), Сардар 
Ейвазов, Самір Намазов (ФРГТБ) і 
Ільгар Мамедов (ФФБС), а Китай - 
слухачі підготовчого відділення для 
іноземців Ван Ухуа, Хань Дунян, 
Жень Чунді та Лу Дзісюй.

А віншував все це дійство фіналь-
ний номер за участю всіх учасників 
концерту українською мовою.

К. Заровна

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ 
ДИСЦИПЛІН 

ТОРГОВЕЛЬНОГО 
СПРЯМУВАННЯ

ДІЄВІ ПРАКТИКИ ЄС

У КНТЕУ відбувся практичний 
семінар "Актуалізація змісту дис-
циплін торговельного спрямування".

Необхідність розробки із залу-
ченням експертів-практиків навчаль-
них програм, що надаватимуть 
нашим студентам як ґрунтовні пред-
метні знання, так і практичні навики 
в реальному житті – це вимога часу, 

Давній і надійний партнер 
КНТЕУ – компанія L’Orеal презенту-
вала Brandstorm 2019 – бізнес-кейс 
для студентської спільноти. Це між-
народна інноваційна гра для студен-
тів 3-го курсу і старших, яка прово-
диться вже шістнадцятий рік поспіль. 
Brandstorm — це також і інструмент 
підбору кадрів для компанії L’Orеal, 
за рахунок якої її спеціалісти мають 
можливість швидко оцінити можли-
вості  учасників і знайти таланови-

Захист прав споживачів – один з 
пріоритетів, що входять до сфери 
інтересів фахівців КНТЕУ. Днями 
викладачі кафедр товарознавства, 
управління безпечністю та якістю 
А. Кошельник, Ю. Мотузко і міжна-
родного приватного, комерційного 
та цивільного права Л.Микитенко 
повернулися з тримісячного навчан-
ня в Гро мад ській школі дієвих прак-
тик ЄС за рівнем В. Орга нізатором 
тренінгів у ній за темою захисту прав 

зазначила перший проректор з нау-
ково-педагогічної роботи Н.В. При - 
тульська. І саме КНТЕУ має стати тим 
вишем країни, який започаткує впро-
вадження найкращих методик викла-
дання у дисциплінах, що стосуються 
сфери торгівлі.

Ключовим спікером семінару 
став міжнародний експерт, еконо-
міст, заступник директора Центру 
бізнес-тренінгу КНТЕУ Ігор Гарбарук. 
Він проінформував учасників про 
актуальні сьогодні ключові тренди 
галузі рітейлу в Україні і світі, презен-
тував концепцію «економічного ма -
га зину» привабливого для споживача 
для регулярних покупок. Ціка вим та 
професійним виявився і виступ 
засновника та директора Української 
асоціації постачальників торговель-
них мереж Олексія Дорошенка.

Наш кор.

тих людей в різних куточках світу. 
Щорічно після проведення кейс-чем-
піонату компанія L’Orеal запрошує на 
роботу біля 200 студентів.

Менеджер з персоналу компанії 
Вероніка Попова розповіла, що у 
цьому році завданням учасників 
проекту визначено створення інно-
ваційних технологій для догляду 
для шкірою. Основними умовами 
участі у конкурсі є реєстрація на 
міжнародній платформі, наявність 
команди з 3 умотивованих учасни-
ків, які гарно володіють англійською 
мовою. І, безумовно, бажання поїха-
ти на міжнародний фінал у Париж. 

Під час гри студенти пройдуть 
кілька етапів обробки конкурсного 
бізнес-кейсу, дізнаються секрети 
роботи з дослідницькими та рек-
ламними агенціями, здобудуть 
навички публічних виступів, подго-
товки та проведения презентацій. 

О. Луцька,
провідний спеціаліст Центру 

розвитку кар’єри

споживачів і безпечність харчових 
продуктів в Угоді про асоціацію/
ПВЗВТ"виступив Інститут європей-
ської політики (Німеччина).

Розглядалися модулі "Законо-
давча база ЄС у сфері захисту прав 
споживачів та стан виконання поло-
жень Угоди про асоціацію "Україна 
– ЄС", Європейська система безпеч-
ності та якості товарів", "Ринковий 
нагляд та шляхи запобігання фаль-
сифікації товарів в ЄС".

ПРОЕКТИ
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ЗИМОВІ ВРАЖЕННЯ ВІД СЛОВАЧЧИНИ

НОВИЙ ЕТАП СПІВРОБІТНИЦТВА  
З "DAS HOLIDAYS"

Практика здійснюється на основі 
угоди про міжнародну співпрацю між 
КНТЕУ та Академією професійної 
освіти «Меркур» (Словацька Респуб-
ліка), яка нададє студентам ФРГТБ 
можливість набувати професійні ком-
петентності у готельно-ресторанних 
та курортних комплексах Словаччини 
у літній та зимовий сезони.

