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Ви хо дить з бе рез ня 2000 ро ку

СВЯТО В ДОМІ

НАЙГОЛОВНІША ПОДІЯ РОКУ

Найдорожчі гості - 
випускники
День університету - традиційно 

найголовніша подія року в КНТЕУ, 
яка об'єднує сьогодішних студентів 
та випускників різних років, День 
відкритих дверей та Ігри співдруж-
ності на призи ректора. Таке поєд-
нання стало дуже символічним: 
випускники жадають показати вже 
своїм дітям та онукам, де вирувало 
їхнє студентське життя, де навча-
лись і отримували знання, реалізо-
вували свої таланти та розвивалися. 
Найдорожчими гостями стали 
випускники різних років. Най-
більшою групою виявилися випус-
кники 1979 року, які того дня відзна-
чали 40 років з дня випуску

Вітання звідусіль
- Університет стрімко розвива-

ється в усіх сферах - науковій, спор-
тивній, громадській, - відкриваючи 
грандіозне свято, наголосив ректор 
А.А. Мазаракі. - Приємно бачити, 
яких талановитих студентів та успіш-
них випускників він має.

А для іхньої фахової підготовки 
потрібна навчальна база, що відпові-
дає потребам дня. І проявом цього 
цьогоріч стало відкриття аудиторії 

для майбутніх професіоналів сомельє.
Привітати університет завітали й 

почесні гості - народний депутат Ук- 
раїни VІІ та VІІІ скликань А.Ю. Іль єнко, 
голова підкомітету з питань розвитку 
туризму, курортів та рекреаційної 
діяльності Комітету Верховної Ради 
України з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму А.А. Ро- 
манова, посол Сло вацької Республіки 
в Україні Шафіна Марек, міжнарод-
ний партнер з організації практики 
студентів університету, директор 
Академії професійної освіти «Меркур» 
Словаччини Яна Брецка, заступник 
генерального директора національ-
ної мережі будівельно-господарських 
гіпермаркетів «Епіцентр К» і випус-
кник КНТЕУ В.В. Гончаров.

Пліч-о-пліч із університетом завж-
ди ідуть наші друзі – партнери КНТЕУ 
- ZAMMLER, Аrricano, METRO, Епіцентр, 
Фокстрот, Coca-Cola, PETRUS, LifeCell,
MARS, Grant Tho rnton, TPG, Новий
Проект, «Трипіль ське сонце», RESTO
SPILNOTA, представники яких завжди у 
нас бажані гості.

Вшанували студентство
На День університету стало 

доброю традицією нагороджувати 

За кін чен ня на стор. 2
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МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

МІЦНИЙ ПОТИСК РУК

Саме в ці дні об’єдналася два 
наукових форуми - ХІ міжнародна 
конференція Knowledge - Economy 
–Society та традиційний ХVІІ науко-
во-практичний симпозіум “Contem-
porary Trends and Transformation of 
Economies and Enterprises. Economic, 
Social and Legal Aspects”, який свого 
часу започаткували ректор КНТЕУ 
А.А. Мазаракі та два почесних докто-
ри нашого університету - поляк 
Боровецький (КЕУ) та італієць А. 
Анастазі (Університет Мессіни). 
Пізніше до тріумвірату приєднався 

Університет міста Крагуєвац 
(Сербія).

Цього разу делегація КНТЕУ 
представила дві основних доповіді 
- А.А. Мазаракі «Індустрія 4.0 та пріо-
ритети розвитку України» і доцента 
Г.В. Дугінець «Зовнішньоекономічна 
активність МСП України: стан та 
перспективи». Окрім цього, наш уні-
верситет на обох форумах був пред-
ставлений ще чотирма сучасними 
дослідженнями, які оприлюднюють-
ся в наукових збірниках. Наша деле-
гація активно брала участь у науко-
вих дискусіях, а А.А. Мазаракі було 
довірено головування на одному з 
двох пленарних засіданнях.

Відбулися перемовини про 
подальший розвиток співпраці 
КНТЕУ з польськими та іншими 
закордонними партнерами, зокре-
ма в частині реалізації нових проек-
тів європейського фінансування 
Еразмус+ "Академічна мобільність".

В. Сай,
проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв’язків

У Кракові (Польща) у нашому давньому та надійному партнері - 
Краківському економічному університеті - відбулася вагома міжна-
родна подія за участі науковців з дев’яти європейських університетів.

ПАРТНЕРСТВО

Ця угода сприятиме нала-
годженню ефективної співпраці та 
спільної підготовки наукових дослі-
джень, удосконаленню законодав-
чих та інших нормативно-правових 

актів щодо протидії організованій 
злочинності в економічній сфері, 
переконані ректор А.А. Мазаракі та 
керівник центру М.В. Гребенюк, які 
скріпили його підписами.

З метою співробітництва з питань наукової та інформаційно-ана-
літичної діяльності підписано меморандум про співпрацю між 
КНТЕУ та Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем 
боротьби з організованою злочинністю при Раді національної 
безпеки і оборони України.

ЗЛОЧИННІСТЬ
ДОЛАТИ РАЗОМ 

СВЯТО В ДОМІ

НАЙГОЛОВНІША ПОДІЯ РОКУ
талановите і активне у різних сфе-
рах студентство.

За 1-ше місце в номінації «Краща 
команда шеф-кухарів року» відзначе-
но Володимира Совяка, Владислава 
Москаленка (ФРГТБ), Ангеліну Чаліа 
(ФМТП), які на міжнародному кон-
курсі в Чорногорії здобули 4 золо-
тих, срібну та бронзову нагороди.

