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ДИПЛОМОМ 
ДОРОЖИТЬ УМІЙТЕ

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

ПАРТНЕРСТВО

ВИПУСКНИКИ

КНТЕУ з візитом відвідав 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол В’єтнаму в Україні Нгуєн Ань 
Туан, представники амбасади та 
Київської міської громадської орга-
нізації "В’єтнамське товариство". 
Ознайомившись з університетом, 
пан посол, який побував у нас впер-
ше, висловив захоплення побаче-
ним технічним та освітнім потенці-
алом університету.

У процесі відвертої розмови 
ректор А.А. Мазаракі та Нгуєн Ань 
Туаном обговорили низку питань. 
Зокрема в межах проведення восе-
ни “Днів в’єтнамської культури, 

У межах реалізації цого доку-
менту результати роботи Головного 
територіального управління юсти-
ції у місті Києві за 2017 рік предста-
вив його начальник С.І. Куценко.

Він запросив студентів на стажу-
вання і практику до управління, яке 
очолює, а у подальшому - і на робо-
ту, розповів про позитивні результа-
ти діяльності, зокрема проект реє-
страції шлюбу за добу. Йшлося і про 
реалізацію проектів "Я маю право! 
Знаю! Дію! Захищаю!" та "он-лайн 
Будинку юстиції".

Про особливості і результати 
діяльності своїх напрямків роботи 
розповідали начальники відділу 

освіти і науки” в Україні домовле-
но про організацію в’єтнамськими 
спеціалістами майстер-класу з 
особливостями національної в’єт-
намської кухні. Було обговорено 
питання щодо можливості інтен-
сифікації процесу, залучення в’єт-
намських абітурієнтів до навчання 
у нас, у т.ч. на підготовчому відді-
ленні, залучення українських 
фахівців до співкерівництва підго-
товки дисертаційних досліджень 
на рівні PhD.

К. Несен,
молодший спеціаліст відділу 

міжнародних зв’язків

державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Управління державної 
реєстрації Рада Дашутіна, управлін-
ня з питань нотаріату Кирило 
Міненко, управління персоналу 
Наталія Бондарчук, управління судо-
вої роботи та міжнародного співро-
бітництва Катерина Діброва та інші.

Також набув чинності меморан-
дум щодо реалізації соціального 
проекту з вивчення англійської 
мови з використанням інтернет-ре-
сурсу "Lingva Skills", заснованому 
волонтерами управління юстиції.

Н. Тесленко,
заступник декана ФМТП

ПОСОЛ В’ЄТНАМУ 
ВІДВІДАВ КНТЕУ

ДЛЯ КРАЩОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПРАВНИКІВ

Двадцять років пройшло, і 
нинішні 2316 випускників КНТЕУ – 
громадян України та 12 інших дер-
жав, які навчалися за 27 напрямами 
підготовки, - отримали омріяний 
диплом магістра. Кожен  десятий з 
них – з відзнакою!

Традиційно, відкриваючи уро-
чисту частину, їх вітав ректор А.А. 
Мазаракі. Пригадуючи свою сту-
дентську юність і добрі справи 
нинішнього студентства, він під-
креслив: наш університет – єдина 
команда, більше того – єдина роди-
на. Тож двері alma mater завжди від-
чинені для випускників. Особливо 
коли відчують, що знань, яких у 
нинішньому інформаційному світі 
потрібно все більше, не вистачає.

Першими віншували магістрів 
факультету ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу. 37 з них 
отримали дипломи з відзнакою.

- Це - рекорд для факультету, - 
горда своїми вихованцями декан 
Н.І. Ведмідь.

До вітань долучився і началь-
ник управління департаменту 
туризму КМДА А.П. Тараненко 

(який зараз, до речі, навчається 
на факультеті). На його думку, 
нинішні студенти мають пишати-
ся таким новітнім та сучасним 
вишем.

Наступними свої дипломи отри-
мали випускники факультету обліку, 
аудиту та інформаційних систем. Їх 
вітали декан О.А. Харченко, дирек-
тор консалтингової компанії 
"Голден траст" і партнер цієї кафе-
дри Ігор Любаренко. Нагадаємо, що 
девіз ФОАІС звучить так: «Хто воло-
діє інформацією, той володіє сві-
том», тож ті, хто його закінчив, 
мають неодмінні переваги.

Щасливий день настав і для 
випускників факультету торгівлі та 
маркетингу. До щирих слів вітань 
декана В.А. Осики долучилися 
заступник генерального директора 
ТОВ "Епіцентр К" В.В. Гончаров, 
голова Деснянської райдержадміні-
страції Геннадій Заболотний.

Своїх вихованців віншував і 
факультету економіки, менеджмен-
ту і психології.

- Більш за все студенти побою-
ються фрази «Вас відраховано!», - 

так прощався з ними декан 
О.І.Міняйло. – Але сьогодні не той 
випадок: вас відрахували з універси-
тету, але у високому статусі магі-
стра…

Серед інших у цьому статусі – і 
народний депутат України Б.Ю. 
Береза. Він теж вітав випускників і 
закликав їх залишатися в Україні, 
щоб разом розбудовувати потужну і 
сильну державу.

Для випускниці магістратури 
ФЕМП, відмінниці навчання і відни-

Хлібороби, як відомо, жнивують восени, а освітяни вищої школи – взимку. От і цьогоріч у КНТЕУ 
випуск магістрів денної та заочної форм навчання зразка 2018 року – вже історія. А починалася вона 
у 1996 році з першого випуску магістрів (якщо бути зовсім точним, то з 1991-го, коли їх вперше ще 
тільки набирали): дипломи тоді отримали всього 9 студентів. Звідтоді стандарти і рівень навчання в 
університеті значно покращилися, у т.ч. і за рахунок оновлення матеріально-технічної бази універ-
ситету, яка дозволяє випускати справді висококваліфікованих фахівців та професіоналів своєї спра-
ви, що і підтверджують роботодавці. Недарма ж вони раді бачити наших студентів – і як практикан-
тів, і як дипломованих спеціалістів. 

Днями підписано меморандум про співпрацю між КНТЕУ та 
Го ловним територіальним управлінням юстиції у місті Києві як зов-
ніш нім партнером освітньої програми з напряму підготовки  "Право".

За кін чен ня на стор. 7
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ТРАДИЦІЇ

ГОСТІ, ЯКИХ ЧЕКАЮТЬ

ОФІЦІЙНО

МАСЛЯНОЮ ПРОЩАЛИСЯ  
ІЗ ЗИМОЮ

З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ: 
ТУРИЗМ – СПРАВА НЕ З ЛЕГКИХ

НАЛАГОДЖУЮЧИ КОНТАКТИ 
З ТУРЕЦЬКИМИ ДІЛОВИМИ 

ПАРТНЕРАМИ

РОБОЧА НАРАДА ПРОРЕКТОРІВ 
ПРОВІДНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ

В університеті святкуванням 
Масляної, яку вже традиційно органі-
зували факультет ресторанно-го-
тельного та туристичного бізнесу і 
Культурно-мистецький центр, про-
щалися із зимою.

Цього року святкування набуло 
нових барв: було започатковано кон-
курс "Найсмачніший факультет". 
Гостей пригощали млинцями - як 
традиційними солоними та солодки-

На кафедрі туризму та рекреа-
ції відбулась відкрита лекція, яку 
проводили представники націо-
нального туроператора "Travel 
Professional Group" (TPG) – давні 
партнери нашого університету. 
Співзасновник TPG О.В. Бойко під-
няла цілий ряд актуальних питань 
організації туризму, екскурсійної 
діяльності та курортної справи на 
прикладі туристичних дестинацій 
Мальти та Угорщини, розкрила 
особливості ведення туристично-
го бізнесу в цих країнах, їхньої 
туристичної спеціалізації. Вона 
поділилась власним досвідом 
ведення там бізнесу, показала тен-

У межах проекту Rest.Art.Kitchen 
вони провели майстер-клас, відвіду-
вачами якого стали студенти та 
викладачі КНТЕУ і його регіональ-
них торговельно-економічних 
коледжів. У межах цього ж візиту 
обговорили і розвиток та рекон-
струкцію навчально-виробничого 
центру "Rest.Art. Kitchen". Ректор А.А. 