Ця практика вперше була органі-
зована влітку минулого року, а зимо-

Студенти факультету ресторан-
но-готельного та туристичного біз-
несу вже вчетверте готуються їхати 
на практику в Болгарію - в готельну 
мережу "DAS Holidays" (Бургас). 
Днями до університету завітали її 
топ-менеджери. Вони провели відбір 
для проходження виробничої прак-
тики студентами ФРГТБ, метою якої 
є набуття в готельних комплексах 
Болгарії професійної компетентно-
сті та підвищення рівня володіння 
іноземними мовами, оволодіння 
практичними навичками на різнома-
нітних посадах у сфері готельного та 
ресторанного бізнесу.

А. Роганчук,
заст. декана ФРГТБ

ва - наразі. Для більшості студентів це 
був значний челендж, оскільки необ-
хідно було досить швидко вивчити 
словацьку мову, адаптуватися до 
нових умов, культури, операційних 
процесів. Проте наші з цим чудово 
справилися і знову виявили бажання 
спробувати свої сили. 

Передують практиці ретельний 
відбір кандидатів, підготовка та 
оформлення документів, їхній 

ПРАКТИКИ

ВІД КНТЕУ ДО ШКОЛИ

Підбиваючи підсумки першого 
етапу, слід зауважити неабиякий 
інтерес студентства та зворотній 
зв'язок від майбутніх школярів, які 
завітали на День відкритих дверей. 
Школярам легко було спілкуватися з 
практично їхніми однолітками - 
студентами, хто ще нещодавно був 
на їхньому місці.

Акція "Від КНТЕУ до школи" три-
ває. На заклик клубу відвідати рідну 
школу, донести до її учнів інформа-
цію про умови навчання в нашому 
університеті та запросити до сту-
дентської спільноти КНТЕУ відгук-
нулися студенти зокрема ФТМ.

Наталія Рудь (3-й курс): 
- На зимових канікулах побува-

ли у старшокласників Кетри са-
нівської школи, познайомила їх із 
структурою університету, методами 
навчання і перспективами розвитку, 
розповіла і про наш клуб «Start in 
science”, його діяльність та яку роль 
він та його учасники відіграють у 
житті КНТЕУ. Учні проявили актив-
ність, ставили запитання щодо всту-
пу, а також навчання в університеті. 
Я рекомендую абітурієнтам зупини-
ти свій вибір на найсучаснішому, 
модернізованому та перспективно-
му університеті – КНТЕУ.

Науковий клуб "Start in Science" Наукового товариства студентів, аспі-
рантів, докторантів та молодих вчених традиційно ініціював щорічну 
акцію "Від КНТЕУ до школи", до якої долучилися вже багато кафедр. 

Студенти факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 
мають чудову нагоду набуття професійних умінь та навичок у готель-
но-ресторанних та курортних комплексах Словаччини: Fis 4*, Hopok 
4*, Via 4*, Grand 4* (дестинація «Ясна»), Toliar 4*, Patria 4* (дести-
нація  «Штребське Плесо»), Horizont 4* (дестинація «Стара Лесна»).

Єлизавета Каіка (2-й курс):
- Завітавши в мою рідну При луць-

ку спеціалізовану школу №6 з погли-
бленим вивченням інформаційних 
технологій, ознайомила учнів 11 кла-
су з умовами вступу та можливостями 
для студентів у КНТЕУ. Зокрема, пред-
ставляючи «Start in Science», відмітила 
активну роботу в лабораторіях, участь 
у круглих столах, конференціях, вор-
кшопах, підготовку статей на Все-
українські та міжнародні конферен-
ції, нашу сторінку в соцмережі, де 
зібрано величезну кількість корисної 
та цікавої інформації. Ви пуск ники 
активно, цікавилися акту альними спе-
ціальностями, співпрацею універси-
тету з вишами інших країн.

Назар Рабош (1-й курс):
- Відбулася зустріч із старшоклас-

никами Майданської ЗОШ. Ознайомив 
учнів з умовами вступу та навчанням в 
КНТЕУ, розповів про власні досягнен-
ня. Закликаємо активістів наукових 
клубів Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих 
вчених КНТЕУ підтримати нашу ініціа-
тиву та долучитися до акції.

О. Долід,
студент 3-го курсу ФТМ, 

координатор наукового клубу 
"Start in Science

АБІТУРІЄНТ 2019

ОДИН З КРАЩИХ СТАРТАПІВ-2018  
ЗА ВЕРСІЄЮ PRODUCT HUNT - НАШ!

менту до розробки. За що я дуже 
вдячний кафедрі програмної інже-
нерії та кібербезпеки, її викладачам, 
які допомагали на всіх етапах роз-
робки продукту.