У номінації "Краща команда юні-
орів. Чорна скринька" за вагомий 
внесок у розвиток кулінарного мис-
тецтва подяки та дипломи отримали 
переможці ІІІ Міжнародного гастро-
номічного фестивалю "BestCookFest 
Kemalpasa Epad" (Туреччина) Андрій 
Шкапоїд, Назар Беркун і Олександр 
Венглінський (ФРГТБ).

Щорічно в КНТЕУ проходить 
Спар такіада серед збірних команд 
факультетів з 10 видів спорту (перетя-
гування канату, настільний теніс, во - 
лейбол, баскетбол, бадмінтон, плаван-
ня, пауерліфтинг, спортивна аеро біка, 
футбол, міні-футбол). Кубок перемож-
ця спартакіади і звання найсильнішо-
го виборов факультет торгівлі та мар-
кетингу. 2-ге місце посів факультет 
обліку, аудиту та інформаційних сис-
тем, 3-тє - факультет економіки, ме -
недж менту та психології. За спортив-
ні звитяги їх теж вшановували.

У окремих видах спорту картина 
виглядає так. 1-ші місця в турнірах з 
футболу (капітан команди Кирило 
Довгальов) та міні-футболу (капітан 
– Максим Пастернак) виборов ФРГТБ.

Кращим з волейболу серед 
чоловіків (капітан - Олександр 
Карпік) і бадмінтону (капітан - 
Владислав Почапський) був ФТМ.

Лідером з плавання (капітан – 
Олексій Жакун) і баскетболу серед 
чоловіків (капітан Олександр 
Гопкало) виявився ФЕМП.

Перемоги в турнірах з волейбо-
лу (капітан - Анжеліка Сморода) і 
баскетболу серед жінок (капітан – 
Олена Воробйова) та настільного 
тенісу (капітан – Владислав Рябчук) 
– за ФФБС.

ФОАІС відзначений за перемоги з 
пауерліфтингу (капітан - Євген Басюк), 
спортивної аеробіки (капітан - Аня 
Згуровська) і перетягування канату.

А щоб взяти участь в Іграх 
співдружності, з'їхалися команди з 
усіх відокремлених структурних під-
розділів КНТЕУ. Таких всеохоплюю-
чих змагань університет ще не бачив! 
Переможцем серед закладів вищої 
освіти стала команда КНТЕУ-1, 
командну першість серед коледжів 
виборов Вінницький ТЕК:

Миттєвості свята
Численні майстер-класи, інте-

лектуальні, спортивні змагання, 
Food Fest, зони відпочинку та твор-
чості створили свято для кожного, 
хто завітав!

Наукове товариство провело 
квест «Пошук істинного КНТЕУш-
ника», що мав не тільки інтелектуаль-
ні випробування на уважність та 

кмітливість, але й вимагав певних 
спортивних навичок. На учасників 
чекали також жартівливі конкурси, 
де студенти проявили себе у мисте-
цтві імпровізації та винахідливості. 
1-ше місце у квесті виборола коман-
да «Космодром імені Маяковського» 
(Олександр Маслов ський та Наталія 
Корж з факультету економіки менед-
ж менту та психології), 2-ге - «ЮВ» 
(Роман Баєв та Максим Герасименко 
з факультету обліку, аудиту та інфор-
маційних систем). 3-тю сходинку 
розділили «Шосте місце» (Вікторія 
Румянцева та Євгенія Відякова з 
факультету фінансів та банківської 
справи), «Птичий пепел» (Ілля 
Хворов та Вячеслав Крутій з факуль-
тету торгівлі та маркетингу), «Шалені 
ведмедики» (Марк Воронцов та 
Катерина Литвинова з факультету 
міжнародної торгівлі та права) і 
«Нью Джордж» (Аліса Углова та Яна 
Завгородня з факультету ресторан-
но-готельного та туристичного біз-
несу).

Правничий клуб КНТЕУ за зраз-
ком брейн-рингу провів вікторину 
«Знавці економіки, фінансів, права», 

у якій домінував факультет міжна-
родної торгівлі та права: 1-ше місце 
- Ілля Надибаідзе та Мирослава 
Деркач, 2-ге - Софія Похилюк та 
Юлія Жук, 3-тє - розділили Наталія 
Житковська, Юлія Піхур, Дмитро 
Очкін і Владислав Тритиніченко. Їх 
відзначено подарунками від партне-
рів – міжнародної аудиторської ком-
панії «Grant Thornton», які вручила 
випускниця КНТЕУ, старший ауди-
тор Дарина Несторук.

Еко-клуб КНТЕУ провів гру 
"Екологічна монополія". Найкращі 
знання в ній продемонструвала випус-
книця ФТМ Євгенія Бабич і  студентка 
ФРГТБ Марина Гільманова, які посіли 
відповідно 1-ше і 2-ге місця, 3-тє – 
розділили Станіслав Шарахматов 
(ФТМ), Ростислав Задорожній (ФМТП) 
і Анна Пітик (ФОАІС).

Партнерами в проведенні інте-
лектуальних ігор стала компанія- 
оператор мобільного зв’язку України 
LifeCell, яка підготувала подарунки 
учасникам квестів.

А завершилося дійство творчою 
програмою, яка стала справжнім 
подарунком гостям.

Закінчення. Поч на стор. 1
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ЗНАЙ НАШИХ!

ФАХОВІ НЮАНСИ

ВІДЗНАКИ КИЇВСЬКОГО 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ПРЕМІЇ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

НАЙОЧІКУВАНІШИЙ ФОРУМ 
РОКУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

На останню декаду червня при-
пала ще одна приємна новина: у 
Київській міській адміністрації уро-
чисто нагороджували лауреатів 
премії Київського міського голови 
за особисті досягнення молоді у 
розбудові столиці. І серед них – 
наших колег.

