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Га зе та Ки їв сько го на ці о наль но го тор го вель но-  е ко но міч но го уні вер си те ту

Ви хо дить з бе рез ня 2000 ро ку

За традицією урочистості від-
крив ректор А.А. Мазаракі. Він при-
вітав усіх присутніх, зокрема і сту-
дентство, адже навчання й наука, 
якою вони займаються, - теж праця:

- Ваші оцінки й успіхи є показ-
никами нашої праці, роботи всього 
колективу університету.

За багаторічну сумлінну працю, 
вагомий особистий внесок у підготов-
ку кваліфікованих спеціалістів та плід-
ну науково-педагогічну діяльність від-
значено ряд наших колег. Грамотою 
Міністерства освіти і науки України 
нагороджено завідувача кафедри про-
грамної інженерії та кібербезпеки 
О.В. Криворучко, професора кафедри 
товарознавства, управління безпечні-
стю та якістю О.В. Сидоренко, доцента 
кафедри іноземної філології та пере-
кладу Г.В. Гущу, нагрудним знаком 
Міносвіти «Відмінник освіти» - доцента 
кафедри вищої та прикладної матема-
тики В.І. Денисенка, подякою - завіду-
вача кафедри технології і організації 
ресторанного господарства 
М.Ф. Крав ченка і доцента кафедри 
товарознавства та митної справи 
Г.М. Михайлову.

За високий професіоналізм і 
сумлінне виконання службових 
обов’язків відзначено і заступника 
директора Центру бізнес-тренінгу 
І.М. Гарбарука. Відзначено доцента 

підготовчого відділення для інозем-
ців та осіб без громадянства 
В.Е. Чернова, подякою голови Дес-
нянської райдержадміністрації –
асистента кафедри готельно-ресто-
ранного бізнесу Л.Д. Романчук, 
заступника начальника відділу між-
народних зв’язків Т.О. Данчик.

Почесною грамотою нагородже-
но директора Центру профорієнта-
ційної роботи Л.В. Ярошенко, завіду-
вача кафедри банківської справи 
Н.П. Шульгу, професорів 
Г.І. Ми хайліченко (кафедра туризму 
та рекреації), О.Р. Мокроусову (кафе-
дра товарознавства та митної спра-
ви), К.М. Ніколаєць (кафедра еконо-
мічної теорії та конкурентної політи-
ки), Д.В. Федорову (кафедра техноло-
гії і організації ресторанного госпо-
дарства), Л.М. Шестопалову (кафедра 
загальноправових дисциплін), 
доцентів І.М. Вавдійчик (кафедра 
економіки та фінансів підприєм-
ства), І.В. Гончарову (кафедра това-
рознавства, управління безпечністю 
та якістю), О.В. Комірну (кафедра 
фінансового аналізу та аудиту), 
І.В. Лазебну (кафедра публічного 
управління та адміністрування), 
Г.Т. Самойленко (кафедра комп’ютер-
них наук), В.А. Старик (кафедра пси-
хології), В.М. Торопкова (кафедра 
торговельного підприємництва та 

логістики), старших викладачів 
О.В. Буханову (підготовче відділення 
для іноземців та осіб без громадян-
ства), Н.О. Дерунець (кафедра міжна-
родного публічного права), 
Н.М. Пелешко (кафедра фінансів), 
І.М. Севрук (кафедра світової еконо-
міки).

Листом подяки відзначено про-
фесора кафедри філософських та 
соціальних наук А.Ю. Морозова, 
доцентів Н.С. Бєляєву (кафедра 
менеджменту), О.В. Запотоцьку 
(кафедра адміністративного, 
фінансового та інформаційного 
права), К.С. Кандагуру (кафедра 
менеджменту), О.В. Катерушу 
(кафедра іноземної філології та 
перекладу), В.С. Муковоза (кафедра 
обліку й оподаткування), 
А.М. Савчук (кафедра журналістики 
та реклами), Л.П. Сєрову (кафедра 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства), Ю.В. Тищенко 
(кафедра міжнародного приватно-
го, комерційного та цивільного 
права), Т.М. Янковець (кафедра 
маркетингу), старшого викладача 
кафедри програмної інженерії та 
кібербезпеки Т.О. Жирову, виклада-
ча кафедри сучасних європейських 
мов Ю.П. Радченко, асистента 
кафедри кібернетики та системно-
го аналізу В.В. Лазоренка.

СВЯТО В ДОМІМІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Є у світі професія, представників якої цілком логічно можна назвати так: ті, хто виховують майбутнє. Бо 
саме педагоги, вчителі, наставники цим і займаються – щоденно і без помпи. У КНТЕУ в День працівників 
освіти вшанували людей, завдяки яким щороку народжується нове покоління професіоналів.

В університеті пройшла ІІ міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права», організа-
тором якої став КНТЕУ. На неї надійшли матеріали з 31 закладу 
вищої освіти Європи та Азії, з них 20 вишів України.

ТІ, ХТО ВИХОВУЮТЬ… МАЙБУТНЄ

ПЛОДИ ПАРТНЕРСТВА

ГЛОБАЛЬНІ 
ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ 

БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

Вже двадцять років тривають 
дружні професійні зв’язки нашого 
університету з Краківським економіч-
ним університетом – одним з лідерів 
європейської освіти. У жовтні відбу-
лася традиційна міжнародна конфе-
ренція «Restructuring Management 
Innovativeness and Competitiveness in 
the Face of Changes» у місті Криниця-
Здруй за участі більш ніж 140 науков-
ців із Європи. Іноземні учасники були 
представлені вченими з Італії, Сербії, 
України. Серед них і КНТЕУ.

Наші науковці представили дві 
доповіді: А.А. Мазаракі, Г.В. Дугінець - 
«Global valuechains and the international 
migration among women» та Н.А. 
Мазаракі - «Amicable disputer esolution 
mechanismsas aparadigm of efficiency in 
management», які жваво обговорювали-

Ректор А.А. Мазаракі привітав 
учасників і зазначив, що глобальні 
імперативи є основними чинниками 
для забезпечення конкурентоспро-
можності країн і регіонів, відмітив, 
що формування імперативів є озна-
кою здатності до стабілізації, пошуку 
оптимальної взаємодії, що стимулює 
наукові дослідження у сфері гло-
бального розвитку, підвищує обґрун-
тованість дослідницьких узагаль-
нень і прогнозів. А це міжнародна 
конференція дасть можливість під-
сумувати результати наукових дослі-
джень вчених різних країн.

У пленарних і секційних засідан-
нях взяли участь представники уряду 
та практики, науковці різних країн і 
закладів освіти - Тиранського універ-

ся учасниками пленарних засідань. 
Зустрічі з польськими вченими та 
представниками університетів інших 
країн дозволили обмінятися думками 
щодо подальшого розвитку економіч-
ної науки в умовах трансформації сві-
тогосподарської системи в ХХІ столітті.

Ректор університету А.А. Ма- 
заракі знову мав перемовини з керів-
ництвомКраківського економічного 
університету. Йшлося, зокрема, про 
започаткування нової програми ака-
демічної мобільності в межах євро-
пейського фінансування, а також 
можливості розробки нової вагомої 
багаторічної програми в рамках К2 
Єразмус+.

Т. Данчик,
заст. начальника відділу 

міжнарожних зв'язків

ситету (Албанія), Університет ім. 
Казимира Великого і Краківський 
економічний університет (Польща), 
економічний факультет Університету 
Гренобль Альпи (Франція). 
Почесними гостями стали представ-
ники Університету Центрального 
Ланкаширу (Велика Британія) та 
Університету Мессіна (Італія), які 
обговорили низку питань розвитку 
бізнесу за умов геополітичних та 
геоекономічних зрушень, мовних 
компетенцій фахівця в умовах гло-
балізації.

Зокрема, науковці КНТЕУ 
висвітлили процеси концентрації 
на світовому ринку товарів і послуг, 
розглядали фактори експортної 

За кін чен ня на стор. 2
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Повагу захисникам Феміди в 
Україні виказують з 1997 року. А 
дату для свята обрали не випадкову: 
вважається, що саме 8 жовтня 1016 
року київський князь Ярослав 
Мудрий ухвалив перший звід зако-
нів «Руська правда».

На урочистості завітали почесні 
гості - партнери та друзі університету, 
практики, провідні вітчизняні та іно-
земні науковці - представники універ-
ситетів Європи (Краківського еконо-
мічного університету, Університету ім. 
Казимира Великого (Польща), Уні вер-
ситету Мессінни (Італія), Уні верситету 
Гренобль Альпи (Франція), 
Університету Центрального Ланка-
ширу (Велика Британія).

- У 2019 році було оголошено 
конкурс не лише за профільними 
номінаціями - цивільне право і про-
цес, кримінальне право, корпора-
тивне право тощо, а й за такими, як 
юрист-політик, юрист-журналіст, 
юрист-громадський діяч, юрист-на-
уковець тощо. Саме в останній я і 
вирішила спробувати свої сили.

орієнтованості відкритих еконо-
мік, формування сучасних моделей 
зовнішньої торгівлі, зокрема в умо-
вах постіндустріальної економіки 
та з урахуванням трансформації 
геополітичних конфігурацій та ін.