Протягом 2018 року я запустив 
три проекти, і на кожному з них 
навчався чомусь новому, знаходив 
нові знайомства та будував спільно-
ту – і це останнє найважливіше. 
Наразі маю більш ніж 1000 користу-
вачів, які користуються моїми про-
дуктами кожен день. А зараз пра-
цюю над декількома ідеями, які пла-
ную втілити у цьому році.
- Що, як розробник, можеш побажа-
ти бажаючим працювати у цій 
царині?

ЗНАЙ НАШИХ!

- Якщо ти студент і хочеш доби-
тися успіхів у створенні продукту, 
то не втрачай часу, почни будува-
ти свій пет-проект. У цьому 
випадку ти не тільки створиш 
щось цікаве, а й ще прокачаєш 
свої навички у чомусь новому. 
Раджу при виборі технічної скла-
дової обирати щось нове, а при 
доведенні цього проекту до кінця 
спробуй опублікувати його на 
Product Hunt. Це дасть перших 
користувачів та відгуки. Але перед 
запуском проекту треба сумлінно 
та якісно його підготувати.

І наостанок. Головне правило 
при створенні стартапу – не бійся 
розповідати про нього усім. Цим ти 
зможеш перевірити ще раз свою 

ідею та отримати перші відгуки ще 
до самої розробки.

Розмовляв В. Обрамбальський

супровід до місць практики та 
постійне контактування як безпосе-
редньо зі студентами, так і з партне-

За кін чен ня на стор. 6

ТОРГІВЛЯ ТЕЖ ПОТРЕБУЄ 
СВОЇХ КАНТІВ І ГЕГЕЛІВ
Другокурсники факультету торгівлі та маркетингу Максим Белінський, 

Ярослава Досоуділ, Катерина Кохан, яких готувати викладачі кафедри філо-
софських та соціальних наук, взяли участь у ІІІ Всеукраїнському студент-
ському турнірі з філософії. Наша команда пройшла до фіналу і виборола 
друге місце серед 18 команд.

Наш кор.

ФІЛОСОФИ З ФТМ 

Закінчення. Поч. на стор. 1
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ЩО НАМ ЗАВАЖАЄ ВТІЛЮВАТИ  
В ЖИТТЯ ЗАПЛАНОВАНЕ?

КОЛИ ТРАПЛЯЄТЬСЯ ЛЮБОВ

TVOI VIRSHI 

Що нам заважає втілювати в 
життя заплановане, з’ясовували під 
час останнього на сьогодні засідання 
психологічного клубу «SAPGEN» 
Центру педагогічних та психологіч-
них досліджень разом з Науковим 
товариством студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених у 
KNUTE HUB. Його проводила прак-
тичний психолог Центру педагогіч-
них та психологічних досліджень 
Н.М. Якименко - автор та ведуча 
авторських соціально-психологіч-
них тренінгів «Таємниці успішних 
відносин», «Практикум з гештальт-те-

рами зі словацької сторони.
Але найкраще про це розкажуть 

самі студенти.

Альона Дідичук, 
студентка 3-го курсу:

-  Практика у «Welness Hotel Chopok» 
4*, курорт Ясна. Враження про прак-
тику тільки найкращі. Найважливіше 
у сфері готельно-ресторанного біз-
несу - це досвід. Тут можна отримати 
і знання, і навички, які ми вивчали в 
університеті, але вже практично. 
Проте все залежить від власного 
бажання і прагнення вивчати нове. 
Тут ми маємо можливість засвоїти 
знання про структуру роботи ресто-
рану, познайомитися з кухнею і 
напоями Словаччини та інших країн, 
вивчити особливості роботи офіці-
анта, засвоїти правила подачі, серві-
рування тощо. Не можна сказати, що 
це легко. Але головне - докладати 
максимально зусиль, і тоді отримуєш 
максимальну віддачу у вигляді нових 
знань, вмінь, навичок та досвіду. 
Абсолютно задоволена, що я тут, і 
маю можливість навчатися! До того 
ж, можна подорожувати, зустрічати 
нових друзів, комунікувати з вели-

Говорили про рушійну силу – 
про любов у житті кожного з нас: 
cемінар «Коли трапляється любов» 
зібрав усіх охочих дізнатися більше 
про себе, кохання, прояви почуттів 
та потреби любити як одного із фак-
торів психічного та емоційного здо-
ров’я особистості.

Кохання – почуття, яке оспіву-
ють поети у віках. Заради нього люди 
йшли на звершення і злочини, воно 
надихає та допомагає вижити там, де, 
здавалося б, уже неможливо. Ми 
чекаємо на любов як на диво, прагне-
мо любити понад усе. Але іноді нам 
не вдається розпізнати це почуття, 
або ми не можемо висловити його 
правильними словами чи діями. З 
любов’ю так багато пов'язано, і вона 
має безліч обличь.