ми, так і оригінальними та нестан-
дартними. Їхня кількість та розмаїття 
начинок, які запропонували студен-
ти першого курсу, просто вражала. 
Особливо до смаку припали млинці 
з мандаринами та солоною… кара-
меллю.

До речі, це був не тільки ярмарок, 
а ще й змагання серед груп. 1-ше 
місце очікувано посів ФРГТБ.

Наш кор.

денції зміни продажів курортного 
продукту, розкрила механізми 
продажу екскурсійних і навчаль-
них турів,  пакетних пропозицій. 
Наша гостя наводила такі факти та 
робила такі аналітичні висновки, 
яких не знайдеш в жодному літе-
ратурному джерелі, на жодній 
інтернет-сторінці, багато прикла-
дів з власного життя, вела актив-
ний діалог з аудиторією.

Співпраця університету з "Travel 
Professional Group" продовжиться і в 
майбутньому.

Т.Ткаченко,
завідувач кафедри 

туризму та рекреації

Мазаракі зазначив, що нині назріла 
необхідність щодо створення 
загальних спільних проектів з 
турецькими діловими партнерами.

За результатами переговорів 
було налагоджено нові партнерські 
відносини, поставлено ряд задач та 
намічено дорожню карту зустрічей.

Наш кор.

Нагадаємо: "Business 2 Students" - 
це освітній соціальний проект бізне-
су, створений для студентів, які 
хочуть розвиватися та будувати 
успішну кар'єру. З березня по тра-
вень 2018 року експерти з маркетин-
гу та PR - Ольга Роєнко (Roenko 
Agency), Анастасія Давидова 
(Multiplex Holding), Наталія Слєпцова 
(Interkassa, Pro Business Center), 
Ірина Качура (Карлсберг Україна), 
Олена Обухівська (Arricano Real 
Estate Plc), Марина Фролова (WePlay), 
Тетяна Желтомирська (StarLadder) – 
проведуть кілька майстер-класів, на 
яких поділяться корисними і "смач-
ними" рецептами, заснованими на 
реальних кейсах з практики.

- Цінність проекту в тому, що сту-
денти з перших рук бізнес-практиків 

Відбулася конференція трудово-
го колективу. Її учасники розгляну-
ли і погодили положення Статуту 
Київського національного торго-
вельно-економічного університету 
(у новій редакції), внесли зміни та 
доповнення до колективного дого-
вору між трудовим колективом і 
адміністрацією, правил внутрішньо-
го розпорядку. Також було обрано 
виборних представників до складу 
вченої ради КНТЕУ і затверджено 
положення про Наукове товариство 
студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених (у новій редакції).

На базі КНТЕУ Міністерство 
освіти і науки провело робочу 
нараду представників більш як 50 
провідних українських вишів, яких 
вітав ректор А.А. Мазаракі.

На нараді, яку вів заступник міні-
стра Ю.М. Рашкевич, обговорювали-
ся актуальні проблеми запроваджен-
ня законів "Про освіту" та "Про вищу 
освіту". Виступивши, він відповідав 
на численні запитання учасників.

З короткими і водночас змістов-
ними доповідями та роз’ясненнями 
щодо широкого кола питань функ-
ціонування вищої школи виступили 
представники центральних струк-
тур О.В. Якименко, О.М. Поліщук, 
О.О. Шаповалова, І.Г. Примаченко, 
С.П. Шитікова. Актуальність про-

отримають рекомендації, як потрапи-
ти у велику компанію, що важливо 
знати і вміти на старті дорослого 
професійного життя, до чого прагну-
ти, якими якостями володіти та які 
навички мати, щоб влаштуватися на 
роботу мрії, - розповідає директор з 
маркетингу компанії "Arricano" Наталя 
Дмитренко.

Глобальними темами весняного 
сезону цього проекту стануть марке-
тинг і комунікації — сфери, де важли-
во отримувати не тільки академічні 
знання, а й знайомитися з сучасними 
трендами, аналізувати "свіжі" кейси, 
знаходити рішення у швидкоплинно-
му темпі життя сучасного бізнесу.

Ректор А.А. Мазаракі підкреслив: 
університетська освіта формує сту-
дента як всебічно розвинену особи-

блем, що розглядалися, проявилась 
зокрема в тому, що ще довго після 
закриття наради представники 

стість з комплексним розумінням 
ринкових відносин й економічних 
процесів, що дозволяє молоді визна-
читися з бажаною сферою діяльно-
сті незалежно від спеціальності. Тому 
співпраця бізнесу й університету в 
проекті "Business2Students" дуже важ-
лива і значима.

- Ми намагаємось якісно прова-
дити освітній процес, піклуємось про 
практичне наповнення занять студен-
тів, розширення їхнього світогляду та 
щоденне збільшення можливостей 
для пошуку себе та свого місця в 
суспільстві. Тому така співпраця бізне-
су та університету надзвичайно важ-
лива, - зазначив очільник КНТЕУ.

О. Кузьменко,
директор Центру бізнес-тренінгу

вишів продовжували дискусії з окре-
мих питань.

Інф. «УіЧ»

Презентація весняного сезону «Business 2 Students-2018» пройшла у форматі ток-шоу. Діалог спікерів 
і студентів був побудований на обговоренні актуальних для сьогоднішнього студентства тем.

Напередодні днів турецької кухні в Україні "OTTOMAN 
CUISINE” та "Food&Beverage” до КНТЕУ завітала ще одна 
делегація турецьких бізнесменів і представників Асоціації 
професійних шеф-кухарів YEPAD. 

БІЗНЕС-ПРАКТИКИ

СТАРТУЄ ВЕСНЯНИЙ СЕЗОН 
"BUSINESS 2 STUDENTS-2018"

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ



На ФРГТБ започаткували серію 
цьогорічних кулінарних май-
стер-класів. Розпочав її майстер-клас 
з технології страв з картоплі.

Картопля - такий звичайний та 
усім знайомий продукт. Тому мова 
йшла про те, як правильно вико-
ристовувати звичайні рецептурні 
інгредієнти так, щоб досягти най-
вищого задоволення від споживан-
ня, та як приготувати справжній 
кулінарний витвір із повсякденних 
продуктів.

Викладачі кафедри (колектив 
якої, власне, й ініціював цей цикл  
«смачних зустрічей») - професори 
М.Ф. Кравченко. В.А. Гніцевич і 
Т.І. Юдіна - відкрили таємниці при-
готування найбільш цікавих страв з 
картоплі, зокрема гратену 

"Дефінуа", картоплі по-французьки 
"Анна" та "Дюшес". А там, де все це 
готувалося, панували аромат, смак 

та різноманіття страв, які можливо 
приготувати з української картоплі, 
та атмосфера гостинності.

Кулінарна студія КНТЕУ в межах 
проекту "Rest.Art.Kitchen" привітно 
зустріла відомого в Азербайджані 
шефа кондитерського мистецтва 
Гусейна Марданова.

Бакинська пахлава та шор гогал 
– випічка, традиційна на кожному 
святковому столі в Азербайджані, – 
ось що виходило того дня з-під рук 
знаного кондитера. У ході май-
стер-класу учасники ознайомилися 
з особливостями приготування та 
споживання цих солодощів.

Вразила майстерність азербай-
джанського майстра: досвід, любов 
до справи та те, як відчуває він 

таємниці приготування, передаю-
чи своє захоплення у вишуканому 
смаку страв. Гусейн Марданов вва-

жає: гарні манери шефа в конди-
терському мистецтві  – це запору-
ка професіоналізму.

Особлива увага приділяється 
підтримці стосунків із випускника-
ми спеціальності "Ресторанні тех-
нології". Тож не дивно, що май-
стер-клас одного з них - Михайла 
Михайлова, який презентував при-
готування кулінарних шедеврів 
середземноморської кухні - викли-
кав значне зацікавлення.