Українські колеги представили 
питання навчальних стратегій у фор-
муванні комунікативної компетент-
ності, розглядали проблемні питання 
у вивченні професійної термінології, 
критерії, показники та рівні комуніка-
ційної компетентності тощо.

Н. Тесленко,
заст. декана ФМТП

- Приємно усвідомлювати, що у 
стінах університету знані науковці 
дискутують щодо подальшого вдо-
сконалення права - як міжнародно-
го, так і національного, - вітаючи 
учасників, зауважив ректор 
А.А. Мазаракі. 

А звертаючись до молоді, очіль-
ник університету сказав: у вас гарне 
майбутнє, тож навчайтеся, працюйте, 
ставайте професіоналами! А до слів 
додав почесні грамоти для найкра-
щих студентів-правознавців факуль-
тету міжнародної торгівлі та права.

- Професія юриста - це, насам-
перед, величезний рівень відпові-
дальності, адже в руках фахівця долі 
людей, підприємств і навіть держав, 

Протягом багатьох років поєд-
нувала викладацьку діяльність з 
практичною юридичною, оскільки 
вважаю, що наука і теорія без прак-
тики неможливі. В подальшому 
склала кваліфікаційний іспит, про-
йшла стажування для отримання 
права на заняття адвокатською 
діяльністю. І минулого року отрима-
ла свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю.

Разом з цим активно займаюся 
наукою. Зокрема, останні декілька 
років досліджую проблеми впрова-
дження медіації в Україні. Медіація як 
ефективний метод врегулювання спо-
рів цікавить не лише з точки зору 
науки, а й практики: я - сертифікова-
ний медіатор Німецької академії адво-
катів та навчального центру позасудо-
вого вирішення спорів у Кошице (Сло-
вацька Республіка), займаюся відповід-
ною практикою. Ре зультати розвідок 

- наголосив декан ФМТП 
П.М. Пальчук.

Завідувач відділу головного 
управління з питань конституційної 
реформи Офісу Президента України 
С.Б. Чехович озвучив привітання 
Президента України Володимира 
Зеленського з нагоди Дня юриста та 
побажав студентам стати гідними 
представниками правничої професії.

Шалені емоції, драйв та гарний 
настрій подарували присутнім сту-
денти ФМТП своїми творчими 
виступами. Темою концертної про-
грами стала історія Стародавнього 
Риму. І це не дивно, адже саме там 
зароджувалася юриспруденція як 
така.

відображені в моїх наукових роботах, 
опублікованих в Україні та за її межами.

Варто зазначити, що лише в дея-
ких номінаціях конкурсу «Адвокат 
року», серед яких і «Кращий юрист-на-
уковець», переможців визначала кон-
курсна комісія. Тобто не було можли-
вості здійснити онлайн-голосування. 
До останньої миті не знала, хто вхо-
дить до складу комісії, хто ще, крім 
мене, є кандидатом. На мій погляд, 
такий рівень таємності лише свідчить 
про об’єктивність і неупередженість 
роботи конкурсної комісії. І лише за 
день до церемонії нагородження 
отримала запрошення на цей захід як 
номінант. А вже під час оголошення 
результатів дізналася, що стала одні-
єю з переможців. Було надзвичайно 
відповідально і хвилююче стояти на 
сцені поряд з поважними українськи-
ми вченими, адвокатами.

В.Обрамбальський

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ СПРАВИ ДЕРЖАВНІ

В університеті відбулися урочистості з нагоди професійного свята тих, хто словом і ділом стверджують 
недоторканість конституційних прав і свобод громадян та непорушність законів, - Дня юриста.

Асоціація адвокатів України проводить Всеукраїнський незалежний конкурс «Адвокат року», який 
оцінює успіхи та практику своїх членів, аналізує здобутки за останній рік та за допомогою відкритого 
публічного онлайн-голосування виокремлює кращих представників професії. Цього року в номінації 
«Кращий юрист-науковець» переможцем стала доцент кафедри міжнародного приватного, комерцій-
ного та цивільного права О.С. Можайкіна. Про складові цього успіху розповідає вона сама.

Відбувся щорічний Ярмарок вакансій за участю більш як 50 про-
відних вітчизняних та міжнародних компаній.

НА ЗАХИСТІ ПРАВА

НАША КОЛЕГА - 
«КРАЩИЙ ЮРИСТ-НАУКОВЕЦЬ»

ОСІННІЙ ЯРМАРОК 
ВАКАНСІЙ

ПРАЦІВНИКИ АПАРАТУ  
ПАРЛАМЕНТУ ПІДВИЩУЮТЬ 

КВАЛІФІКАЦІЮ

- Сьогодні студенти і випускники 
КНТЕУ мають можливість і шанс знай-
ти свого майбутнього роботодавця, 
місце для проходження практики та 
стажування, розпочати формувати 
свою професійну кар’єру саме на 
таких заходах, як Ярмарок вакансій, - 
зазначила проректор з наукової робо-
ти С.В. Мельниченко. - У цьому допо-
можуть компанії та організації, серед 
яких давні партнери університету, що 
активно долучаються до формування 
та проведення освітнього процесу, 
професіоналізації та актуалізації змі-
сту освітніх програм, проведення лек-
цій та майстер-класів, які гостинно 
відкривають двері своїх підприємств 
для студентів і викладачів.

Вона вручила сертифікати 
представникам компаній ТОВ «Хед-
хантер» та ТОВ «ІДС Аква Сервіс» - 
партнерам освітніх програм спеці-
альностей «Торговельний менедж-
мент», «Про мисловий менеджмент, 
«Управління бізнесом», «Менедж-
мент персоналу».

Перший проректор з науко-
во-педагогічної роботи Н.В. При - 
тульська подякувала за довготривале 
плідне партнерство та вручила 

Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ 
знову розпочав підвищення кваліфіка-
ції державних службовців – працівни-
ків першого року роботи Апарату 
Верховної Ради України за професій-
ною програмою підвищення кваліфі-
кації в галузі знань «Публічне управ-
ління та адміністрування».

Важливість цього підтверджує те, 
що відкривали навчання перший 
заступник керівника апарату парла-
менту – керуючий справами 
П.О. Боднар і керівник управління 
кадрів В.Є. Максим’як.

дипломи компаніям-учасникам: ТОВ 
«Лайфселл» та «Deloitte Ukraine» - в 
номінації «Активний роботода-
вец»,ТОВ «Інтерн» та готелю «Опера» 
- в номінації «Гостинний роботода-
вець», компанії «Genesis» - у номіна-
ції «Інноваційний роботодавець».

За особистий внесок у сприяння 
працевлаштуванню студентів, про-
форієнтаційну роботу серед молоді 
подякою КНТЕУ відзначено спеціа-
ліста відділу навчання ТОВ «АШАН 
Гіпермаркет Україна» Асю Савченко.

Студенти пройшли перші в своє-
му житті співбесіди та отримали 
запрошення відвідати компанії щодо 
працевлаштування.

Стейкголдери підготували май-
стер-класи, презентації, цікаві лекції. 
Нині університет підтримує парт-
нерські відносини більш ніж із 350 
стейкголдерами. Навчальні плани та 
програми дисциплін формуються за 
участю кращих представників про-
фесійної сфери. Особлива подяка - 
партнерам освітніх програм, яких 
сьогодні більше 100.

О. Назаренко,
директор Центру 
розвитку кар'єри

Директор Інституту вищої квалі-
фікації КНТЕУ А.М. Бідюк розповіла 
про особливості освітнього проце-
су та провела презентацію універ-
ситету і його ІВК. З лекцією 
«Європейська інтеграція України. 
Угода про асоціацію України з 
Європейським Союзом» виступила 
завідувач кафедри світової економі-
ки Г.В. Дугінець.

А під час тім-білдінгу учасники 
познайомилися і висловили свої очі-
кування від навчання.

Наш кор.

ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ 
БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

Закінчення. Поч. на стор. 1

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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БУКОВИНА ПРИЙМАЄ "BESTCOOKFEST-2019"

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

вищого комерційного училища і 
Торговельно-економічного коледжу, 
а також Чернівецького державного 
комерційного технікуму, 
Чернівецького кооперативного еко-
номіко-правового коледжу та коман-
да ресторану ГРК «Буковинська 
Зірка». Виявляється, найкращий 
борщ готують у Житомирі. Тож 
диплом за перше місце і кубок зусил-
лями Дениса Корчевського, Михайла 
Амбросійчука, Владислава 
Междугорського, Дмитра Леськова, 
Анатолія Ручка, Зоряни Грицюк та 
директора коледжу Г.Л. Губарева від-
правилися туди. Срібло ж – в столи-
цю, на вулицю Кіото: до цього долу-
чилися Владислав Москаленко, 
Андрій Шкапоїд, Максим Гейко, 
Аміна Дарміна, Віталій Анісімов

З цією номінацією перегукувався 
і «Борщ-фест», що проходив за 
іншою локацією, але органічно 
вплівся в загальну картину. Як завж-
ди, то був не просто кулінарний 
фестиваль, а справжнє свято, де 
кожен зміг продегустувати колорит-
ний національний борщ, приготова-
ний за унікальними рецептами з різ-
них регіонів України.