До участі долучилися студенти, 
які пишуть вірші і готові були пред-
ставити їх публіці. А запрошеним 
гостем став популярний серед 
молоді гурт ''Фіолет'', що презенту-
вав глядачам акустичний міні-сет, з 
яким планує у березні вирушити у 
Всеукраїнський тур. Глядачі тепло 
зустріли виконавців, насолодились 
піснями і встигли взяти автографи 
та сфотографуватись на згадку.

А потім на сцені з'являлись поети. 
Їхні поезії були пронизані різноманіт-
ними переживаннями. Тут були і вірші 
про кохання, щастя і цінність життя, 
подорожі та сімейні цінності, журбу і 
смуток. Аматори слова не сороми-
лись дарувати на сцені частинку себе 
і зривали аплодисменти.

Організатори подарували гляда-
чам вокальний номер у виконанні 

рапії», різноманітних майстер-класів, 
вебінарів, психологічного факульта-
тиву Центру «PSYchea».

Говорили про те, як формуються 
наші цілі і плани, з’ясовували психо-
логічні аспекти «неуспіху» і «нездійс-
нення мрій», аналізували власні 
«хочу» і «треба», виконували вправи  
з арт – терапії та футуропрактики. А 
ще дізналися про види… ліні і чому 
вона виникає. Детально розглядали 
такі її види, як лінь – страх, лінь – 
зневіра, лінь – гнів, лінь – втома, 
лінь – хаос, лінь – радість, лінь – 
двигун прогресу (он скільки всього 

кою кількістю людей та вивчати 
культуру та мову.

Семен Коваленко, 
студент 3-го курсу:

-  Хотілось би поділитися першими 
враженнями про готель "Patria 4*", 
який знаходиться у Високих Татрах 
курорту Штребське Плесо. По-перше, 
щойно я прибув - зустріла дуже 
дружня і привітна команда, мені дуже 
приємно працювати з такими клас-
ними фахівцями. По-друге, те, що ми 
студенти, не міняє відношення 
колективу до тебе, а, навпаки, вони 
вважають тебе рівним і у всьому 
допомагають. Персонал готелю 
по ставиться до нас по-дружньому. 

Дуже радий, що КНТЕУ дарує 
можливість отримувати досвід 
надання послуг гостинності євро-
пейського рівня.

Вікторія Папіж, 
Єлизавета Кривобок, 
студентки 3-го курсу:

- Наша практика проходить у 
Словаччині в п‘ятизірковому готелі 
"Royal Palace" в Turсianske Teplice. 
Привітно зустріли, живемо в окре-
мому двоповерховому будинку 

Слухачі шукали відповіді на запи-
тання: «Так що ж таке – любов? Коли, 
як і до кого вона приходить? Які види 
любові нам знайомі?» Дізнавалися 
про «мови кохання», визначали влас-
ну «мову» та способи вираження 
почуттів, вчилися розпізнавати мову 

студентки ФМТП Катерини Козар, 
чий вокал і гра на гітарі заворожила 
всіх присутніх.

Будемо з нетерпінням очікувати 
наступних літературних вечорів! У 
вас є що сказати? Значить, ви наші…

О. Калініченко,
голова РСС ФМТП

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

криється за одним словом!). 
Наприклад, що представляє «лінь – 
злість»? Якщо ви раптом перестали 
робити навіть те, що любите і вміє-
те? Доцільно проаналізувати та 
порівняти рівноцінність праці та 
винагороду за неї. Запитайте себе: 
«що станеться, коли я це зроблю, які 
бонуси отримую?»

Думаю, зайве писати, що засідан-
ня з такою тематикою було жвавим, 
цікавим та корисним, а головне - 
позитивним!

І. Вороп,
практичний психолог

недалеко від готелю. Практикуємося 
на посадах офіціантів. Звісно, спер-
шу важко знайти спільну мову, адже 
тут всі розмовляють словацькою. 
Проте намагаємося порозумітися, 
спілкуємося англійською та в проце-
сі практики вивчаємо словацьку.  Це 
цікавий і корисний досвід.

Ми допомагаємо сервірувати 
столи, подаємо страви, пильнуємо за 
чистотою. Гості та персонал готелю 
дуже добре ставляться до нас. Допо-
магають, навчають, підтримують. З 
ними комфортно працювати, тут 
немає поділу на іноземців та місце-
вих, адже серед працівників - пред-
ставники різних національностей. 
Щодо харчування, то дуже-дуже 
смачно! Зранку та ввечері харчуємося 
за системою шведського столу, на 
обід для нас спеціально готують. 
Також (що приємно!) кухарі цікав-
ляться українськими стравами, аби 
приготувати для нас. Загалом вражен-
ня дуже позитивні. Незважаючи на 
втому, ми з посмішкою на обличчі 
поринаємо в роботу! Спо діваємось, 
що набуті професійні компетентно-
сті стануть запорукою успішного 
кар’єрного зростання у сфері готель-
ного та ресторанного бізнесу.