Ці страви представлені в бен-
кетному меню та меню "a la carte" 
ресторану готелю Opera 5*, тож 
викладачі кафедри і магістри спе-
ціальностей "Ресторанні техноло-
гії" та "Готельно-ресторанна спра-
ва" змогли спостерігати процеси 
підготовки робочого місця, виго-
товлення напівфабрикатів і кулі-
нарного приготування анонсова-
них страв, покуштувати їх.

Михайло Михайлов продемон-
стрував віртуозне володіння інстру-
ментом, зробив багато зауважень, 
на які майбутнім фахівцям ресто-
ранного бізнесу необхідно зверну-

ти свою увагу, відмітив варіанти сма-
кової комбінаторики і запропонував 
найкращі для цих страв, пригостив 
присутніх чаєм з прянощами за 
власним оригінальним рецептом.

Відбулося і знайомство з тонкоща-
ми приготування традиційної мекси-
канської страви «чилі кон карне», іта-
лійського «різотто з креветками» та 
десерту «тарт з лимонним курдом». 
Секретами поділився юний Данило 
Ківа - фіналіст телешоу «Майстер-шеф. 
Діти», бренд-амбасадор Kenwood, який 
в кулінарній студії університету провів 
майстер-клас для всіх охочих. 
Присутні на ньому були вражені, як 
такий юний хлопець знається на спра-
ві і професійно володіє кулінарними 
навичками на рівні дорослих шефів.

Найважливішим у майстер-класі 
були не самі страви, як здалося, а 
тонкощі їхнього приготування зага-
лом. Данило розповідав, як правиль-
но поєднувати продукти для повного 

розкриття смаку, і про те, що вважає 
себе гастропанком, адже не стриму-
ється в експериментах під час приго-
тування страв. 

Тепер ми знаємо, що професіо-
нали можуть бути юними. Головне - 
насолоджуватись справою, якою 
займаєшся.
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МАЙСТРИ

КУЛІНАРНІ КУДЕСНИКИКУЛІНАРИ 
БЕЗ КОРДОНІВ

УКРАЇНСЬКІ ГОСТІ 
У СЛОВАЦЬКІЙ ХАТІ

Днями університет відвідала делегація Егейської асоціації шеф-
кухарів Туреччини на чолі з її президентом, акредитованим 
суддею WACS Сефером Япічі.

Кафедра технології і організації ресторанного господарства постійно опікується розвитком тривалих 
творчих стосунків із провідними вітчизняними та закордонними майстрами-кулінарами.

ФРГТБ та студенти 4-го курсу 
спеціальності «Харчові технології» 
взяли участь в одному із найбільших 
гастрономічних ярмарків - 
«DANUBIUS GASTRO Bratuslava 
2018». Це - майданчик для презента-
ції нового обладнання та устатку-
вання, платформа зустрічі професі-
оналів та ентузіастів гастрономії, де 
свій досвід можуть продемонструва-
ти молоді бармени, шеф-кухарі, 
кондитери, пекарі, сомельє з різних 
країн світу. Не залишились осто-
ронь і наші студенти – майбутні 
технологи-четвертокурсники 
Олександр Венглінський та 
Олександр Гриценко: вони проде-

монстрували високий рівень компе-
тентностей на конкурсі професій-
ної майстерності.

Ми зустрілися з директором 
Національного інституту підвищен-
ня професійної кваліфікації Міхалом 
Бартеком та директором Академії 
професійної освіти Меркур Яном 
Брецко. В результаті укладено попе-
редню домовленість щодо співпраці 
та організації виробничої практики 
студентів ФРГТБ у найкращих 
курортних дестинаціях Словацької 
Республіки. 

М.Бойко,
завідувач кафедри 

готельно-ресторанного бізнесу

Було обговорено питання 
подальшої співпраці між КНТЕУ, 
Українським кулінарним союзом 
(який, власне, й ініціював цей візит) 
та Егейською асоціацією шеф-куха-
рів Туреччини. КНТЕУ та представ-
ники Туреччини (муніципалітет 
Кемальпаша та його управління з 
питань культури та соціальних 
заходів, Егейська асоціація шеф-ку-
харів і Федерація кухарів та шефів 
Туреччини) підписали договір про 
співпрацю з громадською спілкою 
«Український кулінарний союз». 
Серед іншого це передбачає нашу 
участь у ІІ міжнародному кулінарно-
му фестивалі «BestCookFest 
Kemalpasa- 2018», що пройде 19-23 
квітня 2018 р. у м. Ізмір (Туреччина) 
за представництва більше 30 країн 
світу, в т.ч. і України. Фінансову під-
тримку фестивалю здійснює уряд 
Туреччини за активної участі муні-
ципалітету Кемальпаша. Програма 
передбачає  не тільки проведення 
більше 40 різних видів змагань з 
кулінарного і кондитерського мис-
тецтва, але і ряд мистецьких заходів: 

виступи фольклорних, хореогра-
фічних груп, виставку витворів мис-
тецтва, презентацію локальних про-
дуктів промислового виробництва 
та домашніх господарств тощо.

Тобто бренд Українського кулі-
нарного союзу «BestCookFest» набу-
ває популярності і розширює свою 
географію на міжнародному рівні. 
Незабаром «BestCookFest 
Kemalpasa-2018» може стати най-
масштабнішим кулінарним фести-
валем Туреччини. 

Турецькі кулінари також підго-
тували і провели лекцію для викла-
дачів і студентів факультету ресто-
ранно-готельного та туристичного 
бізнесу «Сучасні тенденції націо-
нальної кухні Туреччини» та май-
стер-клас з приготування націо-
нальних страв і десертів. 
Підготовкою та участю у фестивалі 
«BestCookFest Kemalpasa- 2018» 
зацікавилися і студенти - члени 
Кулінарного клубу.

Н. Ведмідь,
голова Українського 

кулінарного союзу

Українська картопля з французьким смаком

Солодощі азербайджанської...

… і шедеври середземноморської кухні

Майстер-клас юного таланту

Добірку підготував М. Кравченко, завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства
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У КНТЕУ святкували Міжнародний день рідної мови

СЛОВО

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ПРО РІДНУ КРАЇНУ 
ПРОМОВИТИ СЛОВО

ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ  
У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 

РІДНА МОВО МОЯ…

Днями, згідно з договором про 
міжнародне співробітництво з 
представництвом освітньої компа-
нії Pearson в Україні та міжнарод-
ним освітнім центром Dinternal 
Education, викладачі, студенти 
КНТЕУ та інших провідних універ-
ситетів України,  які зібралися в 
нашому виші, мали унікальну мож-
ливість обмінятися досвідом поши-
рення та успішного запровадження 
інноваційних практик у сфері 
викладання та навчання англій-
ської мови.

До участі ми запросили пись-
менника, міжнародного експерта, 

автора навчально-методичного 
комплексу Speakout (що ось вже 
півроку як застосовується виклада-
чами нашої кафедри) Джей Джей 
Уілсона, який викладав англійську у 
Єгипті, Колумбії, Великій Британії, 
Італії, Мексиці та США та тренував 
викладачів у 30 країнах світу.

У межах семінару оголошено 
конкурс письмових робіт для сту-
дентів спеціальностей "Філологія", 
"Журналістика" та усіх бажаючих. 
Почекаємо на результат.

А. Латигіна,
завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу

Святкування Міжнародного 
дня рідної мови в КНТЕУ вже 
стало доброю традицією, адже 
нині в КНТЕУ навчаються 260 іно-
земних студентів із 25 країн 
світу. Вони й презентували свої 
рідні культури, здивували твор-
чими номерами з автентичними 
нотками своїх народів.