У номінації «Краща кулінарна 
школа року» змагались 6 команд – 
нашого університету та його 
Чернівецького вищого комерційно-
го училища і Вінницького торговель-
но-економічного інституту, 
Київського вищого професійного 
училища швейного та перукарського 
мистецтва, збірної кулінарної школи 
«Saharini culinary studio» (Білорусь), 
Харківського кооперативного торго-
во-економічного коледжу. Перше 
місце і кубок дісталися білорусам з 
міста Брест. Срібло ж вибороли наші 
Андрій Шкапоїд, Максим Гейко та 
Аміна Дарміна.

Номінація «Краща команда 
шеф-кухарів року»/ Гран-прі (Black 
Box) зібрала 8 команд професіона-
лів, серед яких і КНТЕУ та його 
Чернівецького вищого комерційно-
го училища та Вінницького і 
Чернівецького торговельно-еконо-
мічних інститутів. Гран-прі виборола 
збірна номінальних господарів фес-
тивалю - «Буковинської Зірки»: 
Степан Юрко, Тетяна Порожній, 
Марина Якобець. І це вкотре підтвер-
джує стару істину, що вдома і стіни (у 
нашому випадку - кухня) допомага-
ють.

А в аналогічній номінації, але 
серед юніорів, Гран-прі і золоті меда-
ліздобула збірна КНТЕУ, яку склали 
студенти факультету ресторанно-го-
тельного і туристичного бізнесу 
Владислав Москаленко, Владислав 
Володін та Ілля Ярцев.

вишів, органів державної влади та 
місцевого самоврядування України - 
Національного агентства України з 
питань державної служби, 
Державного агентства з питань елек-

номіки в публічному управлінні, 
визначення механізмів прийняття та 
реалізації ефективних управлінських 
рішень на державному, регіонально-
му та місцевому рівнях вимагає висо-
кого рівня професійної компетент-
ності та професійного розвитку дер-
жавних службовців і посадовців 
органів місцевого самоврядування, - 
зазначив ректор КНТЕУ А.А. Мазаракі.

Результати обговорення засвід-
чили: запропоноване коло питань, 

У 9 номінаціях арт-класу з кон-
дитерського мистецтва (цукрові 
квіти, роботи з карамелі, шоколаду, 
марципану, мастики, святковий та 
ексклюзивний весільний торти, 
художня робота з тіста, пряники) 
взяли участь більше 20 учасників. 
Гран-прі тут відзначена команда 
Харківського торговельно-економіч-
ного коледжу КНТЕУ. 

В індивідуальних практичних 
змаганнях золото у номінації 
«Страви з риби та гідробіонтів» вибо-
ров Владислав Москаленко (бронза 
тут теж наша, її здобули Ілля Ярцев, 
Владислав Володін). Сріблом наго-
роджені Владислав Москаленко (у 
номінації «Цукрові квіти»), Богдан 
Гончаров (у номінації «Піца») і 
Максим Гейко (арт-клас у номінації 
«Цукрові квіти»). Бронзу здобули 
Аміна Дарміна (номінація «Страва з 
м'яса»), Андрій Шкапоїд і Максим 
Гейко (номінація «Страва з м’яса 
птиці»), Владислав Москаленко 
(номінація «Ресторанний десерт»).

Судити - та не засуджувати
Фахову оцінку майстерності 

учасників забезпечувало журі. До 
його складу увійшли представники 
національних професійних асоціа-
цій шеф-кухарів Італії, Туреччини, 
Великої Британії, Данії, Словаччини, 
Мальти, Румунії, Білорусі, 
Азербайджану та Українського кулі-
нарного союзу. Останній тут пред-
ставляли Анна Якобець, Галина 
Лосєва, Любов Чуницька, Галина 
Локай, Юлія Шкільнюк, Діна 
Федорова), Тетяна Незвещук-Когут, 
Інесса Горук. Такий склад професіо-
налів свідчить про популярність 
конкурсу та його високий статус. 
Багато з них провели від суддів-
ського корпусу майстер-класи 
«LiveCookingShow».

Партнери
- Ми вдячні за матеріально-тех-

нічну та фінансову підтримку парт-
нерам «BestCookFest – 2019» - готель-
но-ресторанним комплексам 
«Буковинська Зірка» (власник Іван 
Семенюк, директор – Анна Якобець), 
«Буковинська Троя» (власник 
Володимир Горін), «Трипільське 
сонце» (власник Галтна Лосєва)  і 
«Ксенія» (власниця Галина Локай), 
готельно-туристичному комплексу 
«Сонячна Долина», компаніям 
«Новий проект» (професійне облад-
нання для торгівлі та ресторанів), 
«RobotCoupе» (професійне облад-
нання для ресторанів), «Kotбnyi», 
«HORECA», «Авокадо», торговельній 
мережі «Метро Кеш енд Кері Україна», 
ФОП «Ковальчук», - зазначає дирек-

тронного урядування, Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, Центру пере-
підготовки та підвищення кваліфіка-
ції працівників органів державної 
влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних підприємств, уста-
нов і організацій при Київській 
облдержадміністрації.

- Здійснення в Україні структур-
них реформ державного управління, 
реалізація концепції цифрової еко-

пов'язаних із публічним управлінням 
для забезпечення сталого розвитку 
України, концепцією цифрової еко-
номіки та суспільства у публічному 
управлінні, місцевим самоврядуван-
ням у реалізації реформи децентра-
лізації, підготовкою фахівців є доволі 
широким полем досліджень, що 
потребує подальшого всебічного і 
поглибленого вивчення та детально-
го опрацювання.

Інф. УіЧ

Село Бояни 
як кулінарна столиця
Передмістя Чернівців - село 

Бояни, що на Буковині, - на три жов-
тневі дні стало кулінарною столицею 
України: тут проходив VІ міжнарод-
ний конкурс ресторанних техноло-
гій «BestCookFest – 2019». 
Організований Українським кулінар-
ним союзом разом з готельно-ресто-
ранним комплексом «Буковинська 
Зірка», ТВК «Сонячна Долина» та 
КНТЕУ, він зібрав 200 учасників з 9 
країн, заявлених у командних та 
індивідуальних змаганнях, - як дос-
відчених фахівців ресторанного 
господарства, так і кулінарів-почат-
ківців, які прагнуть розвиватися, опа-
новувати професійні компетентно-
сті та практичні навички, збагачува-
ти досвід з кулінарного і кондитер-
ського мистецтва. І серед них – 
молоді, та ранні студенти факультету 
ресторанно-готельного та туристич-
ного бізнесу, які спромоглися вибо-
роти для університету Гран-прі, 4 
золоті, 8 срібних та 6 бронзових 
медалей.

На урочистому відкритті голова 
Чернівецької облдержадміністрації 
Михайло Павлюк привітав учасників, 
організаторів і партнерів 
«BestCookFest – 2019» і вручив 
пам’ятні нагороди ректору КНТЕУ 
Анатолію Мазаракі та директору ГРК 
«Буковинська Зірка» Анні Якобець - 
за значний внесок у розвиток і попу-
ляризацію вітчизняної кулінарної 
школи, розвиток Буковинської 
туристичної дестинації.

Номінації і віншування
У 24 номінаціях конкурсу взяли 

участь більше 200 учасників із 9 
країн світу. Так, у номінації «Краща 
національна команда року з  приго-
тування борщу» змагались 10 команд 
– Київського національного торго-
вельно-економічного університету і 
його відокремлених підрозділів – 
Чернівецького і Вінницького торго-
вельно-економічного інститутів, 
Харківського, Хмельницького і 
Житомирського торговельно-еконо-
мічних коледжів, Чернівецького 

І Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Публічне управ-
ління та адміністрування на сучасно-
му етапі державотворення», у роботі 
якої взяли участь представники 29 

МАЙСТРИ

КОНФЕРЕНЦІЇ

тор Українського кулінарного союзу 
Н. Ведмідь. – А також директорам 
Чернівецького торговельно-еконо-
мічного інституту Т.М. Ореховській і 
Чернівецького вищого комерційного 
училища М.В. Кирилюку, заслужено-
му працівнику сфери послуг України 
Любові Чуницькій.

Враження учасників
Владислав Володін:
- Хороший шеф-кухар потрібен 

усім. Але, щоб стати ним, потрібно 
попотіти, заявляючи про себе на 
таких ось професійних конкурсах.

Максим Гейко:
- Це був найяскравіший та найна-

тхненніший фестиваль, у якому я мав 
нагоду брати участь. Отримав дуже 
багато професійного досвіду, безліч 
корисних порад від відомих шеф-ку-
харів, зав’язав нові знайомства. 
"BestCookFest 2019" дав можливість 
перевірити свою майстерність у 
декількох номінаціях, що позитивно 
вплинуло на мій фаховий розвиток.