У номінації «Наукові досліджен-
ня» відзначені доценти Д.П. Антюшко 
(кафедра товарознавства та експер-
тизи харчових продуктів), 
Д.В. Головіна (кафедра обліку та опо-
даткування), Л.В. Лебедєва (кафедра 
економічної теорії та конкурентної 
політики) і старший викладач кафе-

дри міжнародного публічного права 
Н.О. Дерунець.

Інф. «УіЧ»

Відбулась урочиста церемонія 
вручення дипломів лауреатам 
Державної премії України в галузі 
науки і техніки та свідоцтв лауреа-
там Премії Президента України для 
молодих вчених.

Серед них - і наша колега, 
завіду вачка кафедри міжнародного 
публічного права Л.М. Дешко, від-
значена за роботу «Конституційне 
право на звернення до міжнарод-
них судових установ та міжнарод-
них організацій».

Наш кор. 

ня французької мови та франкомов-
ності в Україні, - говорить вона. - Це 
важливо і для нашого університету, 
адже КНТЕУ має численні угоди з 
вишами Франції, де навчаються чи 
мають бажання навчатися багато 
наших студентів, тож рівень знання 
французької має бути відповідним.

А щоб програма виглядала менш 
офіційно, організатори залучили до 
заходу популярного сучасного 
французького письменника Еріка 
Пессана. Він, до речі, дещо раніше 
модерував один з відомих фран-
цузьких освітніх проєктів. Врешті, у 
Пессана вийшов художній твір за 
його результатами, хоча задача була 
в тому, щоб навчати французької в 
популярній формі. Так що я дуже 
задоволена результатами…

Т. Дупляк,
директор Центру 

європейської освіти 

Упродовж трьох днів 150 учас-
ників – учителів і викладачів фран-
цузької мови з усієї України працю-
вали із викладачами франкомовних 
країн Європи, які проводили май-
стер-класи, тренінги, воркшопи, 
використовуючи різні техніки, 
методики, інструменти та передові 
ідеї задля поширення викладання 
французької мови у світі. Була серед 
них і викладач Центру європейської 
освіти КНТЕУ Т.В. Романченко.

- Робота тривала як у форматі 
пленарного засідання, так і неве-
личких груп. Саме останні і хочеть-
ся відзначити. Крім українських 
викладачів, зібралися керівники 
освітніх культурних центрів з 
Молдови, Польщі, Румунії, Литви, 
Латвії, Франції та України, які могли 
спілкуватися досить близько, обго-
ворюючи те, що нас турбує - питан-
ня, пов’язані з практикою викладан-

СПРАВИ ДЕРЖАВНІ

У КНТЕУ пройшла міжнародна конференція «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в 
Україні». Організована Міністерством освіти і науки, Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, Інститутом вищої освіти НАПН, КНТЕУ за підтримки Спілки ректорів вищих навчаль-
них закладів України, Національного Еразмус+ офісу та Британської Ради в Україні, вона зібрала 
понад 600 учасників із майже 200 вишів та освітніх організацій різних країн - керівників закладів 
вищої освіти, освітніх програм, фахівців із забезпечення якості вищої освіти, експертів у сфері вищої 
освіти, викладачів англомовного навчання.

Дні французької мови для фахівців освітньої сфери ("Les journees 
Professionnelles"), які відкривали посол Франції в Україні Ізабель 
Дюмон та заступник міністра освіти і науки України Вадим 
Карандій, стали найочікуванішим форумом Року французької 
мови. Вони відбулися за підтримки Французького інституту та 
посольства Франції в Україні.

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

DIGITAL MARKETING: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Більше десяти років тому наш 
університет започаткував систему 
управління якістю, питання якої 
залишається прерогативою діяльно-
сті КНТЕУ. Після прийняття закону 
про вищу освіту система управління 
якістю була відповідно змінена та 
нині має дві сертифіковані підсисте-
ми (система управління якістю вищої 
освіти та освітньої діяльності). Тож і 
не дивно, що саме наш виш зголо-
сився стати майданчиком для диску-
сії щодо реформ в освіті й науці і 
створив усі умови, аби робота учас-
ників конференції була комфортною 
та результативною.

Відкриваючи захід, міністр осві-
ти і науки України Лілія Гриневич 
підкреслила, що має великі очіку-
вання щодо результатів роботи кон-
ференції, адже забезпечення якості 
– це наріжний камінь реформи 
вищої освіти. Вона пригадала здо-
бутки щодо автономії закладів 
вищої освіти, зокрема у сферах еко-
номічного й кадрового забезпечен-
ня. Нині, на її думку, йде боротьба 
щодо привнесення академічної 
доброчесності. Зачитавши лист-ві-
тання від директора Європейської 
асоціації забезпечення якості вищої 
освіти Марії Кело, очільниця освіт-
ньої галузі наголосила на амбітних 
планах отримати міжнародне 
визнання української освіти.

Ректор КНТЕУ А.А. Мазаракі, 
вітаючи учасників, презентував 
фільм-презентацію про університет.

З вітальним словом перед учас-
никами виступили також перший 
заступник голови парламентського 
Комітету з питань науки і освіти 
Олександр Співаковський, голова 
Національного агентства із забезпе-
чення якості вищої освіти Сергій 
Квіт, президент Спілки ректорів 
вищих навчальних закладів України 
Леонід Губерський, перший віце-пре-
зидент НАПН Володимир Луговий.