- У світі налічується біля 6 тисяч 
мов, але так склалося, що щороку 
одна-дві з них зникають, - вітаючи 
присутніх, зазначив ректор А.А. 
Мазаракі. - У 1999 році ЮНЕСКО 
оголосило 21 лютого Міжнародним 
днем рідної мови. А якщо дослівно, 
то International Mother Language Day 
– День материнської мови. Тому для 
кожного з нас знання материнської 
рідної мови має велике значення – 
значення, що проходить крізь усе 
життя. У нашому університеті навча-
ються та працюють представники 
більше 50 національностей, а це 
означає, що в нас дійсно інтернаці-
ональний колектив.

Очільник університету вручив 
студентам дипломи за участь у 
мовно-літературних конкурсах з 

До Міжнародного дня рідної 
мови кафедра сучасних європей-
ських мов провела диктант з укра-
їнської мови. У ньому взяли участь 
94 студенти всіх факультетів, 
викладачі й співробітники нашого 
університету. Долучення до націо-
нальної ідеї, складовою якої є 

української мови міського рівня 
Каріні Дмитревич, Яні Кузьмич, 
Дар’ї Ляшенко, Ірині Коцюрі, 
Вікторії Мохнюк та тим, хто отри-
мав найкращі результати із загаль-
ноуніверситетського диктанту  – 
Софії Волченко та Марії Волошин.

Загалом іноземні та українські 
студенти у своїх творчих номерах 
представили такі країни, як В'єтнам, 
Палестину, Францію, Азербайджан, 
Анголу, Кот-Д’Івуар, Марокко, 
Боснію та Герцеговину, Алжир, 
Китай та, звичайно ж, Україну. З 
традиціями сходу, зокрема 
В'єтнаму, представниця країни Фан 
Тхи познайомила глядачів дуже 
чуттєвою піснею рідною мовою. 
Палестину дуже яскраво презенту-
вав Хазаал Хаді, продемонстрував-
ши національний танець, роман-
тичну Францію  - Тео Фернандез з 
інструментальною композицією, а 
сонячний Азербайджан - Казимли 
Хікмет Сафар огли, Місірлі Місір 
Ільгар огли та Абдулаєв Аділ, які 
запалили глядачів традиційним 
азербайджанським танцем. 
Африканську Анголу ми побачили 

мова, – важлива ознака свідомої 
молоді, майбутнього українського 
суспільства.

- Шануйте свій родовід і пишай-
теся рідною мовою – найвищим 
даром і духовним надбанням наро-
ду, - обгрунтовуючи необхідність 
проведення таких диктантів, зазна-

в музичному номері Ешперадо Нзау 
Нзау Ортем Мані, а Кот-Д’Івуар  від-
чули завдяки Аджок Хонлан 
Езешьєлю, який зачитав вірш рід-
ною мовою, Марокко - Ерраді 
Ельмехді – у національній пісні 
рідною мовою. Для презентації 
своєї країни – Боснії та Герцеговини 
її представниця Ніна Хумо обрала 
вірш про патріотизм та любов до 
рідної землі, культури та традицій 
Алжиру, Наіт Баха Юсеф - пісню 
про кохання. Особливості культури 
Китаю передала Юй Ціньчунь (з 
піснею рідною мовою) та тріо сак-
софоністів Ян Чжеюй, Лі Ічень, Яо 
Вень і чарівна Мен Яо з хореогра-
фічним номером.

Кульмінацією ж свята стало 
відео, у якому іноземні студенти 
зачитали українські вірші та зізна-
лись у любові до КНТЕУ. А завер-
шальним номером стала компози-
ція "Мова єднання", коли на сцені 
замайоріли прапори держав, гро-
мадяни яких навчаються в КНТЕУ.

В. Купіна,
студентка 1-го курсу ФОАІС

чив завідувач кафедри сучасних 
європейських мов О.Б. Януш.

З поетичними рядками, написа-
ними спеціально для цього свята, 
виступила першокурсниця ФОАІС 
Вікторія Купіна: 

 Ти краси навчаєш, 
 Милості всіх звуків,
 З тобою пізнаю я
 Техніку й науку.
Результати перевірки диктанту 

засвідчили досить високий рівень 
володіння мовою. Найвищі оцінки 
отримали доцент кафедри економі-
ки та фінансів підприємства 
А.О. Касьянова, студенти Софія 
Волченко, Анна Ткач, Анастасія 
Назарова, Ірина Клименко, Олена 
Пиркова, Юлія Бондарчук (ФЕМП), 
Марія Волошина (ФРГТБ),  Еліна 
Опанасенко (ФОАІС), Анастасія 
Лобунець (ФТМ).

С.Шашенко,
доцент кафедри сучасних 

європейських мов

З ЯПОНІЇ – З ЛЮБОВ’Ю
На адресу ректорату університе-

ту надійшов лист-подяка від депар-
таменту міжнародного видання, у 
якому наші партнери висловлюють 
вдячність від президента Асоціації 
Сока Гаккай (Японія), почесного 
доктора КНТЕУ Дайсаку Ікеди.

15 лютого газета "Сейкіо", що 
виходить в Японії багатомільйон-
ним тиражем, розмістила відгук А.А. 

Мазаракі на книгу "Мій Будда", автор 
якої -  пан Дайсаку Ікеда. Він з вели-
ким задоволенням прочитав статтю 
з фотографіями від нашого ректора. 

«Від щирого серця бажаємо 
шановному Анатолію Антоновичу та 
всім дорогим колегам Вашого універ-
ситету міцного здоров'я, багато щастя 
і подальшого процвітання КНТЕУ…».

Інф. «УіЧ»

ОНОВЛЮЄТЬСЯ 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

За останній час в університеті 
з'явилося 3 нових комп'ютерних 
класів. Так, на кафедрі товарознав-
ства та митної справи він вико-
ристовується при проведенні прак-
тичних занять, для тестування на 
платформі лабораторії дистанцій-
ного навчання КНТЕУ та відповідної 
програми зі всіх дисциплін, які 
викладаються на кафедрі.

До честі наших студентів, під час 
презентації вони продемонстрували 
використання спеціалізованих при-
кладних комп’ютерних програми 
MD Office, QD Professional, глибокі 
знання у сфері державної митної 
справи, володіння спеціалізованими 
програмами.

Т. Караваєв, доцент
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— Для початку. Чому така назва? 
Це що, температура хворого?
— Назва виникла, скажімо так, з 
нічого. Це не градуси і не кілограми, 
це щось ірреальне, чого гравці 
команди, та і я теж пояснити не 
можуть. Головне, щоб «37,7» закріпи-
лося у пам’яті.

Команда і справді молода. Її 
гравці Олександр Костенко, 
Михайло Алещенко, Сергій 
Перстенюк, Дмитро Ящук, Христина 
Загорська, Антон Сьомаш, Максим 
Березний, Всеволод Соколов, 
Олексій Луценко (ФФБС) і Віталій 
Конопко (ФОАІС) практично не 
мають КВНівського досвіду, виступів 
на сцені. І при цьому вони так гарно 
розпочали! Тобто потенціал у них є, 
і, сподіваюсь, що коли він розкри-
ється більш-менш повно, – це буде 
«бомба».
— Чим запам’ятався цей фести-
валь?
— Його було розділено на три етапи: 
два відбіркові тури та гала-концерт. У 
дводенному першому турі змагалися 
189 команд з України, Молдови, 
Білорусі, Росії, Ізраїлю та Грузії."37,7" 
виступала в перший день п'ятнадця-
тою. Хвилювання розвіялось оплеска-
ми глядацької зали, яка тепло нас 
зустріла. Реакція глядачів: 4 з 5. До дру-

гого туру вийшли 50 кращих команд, 
однією з яких і стала наша "37,7".

Потому відбулися редактури, 
щоб далі команди виступили перед 
оновленим складом тренерів та 
Володимиром Зеленським. "37,7", 
отримавши свою порцію порад та 
настанов від редакторів ліги, пере-
творила фінальний номер про 
"фанатів Ліги сміху" в основну 
(насправді єдину) лінію виступу.

Другий тур фестивалю відкрива-
ли саме наші. Володимир 
Зеленський посміхається, тренери 
активно реагують на "фанатів", 
фанати ж б'ють у барабан і зі слова-
ми "віримо, що скоро будемо не 
тільки фанатами!.." гордо йдуть зі 
сцени. Попереду ще 49 команд...