Владислав Москаленко:
- Як конкурсанту, мені дуже спо-

добалась підготовка власне конкурсу: 
професійне обладнання, висококлас-
ний підхід до справи організаторів та 
допоміжного персоналу. Окреме 
«дякую» - організаторам за запрошен-
ня поважних членів суддівської коле-
гії, які об’єктивно оцінювали всіх 
учасників, вказували на їхні помилки 
та допомагали, коли це було потріб-
но. Ще одним плюсом є те, що орга-
нізатори подбали не тільки про кон-
курсантів, а й гостей фестивалю. 
Мова про цікаву програму і май-

стер-класи від відомих шеф-кухарів з 
різних країн, на яких можна було 
дізнатися багато нового для себе, 
побачити представлення різних 
автентичних кухонь та багато чого 
іншого. У наступному "BestCookFest" 
обов'язково візьму участь – хай навіть 
як відвідувач. Тому що це можливість 
навчатися чомусь новому та познайо-
митися з великою кількістю нових 
цікавих людей.

Богдан Гончаров:
- "BestCookFest 2019" для мене 

особисто став стартовим майданчи-
ком професійного розвитку. 
Найкрутіше враження? Робота нашої 
команди.

І далі їздитиму на такі конкурси 
за першої ж можливості.

Д. Федорова

А напередодні «BestCookFest – 
2019» рада студентського само-
врядування ФРГТБ та Easy cooking 
club провели кулінарний брейн-
ринг "Fall quest", приурочивши  
Міжнародного дня кухаря і кулі-
нара. Командам було запропоно-
вано кулінарну вікторину, міні-і-
гри «Інградієнти-страва», 
«Визначення продуктів на дотик», 
«Знання кулінарного приладдя», 
«Сервірування». Виявляється, 
найкраще на цьому знаються на 
ФЕМП. На другому місці – ФТМ, 
третє розділили ФРГТБ , ФОАІС, 
ФФБС і ФМТП.

 "FALL QUEST"
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АБІТУРІЄНТ 2020 ІННОВАЦІЇ

ПОДВІЙНІ ДИПЛОМИ

В останню суботу жовтня КНТЕУ гостинно відчинив свої двері для майбутніх вступників, їх батьків та гостей.

СТУКАЮТЬ? ВІДКРИЙТЕ ДВЕРІ…

ВЛІТКУ - У ФРАНЦІЮ

том. Гості також охоче відвідали і 
локації факультетів, де проводилися 
майстер-класи та тренінги. На ФОАІС 
це були «Data Science & Digital 
Economics: змінюємо світ із новими 
освітніми програмами в галузі 
інформаційних технологій» (кафе-
дра кібернетики та системного ана-
лізу), «Чим зайнятися – кібербезпе-
кою чи розробкою програмного 
забезпечення» (лабораторія розроб-
ки та тестування програмного забез-
печення кафедри програмної інже-
нерії та кібербезпеки), «Майбутнє – 
за аудитом» (кафедра фінансового 
аналізу та аудиту), «Бізнес-аналіз – 
шлях до успіху» (кафедра фінансово-
го аналізу та аудиту), «Бухгалтерський 
облік: інформаційний навігатор біз-
несу» (кафедра обліку та оподатку-
вання), «Соціокадр» (кафедра філо-
софських та соціальних наук). На 
ФФБС - «Фінансовий геній», «Web-
банкінг - сучасна послуга банків», 
«Професії майбутнього – фінансове 
посередництво» (кафедра банків-
ської справи), «Страхування: від абі-
турієнта до професіонала», «Подат-
кова знижка при оплаті навчання» 
(кафедра фінансів). На ФЕМП - 
«Економічна вікторина» (кафедра 

студентів для проходження практи-
ки у Франції влітку наступного року.

Партнери підписали новий дого-
вір про подальше співробітництво та 
визначили напрями поглиблення 
співпраці як в межах участі студентів 

економіки та фінансів підприєм-
ства), «Кон куренція як стиль життя» 
(кафедра економічної теорії та кон-
курентної політики), «Диспут-клуб» 
(кафедра менеджменту), «Іннова-
ційне лідерство в державному управ-
лінні» (кафедра публічного управлін-
ня та адміністрування), «Чоловіки з 
Марсу, жінки з Венери» (кафедра 
психології). На ФТМ - «Фаст-кежуал 
FOOD: варто споживати чи ні» (спе-
ціальна лабораторія кафедри това-
рознавства, управління безпечністю 
та якістю), «Про митників серйозно 
та курйозно», «Не все те золото, що 
блищить» (спеціальна лабораторія 
кафедри товарознавства та митної 
справи), «Логістика: твій вектор успі-
ху» (кафедра торговельного підпри-
ємництва та логістики), «У вирі циф-
рових комунікацій» (кафедра журна-
лістики та реклами), «Марке то лог, 
його функції». На ФРГТБ - «Безпечна 
подорож» (кафедра туризму та 
рекреації), «Дизайн інтер’єру від пла-
нування до візуалізації» (лабораторія 
систем автоматизованого проєкту-
вання кафедри інженерно-технічних 
дисциплін), тренінг з визначення 
професійних компетентностей 
(кафедра готельно-ресторанного 
бізнесу), «Світ печива» (лабораторія 
обслуговування і виробництва в рес-
торанному господарстві). На ФМТП 
- «Стратегія особистого розвитку» 
(кафедра зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства), «Східне 
партнерство – майбутнє України» 
(кафедра світової економіки), 
«Медіація. Від конфлікту до діалогу» 
(кафедра міжнародного приватного, 
комерційного та цивільного права).

Вступники отримали багато 
вражень, позитивних емоцій та 
мотивацію до успішного складання 
ЗНО, що дасть можливість долучи-
тися до родини найкращого закладу 
вищої освіти - КНТЕУ!

О. Валентинов

КНТЕУ в програмах практики, так і 
викладання спеціалізованих фран-
комовних програм з економіки в 
університеті викладачами-волонте-
рами з Франції навесні 2020 року. 
Представники ФОФУ презентували 
умови проходження лінгвістичної та 
професійної практик, вручили сер-
тифікати студентам, які вже про-
йшли практику у Франції минулого 
літа та провели тестування і співбесі-
ди з бажаючими пройти наступного 
літа практику у Франції. Пощастило 
тут шістьом найкращим.

Т. Дупляк,
директор Центру 

європейської освіти

Знову наповнена тепла і затишна 
актова зала зорієнтованих на КНТЕУ 
вступників-2020, які скористалися 
нагодою на власні очі побачити уні-
верситет, до якого мріють вступати.

Презентувала виш голова ради 
студентського самоврядування 
Дар’я Петровська, яка передала 
атмосферу доброзичливості, толе-
рантності і поваги, представила 
створений у Telegram канал knteu_
vstup і запросила приєднуватися до 
створених у соціальних мережах 
груп для налагодження комунікації.

Факультети, освітні ступені, спе-
ціальності (спеціалізації, освітні про-
грами) презентували декани, осо-
бливості навчання студентів КНТЕУ 
за кордоном та перспективи їх участі 
в програмах подвійного диплому-
вання з провідними європейськими 
вишами - директор Центру європей-
ської освіти Т.П. Дупляк.

Особливості вступної кампанії 
2020 року презентувала заступник 
відповідального секретаря при-
ймальної комісії Т.Г. Глушкова, зазна-
чивши, що навчання в КНТЕУ – це 
перший крок для побудови успішної 
кар’єри в майбутньому і здобуття 
престижної спеціальності, яка затре-
бувана на сучасному ринку праці.

Присутні отримали вичерпну 
інформацію з актуальних питань та 
ознайомилися з  переліком спеці-
альностей (спеціалізацій) за освітні-
ми ступенями, підготовка за якими 
здійснюється в КНТЕУ, проєктом 
переліку конкурсних предметів у 
сертифікаті ЗНО на відкриті 
(бюджет, контракт) та небюджетні 
(тільки контракт) конкурсні пропо-
зиції, переліком документів, необ-
хідних для вступу, умовами прожи-
вання, особливостями навчального 
процесу та дозвілля студентів тощо.

Змістовними та цікавими для 
гостей були екскурсії університе-

За угодою про співробітництво 
між КНТЕУ та Федерацією «Обміни 
Франція – Україна» наш університет 
відвідала французька делегація на 
чолі з співпрезидентом цієї поваж-
ної організації Жаком Форжероном. 
Було обговорено питання подаль-
шої співпраці між КНТЕУ і ФОФУ, 
проведення консультацій і відбору 

ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ 
«СТУДЕНТИ + 

МЕНЕДЖЕРИ АШАН»

За задумом розробників, студен-
ти матимуть змогу навчатися та 
брати участь у стажуванні і тренін-
гах в компанії «Ашан», спілкуватися, 
дискутувати, аналізувати та втілюва-
ти свої ідеї з різних тем. Результатом 
такої роботи стане не лише корис-
ний обмін інформацією, а й отри-
мання студентами за найкращі про-
позиції цінних подарунків.

Запуск проєкту відбувся у жовт-
ні. До нього долучилися найбільш 
активні студенти 4-го курсу спеці-
альності «Ме неджмент», які приєд-
налися до робочої групи магазину 
«Ашан Либід ська». Команду активіс-
тів зустріли керівник відділу персо-
налу Наталія Кізенко та керівник 

сектору людських ресурсів Тетяна 
Образцова. Студенти взяли участь у 
роботі круглого столу з представни-
ками дирекції магазину, під час якого 
відбувся обмін враженнями, пролу-
нали ідеї щодо вдосконалення робо-
ти гіпермаркету. За результатами 
його роботи було окреслено вектор 
подальшої діяльності студентської 
ро бочої групи на тему «Погляд клі-
єнта, впро вадження нового клієнт-
ського досвіду».