Презентація аналітичного дослі-
дження «Стандартизовані освітні 
вимірювання 2018 року у вищій 

До Дня університету відбувся 
круглий стіл «Digital marketing: 
сучасні виклики», в роботі якого 
взяли участь вітчизняні практики 
діджитал-маркетингу, викладачі 
кафедр маркетингу і журналістики 
та реклами, аспіранти та студенти 
університету. Актуальність цього 
заходу зростає з відкриттям спеціа-
лізації «Цифровий маркетинг».

Зокрема, практиків представи-
ли такі відомі експерти, як Богдан 
Король (COO креативного агент-

юридичній освіті. Єдине фахове 
вступне випробування та Єдиний 
вступний іспит» відбулася за участю 
міністра освіти і науки Лілії Гриневич 
та міністра юстиції Павла Петренка.

У ході конференції обговорюва-
лися пріоритети національної освіт-
ньої політики у сфері забезпечення 
якості вищої освіти і проблеми її 
розбудови та розвитку, кращі прак-

ства "Continuum"), Владислав 
Зеленко (Head of PPC & Analytics), 
Михайло Іртлач (директор із мар-
кетингу компанії "Sales House 
Adpartner") та Ольга Сапогова 
(керівник проекту "Affiliate Hub", 
компанія "Everad group"). Активну 
участь у дискусії взяли професори 
Олена Лабурцева та Лариса 
Яцишина, доценти Людмила 
Данілова, Ірина Федоришина, 
Тетяна Янковець, Тетяна Чуніхіна та 
Дмитро Яцюк, старші викладачі 

тики цього, використання можливо-
стей інтернаціоналізації, вивчення 
та запровадження англійської мови у 
вищій освіті.

Високі гості ознайомилися 
також з матеріально-технічною 
базою університету, відвідали 
навчальні аудиторії та лабораторії.

К. Заровна

Марина Конопляннікова та Тетяна 
Суслова. Обговорення питань було 
жвавим, адже проблеми діджиталі-
зації є нагально актуальними як у 
вітчизняному, так і світовому марке-
тингу. Серйозну дискусію виклика-
ли питання не лише викладання 
дисциплін діджитал-маркетингу, 
але й перспективи вищої освіти в 
Україні загалом.

Є. Ромат,
завідувач кафедри маркетингу
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ПРО ЛОГІСТИКУ -  
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

ЗНАННЯ ЗАСВІДЧУЮТЬ СЕРТИФІКАТИ

ПЕРШЕ МІСЦЕ НА КУБКУ ВЕКУА

ЯК ВДАЛО ПРОДАТИ ПОРТФЕЛЬ 
НЕПРАЦЮЮЧИХ КРЕДИТІВ?

Наша Анна Білявська здобула перемогу на  Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт «Логістика як інструмент підвищення конку-
рентоспроможності українських підприємств», що відбувся у межах проєк-
ту DAAD «Німецько-української магістерської програми з логістики». До 
речі, презентації, доповіді та дискусії тут відбувалися англійською мовою.

Перше місце Анні принесла доповідь «Шляхи оптимізації процесу поста-
чання на засадах логістики», над якою вона працювала під керівництвом 
доцента кафедри торговельного підприємництва та логістики С.С. Лисої.

Інф. «УіЧ»

У Центрі європейської освіти 
вручено сертифікати студентам, які 
успішно завершили навчання з анг-
лійської та французької мов. 
Загалом їх отримали 32 особи - з 

англійської (за рівнями "Pre-
Intermediate", "Inter me diate" та 
"Upper-Intermediate") та французь-
кої мов (за рівнем "Debu tant"). Цей 
успішний крок  по сходах життя їм 

допомогли зробити викладачі 
Т.В. Романченко і Т.Є. Ширмова.

Т. Дупляк,
директор Центру  

європейської освіти

На базі КНЕУ імені Вадима Гетьмана відбувся заключний тур VI 
Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт "Кредитно-банківська 
система: історія, сучасність та перспективи розвитку". До нього було допуще-
но 14 робіт з 10 провідних вишів Києва, Одеси, Харкова, Львова, Тернополя. 

Дипломом за перше місце відзначено студентку ФФБС 1-го курсу англо-
мовної магістерської програми «Фінансове посередництво» Мілену Марченко. 
Вона під керівництвом доцента кафедри банківської справи Т.М. Гордієнко 
підготувала наукову роботу «Продаж портфеля непрацюючих кредитів як 
інструмент зменшення рівня кредитного ризику банків України».

ВІТАЄМО!

НЕ ЗАЙВЕ

У зв’язку з високою складністю 
задач Кубку Векуа до участі у ньому, в 
першу чергу, запрошуються учасни-
ки ІІІ етапу Всеукраїнської студент-
ської олімпіади з програмування і 
призери ІІІ та ІV етапів Все укра їн-
ських шкільних олімпіад з інформа-

тики. Також участь у Кубку можуть 
брати ветерани АСМ-олімпіад, які вже 
закінчили навчання.

Для розширення участі україн-
ських команд, починаючи з 2014 року, 
рішенням оргкомітету Кубку чотири 
його майданчики створено в Україні - 
у Вінниці, Одесі, Ужгороді, Харкові.

Змагання складаються з двох 
турів – особистого і командного. У 
командному  на майданчику 
Вінницького національного техніч-
ного університету КНТЕУ представи-
ла команда Innocent, до якої входили  
студенти ФОАІС Михайло Чудік, 
Артем Гудименко (спеціальність 
«Інженерія програмного забезпе-
чення») та Микола Савченко (спеці-
альність «Кібербезпека».