любові іншого, визначали бар’єри 
несвідомого. Є любов – дія, тому 
люблять те, над чим працюють, і пра-
цюють над тим, що люблять.

О. Пасічнюк,
практичний психолог

ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ
Твій КНТЕУ йде в ногу з сучас-

ним світом і тримає за руку усіх 
закоханих, тому що любов - це свято. 
І ми святкували, і навіть одружували-
ся під «дахом» ФФБС, підписували 
шлюбні контракти, обіймалися у 
«будці обійм» від ФМТП, отримували 
передбачення та робили романтичні 
фотографії в багатьох фотозонах 
після квесту, влаштованого ФТМ, 
проводили конкурс на найкращу 

Я люблю КНТЕУ, а він любить тебе. І не тільки в День закоханих.

пару серед присутніх.
Загалом, університетські купідо-

ни працювали, не покладаючи рук! 
Навіть символічний показ фільму 
"Від сім'ї не втечеш" був, як варення 
на хлібі, який і так уже з маслом. Як 
вам таке? І сталися неймовірні дива, 
які бувають тільки у КНТЕУ! Бо все 
круто, коли взаємно!

І хай все на світі матиме свій 
строк, та любов - вічна!

СТУДЕНТСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Напередодні Дня всіх закоханих у KNUTE HUB відбувся семінар психологічного факультативу 
«PSYchea» Центру педагогічних та психологічних досліджень. 

В університеті вже втретє поспіль відбувся літературний вечір 
TVOI VIRSHI, ініційований і проведений радою студентського 
самоврядування ФМТП.

ТАЛАНТИ І ПРИХИЛЬНИКИ

ЗИМОВІ ВРАЖЕННЯ ВІД СЛОВАЧЧИНИ
ПРАКТИКИ

Закінчення. Поч. на стор. 5
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ПОРАДИ НАУКОВЦЯМ

ДУМКА МОЛОДІ

СТЕРЕЖІТЬСЯ ХИЖАЦЬКИХ ВИДАНЬ

СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ

Під керівництвом фахівця з нав-
чання клієнтів Clarivate Analytics 
Ірини Тихонкової на семінарі 
"Можливості Web of Science для нау-
ковців" обговорювались питання 
публікаційної стратегії науковця та 
установи, спектр ресурсів Clarivate 
Analytics, доступ до платформи Web 
of Science, бізнес-моделі журналів і 

Студентка 1-го курсу ФФБС О. 
Малофей розкрила питання соці-
ального капіталу як новітньої якості 
суспільства, охарактеризували від-
мінності між позитивним і негатив-
ним соціальним капіталом, запро-
понувала систему показників за 
якими можна виміряти прояв соці-
альних норм в суспільстві.

Голова інформаційно-видавни-
чого відділу нашого наукового това-
риства другокурсник ФОАІС В. 
Лопуга зупинився на важливості 
соціальних цінностей у стартап-ін-
дустрії, експериментально довів, що 
команда є найважливішою складо-
вою стартапу на прикладі проектів, 
які досягли успіху. І відзначив: важ-
ливу роль у формуванні такої 
команди відіграють бізнес-інкубато-
ри, один із яких функціонує в 
КНТЕУ.

Голова наукового клубу "Start in 
science" студент 3-го курсу ФТМ О. 
Долід розглянув питання соціаль-
них цінностей в Україні через регіо-

можливості публікуватись безко-
штовно. Пізнавально було розгляну-
ти недоброчесні практики, які при-
зводять до репутаційних втрат нау-
ковців.

Слухачі отримали відповідь на 
такі питання, як що таке високоци-
тована робота і як публікації впли-
вають на рейтинг вишу, за якими 

нальний вимір. Він ідентифікував 
різницю між соціальною системою 
та соціальними цінностями, в своє-
му дослідженні дотримується пози-
ції теорії інституціоналізму, що дало 
змогу визначити їхній вплив на еко-
номіку. Молодий дослідник визна-
чив критерії впливу соціальних цін-
ностей на економіку, порівняв роз-
раховані значення України з держа-
вами Західної та пострадянської 
Європи, Південної Європи та зі 
скандинавськими країнами. 
Презентовані ілюстративні матеріа-
ли отриманих результатів дослі-
джень дозволили прийти висновку, 
що в Україні система соціальних 
цінностей покращується, чому 
сприяють сформовані віками тради-
ції та доброзичливість наших співві-
тчизників.