За умовами проєкту його учас-
ників чекають цікаве стажування в 
різних підрозділах, ознайомлення з 
корпоративною культурою «Ашану» 
та співпраця з дирекцією задля 
досягнення спільних цілей.

Інновації в навчанні – це, насамперед, мотивація для студентів, 
що сприяє підвищенню їх професійного рівня. Невпинно шукаю-
чи нові методи співпраці із закладами вищої освіти, керівники 
деяких гіпермаркетів «Ашан» розробили цього навчального року 
пілотний проєкт зі створення робочих груп «Студенти + мене-
джери Ашан».

КОЛИ В БІБЛІОТЕЦІ – 
ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

"University Library: innovation" 
– так називався семінар для керів-
ників бібліотек столичних вишів, 
який провів КНТЕУ. 

Обговорювались нагальні 
питання сьогодення - створення 
позитивного іміджу сучасної універ-
ситетської бібліотеки, впроваджен-
ня інноваційних технологій та 
пошук нових форм і методів органі-
зації обслуговування користувачів.

- Такі зустрічі дають можливість 
поділитися досвідом та сприяють 

покращенню співпраці, - говорить 
заступник завідувача бібліотеки 
Т.М. Мороз.

Після робочого засідання учасни-
ки семінару відвідали нові локації 
бібліотеки КНТЕУ: Smart-бібліотеку, 
зали Bibliomertics та нових надхо-
джень літератури, Cybersport zone, 
VR-студію. Вони високо оцінили низку 
перетворень та впровадження новітніх 
цифрових технологій в обслуговуван-
ні користувачів.

Інф. «УіЧ»
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СЕРЦЯ, ЩО Б’ЮТЬСЯ В УНІСОН

КАМПУС: «ПОСВЯТА В ПЕРШОКУРСНИКИ-2019»

- За ці роки змінилися поколін-
ня, мелодії, танцювальні ритми та 
оснащення сцени. Незмінним же 
залишилися прагнення молоді роз-
крити свої таланти, показати, що 
вони впевнено йдуть по життю - 
вітаючи студентство, сказав один з 
найзапекліших уболівальників - 
випускник КНТЕУ ректор 
А.А. Мазаракі.

Як завжди, у творчому бага-
тоборстві зійшлися команди шести 
факультетів, які змагалися у трьох 
номінаціях.

У номінації "Вокал" слід було від-
творити театралізований вокальний 

Пролог
Однією з перших подій у житті 

кожного студента-мешканця гур-
тожитку стала «Посвята в першо-
курсники». Це – надзвичайно важ-
лива подія в житті мешканців гур-
тожитку, адже це допомагає повні-
стю відчути неповторну атмосферу 
студентського життя. Вона згурто-
вує, допомагає оригінально зустрі-
ти першокурсників, привітати їх з 
початком цікавого студентського 
життя.

номер – пісню або попурі з пісень 
2000-2010 років в оригінальному або 
власному аранжуванні, українською 
чи англійською мовою. Та ще й у 
супроводі хореографічної постанов-
ки. Найкраще це вдалося ФТМ.

Завдання СТЕМу - "Сту дентського 
театру естрадних мініатюр" - через 
гумор донести важливі й повсякден-
ні теми до кожного та підняти 
настрій. Тема візитівки-привітання  
– «Люди ХХІ сторіччя». Завдяки кому 
найбільше сміялося журі? Кращим 
тут був ФРГТБ.

Та найвражаючішою за масшта-
бом і красою була і залишається 

Під акорди гітари
Саме ця подія зібрала першокурс-

ників у актовій залі гуртожитку №4. 
Першим етапом став StandUp про 
життя мешканця гуртожитку від 
представниці РСС Ірини Чеботаренко. 
Інколи важке, інколи веселе, але завж-
ди цікаве та повчальне.

Наступний етап - конкурси. 
Ніхто з учасників не залишився без 
подарунків, а переможці отримали 
суперпризи від профкому студентів і 
співробітників КНТЕУ.

номінація "Хореографія". Журі оці-
нювали не тільки саму майстерність, 
а й ідейність номерів, оригінальність 
підходу до виконання та загальне 
враження, атмосферу й динаміч-
ність. Підготовка команд у цій номі-
нації щороку вражає. Не дивно, що 
цьогоріч перше місце розділили 
відразу три факультети - ФТМ, 
ФОАІС та ФРГТБ.

За підсумком балів незапереч-
ний переможець "Дебюту першокур-

Затишну та дружню атмосферу 
створили хлопці-гітаристи з автор-
ською піснею про гуртожиток. 
Заключним акордом став популяр-
ний відеокліп про життя в гуртожит-
ку у виконанні його дружної команди 
ради студентського самоврядування.

Коли в піжамах весело
У гуртожитку № 3 темою посвя-

ти в першокурсники обрали 
«Піжамну вечірку», що створила 
атмосферу сімейного затишку та 

СТУДЕНТСЬКЕ ПОПОВНЕННЯ

сника – 2019" - факультет торгівлі та 
маркетингу. 2-ге місце посів факуль-
тет ресторанно-готельного та турис-
тичного бізнесу, 3-тє – факультет 
фінансів та банківської справи, 4-те 
- факультет обліку, аудиту та інфор-
маційних систем, 5-те розділили 
факультет міжнародної торгівлі та 
права і факультет економіки менедж-
менту та психології.

Цього року журі не приховувало 
подиву. Команди отримали навіть 

комфорту. Концертна програма була 
насичена вокальними номерами і 
веселими конкурсами, де студенти 
могли проявити себе. Тож святкуван-
ня супроводжувалося гучними опле-
сками та сміхом глядачів.

Піратська шхуна 
з студентським екіпажем
Гуртожиток №6 того дня перетво-

рився на справжню піратську шхуну, 
а гості свята опинилися в самому 
центрі морських пригод та прони-
клися азартом пошуку скарбів. 
Атмосферу свята яскраво доповнював 
декор у вигляді кораблів, піратських 
прапорів та мап, що вказували дорогу.

Гостей свята вітали представни-
ки ради студентського самовряду-
вання запальними танцями та ціка-
вою історією пошуку головного 

попереднє запрошення виступити в 
Національному палаці «Україна». Один 
із членів журі пожалкував, що не 
навчався тут, у, здавалось би, не твор-
чому університеті, на що отримав від-
повідь ректора: економіка, менедж-
мент, інформатика та інші спеціаль-
ності КНТЕУ насправді є креативними, 
потребують глибокого творчого 
пошуку, тож, безперечно, у нас навча-
ється вельми талановита молодь!

К. Заровна

скарбу - Дружби. Усі охочі могли 
взяти участь у веселих конкурсах та 
отримати солодощі в подарунок.

А завідувачка гуртожитку 
І.А. Каніболоцька презентувала 
сюрприз від адміністрації гуртожит-
ку у вигляді… справжнього піратсько-
го корабля.

Вистава з гумором 
і не без моралі
Основною темою посвяти у гур-

тожитку №1 була вічна проблема 
переїзду до нової домівки. Рада сту-
дентського самоврядування підготу-
вала виставу, яка з гумором висвіт-
лювала тему та показувала першо-
курсникам дійсно веселе життя в 
гуртожитку.

О. Сиса,
заст. директора студмістечка

Відгримів традиційний "Дебют першокурсника". Тема конкурсу цього року – «Студенти покоління "Z"». Тож на сцені вирувала шалена енергетика.
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ПРАКТИКИІНТЕЛЕКТУАЛИ

ДУМКИ ВГОЛОС

НОВІ ПРОФЕСІЙНІ 
ГОРИЗОНТИ 

ПАРТИТУРА «ОПЕРИ»
У ході декади туризму для студен-

тів факультету ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу гостями уні-
верситету були й менеджери п’ятизір-
кового готелю «Опера» Олена Бойко і 
Сергій Ларіонов. Спікери ознайомили 
студентів з вимогами до професійних 
компетентостей персоналу, міжнарод-
ними стандартами обслуговування 

гостей, інноваційними технологіями 
департаменту F&B. Актуальною для 
студентів була інформація про діяль-
ність асоціації "The Leading Hotels of 
the World", куди входять провідні готе-
лі світу, зокрема й «Опера».

М.Бойко,
завідувач кафедри готельно-

ресторанного бізнесу 

У межах підписаної угоди про партнерство з організації практики 
між КНТЕУ та міжнародною компанією «Форт Нокс ООД» сту-
денти ФРГТБ пройшли виробничу практику на базі лідера готель-
ного бізнесу Болгарії - апартготелю Premier Fort Beach Hotel (м. 
Светий Влас, Болгарія). За її результатами вони мали нагоду 
сформувати професійну компетентність, отримати можливість 
спілкуватися болгарською мовою.

Активісти філософського клубу «Фенікс», що функціо-
нує на кафедрі філософських та соціальних наук, орга-
нізували чергову зустріч у межах проекту імітації судо-
вих процесів над відомими історичними особистостями.