Наша команда посіла перше 
місце серед економічних універси-

тетів. І в цьому є часточка старшого 
викладача кафедри програмної 
інженерії та кібербезпеки 
Т.О. Жирова, який готував студентів.

В. Рассамакін,
доцент кафедри програмної 

інженерії та кібербезпеки

ОСВІТНІ ПРОЄКТИ

УКРАЇНА МОЖЕ 
СТАТИ ПЕРЕДОВОЮ 

З ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 
Кафедра журналістики та рекла-

ми взяла участь в інформаційній 
підтримці, фотозвіті, прямій тран-
сляції на каналі Укрінформ презен-
тації концепції національного освіт-
нього проєкту «Цифрова школа», 
організатором якої виступила 
Асоціація сприяння глобалізації 
освіти та науки «SPACETIME». Наші 
представники підтримали дискусію 
з перспектив та напрямів діджиталі-
зації освіти.

- Мова йшла про безпрецедент-
ний проєкт школи майбутнього, - 
говорить студентка Дарія 
Шаповалова, яка була запрошена на 
цю презентацію. - Створення дер-
жавної єдиної цифрової школи, в 
якій може навчатися будь-яка дити-

на, яка знаходиться в будь-якій 
частині світу, у будь-який час.

- Ми мали можливість попрацю-
вати з професійним технічним 
оснащенням, камерами, світлом, 
мікрофонами, відчути себе журна-
лістом, ньюсмейкером, поринути в 
атмосферу наукової дискусії та бути 
першими при презентації проєкту, 
- доповнює колегу по навчанню 
Марія Іванова.

Цифрова школа - це багато-
функціональний освітній інформа-
ційний цифровий сервіс. Саме зав-
дяки цьому проєкту Україна вже 
через рік може стати однією з пере-
дових країн в аспекті діджиталізації 
освіти.

Д. Файвішенко

Днями завершилася 13-та міжнародна олімпіада з програмування на Кубок академіка І.Н. Векуа. 
Вона проводиться за правилами студентської першості світу з програмування АСМ-ІСРС і є 
важливим етапом підготовки українських студентів до першості світу.

КАМПУС

№6 - ВДРУГЕ КРАЩИЙ

БИТВА ГУРТОЖИТКІВ

Університет традиційно провів конкурс-огляд «Найкращий студент-
ський гуртожиток 2018-2019 навчального року».

П’ять студентських гуртожитків університету змагалися за першість. 
Враховувалися зовнішній вигляд та охайність кімнат, наявність необхідного 
інвентарю, робота адміністрації і рад студентського самоврядування та їхня 
активна взаємодія із мешканцями.

Найкращою кімнатою визнано: в гуртожитку № 1 - кім. 327, № 2 - кім. 
41/6, № 3 - кім. 274, № 4 - кім. 12, № 6 - кім. 719.

А за усіма вищезгаданими критеріями оцінювання та оригінальністю 
прийому гостей (українська тематика) найкращим у 2018- 2019 навчально-
му році став гуртожиток №6. До речі, вже другий рік поспіль!

Д. Мельник, студентка ФМТП

Спортивні змагання серед мешканців гуртожитків КНТЕУ «Битва гур-
тожитків» пройшли на відкритому спортивному майданчику. Свою вправ-
ність та швидкість команди демонстрували в різноманітних естафетах. 
Оцінювали їх представники збірної КНТЕУ з перетягування канату «ATLANTS» 
на чолі з Артемом Цибровським.

Трійку кращих склали гуртожитки № 1, № 4 і № 3.
О. Лавринович, голова РСС гуртожитку №1
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GLOBAL MENTORY INSTITUTE:  
ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ 

ЗА ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ І СПІКЕРАМИ

Однією з перших з лекцією у 
неформальному форматі виступила 
давній друг КНТЕУ та фахівець із 
багаторічним досвідом у маркетин-
гу та комунікаціях, засновник освіт-
нього проекту Business2students і 
директор з маркетингу компанії 
Arricano Наталія Дмитренко.

Презентація Наталії Дмитренко 
мала назву «Дуже особиста історія 
про маркетинг і не тільки» і була 
сфокусована на ключових марке-
тингових поняттях, робота з якими 
є сьогодні невід’ємною складовою 
маркетингових комунікацій на 
будь-якому ринку. Зокрема, студен-
ти почули про такі базові терміни, 
як позиціонування та цільова ауди-
торія, а також на досить незвичай-
них прикладах глибше зрозуміли, 
що таке маркетинг територій, як 
працює маркетинг впливу та чому 
багато батьків добре знають, що 
таке латеральний маркетинг. Спікер 
запропонувала аудиторії дослідити 
значення деяких понять маркетин-
гу на власному прикладі, розповіда-
ючи реальні історії та розбираючи 
цікаві ситуації із життя.

Фінал проекту відзначився пози-
тивними емоціями слухачів завдяки 
спеціальній відзнаці від засновника 
проекту #GlobalMentoryInstitute - 
міжнародного експерта, економіста 
та заступника директора ЦБТ КНТЕУ 
Ігоря Гарбарука. Він відзначив важ-
ливість організації системного діа-
логу молоді з представниками про-
фесійного бізнес-середовища дуже 
важливий, адже саме сьогоднішнім 
студентам вже завтра доведеться 
працювати в реальному секторі еко-

номіки і будувати успішне майбутнє 
нашої країни.

Студенти, які найкраще прояви-
ли себе в 2018-2019 навчальному 
році з дисципліни “Торговельне під-
приємництво” - Милана Кулик та 
Карина Бондаренко, - отримали 
книги з маркетингу та поведінкової 
економіки.