Студентка 2-го курсу ФТМ Є. 
Кіака представила результати дослі-
джень, проведених з теми 
"Людський капітал суспільства – 
запорука сталої економіки". Вона 

критеріями необхідно обирати жур-
нал і де не потрібно друкуватись 
(хижацькі видання), що таке квар-
тиль наукового журналу і як він 
пов'язаний з рівнем його цитовано-
сті, ознайомилися з можливостями 
вкладок EndNote, Collect, Organize та 
отримали багато іншої цікавої 
інформації.

проаналізувала зміну позицій 
України в світовому рейтингу за 
індексом розвитку людського 
потенціалу, продемонструвала роз-
рахований прогноз основних 
макроекономічних показників краї-
ни в середньостроковій перспекти-
ві, навела показники рівня освіти та 
зазначила: у країни є всі можливості 
для високотехнічного розвитку, що 
дозволить у найближчі роки поси-
лити конкурентоспроможність на 
світових ринках товарів та послуг.

А третьокурсник ФЕМП Н. 
Сакевич відмітив, що в нинішніх 
умовах важливо не "експортувати" 
наші знання в інші країни, а прикла-
дом кожного доводити: працювати 
слід в Україні! Саме за таких умов ми 
зможемо досягти успіху та зростан-
ня національної економіки до бажа-
ного рівня.

Ю.Баранюк,
голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів,  
докторантів та молодих вчених

МИЛОСЕРДЯ

ВІДВІДАЛИ ПОРАНЕНИХ БІЙЦІВ АТО
Викладачі кафедри обліку та 

оподаткування відвідали поранених 
бійців АТО, які проходять лікування 
і реабілітацію в Національному вій-
ськово-медичному клінічному цен-
трі «Головний військовий клінічний 
госпіталь» МОУ. Наші колеги 
О.А. Мошковська і М.В. Кузуб пере-
дали захисникам України теплі речі, 
засоби гігієни і продукти харчуван-
ня, зібрані викладачами кафедри.

Наш кор.

МАЙСТРИ

МИСТЕЦТВО КАРВІНГУ

ТАКІ СОЛОДКІ, 
ТАКІ СРІБНІ КВІТИ

Для тих, хто не знає: карвінг - це 
мистецтво художнього різьблення по 
овочах і фруктах, що зародилось в 
Таїланді, і за тисячі років стало части-
ною національних традицій багатьох 
країн, в т.ч. Болгарії і України. У різних 
східних країнах карвінг з овочів ґрун-
тується на різних технічних прийо-
мах. Китайська і японська техніки 
використовують зображення тварин, 
людей та ієрогліфів. Переважають 
малюнки з драконами, сценами боїв, 
вітальні написи. Майстри творять 
свої шедеври за допомогою різнома-
нітних трафаретів, формочок і виї-
мок. Тайські ж майстри сотні років 
вирізають з фруктів і овочів квіткові 
композиції, адже в державній симво-
ліці Таїланду повсюдно присутні 
орхідеї та інші квіти.

У навчанні брали участь студенти 
ФРГТБ (спеціальностей «Харчові тех-
нології» та «Туризм») і представники 
студентського кулінарного клубу. 

Студент факультету ресторан-
но-готельного і туристичного біз-
несу Максим Гейко у складі збірної 
Українського кулінарного союзу 
повернувся з чемпіонату Європи з 
кондитерського мистецтва, який 
приймала Варшава (Польща). 
Участь у ньому взяли понад 1000 
кондитерів, за майстерністю яких 
мали змогу спостерігати гості з 20 

Вони оволоділи навичками та прийо-
мами вирізання з моркви, редьки, 
картоплі, гарбуза, огірка (власне, 
всього, що росте у нас на городах та 
присадибних ділянках), що перетво-
рювалися на квіти, пелюстки, різні 
елементи оздоблення страв, та фор-
мування з них композицій для 
оформлення бенкетних столів.

Учасниця та міжнародний суддя 
багатьох кулінарних змагань з кар-
вінгу Веселіна Славчева відзначила 
творчі здібності наших студентів. А 
раз є талант, то чому б не підготувати 
тих, у кого він є, до участі в міжнарод-
ному конкурсі з карвінгу, який прово-
диться у Габрово (Болгарія) у межах 
міжнародного конкурсу сміху під егі-
дою ЮНЕСКО? Наша гостя виявила 
таке бажання. Так що у столиці сміху 
можна буде не лише посміятися 
досхочу, а й побачити витвори з кар-
вінгу українського студентства.

О. Валентинов

країн світу.  І приємно, що у такій 
представницькій компанії майстрів 
не заблукав і талант Максима: на 
його рахунку - срібна медаль у 
номінації «Цукрові квіти».