І хоча до 20 команд-учасниць 
гала-концерту "37,7" не потрапила, 
але у неї все ще попереду. Для моло-
дого колективу увійти до півсотні 
кращих – то значне досягнення.
— Що у найближчих планах?
— Нас запросили в Одеську та 
Київську регіональні Ліги Сміху. 
Було прийнято рішення боротися за 
прохід у сезон до Київської ліги 
сміху, фестиваль якої відбудеться 4 
березня.

Розмовляв К.Заровна

Вже вчетверте "Квартал 95" та "Drive production" збирають в Одесі колективи з тим, щоб визначити 
майбутнього чемпіона України з гумору. Команда "37,7" КНТЕУ також долучилась до феєричної 
«Ліги сміху», заявивши про себе як про сильний колектив. Про сам фестиваль, свою команду і плани 
– наша розмова з керівником Ліги команд КНТЕУ Іваном Жорноклеєм.

«37,7» - на четвертому чемпіонаті України з гумору «Ліга сміху-2018»

СМІХ – ЗАХВОРЮВАННЯ ХРОНІЧНЕ

Під егідою 
Святого Валентина
У КНТЕУ відсвяткували День свя-

того Валентина, організаторами 
дійства якого виступили ради сту-
дентського самоврядування універ-
ситету та факультетів.

Закохані мали можливість заклю-
чити шлюбний контракт, отримати 
різноманітні передбачення, зробити 
романтичні фото, взяти участь у кон-
курсі на найкращу пару: заповни від-
повідну анкету - і тобі підберуть най-
більш вдалого партнера.

Кожен міг придбати святкову 
«валентинку» та отримати виграш-
ний номер для участі в лотереї з 
призами:  за 1-ше місце – два квитки 
у кіно на місця для закоханих. А на 
святковому ярмарку від НВО КНТЕУ 
кожен міг придбати смачний та 
романтичний смаколик.

Зіркові пари студмістечка…
День закоханих – це день, коли 

панує мир, любов та злагода в сер-
цях кожного. Зануритись в цей спа-
лах емоцій за ініціативи РСС всіх 

гуртожитків мешканці кампусу 
змогли в гуртожитку №6, де панува-
ла атмосфера справжнього кінофес-
тивалю.

"Зірковою парою студмістечка 
2018" стали Шрек та Фіона - сту-
денти ФЕМП Петро Дорогий і 
Катерина Сметана, які представ-
ляли гуртожиток №1. Журі визна-
чило переможців й у решті номі-
націй. «Найстильніша пара» – 
Анастейша Стіл і Крістіан Грей 
(Тетяна Бондар з ФТМ та Ігор 
Архипов з ФЕМП) мешкає у гур-

тожитку №2, «Найвеселіша пара» 
– Бонні і Клайд (Валерія Шуль з 
ФМТП і Олексій Степанець з 
ФМТП) – у гуртожитку №6, 
«Найромантичніша пара» - Холлі і 
Пол (Аня Згуровська і Максим 
Молявін  з ФОАІС) – представни-
ки гуртожитку  №3, 
«Найкреативніша пара»  (Поліна 
Забуга і Максим Пастарнак з 
ФРГТБ) - місіс і містер Сміт - №4.

Наприкінці вечора гості та учас-
ники поринули в атмосферу святку-
вання минулих років у студмістечку, 
адже, як пригадує директор студміс-
течка І.М.Последнік, це свято було 
ювілейним – десятим…

А у гуртожитку №3 відбувся світ-
ловий флешмоб у формі символіч-
ного виразу "3-й любить КНТЕУ". 
Дійство було неймовірне!

Ю. Новак,
студентка 3-го курсу ФОАІС

ШЛЮБНИЙ КОНТРАКТ І РОМАНТИЧНІ ФОТО

ДОЗВІЛЛЯ
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Вшануванню пам’яті жертв 
Голодомору та героїв Революції 
Гідності Наукове товариство студен-
тів, аспірантів, докторантів та моло-
дих вчених КНТЕУ присвятило семі-
нар "Джеймс Мейс. Свіча у вікні".

Йшлося про основні етапи твор-
чості Джеймса Мейса - американця з 
неймовірно великим почуттям 
любові та поваги до української 
землі. Високу активність проявили 
студенти ФОАІС. Так, голова Ради 
студентського самоврядування М. 
Антоневич акцентувала увагу на зна-
ченні творчості Джеймса Мейса для 
України. А В. Лопуга зазначив: такі 
семінари, як "Джеймс Мейс. Свіча у 

вікні" дають зрозуміти, що нічого не 
забуто, ми пам’ятаємо і цінуємо кож-
ного, хто віддав всього себе за 
Україну, тих людей, які ще за життя 
горіли, мов свіча, одним прагненням 
– боротись за Батьківщину, наші іде-
али, нашу суверенність та самостій-
ність, які творили, збагачуючи 
вітчизняну культурну спадщину. А 
їхня колега по навчанню В. Куліна 
прочитала власний вірш "Є в кожно-
го своя мета!", присвячений  четвер-
тій річниці подій Революції Гідності.

Ю. Баранюк,
голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених

Є в кожного своя мета…
Є в кожного своя мета,  
І в кожного життя своє. 
Мабуть, ще й мрія є свята 
І справа, діло золоте.

Але хто зробить все для того, 
Щоби ця мрія ожила. 
Часто ця справа є висока, 
Комусь ще й коштує життя 

Коли це справді варте діло, 
Захоплює весь світ воно. 
Дарує іншим воно крила, 
На пам'ять - волі знамено 

Воно захоплює й чарує, 
Але й лякає заодно. 
Тому, що часто виливалось 
В подій кривавих полотно. 

Когось прирече на страждання, 
Комусь відкриється любов, 
Але той хто усе зробив це 
Для когось все ж таки - Герой

Мабуть, вважає так не кожен, 
Це є нормальним, завше так, 
Але для більшості ці люди 
То героїзму є маяк. 

Просто людина щось робила, 
Та не для себе, а для всіх. 
Бо ці герої мали силу, 
Відповідальність, й це не сміх. 

Не смішно було помирати, 
Віддати життя, за ту мету 
У яку віриш справді, щиро, 
Яку підносиш мов святу. 

Бо то є справа варта часу, 
Бо то є справа для життя 
Бо в кожного з нас своя мрія, 
Але у всіх одна мета: 

Щоб жили наші рідні, діти, 
Щоб справи й мрії золоті, 
Щоби був мир у всьому світі, 
Крилатість й щастя всім нести.

Вікторія Куліна

ПАМ'ЯТЬ

СВІЧА У ВІКНІ

СПРОБУЙ СЕБЕ

ПРАКТИКИ

СТАНЬ ГУРУ МАРКЕТИНГУ  
З UNILEVER

 "MCN COMPANY" ЗАПРОШУЄ 

СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ  
ТЕЖ ЧЕКАЄ

Представники міжнародної компанії Unilever презентували для 
майбутніх маркетологів чемпіонат Unilever Future Leaders'League.

Представники міжнародної компанії Unilever презентували для 
майбутніх маркетологів чемпіонат Unilever Future Leaders'League.

Людмила Мехед (Employer Brand 
Specialist Unilever) розповіла про 
проект, наголосивши на його уні-
кальності та можливостях для сту-
дентів проявити себе. Учасникам 
чемпіонату доведеться вирішувати 
реальні завдання, які стоять перед 
Unilever, та зробити свій внесок у 
розвиток бізнесу компанії. Вони змо-
жуть стати почесним учасником ліги 
Unilever Future Leaders, отримати 
можливість прискореного відбору на 
програму UFLP і ULIP (топ-3 команд) 
та цінні поради і зворотний зв’язок 
по кожному рішенню кейсів від 
головних лідерів компанії Unilever, 
проявити себе у вирішенні реальних 
задач, що стоять перед компанією, і 
вплинути на долю одного з її брендів 
в Україні. А ще й самому впровадити 
власну ідею в бізнес, представити 
Україну на міжнародному фіналі в 
Лондоні, стати чемпіоном 2018 року 
і гуру маркетингу.