Серед спікерів, презентації яких 
теж безумовно запам’ятаються сту-
дентам, - віце-президент інвестицій-
ного фонду SigmaBleyzer та 
AgroGeneration, член Національної 
ради реформ Владислава Магалецька, 
управляючий партнер компанії 
ArtBuild Hotel Group Олексій Євченко, 
директор з продажу компанії 
АГРОМАТ Оксана Кабацій, член наг-
лядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» та 
ПАТ «УКРПОШТА» Оксана Волчко, 
генеральний директор автомобільної 
групи компаній VIPOS Віктор 

Постельников, представниця CEO 
INKERMAN UKRAINE Анна Горкун, 
керівник департаменту креативного 
маркетингу і комунікацій компанії 
“TARYAN GROUP” Ніна Міщенко, 
заступник генерального директора 
ТОВ «Супермаш» з торгівлі та марке-
тингу Леся Іванченко, ресторатор, 
меценат та телеведучий, президент і 
власник групи компаній мережі рес-
торанів «Наша карта» Микола 
Тищенко, бізнес-тренер, консультант 
з питань підвищення прибутковості 
роздрібної мережі, впровадження 
категорійного менеджменту і управ-
ління товарними запасами Світлана 
Дмитрієва, член ради Національного 
Банку України Василь Фурман, дирек-
тор з маркетингу мережі «Будинок 
іграшок» Роман Степановський, Chief 
Marketing Officer “Arricano Real Estate 
plc.” Наталія Дмитренко.

О. Валентинов

В університеті відбувся фінал освітнього проекту "GLOBAL MENTORY INSTITUTE". Він 
видався дуже цікавим і представницьким за презентаціями і представленими спікерами.

НЕБАЙДУЖІ

Rest.Art.Kitchen

ІННОВАЦІЇ

ОСВІТНІ ПРОЄКТИ

...І ПЛЮС ДИТЯЧІ 
ДНІ НАРОДЖЕННЯ 

ДОЛУЧИЛИСЯ ДО РОЗРОБКИ 
КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗУ 

«УКРАЇНА: ПЕРСПЕКТИВА 
РОЗВИТКУ ОЧИМА МОЛОДІ»

ПОЗМАГАЛИСЯ ЗА ПРИЗ У 10 ТИСЯЧ ЄВРО
ськи, трюфелі у різних варіаціях 
тощо. Словом, у нас і смачно, і весело.

В. Ждан,
директор навчально-виробничого 

центру  "Rest.Art.Kitchen"

печують гідне майбутнє для кожної 
людини і кожної родини. Тому дуже 
важливо, що до цих аналітичних про-
цесів цьогоріч залучили і молодих 
фахівців, адже разом з досвідченими 
аналітиками та експертами це сфор-
мує більш збалансовані прогнозні 
оцінки.

На захід, організований 
Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі, представництвом 
UNISEF та ГО «Український центр 
соціальних реформ» завітали пред-
ставники різних закладів вищої 
освіти, де поділилися ідеями і про-
гнозами для подальшого розвитку. 
Долучалися до побудови головних 
стратегій розвитку країни і наші 
колеги - науковці та студенти спеці-
альності «Публічне управління та 
адміністрування». Молодь має право 
сказати, що думає, що бачить у май-
бутньому та як готова допомогти.

Інф. «УіЧ»

Тематика FUTURE – інноваційні тех-
нології, що змінюють наші звички та 
роблять життя простішим. Спікери 
BUILD ділилися тим, як створити про-
дукт, що сподобається користувачам, 
збільшити обсяг аудиторії, грамотно 
керувати командами та розробкою 
продукту. GROWTH – практично орі-
єнтовані доповіді про бурхливе зрос-
тання, маркетинг, стратегії розширен-
ня ринку та пошуку коштів. Спікери 
ділилися робочими кейсами і допо-
магали знайти розв’язання проблеми.

Окрім того, команда «GiftHub» 
була відібрана до стартап-конкурсу 
EMERGE CHALLENGE, де мала змогу 
представити себе та позмагатися за 
приз у 10 тисяч євро.

Н. Тесленко,
заст. декана ФМТП

Кафе-пекарня "Rest.Art.Kitchen" 
розширила спектр майстер-класів з 
кондитерського та кулінарного мис-
тецтва: до вже існуючих численних 
заходів для дорослих тепер додалися 
ще й дитячі. Ідеальний день народ-
ження для непосидючої малечі – ось 
тематика крайнього з них. 
Погодьтеся, завдання не з легких, але 
тим цікавіше його вирішити, певен 
шеф-кухар "Rest.Art.Kitchen" Максим 
Дем’ян. Він сам молодий батько, тож 
прекрасно розуміє, що таке свято для 
дітей і яка це вибаглива публіка.

- Дітям дуже цікаво робити щось 
власноруч, - говорить шеф. - Особли-
во, коли це їхня улюблена їжа - 
чікен-бургери, чи піца (як же без 
неї?!), круасани з різноманітним 
начинням. А ще – цікаво спробувати 
щось новеньке, тож ми ропонуємо 
хачапурі по-аджарськи, і по-мегрель-

Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі опублікувало черговий 
випуск консенсус-прогноз «Україна: 
перспективи розвитку очима молоді». 
Він сформований на основі розробле-
них студентами і аспірантами про-
гнозних матеріалів та тематичної дис-
кусії з питань макроекономічного 
аналізу і прогнозування.