Сертифікати міжнародного 
зразка для самоствердження
Болгарські партнери - Георгі 

Іванов та Ігор Кукуй, які днями завітали 
до КНТЕУ, - подякували керівництву 
університету та факультету ресторан-
но-готельного та туристичного бізне-
су за високий освітній та професійний 
рівень підготовки наших студентів, які 
брали участь у обслуговуванні туристів 
з більш як 60 країн світу.

У КНТЕУ HUB студентам вручили 
сертифікати міжнародного зразка, 
які стануть запорукою їх професій-
ного розвитку у сфері гостинності.

Враження студентів 
Аліна Фартушна, 
студентка 2-го курсу 
(спеціальність «Туризм»):
- Не жалкую, що приїхала сюди, 

бо отримала безцінний досвід. Тут ми 
стали самостійнішими, терплячіши-
ми, стресостійкішими, сильнішими 
фізично і, головне, духом, навчилися 
виходити з різних ситуацій, відстою-
вати свої права і триматись гідно, 
знайшли нових знайомих з різних 
куточків світу. Ми побачили тут людей 
з різними темпераментами та навчи-
лися знаходити з ними спільну мову. 
А головне - отримали досвід у сфері 
ресторанного бізнесу. Великим плю-
сом стала мовна практика: змогла 
застосувати в спілкуванні свої знання 
англійської, німецької, польської мов 
та трохи вивчити болгарську.

Маргарита Гоголь, 
студентка 2-го курсу 
(спеціальність «Готельно-
ресторанна справа»):
- Дуже задоволена практикою. У 

такій чудовій атмосфері час прохо-
дить дуже швидко. Завжди можна 
було знайти компроміс із керівниц-
твом, колегами по цеху, усі ставлять-
ся з повагою та непокояться, коли 
що-небудь трапляється. Жодного 
разу не пошкодувала про вибір 

Болгарії для практики. Повернулася 
б сюди і наступного року.

Тарас Кисельов, 
студент 2-го курсу 
(спеціалізація «Готельний 
і ресторанний менеджмент»):
- Для мене це перша практика за 

кордоном. Саме тут отримав свій пер-
ший досвід у сфері ресторанно-го-
тельного бізнесу, вдосконалив англій-
ську та знайшов нових друзів. Дуже 
вдячний за таку унікальну можливість 
подорожувати, працювати та здобува-
ти новий досвід.

Марія Волошина, 
студентка 3-го курсу 
(спеціальність «Туризм»):
- Вважаю, що отримані в універ-

ситеті знання найкраще можна 
закріпити на практичному досвіді, 
зокрема за кордоном. Особисто я до 
практики ніколи не працювала офі-
ціантом, але це не завадило мені 
всьому навчитися, отримувати 
замовлення та відчувати задоволен-
ня від щирих подяк та посмішок 
туристів. Круто кожного дня спілку-
ватися з різними людьми, практику-
вати іноземні мови, вчитися виходи-
ти з конфліктних ситуацій. Це робо-
та в команді, вміння розуміти один 
одного, навіть, коли розмовляєте 
різними мовами.

 «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ

СПРАВЖНІ МІЗКОВИТІ СТУДЕНТИ 

АНАЛІЗ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ 

КАДЕНЦІЇ 
ЛЕОНІДА КРАВЧУКА

 «SCRABBLE» - ВОТЧИНА ФТМ

поглянули в очі виклику і дали на 
нього категоричну відповідь. Тим 
самим і ознаменували феєричний 
початок своєї студентської пори, що 
обіцяє велику кількість перемог, 
зокрема і над своїми страхами, 

результативно взяла участь в чемпі-
онаті Києва з гри «Що? Де? Коли?» 
серед провідних вишів столиці.

Спершу, завдяки хорошому 
виступу на кваліфікаційному етапі 

ньому взяли участь біля 150 студен-
тів КНТЕУ.

Гра складалася з двох турів, за 
підсумками яких троє переможців - 

досягнень і, звісно, творчо-інтелек-
туального самопізнання.

1-ше місце – у команди 
«Бджілки» з ФРГТБ, 2-ге - збірної 
студентів ФФБС та ФРГТБ, 3-тє - 
головної команди новачків з ФМТП.

(що тривав весь попередній 
навчальний рік), наша команда інте-
лектуалів отримала запрошення на 
чемпіонат від Київського молодіж-
ного клубу, а вже безпосередньо у 
ньому в ході трьох запеклих раундів 
вибороли бронзу.

Наголошуємо, що і в ході поточ-
ного навчального року, у межах 
Кубка КНТЕУ з гри «Що? Де? Коли?», 
відбуватиметься відбір до наступно-
го щорічного чемпіонату Києва. У 
кожної команди, що продемонструє 
характер, витримку, рішучість та 
кмітливість буде нагода довести вже 
на міському рівні, усім іншим 
вишам, хто такі вони – справжні 
мізковиті студенти!

Перше засідання цього навчального року 
відкрив голова наукового сектору РСС КНТЕУ 
Владислав Лопуга. Його земляк, Леонід 
Макарович Кравчук, - вже третя історична фігу-
ра, чию діяльність вивчали студенти. А конкрет-
на зустріч - екватор у президентському циклі 
ідейно-тематичної концепції зустрічей «Україна: 
пісня далечі доріг». У дискусію, що супроводжу-
валась чіткою аргументацією власної позиції з 
використанням статистичної інформації, всту-
пили захисник позиції першого президента, вже 
випускник нашого університету Богдан 
Чернецький і сторона обвинувачення - студент 
ФТМ Ілля Хворовий.

Всі охочі, які приєднались до події (до коман-
ди може долучитись студент будь-якого факульте-
ту чи курсу навчання, головне - бажання мисли-
ти!), спробували себе в ролі учасників суду при-
сяжних і на демократичному онлайн-голосуванні 
на сторінці в Телеграм вибирали, на чию сторону 
схилитись. У результаті «батька української дер-
жавності» (так часом називають Леоніда Кравчука) 
цілковито виправдали. Хто там на черзі?

К. Тарновський,
студент ФМТП, модератор  дебатів

Анастасія Вороніна, Ніна Андрєєва і 
В’ячеслав Крутій (всі вони представ-
ляють ФТМ) - вийшли до фіналу та 
боротимуться за головний приз, 
конкуруючи з ровесниками з сто-
личних вишів.

Добірку підготувала К.Заровна

Відбулось «бойове хрещення» 
першокурсників - неофітів інтелек-
туальних рингів КНТЕУ. 15 
команд-дебютантів, в яких об’єдна-
лися 88 інтелектуалів, не побоялися 
складнощів. Вони переконливо 

Команда КНТЕУу складі капітана 
Романа Баєва, Владислава Лопуги 
(ФОАІС), Вероніки Швайцер 
(ФРГТБ), Олександра Масловського 
(ФЕМП) та Дмитра Процента (ФТМ) 

Відбувся студентський інтелек-
туальний турнір з популярної 
настільної гри «Scrabble» за під-
тримки компанії-виробника. У 
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КОЛИ ТЕМА РІЗНА, А СУТЬ ОДНА

ПРОЄКТ "Business2Students" ДІЄ

Автори крафтового 
морозива
Відбувся майстер-клас відомого 

бренд-шефа Олега Горбатюка з 
виробництва крафтового морозива. 
Учасники і гості - студенти факульте-
ту ресторанно-готельного та турис-
тичного бізнесу (спеціальність 
«Харчові технології»), Вінницького 
торговельно-економічного коледжу, 
викладачі під керівництвом гаранта 
освітньої програми «Крафтові техно-
логії» професора Т.І. Юдіної та Олега 
Горбатюка відпрацювали складні тех-
нології використання рідкого азоту 
для приготування крафтового моро-
зива. Особливо вразила техніка при-
готування морозива за технологією 
Crycook, PacoGet. Учасники май-
стер-класу використовували пере-
важно локальну українську сировину. 
Вони самостійно формували смаки 
заморожених десертів, використову-
ючи принципи інжинірингу, комбі-
наторики смаків. Саме так і «збудува-
ли» авторське крафтове морозиво з 
шафраном, медовою динею, огірком, 
сорбет із бородинським хлібом, 
діжонською гірчицею, шоколадом та 
червоним перцем чилі.

М. Краченко,
завідувач кафедри технології 

і організації ресторанного 
господарства

Перспективи співпраці 
з кадровим порталом hh/grc
Декілька останніх років Центр 

розвитку кар’єри КНТЕУ спільно з 
кафедрою менеджменту активно 
співпрацюють із відомим в Україні 
Міжнародним кадровим порталом 
HeadHunter Україна, що в процесі реб-
рендингу отримав нову назву – hh/grc. 

Майстер-клас 
від Олени Обухівської…
Другий майстер-клас провела 

менеджер з комунікацій компанії 
"Arricano" Олена Обухівська. Вона 
розповіла про сучасний етап роз-
витку маркетингових комунікацій 
та зв’язків із громадськістю і влас-
ний професійний досвід у комуні-
каціях. Висновки Олена Обухівська 
і модератор та ініціатор проєкту 
"Business2Students" Наталія 
Дмитренко узагальнили в шести 
основних трендах маркетингових 

Днями студенти різних курсів та освіт-
ніх програм двох кафедр - менеджмен-
ту і публічного управління та адміні-
стрування - мали нагоду дізнатися на 
майстер-класі «Навички майбутнього» 
про секрети успішного працевлашту-
вання від керівника експертно-аналі-
тичного центру hh/grc Юлії Дрожжиної.