Ще одну делегацію з Туреччини 
представляли представники компанії 
«MCN Company». У ході переговорів 
щодо потенційного співробітництва: 
йшлося про організацію літньої 
практики для наших  студентів. Гості 
ознайомилися з діяльністю універси-
тету, його матеріально-технічною 

Студенти та викладачі ФРГТБ 
знову зустрілися з керівництвом 
готельної мережі "Клуб Калимера" 
(Сонячний берег, Болгарія). Ця 
зустріч традиційно була присвячена 
проходженню стажування студентів 
у Болгарії.

Представники "Клуб Калимера" 
провели співбесіду, ознайомили 
наших студентів з умовами та осо-

Амбасадор Unilever Олександра 
Марусич зупинилась на ключових 
етапах відбору учасників чемпіонату, 
Всеукраїнський фінал якого пройде 
23 березня, міжнародний - 18 квітня.

- Чемпіонат Unilever Future 
Leaders’ League – це дійсно чудовий 
досвід, який допоможе розкритись 
кожному учаснику, - висловлює свою 
думку стажер компанії, четвертокур-
сник ФЕМП Денис Рум’янцев. - А 
головне – стати на крок ближчими 
до ролі майбутнього лідера. Студенти, 
які ризикнуть взяти в ньому участь, 
зустрінуться з лідерами та співробіт-
никами компанії Unilever, познайом-
ляться з талановитими однолітками 
з більш ніж 30 країн світу.

На сьогодні КНТЕУ вже готові 
представляти дві студентські команди.

О. Назаренко,
директор Центру 
розвитку кар’єри

базою та досягненнями. У межах 
візиту було підписано договір про 
співпрацю між КНТЕУ та «MCN 
Company». Ставлячи підпис під цим 
документом, ректор А.А. Мазаракі 
підкреслив: наш університет завжди 
відкритий до співробітництва та 
нового партнерства.

бливостями організації стажування. 
Воно сприятиме опануванню інно-
ваційними технологіями, методами 
та техніками сервісу і виробництва, 
ознайомленню з особливостями 
ведення бізнесу на міжнародному 
ринку та вдосконаленню володіння 
іноземними мовами.

Інф. «УіЧ»

20 лютого 2014 року Україна 
прощалася із загиблими на Майдані 
– простими пересічними людьми, 
які за мить стали героями . Цей день 
офіційно став днем жалоби за 
Небесною сотнею. Та, офіційно чи 
не офіційно, за наказом чи проти 
чиєїсь волі, це відбулося б за будь-
яких обставин: вони віддали найцін-
ніше, що в них було, задля нас із 
вами. А таке не забувається…

Вони – зовсім юні і люди літ-
нього віку - вже ніколи не повер-
нуться додому, не обіймуть близь-
ких, не посміхнуться друзям. Сумно 
і боляче. Хто б міг подумати, що в 
ХХІ столітті, після всього, що пере-
жила наша (і не тільки) держава, все 
повториться знову. Схоже, людство 

не квапиться вчитись на своїх 
помилках.

Сьогодні кількість загиблих у 
боях на сході оборонців України 
вже вимірюється тисячами. І кінця 
поки що цьому не видно. Не будемо 
говорити про те, хто і за що бореть-
ся. Ця тема вже достатньо висвітле-
на в інтернеті, в коментарях у пресі, 
у повсякденних розмовах. Давайте 
просто віддамо шану тим, хто "поло-
жив серце й душу за нашу свободу".

Як би ви не ставились до Майдану, 
що б не думали про його учасників - 
єдине те, що вони хотіли кращого 
майбутнього для українців, вже варте 
пошани. Вони запустили процес 
духовної перебудови нації та переда-
ли естафету нам. Все, що ми можемо 

зараз – зробити так, щоб ця жертва не 
була даремною. А тут уже все зале-
жить від кожного з нас. Ламати і 
перебудовувати себе та свій світогляд 
важко, особливо якщо навколо десят-
ки, а то й сотні людей вперто 
торочать, що вони знають краще, і не 
бажають нічого змінювати. Однак 
зробити це просто необхідно! Не 
намагайтесь переконати когось в 
чомусь, це марна трата сил і часу. 
Робіть те, що вважаєте за потрібне.

20 лютого стало для нас назавж-
ди Днем Героїв Небесної Сотні. 
Однак згадаймо про всіх, хто віддав 
своє життя в боротьбі за Україну. І 
пам’ятати завжди. Хоча б для того, 
аби не допустити чогось подібного 
в майбутньому.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМ'ЯНУТИ...
В університеті вшанували пам'ять героїв Небесної сотні
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У КНТЕУ днями відбувся фінал 
щорічного правопросвітницького 
турніру на Кубок Головного тери-
торіального управління юстиції у 
місті Києві. 

Дуже приємно, що саме ми, сту-
денти КНТЕУ, у представництві двох 
команд – «We Law You» (кафедра 
міжнародного приватного, комер-
ційного та цивільного права) та 
«Закон і порядок» (кафедра адміні-
стративного, фінансового та інфор-
маційного права) у нелегких попе-
редніх етапах вибороли для рідного 
університету право проведення 
такого захоплюючого формату пра-
вового змагання.

У першому етапі турніру брали 
участь 18 команд юридичних 
факультетів кращих вишів країни, з 
яких до другого етапу пройшло 8. 
Вони представили журі достатньо 
актуальні та цікаві для участі у дру-
гому етапі наукові статті на тему 
«Юстиція очима молоді». Другий 
етап – бліц-турнір з правових 
питань - проходив за правилами 
гри «брейн-ринг», де у складній кон-
курентній боротьбі й було визначе-
но дві команди фіналістів, які змага-
лися за кубок у ході інсценованого 
судового засідання, що відбулося у 
світлі останнього – третього етапу 
турніру.

Переможця визначив фінал, 
який розігрувався у форматі судово-
го слухання справи в порядку кримі-
нального провадження, де головува-
ла діюча суддя Дніпровського район-
ного суду у місті Києві Юлія Іваніна. 
Саме їй хотілося б висловити окрему 
подяку за теплу приємну атмосферу, 
що панувала в імітованій залі судово-
го засідання. 

«Закон і порядок» представляла 
сторону обвинувачення, захист же - 
«We Law You». У ході підготовки до 
нього та судового розгляду справи 
нам добряче довелося розібратися у 
розділі XIII Кримінального кодексу 

ні володарки диплома з відзнакою 
та менеджера з персоналу Альони 
Куценко першим робочим місцем 
став міжвишівський навчальний 
проект «Лінгвіст».

- Це – наше спільне дітище з 
такими ж молодими та амбітними, 
- говорить вона. – Я особисто вже 
викладаю там англійську мову, якою 
під час навчання в університеті ово-
лоділа на рівні В2. До речі, мої коле-

України «Злочини у сфері обігу нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів 
та інші злочини проти здоров'я насе-
лення». Адже у сторін було завдання: 
з’ясувати винного, який обвинувачу-
вався за частиною 2 статті 307 та 
частиною 3 статті 309 Кримінального 
кодексу України.

Засідання завершилося виправ-
дувальним вироком. А з ним кубок  
турніру виборола команда захисту  
«We Law You». 

- У масовому розвиткові право-
вої свідомості та культури неабияку 
роль відіграють такого роду про-
світницькі змагання, емоційний 
фактор яких сприяє підвищенню до 
них уваги молодого покоління, - 
певна завідувач кафедри міжнарод-
ного приватного, комерційного та 
цивільного права О.О. Бакалінська. 