- Такий прогноз дуже важливий, 
адже уряд має закладати чітку філосо-
фію змін у бюджетну резолюцію на 
три роки, і її слід сформувати на реа-
лістичних цифрах, які використову-
ються при плануванні Держбюджету 
до 2021-2022 років, - говорить пер-
ший віце-прем’єр-міністр – міністр 
економічного розвитку і торгівлі С.І. 
Кубів. Зайвий консерватизм і надмір-
ний оптимізм у прогнозах однаково 
шкідливі, бо мова про нові стимули 
для економічного зростання та необ-
хідні ресурси і фінансування для клю-
чових системних реформ, які забез-

Ви знаєте, що таке міжнародна 
конференція «EMERGE»? Для тих, 
хто не знає, - це масштабний пред-
ставницький захід, взяти участь у 
якому було честю для будь-якого 
студента чи молодого фахівця. А 
наші Яна Петренко та Ірина 
Корнелюк з факультету міжнарод-
ної торгівлі та права у складі коман-
ди стартапу «GiftHub» ще й виступи-
ли там  конфаундерами та директо-
рами з маркетингу і продажів.

«EMERGE» була присвячена тех-
нологіям та інноваціям, що зароджу-
ються у регіоні «Новий Схід»: вона 
зібрала відвідувачів із 38 країн світу та 
70 спікерів, зокрема Nike, Facebook, 
Venturebeat, WhatsApp, EPAM і т.д.

Загалом було представлено три 
напрямки - FUTURE, BUILD і GROWTH. 
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ЛАВРИ ДЛЯ БАКАЛАВРАОстання декада червня – з року 
в рік напружена пора в універси-
теті: тривають випуски бакалав-
рів денної форми навчання. 
Цьогоріч такі дипломи отримали 
1670 випускників.

Якщо «краснокожие» за 
Маяковським паспортини вже більше 
чверті віку громадян України змінили 
свій колір на інший – синій, то дипло-
ми з відзнакою українських вишів так 
і продовжують залишатися червони-
ми (точніше, так їх частенько назива-
ють). Такі дипломи в урочистій обста-
новці і отримали цьогоріч 89 випус-
кників бакалаврату КНТЕУ. Разом з 
ними на святкову сцену виходили і 22 
активісти студентського життя.

- Чотири роки, що пройшли з 
того моменту, коли ви стали студен-
тами, - це вже час дії закону «Про 
вищу освіту», який відкрив перед 
українською молоддю чудові мож-
ливості і перспективи, - віншуючи 
випускників, сказав ректор 
А.А.Мазаракі. – Пам’ятайте: хоча ви 
вже отримали цілком заслужений 
диплом, щоб бути успішним, потріб-
но вчитися все життя. Тож, отримав-
ши цей диплом бакалавра, поспі-
шайте до приймальної комісії, аби 
мати можливість здобути другий.

Що більшість новоспечених 
бакалаврів і розуміють. Підтверд-
женням тому бажання 70 відсотків 
наших випускників продовжити нав-
чання - вже в магістратурі.

Найбільшу кількість «червоноди-
пломників» - 30 – підготував факуль-
тет міжнародної торгівлі та права. Це 
Марія Бабішена, Яна Бобрікова, 
Ольга Боярська, Ірина Виноградська, 
Анас та сія Власенко, Олена Гавенко, 
Влади слав Гузь, Кристина Гуреєва, 
Вероніка Дьякова, Марина Завіруха, 
Юлія Ко валь чук, Альона Корогод, 
Яна Крас нова, Аліна Кубрак, Ганна 
Кузменюк, Катерина Морозова, 
Катерина Нікі тіна, Ірина Осадча, 
Дар’я Пількевич, Анастасія 
Подгаєвська, Євгеній При мак, 
Анастасія Рупчева, Наталія Серо-
ветник, Аліна Тропиніна, Владислав 
Уман ців, Діана Харченко, Аліна Чере-
мис, Аліна Чубченко, Артем Чумак.

У цій тридцятці кращих і Тамара 
Храпіцька, яка опановує спеціаль-
ність «Міжнародне право». 
Опановує, тому що за нею ж планує 

навчатися в магістратурі. У чому 
вбачає складові успіху?

- У постійній праці в бібліотеці 
– практично щодня до шостої 
вечора. Мене часом співробітниці 
і підганяли: мовляв, іди додому, - 
сміється дівчина. – Але скільки 
всього цікавого хочеться дізнати-
ся! А з такою бібліотекою, як у 
нашому університеті, - це цілком 
можливо, було б бажання. Що ще? 
Постійна участь у Всеукраїнських 
наукових конкурсах, до яких 
заохочували наші викладачі. Тепер 
наступна мета – диплом магістра з 
відзнакою КНТЕУ.

А от представниця факультету 
торгівлі та маркетингу Юлія Груздєва 
– бакалавр з реклами і зв’язків з гро-
мадськістю - вже визначила за місце 
навчання Німеччину. У Кельні вона 
опановуватиме інтегрований дизайн. 
Чому так далеко, цікавлюся.