Йшлося про найбільш дефіцитні 
та унікальні професії, ті навички, які 
насамперед необхідно розвивати вже 
сьогодні для підвищення професій-
ного рівня, особливі вимоги до скла-
дання резюме для порталу з пошуку 
роботи, яку інформацію слід розкри-
вати найперше та чого доречно уни-
кати. Спікер акцентувала увагу на 
необхідності розвитку soft skills, роз-
витку емоційного інтелекту та креа-
тивності, порекомендувала слухачам 
використати тестові методики, що 
можуть знадобитися для розвитку 
необхідних професійних навичок.

Власний бізнес 
у сфері комунікацій 
Приватний підприємець, 

засновник мережі "DualSIM" В.М. 
Поліщук провів майстер-клас 
«Організація власного бізнесу у сфері 
комунікацій України та країн ЄС». 

комунікацій 2019 року: персональна 
комунікація, швидкість реакції, соці-
алізація, омолодження, “фан” та під-
вищення інтересу до майбутнього.

Пані Олена швидко зацікавила 
студентську аудиторію, адже розпо-
відала про найбільш популярний 
серед молоді канал комунікації – 
соціальні мережі. В обговоренні 
продовжили тему попереднього 
майстер-класу – бренд особи та важ-
ливість самопрезентації, зокрема на 
власних сторінках у соціальних 
медіа. Крім того, йшлося про обов'яз-

Бізнесмен поділився власним досві-
дом створення і ведення малого біз-
несу в країнах ЄС та його відмінно-
стями з вітчизняними реаліями, пояс-
нив специфіку діяльності підприєм-
ців, розкрив професійні секрети під-
приємницької діяльності та її відмін-
ності з роботою за наймом, тонкощі 
поєднання цих видів діяльності в 
країнах Євросоюзу, окреслив потен-
ційні небезпеки ведення бізнесу.

Чому не можна призначати 
зустріч партнерам 
з Ізраїлю на п’ятницю?
Історія, культура, мова, традиції, 

релігія, географія – усе це формує осо-
бистість та професіоналізм кожного з 
нас. Спілкування із друзями різних країн 
формує наші знання іноземних мов, що 
стають у пригоді, коли ми подорожуємо 
у нові країни або намагаємося побудува-
ти міжнародні бізнес-процеси. Доволі 
часто ми стикаємося з проблемами 
кроскультурного спілкування, що й 
визначає актуальність розвитку компе-
тентностей такої взаємодії у реальному 
бізнесі.

З метою розвитку фахової ком-
петентності студентів з кроскультур-
ного менеджменту своїм особистим 

ки та компетенції піарника та пере-
ваги і вміння сучасної молоді.

Зустріч традиційно завершилась 
відповідями спікера на запитання від 
аудиторії. Автори найцікавіших 
запитань отримали квитки на фес-
тиваль Zavtra від медіахолдингу 
Economika+.

… і від Олександра Стенькина
Ще один майстер-клас осінньо-

го сезону "Business2Students" - від 
заступника директора з маркетингу 
"Watsons Україна" Олександра 

МАЙСТЕР-КЛАС

досвідом з магістрами англомовних 
освітніх програм «Торговельний 
менеджмент» та «Менеджмент ЗЕД» 
поділився випускник КНТЕУ, а нині 
менеджер з впровадження та розвит-
ку продуктів та рішень ТОВ «Амадеус 
Україна» Іван Макарчук.

Сьогодні міжнародна компанія 
Amadeus – це передовий просецін-
говий оператор і провайдер передо-
вих рішень для світової індустрії 
туризму та авіаперевезень з цен-
тральним офісом у Мадриді. 
Обслуговування клієнтів здійсню-
ється за допомогою 73 місцевих 
представництв у 195 країнах. 
Amadeus розробляє рішення в межах 
таких основних напрямків, як дис-
трибуція і контент, продаж та елек-
тронна комерція, автоматизація біз-
нес-процесів і консалтинг.

Студенти дізналися про історію 
та особливості роботи в компанії, 
що працює на ринку України з 1997 
року, обговорили реальні кейси з 
проблем міжкультурного спілкуван-
ня - недоліки різних часових поясів, 
потребу у вивченні різних мов, 
вимоги до письмового оформлення 
завдання колезі з Близького Сходу, 
вплив релігії та традицій країни про-

Стенькина. Наш гість розповів про 
важливість створення бренду в 
сучасному конкурентному середо-
вищі, яке змінюється постійно і зі 
значними темпами, а також описав 
роль PR у формуванні бренд-кому-
нікацій.

Процес PR-комунікації спікер 
описав на прикладі просування 
товарів категорії K-Beauty в мережі 
"Watsons". Слухачі дізнались про 
особливості співпраці відомого 
бренду з блогерами, лідерами 
думок та споживачами, які охоче 

живання на комунікацію з клієнта-
ми, з’ясували, що таке ханука та чому 
не можна призначати зустріч парт-
нерам з Ізраїлю на п’ятницю.

К. Кандагура,
доцент кафедри менеджменту

Як перемогти 
на рекламному фестивалі
Вдячну аудиторію зібрав і май-

стер-клас керівниці екологічної гро-
мадської організації Міжнародний 
молодіжний рух «School recycling 
world» в Україні Ксенії Ренчковської: 
більше 100 студентів КНТЕУ та інших 
київських вишів. Вона розповіла про 
зв’язок екологічної активності та соці-
альної реклами, розглянула номінацію 
Національного фестивалю соціальної 
реклами «Стимулювання роздільного 
збору відходів населенням як чинник 
захисту довкілля».

На зустріч також були запрошені 
два копірайтери з компанії "BBDO 
Ukraine" – Віталій Капустян та Ілля 
Янковський. Саме ці рекламісти нещо-
давно стали першими українськими 
володарями Золотого Лева – головної 
нагороди «Канських левів-2019» у кон-
курсі "Young Lions". І свій майстер-клас 
вони присвятили тому, як перемогти 
на рекламному фестивалі, розповіли 
про свій погляд на сучасну рекламу, 
зокрема на її фестивальний напрям. 
Спікери закликали молодих колег 
брати у таких фестивалях активну 
участь. Особливо корисними для сту-
дентської аудиторії були лайфхаки 
щодо "маленьких хитрощів", як пере-
магати на цій ниві. Аудиторія неодно-
разово нагороджувала гостей дружни-
ми оплесками та гучним сміхом.

Є. Ромат,
завідувач кафедри маркетингу

взаємодіють із компаніями в соці-
альних мережах. Також на май-
стер-класі були обговорені кейси 
урочистого відкриття нового мага-
зину торговельної мережі та фор-
мування культури споживання 
товару в Україні.

Найбільше студенти цікавились 
підходами до оцінювання ефектив-
ності PR-заходів та застосованих дід-
житал-інструментів. А стимулом 
цього разу стали квитки на марке-
тинг-марафон від вже знайомого 
нам медіахолдингу Economika+.

Продовжуються зустрічі студентів КНТЕУ  
з фахівцями ринку PR та комунікацій.
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Сві доц тво про дер жав ну ре єс тра цію — Кі № 474
Зас нов ник—  Ки їв ський на ці о наль ний тор го вель но  е ко но міч ний уні вер си тет

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

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

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

Тел. (097) 9874842
e ma il: gazetaknteu@gmail.com

Електронниа версія

Го лов ний ре дак тор — Ва лен тин Об рам баль ський

Над но ме ром пра цю ва ли:

Ди зайн, ма кет і верс тка —  Антон Осьмак
Світ ли на —  Катерина Заровна, Віталій Шапка

ОПАНОВУЮЧИ ФАХНАУКА МОЛОДА

ВАРТО ЗНАТИ

МОЛОДЬ, ЯКА 
ПРИЄМНО ДИВУЄ

ВІТАЛИ ЗАХИСНИКІВ

ЯКЕ ВОНО, СУЧАСНЕ АВТОРСЬКЕ 
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО?

Переможець багатьох міжна-
родних конкурсів, зокрема 
International Pearl Design 
Competition, Emerging Designer 
Competition, Baselworld Design 
Competition, розповів про напрями 
ювелірного мистецтва, функції 
ювелірних прикрас, зокрема інно-
ваційні, зосередився на двох 
напрямках - арт та дизайн, у яких 

працює сьогодні. Арт – це пошук 
форм, емоцій, фактур. Прикраси, 
які спочатку створюються за допо-
могою воску, а потім відливаються в 
металі та обробляються вручну. 
Дизайн – це данина моді, трендам, 
сучасним течіям, що базуються на 
сучасних технологіях та ручній 
праці. З кожного напрямку було 
продемонстровано зразки автор-

НАШІ ЮВІЛЯРИ

У жовтні свій ювілей відсвяткували:
50-літній – завідувач кафедри програмної інженерії та кібербезпеки 
О.В. Криворучко, бібліотекар О.П. Циганчук, інженер інформаційно-об-
числювального центру – головного центру інформаційних технологій 
С.А. Гуліч, прибиральниця В.В. Захарченко, буфетник Т.В. Маршал, сторож 
навчально-наукового центру (м. Хорли) Ю.А. Шелухін;
60-літній – завідувачі кафедр Н.В. Мережко (товарознавства та митної 
справи) і М.Ф. Кравченко (технології і організації ресторанного господар-
ства), доцент кафедри вищої та прикладної математики Т.В. Ковальчук, 
завідувач сектору бібліотеки С.М. Сергієнко, заступник директора 
Хмельницького торговельно-економічного коледжу Г.І. Найдук;
70-літній – професор кафедри адміністративного, фінансового та інформа-
ційного права Л.В. Ніколаєва;
80-літній – прибиральниця Н.П. Косяк.