- Гостра конкурента боротьба, 
яка відбувається під час подібних 
турнірів, бажання юних правників 
краще розібратися в ситуації, глиб-
ше копнути, віднайти нестандартне 
рішення, завуалювати прогалини 
законодавства на свою користь і т.д. 
розвивають у молоді любов до спра-
ведливості, закону і порядку, відпові-
дають її прагненням до демократич-
ного, соціального, правового 
суспільства. А це обумовлює необ-
хідність систематично розвиватися, 
зміцнювати свою правову обізна-
ність, набувати «бойового» досвіду 
конкурентної боротьби.

Р. Матвієнко,
студентка 4-го курсу ФМТП

А зараз інтерв’ю з переможця-
ми. Всі вони, до речі, опановують 
спеціалізацію «Комерційне право» і 
навчаються в одній групі на четвер-
тому курсі.

- Що спонукало до участі у кон-
курсі?

Руслана Матвієнко, капітан 
команди: - Справа у тому, що я уже 

ги прийшли на церемонію вручення 
диплому, і квіти від них стали при-
ємним доповненням до нього.

Серед цьогорічних випус-
кників магістратури ФЕМП - і 
Наталя Бура, яка опанувала спе-
ціальність «Менеджмент органі-
зацій» і вже працює у страховій 
компанії УКСК.

- Щиро кажучи, мені так подо-
бається університет, що я і далі б 
вчилася у ньому. Але куди вже? 

маю певний практичний досвід за 
спеціальністю. Тому захотілося ніби 
підбити підсумок усіх теоретичних 
знань та практичних навичок. І не 
помилилася! Приємно було усвідом-
лювати на першому етапі (відбірко-
вий тур), що теоретичні знання, 
здобуті в університеті - на досить 
високому рівні. Після виходу у фінал 
оцінка журі (ми молодці і так багато 
знаємо!) стала приємною несподі-
ванкою.

Вадим Волинський:  Вирішив 
спробувати сили, перевірити свої 
знання. І загалом, було цікаво, що я 
на сьогодні можу. А сама форма гри, 
міжуніверситетський рівень цьому 
сприяють. Цікаво було подивитися 
на представників інших університе-
тів, порівняти їхні та свої знання. 

- І що вам це дало?
Р.М.: Перш за все - масу пози-

тивних емоцій, віру в те, що я багато 
вже знаю та вмію, досвід спілкуван-
ня з представниками головного 
управління, суддею, яка нас постій-
но підтримувала, з викладачами 
кафедри міжнародного приватного, 
комерційного та цивільного права, 
які давали нам цінні поради по про-
цесу, налаштовували на боротьбу. А 
ще - неоціненний досвід роботи у 
команді, творчого підходу до розв’я-
зання будь-якої юридичної ситуації. 
Звичайно, і далі хочеться брати 
участь в таких цікавих конкурсах. 
Це стимулює, впевнює в думці, що 
ти справді обрав той фах, про який 
мрієш.

В.В.: Стимули, мотивацію далі 
розвиватися, досягати нових вер-
шин у сфері юриспруденції. Тепер 
ще  хочу взяти участь у інших кон-
курсах.

Поліна Роздобудько: Досвід 
роботи у команді, відчуття судового 
процесу. Я зрозуміла, що можу реа-
лізуватися як майбутній фахівець у 
цій професії, що можу багато чого 
досягти.

Паралельно з першим дипломом 
отримала ще один – «червоний» 
на ФФБС, де вивчала «Фінанси, 
банківську справу і страхування», 
- говорить вона. – Хоча є ще ж 
Інститут вищої кваліфікації…

А завершав дводенну епопею 
вручення дипломів найбільший 
факультет КНТЕУ – міжнародної 
торгівлі та права.

В. Обрамбальський

ПРАВО І ПРАВНИКИ

У ФІНАЛІ – ДВІ КОМАНДИ КНТЕУ
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

У ПАРИЖ НА СТАЖУВАННЯ? 
ЧОМУ Б І НІ!..

КОНКУРЕНТНА 
ПОЛІТИКА США ОЧИМА 

УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСОРА

Університет відвідала представницька делегація Міжнародної 
торгової палати (ІСС) - впливової всесвітньої організації, що 
користується беззаперечним авторитетом у розробці сучасних 
правил та стандартів, які визначають ведення транскордонного 
бізнесу, та її Українського національного комітету (ІСС Ukraine).

Гості - виконавчий директор 
МТП Філіп Кучарскі, директор 
Світової федерації торгово-промис-
лових палат Ентоні Паркс, перший 
віце-президент, генеральний секре-
тар ICC Ukraine В.Ю. Михайлов, 
директор Центру міжнародних про-
грам ICC Ukraine О.Г. Цвєтков - 
зустрілися з викладачами, аспіран-
тами, студентами факультету міжна-
родної торгівлі та права, відповіли 
на їхні численні запитання і взяли 
участь у засіданні круглого столу, 
розповіли про специфіку функціо-
нування тих міжнародних структур, 
які вони представляють.

Візит завершився переговорами 
щодо подальшої співпраці з КНТЕУ. 
Зокрема, йшлося про перспективи 
створення в Україні (можливо, на 
базі нашого університету) філіалу 
Академії ICC, можливість стажуван-
ня кращих студентів ФМТП при 
штаб-квартирі ICC в Парижі за раху-
нок часткового фінансування цієї 
поважної структури.

Міжнародна торгова палата 
представлена у 127 країнах та має 
93 національних комітети, до її 
структури входять міжнародний 
арбітражний суд, комісії та робочі 
групи, які допомагають у створен-
ні глобальної системи торгівлі. 
Вона співпрацює з такими впливо-

Виборовши грант Агентства 
США з міжнародного розвитку за 
програмою "Посилення інституцій-
ної спроможності та незалежності 
Антимонопольного комітету 
України", професор кафедри еконо-

вими міжнародними організація-
ми, як ООН, СОТ, Світовий банк, 
МВФ, ОЕСР. А Український націо-
нальний комітет Міжнародної 
торгової палати уповноважений 
Світовою організацією бізнесу 
представляти на національній 
території сучасні тенденції бізнесу 
та сприяти розвитку міжнародно-
го співробітництва.

ICC Ukraine – це перший націо-
нальний комітет на теренах СНД, 
який у 1998 році отримав офіційні 
повноваження і сьогодні об’єднує 
національні підприємства та компа-
нії - нерезиденти, які представляють 
великий та середній бізнес. Це  і 
перша Асоціація підприємств в 
Україні, яка у 2008 році здобула сві-
тове визнання та статус “Investor in 
People” організації, що означає 
впровадження кращих практик 
організаційного розвитку в управ-
ління. А головний напрямок її діяль-
ності - міжнародне співробітни-
цтво, створення умов для інтеграції 
українського бізнесу до міжнарод-
ної бізнес - спільноти.

Так що, як бачите, університет 
може отримати ще одного потужно-
го світового партнера.

К. Ладиченко,
декан ФМПТ

мічної теорії та конкурентної полі-
тики А.Г. Герасименко пройшла курс 
стажування у США.

- Програма охоплювала множи-
ну інтерактивних семінарів за учас-
тю посадових осіб органів держав-
ної влади США, юристів та еконо-
містів-практиків, викладачів універ-
ситетів Джорджтауну, Балтимору й 
Меріленду, які спеціалізуються на 
дослідженні проблем конкурентної 
політики, - розповідає вона. - 
Зібрана і систематизована інформа-
ція щодо функціонування системи 
захисту й розвитку конкуренції в 
США буде використана для вдоско-
налення освітньої програми 
"Управління у сфері економічної 
конкуренції" в КНТЕУ.

Наш кор.

Кубок Головного територіального управління юстиції у місті Києві здобули наші студенти

Закінчення. Поч. на стор. 1

ДИПЛОМОМ ДОРОЖИТЬ УМІЙТЕ
ВИПУСКНИКИ
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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: za_sg_kadry@ukr.net
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. № 1802096

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 —  Сер гій Мі нен ко, Катерина Заровна

АБІТУРІЄНТ-2018

НАШІ ЮВІЛЯРИ

ГОСТІ ЗВАНІ, ГОСТІ ЖДАНІ
СПОРТ

ДЕЩО ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

У ФАВОРІ КОРОЛЕВИ СПОРТУ

Кафедра фізичної культури провела круглий стіл з актуальної 
тематики - "Дослідження особливостей фізичного розвитку з 
низьким рівнем фізичної підготовленості".