Л. Рябчук,
аспірант кафедри технології 

і організації ресторанного 
господарства

Три дні поспіль у лабораторії кафедри технології і організації 
ресторанного господарства тривав майстер-клас із карвінгу від 
Веселіни Славчевої - акредитованого судді World Association of 
Chefs Societies категорії "А" з карвінгу, президента Болгарської 
асоціації карвінгу та професійної Кулінарної асоціації Болгарії.

З ініціативи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених за участі 
студентів та аспірантів відбувся круглий стіл "Формування системи соціальних цінностей в суспіль-
стві як необхідна умова економічного зростання". У дискусійному форматі, який обрали для роботи, 
кожна доповідь викликала жваве обговорення.
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Сві доц тво про дер жав ну ре єс тра цію — Кі № 474
Зас нов ник—  Ки їв ський на ці о наль ний тор го вель но  е ко но міч ний уні вер си тет

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

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

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

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

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

Зам. № 1902079

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, Павло Паригін, Віталій Шапка

НАШІ ЮВІЛЯРИ

У січні свій ювілей відсвяткували:
50-літній – керівник інструментального фольклорного ансамблю Центру культури і дозвілля – культурного цен-
тру В.О. Щербак;

60-літній – провідний економіст планово-фінансового відділу Т.Ф. Зубрич;

70-літній – завідувач лабораторії кафедри технології і організації ресторанного господарства Г.Я. Онопрієнко, 
прибиральниця М.С. Тригрибцева;

80-літній – доцент кафедри іноземної філології та перекладу Е.П. Тютченко.

У лютому свій ювілей святкують:
50-літній – ст. викладач кафедри сучасних європейських мов Л.М. Сафіулліна, бухгалтер Н.П. Яременко, ст. 
лаборант кафедри міжнародного, приватного, комерційного та цивільного права Т.І. Фролова, сторожі 
О.М.Заяць і І.М. Васильцов, кухар Ж.Л. Веселовська;

60-літній – професор кафедри обліку та оподаткування О.А. Мошковська, співробітники ЦПНМВ  - провідний 
технічний редактор І.І. Віннік і старший товарознавець Т.С. Ломач, сторожі В.Г. Остапенко і В.В. Сенченко.

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.

ОГОЛОШЕННЯ

СПОРТ

КАМПУС

Київський національний 
торговельно-економічний університет

оголошує конкурсний відбір
на заміщення вакантних посад

науково-педагогічних працівників
(наказ КНТЕУ від 15.02.2019 № 526)

Ужгородський торговельно-економічний інститут – директора 
(доктор, кандидат економічних наук, вчене звання професор) – 1 од.;

Ужгородський торговельно-економічний коледж – директора 
(доктор, кандидат наук, вчене звання доцент) – 1 од.;

Хмельницький торговельно-економічний коледж – директора 
(доктор, кандидат економічних наук) – 1 од.;

кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного 
права – завідувача кафедри (доктор юридичних наук, вчене звання про-
фесор, дисципліна – Адміністративне право і процес) – 1 од., професора 
(доктор юридичних наук, дисципліна – ІТ- право) – 1 од.;

кафедра міжнародних економічних відносин – доцента (доктор, канди-
дат економічних наук, вчене звання професор, доцент, дисципліна – 
Міжнародна торгівля) – 1 од., доцента (доктор, кандидат економічних 
наук, вчене звання професор, доцент, дисципліна – Екологія) – 1 од.;

кафедра економіки та фінансів підприємства – старшого виклада-
ча (кандидат економічних наук, дисципліна – Економіка і фінанси під-
приємства) – 1 од.;

кафедра менеджменту – професора (доктор, кандидат економічних 
наук, вчене звання професор, доцент, дисципліна – Організаційна пове-
дінка) – 1 од.; доцента (доктор, кандидат економічних наук, дисципліна 
– Корпоративне управління (програми з англійською мовою викладан-
ня)) – 1 од.;

кафедра публічного управління та адміністрування – доцента (док-
тор, кандидат економічних наук, дисципліна – Державна служба) – 1 од.;

кафедра технології і організації ресторанного господарства – 
професора (доктор технічних наук, вчене звання професор, доцент, 
дисципліна – Оздоровче харчування (програми з англійською мовою 
викладання)) – 1 од.; 

кафедра фізичної культури – доцента (дисципліна – Фізичне вихо-
вання. Бадмінтон) – 1 од., старшого викладача (дисципліна – Фізичне 
виховання. Атлетична гімнастика) – 2 од., старшого викладача (дисциплі-
на – Фізичне виховання. Баскетбол) – 1 од., старшого викладача (дисци-
пліна – Фізичне виховання. Види боротьби) – 1 од., викладача (дисциплі-
на – Фізичне виховання. Футбол) – 1 од., старшого викладача (дисциплі-
на – Фізичне виховання. Крос-фіт) – 1 од.; 