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.

ських ювелірних прикрас. Тож і не 
дивно, що студенти та викладачі 
отримали цінну інформацію щодо 
матеріалів, особливостей технології 
виробництва та експертизи автор-
ських прикрас, використання 3D 
технологій у його роботах.

Н. Мережко,
завідувач кафедри товарознавства  

та митної справи

- Здорове харчування та здоро-
вий спосіб життя неможливо реалізу-
вати без безпечності та якості харчо-
вих продуктів, - зазначила модератор 
проекту старший викладач кафедри 
товарознавства, управління безпечні-
стю та якістю Н.Ю. Чикун. - Такі гло-
бальні проблеми потребують пошуку 
рішення. І дуже добре, що до їх пошу-
ку долучається молодь.

Присутні взяли активну участь в 
обговоренні запропонованих 
питань: напередодні круглого столу 
у Facebook на сторінці "Хіміки 
КНТЕУ" було розміщено серію 
дописів у рубриці "Healthy food. 
Healthy lifestyle", проведено інтерак-
тивне опитування, яке підготувала 
студентка Єлизавета Каіка. Студенти 
відзначили, що спілкування в тако-
му форматі - чудова нагода для 
обговорення актуальних питань, що 
представляють інтерес для молоді 
України та представників різних 
країн глобалізованого світу.

В університеті відзначили День захисника України. Кожен співробітник 
чи студент мав нагоду відвідати майстер-клас з першої медичної допомоги 
від представника Товариства Червоного Хреста України Олександра 
Ромаюка та застосувати отримані навички на спеціальному манекені.

У програмі заходу був і квест: відповідали на запитання вікторини, від-
жимались, розгадували умовні позначки на мапі, виконували українські 
козацькі пісні. За кожне виконане завдання команди отримували зірки, які 
потім кріпили на спеціальні погони, та визначали переможця. У підсумку 
трійка призерів квесту така: перше місце – ФОАІС, друге розділили ФФБС, 
ФРГТБ, ФМТП, третє – ФТМ.

За ініціативи активістів наукового клубу Start in Science Наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених та 
за підтримки кафедри товарознавства, управління безпечністю та 
якістю англійською мовою пройшов круглий стіл "Healthy food and 
Healthy lifestyle as a trend of the 21st centure" для студентів 1-х-3-х 
курсів ФТМ та 1-го курсу ФРГТБ.

Кафедра товарознавства та митної справи організувала для студентів факультету торгівлі та марке-
тингу відкриту лекцію відомого гемолога, дизайнера, засновника ювелірного бренду «Jewellery atelier 
of Stanislav Drokin» С.А. Дрокіна - «Сучасне авторське ювелірне мистецтво».

- Я вражений високим рівнем 
наукової підготовки та вільним 
володінням англійською мовою 
молодих науковців - активістів "Start 
in Science", - зазначив доцент Б.К. 
Пасальський.

Тож варто згадати цих молодих 
людей поіменно: Валерія Боровик, 
Богдан Бармін, Єлизавета Дяченко, 
Єлизавета Каіка, Олександра Білак, 
Вікторія Зикова, Олександр 
Гончаренко, Гаяне Каграманян, 
Надія Мартиненко, Ольга 
Романенко, Семен Чернецький, 
Андрій Тимошенко, Валерія Мороз, 
Анастасія Калюжна, Валентина 
Фесенко, Дмитро Бабюк, Юлія 
Боднар, Дар’я Івченко, Анастасія 
Малая, Анастасія Рамська, Вікторія 
Цалпінська, Яна Чорнокозинська, 
Катерина Куліш.

С. Белінська,
завідувач кафедри 

товарознавства, управління 
безпечністю та якістю

П’ЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ

Лекцію «Моя історія та п’ять 
правил для успішної кар’єри» про-
вела керівник SCOO та TTSCO 
Наталія Пелих. Спікер розповіла 
історію своєї кар’єри, яка розпоча-
лась ще в студентські роки, зупини-
лась на характеристиці відділів, де 
працювала, описала труднощі, з 
якими зустрічалась під час роботи, 
та поділилась особистими лайфха-

Готель «Ibis Kiev Railway Station» 
(міжнародна готельна мережа «Ibis»): 
доценти А.Г. Охріменко і Л.М. Гопкало 
спільно з директором з персоналу 
Майєю Ползуновою провели практич-
ні заняття для студентів 2-го курсу на 
тему «Організація прийому та розмі-
щення туристів у готелях категорії 4*». 
Студенти відпрацювали професійні 
навички щодо реєстрації та поселення 
гостей, брали участь у вирішенні 
завдань, у документальному оформ-
ленні та спілкувалися з гостями;

Готель «Україна». 
Доценти О.М. Салімон і Л.А. Бовш 

та працівники служб готелю презен-
тували студентам 2-го та 3-го курсів 
практичні прийоми організації роз-
міщення туристів у готелі категорії 4*.

Готель «Aloft Kiev» 
(міжнародна готельна 
мережа «Mariott»).
Доценти А.Г. Охріменко, 

Л.А. Бовш, Л.М. Гопкало та тренінг-ме-
неджер Наталія Руденко провели 
практичні заняття для студентів 2-го 

ками. Обирайте компанію, яка 
близька вам за цінностями, шукайте 
оточення, яке має ідеї та прагне 
розвиватись, прислухайтесь до 
порад менторів, будьте дієвими, не 
стомлюйтесь шукати шляхи вирі-
шення складних завдань і ситуацій, 
постійно розвивайте і удоскона-
люйте свої скіли – ось кілька порад, 
що отримали студенти ФФБС.

курсу на тему «Організація роботи 
готелів категорії 4*». Студенти озна-
йомились із системою служби при-
йому та розміщення, організацією 
роботи ресторанів готелю, набули 
практичних навичок роботи з вну-
трішніми документами відповідних 
служб, організовували поселення і 
виселення туристів, клінінгові проце-
си в номерах, брали участь в органі-
зації ділового івенту в ресторані.

Доценти І.А. Сененко та 
Т.М. Ткачук та менеджер з продажу 
Наталія Бідюк провели лабораторне 
заняття на тему «Автоматизація біз-
нес-процесів готелю на прикладі 
інформаційної системи управління 
«OPERA PMS». Студенти 4-го курсу 
ознайомилися з модулями програ-
ми, правилами електронного доку-
ментообігу, набули навичок ство-
рення операційної інформації, її 
обробки в підрозділах готелю.

Готель «Дніпро». 
Доценти А.Г. Охріменко та 

Л.А. Бовш спільно з керівниками 
функціональних підрозділів Марією 

Наша гостя донесла основну 
думку про важливість та необхідність 
постійно навчатися та поглиблювати 
свої знання і досвід в обраній спеціа-
лізації, і запросила скористатись про-
грамою стажування та отримати 
практичний досвід у «Cітібанку».

О. Луцька,
провідний спеціаліст

Центру розвитку кар'єри

Глушенко, Романом Малегус, 
Тетяною Овсянніковою ознайоми-
ли другокурсників з організацією 
зустрічі, реєстрації та поселення 
гостей. Студенти мали нагоду взяти 
участь у організації поселення гос-
тей з бронню, оформленні, визна-
ченні статусу номерів в електро-
нній базі готелю, організації супро-
водження багажу гостей.

Апартамент-готель 
«Сенатор Майдан». 
Доценти К.А. Компанець та 

В.Г. Міска і менеджер готелю Ірина 
Рачкінда провели заняття «Інфор-
маційні системи в готелях» для чет-
вертокурсників. Майбутні готельєри 
набули практичних навичок броню-
вання послуг та моніторингу розмі-
щення, знайомилися з опціями при-
кладної програми «НRS Fidelio Front 
Office», електронними документами 
служб, взяли участь в електронній 
реєстрації гостей.

М. Бойко,
завідувач кафедри 

готельно-ресторанного бізнесу

У межах проекту «Майстерня професійного зростання» в КНТЕУ стартував цикл лекцій від стей-
кголдерів, фахівці банківської справи з «Cітібанку».

У НАЙКРАЩИХ ГОТЕЛЯХ УКРАЇНИ
Викладачі кафедри готельно-ресторанного бізнесу та стейкхолдери освітньо-професійних програм 
організували цикл виїзних практичних занять для студентів, які навчаються за спеціалізацією 
«Готельний і ресторанний менеджмент» та спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». Практичні 
заняття у форматі коворкінгу пройшли у найкращих готелях України.