Третьокурсниця факультету фінансів та банківської справи 
Вікторія Шкурко у складі команди Київської області посіла 1-ше 
місце в командному чемпіонаті України з легкої атлетики.

Його модератор - доцент кафе-
дри фізичної культури, олімпійська 
чемпіонка з легкої атлетики Т.В. 
Самоленко - запропонувала підійти 
до складання студентами нормати-
вів більш відповідально, підкресли-
ла, що тестування є ефективним 
засобом успішного контролю, який 
дозволяє за короткий проміжок 
часу сформувати уявлення про стан 
фізичної підготовленості студентів. 
На підставі результатів тестування 
можна порівняти підготовку як 
окремих студентів, так і груп та 
факультетів. Оцінка рівня фізичної 
підготовленості студентів дозволяє 
визначити її індивідуальний рівень у 
кожному тестовому завданні. 

Завідувач кафедри В.Г. Гамов 
проаналізував результати складання 
студентами КНТЕУ нормативів 
фізичної підготовленості. Картина 
вимальовувалася така: низький – 31 
%, середній – 33 %, достатній – 20 %, 
високий – 7 %. Найважче студентам 
давалися нормативи з витривалості 
(біг 3000 м – у юнаків, 2000 м – у 
дівчат) та швидкості (біг 100 м).

Перемога далася нелегко, адже 
потрібно було обійти 12 суперниць. 
Для Вікторії все вирішила перевага у 
56 сотих секунди та тренування 
протягом двох років. Цього разу 
вона нарешті здобула таке омріяне 
«золото» з результатом 10.10.44.

- Я щиро вдячна своєму тренеру 
- старшому викладачу кафедри 
фізичної культури В.М. Приходьку, 
адже саме він спонукав мене до 
занять спортом: займатися легкою 
атлетикою почала лише ставши сту-
денткою, а тренер та бажання при- У лютому свій ювілей відсвяткували:

50-літній – викладач кафедри іноземної філології та перекладу 
Н.О. Кайда, ст. викладач кафедри обліку та оподаткування                     
М.В. Кузуб, прибиральниця Т.Л. Стратович, заступник директора 
Вінницького ТЕІ А.Г. Кізюн;

60-літній – доцент кафедри вищої та прикладної математики           
С.В. Білоусова, прибиральниця Т.Д. Замкова, маляр-штукатур 
Н.Ф. Смага, працівники відділу матеріально-технічного постачан-
ня та організації закупівель - старший товарознавець О.В. Гойда і 
старший комірник Г.І. Єрух.

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.

Доцент М.Ю. Короп наголосив 
на необхідності введення рухових 
ігор під час проведення занять з 
фізичного виховання, які були б 
корисними для студентів для роз-
витку фізичних якостей, а його 
колега Л.Б. Биковська запропонува-
ла давати домашні завдання для сту-
дентів, що є запорукою підвищення 
рухової активності. Старший викла-
дач, заслужений тренер України 
В.М. Приходько навів приклади сту-
дентів-спортсменів, які живуть у 
гуртожитках, активно тренуються, 
наголосив на необхідності змін у 
шкільних програмах з викладання 
фізичної культури.

Підсумовуючи, начальник  
Київського міського відділення 
комітету фізичного виховання та 
спорту МОН С.І. Бобровник зазна-
чив: фізичне виховання молоді й 
розвиток спортивної культури - 
важлива складова успішного май-
бутнього держави. Наразі вкрай 
необхідно ділитися досвідом та 
знаннями, пропагувати спорт і здо-
ровий спосіб життя.

вели до перемоги. І не одна я: три 
його вихованці виступали на 
Олімпійських іграх в Ріо-де-
Жанейро, ще шість – призери 
останнього чемпіонату України 
серед дорослих у приміщеннях. Так 
що рівнятися є на кого.

За кілька днів після цієї розмови 
Вікторія здобула ще одну перемогу 
- на чемпіонаті України в приміщен-
ні серед дорослих та молоді.

Т. Самойленко,
доцент кафедри фізичної культури, 

олімпійська чемпіонка

«День відкритих дверей»…
Традиційно КНТЕУ проводить 

«Дні відкритих дверей» для май-
бутніх вступників, їхніх батьків та 
гостей.

Знову переповнена актова зала 
Конгрес-центру зорієнтованих на 
КНТЕУ вступників-2018, які скори-
сталися можливістю не лише озна-
йомитись з університетом та його 
викладацьким колективом, а й на 
власні очі побачити виш, куди мрі-
ють вступати.

Першою знову презентувала 
університет голова ради студент-
ського самоврядування Дар’я 
Понкратова, яка передала атмосфе-
ру доброзичливості, толерантності, 
поваги, що панує тут. Та це й зрозу-
міло: кому, як не студентам ниніш-
нім, повірять студенти майбутні?

Факультети, освітні ступені, спе-
ціальності і спеціалізації, 
Всеукраїнські олімпіади КНТЕУ зі 
спеціальностей "Системний аналіз" 
та "Харчові технології", що прохо-
дять на базі університету, яскраво і 
лаконічно презентували декани. 
Особливості навчання наших сту-
дентів за кордоном та перспекти-
вою їхньої участі в програмах 
подвійного дипломування з провід-
ними європейськими вишами пре-
зентувала директор Центру євро-
пейської освіти Т.П. Дупляк, а вступ-
ної кампанії 2018 року - відповідаль-
ний секретар приймальної комісії 
Т.Г. Глушкова.

Наші гості отримали вичерпну 
інформацію про перелік спеціаль-
ностей на бакалаврат і в магістрату-
ру, підготовка за якими здійснюєть-
ся в КНТЕУ, перелік конкурсних 
предметів у сертифікаті ЗНО, осо-
бливості розрахунку конкурсного 

балу з урахуванням участі у 
Всеукраїнських олімпіадах КНТЕУ, 
галузевого та сільського коефіцієн-
тів, про документи, необхідні для 
вступу тощо. Вступники, які потре-
бували допомоги у визначенні май-
бутньої професії з врахуванням осо-
бистісних здібностей, пройшли 
комплексне і профорієнтаційне 
тестування з використанням 
комп’ютерної програми "Профі".

Змістовними і цікавими були 
екскурсії по університету, його спе-
ціалізованих лабораторіях, техніч-
но оснащених аудиторіях, бібліоте-
ці, гуртожитках, спортивних мане-
жах, стадіону, території кампусу.

- Мені університет сподобався 
відразу, тільки-но зайшла на його 
територію, - ділиться враженнями 
київська школярка Настя Осьмак. - Я 
отримала масу вражень, позитив-
них емоцій та мотивацію до успіш-
ного складання зовнішнього неза-
лежного оцінювання. Мрію стати 
спеціалістом з кіберзахисту, яких 
розпочинають готувати в КНТЕУ.

… і «День гостинності»
В університеті за сприяння 

кафедри менеджменту відбувся й 
«День гостинності» для учнів випус-
кних класів спеціалізованої школи 
№ 129 м. Києва з поглибленим 
вивченням англійської мови. Багато 
її обдарованих випускників вже 
стали студентами, випускниками і 
навіть викладачами КНТЕУ.

Представники кафедри розпові-
ли майбутнім абітурієнтам про кон-
курс творчих робіт "Стань студентом 
КНТЕУ на один день!", можливості 
отримання тут якісної фахової вищої 
освіти. Учні мали можливість прослу-
хати лекцію з фізики доцента кафе-
дри інженерно-технічних дисциплін 
Р.П. Романенка. Велику цікавість 
викликало і практичне використан-
ня сучасних методів дослідження 
якості товарів, продемонстроване 
доцентом кафедри товарознавства 
та митної справи К.А. Пірковіч.

Л.Ярошенко,
директор Центру 

профорієнтаційної роботи