кафедра статистики та економетрії – професора (доктор економіч-
них наук, вчене звання професор, дисципліна – Міжнародна статистика) 
– 1 од., доцента (доктор, кандидат економічних наук, вчене звання про-
фесор, доцент, дисципліна – Статистичні методи прогнозування (про-
грами з англійською мовою викладання)) – 1 од.;

кафедра іноземної філології та перекладу – доцента (доктор, кан-
дидат наук, вчене звання доцент, дисципліна – Іноземна мова спеціаль-
ності (англійська)) – 1 од., доцента (доктор, кандидат наук, дисципліна 
– Практика перекладу з першої іноземної мови (англійська)) – 1 од., 
старшого викладача (кандидат наук, дисципліна – Іноземна мова за про-
фесійним спрямуванням (англійська)) – 1 од., старшого викладача (дис-
ципліна – Практичний курс другої іноземної мови (німецька)) – 1 од., 
старшого викладача (дисципліна – Іноземна мова спеціальності (англій-
ська)) – 1 од. 

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науко-
во-педагогічних працівників претендент подає такі документи:
• заяву про участь у конкурсі;
• заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді;
• анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді;
• копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, паспорт 

(завірені нотаріально або відділом кадрів КНТЕУ);
• список опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом;
• згоду на обробку персональних даних;
• перспективний план діяльності науково-педагогічного працівника;
• програму розвитку структурного підрозділу для кандидатів на поса-

ду директора відокремленого структурного підрозділу;
• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіат-

ричного огляду;
• довідку про проходження флюорографічного огляду.

Документи надсилаються поштою або подаються особисто до 
відділу організації та контролю діловодства КНТЕУ за адресою: 

кім. А-244, вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156,тел. (044) 531-47-12.

ЛЕГКОНОГІ ДОНЬКИ ЕОЛА

КОГО ОБИРАЄ СВЯТИЙ ВАЛЕНТИН?

Чемпіонат України
з легкої атлетики
Студентки КНТЕУ успішно 

виступили на чемпіонаті України з 
легкої атлетики у м. Суми. На їхньо-
му рахунку 7 медалей (4 золоті, 1 
срібна і 2 бронзові).

Чемпіонками України стали чет-
вертокурсниці ФФБС Ярослава 
Ястреб та Вікторія Шкурко. Вони 
показали найкращі результати з бігу 
на дистанціях 1500, 3000 та 3000 
метрів з перешкодами.

До речі, дівчата не тільки лідери 
спортивних змагань, але й у навчан-
ні: обидві займають перші сходинки 
серед студентів, яким призначено 
академічні стипендії за результата-
ми першого семестру.

Кубок України
На завершення зимового зма-

гального сезону студентки КНТЕУ з 
особистими рекордами та високи-
ми результатами здобули феєричну 

День Святого Валентина – це 
магія почуттів і душевного тепла. 
Таким і стало свято закоханих в 
університетському студмістечку, де в 
гуртожитку №3 панувала любов, 
адже зібрались кращі пари гур-
тожитків.

Ідеальною парою стали пред-
ставники гуртожитку №3, найха-

перемогу на Кубку України з легкої 
атлетики, що відбувся у Києві.

1-ші місця у Вікторії Шкурко - 
на дистанції 1500 метрів (результат 
4.31,63) і Ярослави Ястреб - на дис-
танції 2000 метрів з перешкодами 
(6.37,52).

Так що Еол цілком міг би горди-
тися своїми українськими лонька-

ризматичнішою -пара з гуртожитку 
№6, найталановитішою – гур-
тожитку №4 (вони просто заво-
рожили своїм театром тіней), най-
романтичнішою - №1, а найкреа-
тивнішою –  №2.

Особливу романтику створював 
декор: фотозона «Будинка поцілун-
ків», чарівне серце та різномаїття 

ми. А от старші викладачі кафедри 
фізичної культури - заслужений 
тренер України В.М. Приходько і 
А.О. Ковальова, які тренують наших-
чемпіонок, цілком заслужено це вже 
роблять.

В. Гамов,
завідувач кафедри  
фізичної культури

кольорів.  Також гостей здивували 
приємними сюрпризами: кожен з 
них під своїм стільцем знайшов 
невеличкий подарунок, а наприкін-
ці свята всіх чекали солодощі.

М. Мельник,
студентка 4-го курсу ФТМ,

голова інформаційного 
сектору РСС гуртожитку №3

На останніх змаганнях зимового сезону 2018/2019 легкоатлетки КНТЕУ продемонстрували високі 
результати. 