- Кохання така штука, що кордо-
нів не знає і веде тебе туди, куди ти 
сам не сподіваєшся. Мій обранець, 
інженер за фахом, живе і працює в 
Німеччині. Тож я буду поруч. Але 

про alma mater не забуватиму, адже 
вона дала як рекламісту мені дуже 
багато. На нашому факультеті, і кон-
кретніше спеціальності, передають 
свій досвід чимало прекрасних 
практиків, я говорю про Тетяну 
Дубовик, Ірину Габову та інших. Саме 
такі, як вони – люди з практичним 
досвідом, надихають навчатися далі. 
Я вже і сама маю, хай і невеликий, 
але власний досвід праці в реклам-
ному агентстві – «ЛикМедиаГруп». 
Він і допомагає мені виступати як 
консультант певних проєктів у соці-
альних мережах…

А от решта з 15 випускників 
ФТМ, які отримали дипломи з від-
знакою, - навчатимуться в магістра-
турі університету. Це Марина 
Балакальчук, Ірина Гавриленко, 
Анастасія Гончар, Поліна Гончаренко, 
Ірина Загрівая, Микита Кучкін, Марія 
Лавриненко, Галина Мисник, Аліна 
Папуша, Лев Ратинський, Дарія 
Савостьонок, Данило Сідєльніков, 
Мар’яна Хмиз та Анастасія Чебан.

З-поміж 329 випускників факуль-
тету ресторанно-готельного та 
туристичного бізнесу дипломи з від-
знакою отримали 17 юнаків і дівчат. 
І серед них – потенційний магістр зі 

спеціальності «Туризм» Олена 
Петюр.

- Щиро кажучи, «червоного» 
диплома не прагнула. Але навчатися 
в університеті за бажання наскільки 
цікаво і легко, що успіх приходить 
якось ніби сам по собі. А ще ж і вра-
ження школярки, яка отримала золо-
ту медаль і віднесла її в КНТЕУ, не 
призабулися!

В цьому – і велика частка наших 
наставників і педагогів. Таких, як 
декан Надія Ведмідь, завідувачка 
профільної кафедри туризму та 
рекреації Тетяна Ткаченко, Сергій 
Хлоп’як, який читає лекції дуже і 
дуже цікаво. Поруч з ними хочеться 
рости як фахівець…

Такої ж високої думки про 
викладацький колектив і решта 
новоспечених володарів дипломів 
бакалавра з відзнакою – Оксана 
Березинець, Марина Гільманова, 
Єлизавета Єсіпова, Лідія 
Конопліцька, Юлія Круглова, 
Любов Кухновець, Ірина Онопко, 
Микола Позняк, Тетяна Притула, 
Анастасія Проволовська, Діана Сич, 
Ярослав Скібінський, Олександра 
Скрипка, Анастасія Соколова і 
Наталія Турцевич.

На факультеті економіки, 
менеджменту та психології за 
диплом з відзнакою успішно боро-
лися (і зрештою пермогли!) Наталія 
Аврамчук, Ілона Азедова, Яна 
Біленко, Софія Гаврилюк, Орина 
Гребнєва, Ірина Ільченко. Катерина 
Кострова, Єлизавета Кравченко, 
Катерина Кузьменко, Наталія 
Пасова, Олія Петренко, Аліна 
Пронь, Наталія Черевко і І Юлія 
Шевчук. На факультеті обліку, ауди-
ту та інформаційних систем – Юлія 
Гриценко, Олена Комендант, Дар’я 
Копач, Ольга Куляша, В’ячеслав 
Логвин, Аліна Перекупка, Анна 
Пролісок, Катерина Рябчук.

А один з найменших за кількістю 
студентів – факультет фінансів та 
банківської справи – віншував Яну 
Брагінець, Ганну Лебідь, Андрія 
Мартиненка, Аліну Панченко, 
Ярославу Ястреб.

- Їх у нас небагато, але вони най-
кращі в університеті, - переконана 
декан Тетяна Канєва.

Хоча так думає кожен декан про 
своїх студентів. І спробуй-но з ними 
не погодитися.

В. Обрамбальський
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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, Павло Паригін, Віталій Шапка

СПОРТІНТЕЛЕКТУАЛИ

ТАЛАНТИ І ПРИХИЛЬНИКИ

ЗНОВУ НАЙСИЛЬНІШІ

МОЛОДИЙ 
БОГАТИР

ДОМІНУЮТЬ ПРАВНИКИ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ 
ЗАБІГ KNUTErun

Завершився чемпіонат України з 
перетягування канату. Участь у 
ньому взяли 11 чоловічих та 6 жіно-
чих команд. КНТЕУ представляли 3 
чоловічі і 2 жіночі збірні.

1-ше місце у змаганнях серед 
жінок виборола доцент адміністра-
тивного, фінансового та інформа-
ційного права Л.В. Сенченко, 2-ге - 
провідний спеціаліст деканату 
ФРГТБ М.В. Сябро, 3-тє - професор 
кафедра економічної теорії та кон-
курентної політики К.М. Ніколаєць.

Серед чоловіків трійку кращих 
склали старший лаборант міжна-
родного приватного, комерційного 
та цивільного права В.Г. Ри ба-
льченко, завідувач лабораторії 
кафедри інженерно-технічних дис-
циплін В.В. Хмара і асистент кафе-
дри міжнародного публічного 
права В.І. Михайловський.

Взяти участь в легкоатлетичному 
забігу KNUTErun, дистанцію якого 
було прокладено в парку Кіото, мали 
можливість і професійні атлети, і 
спортсмени-аматори. Серед студентів 
у категорії "Чоловіки" 1-ше місце посів 
Станіслав Поляниця (ФЕМП), 2-ге - 
Владислав Ведмеденко (ФОІАС), 3-тє 
- Ібрагім Діомонд (ФМТП); у категорії 
"Жінки": перемога у  Яро слави Ястреб, 
другою стала  Марина Бойко (обидві 
ФФБС), третьою - Ярослава Ліль.

У викладачів серед чоловіків 
трійка лідерів виглядає так: 1-ше 
місце -  Сергій Гахович (ФРГТБ), 2-ге 
-  Олександр Хлонь (ФЕМП), 3-тє - 
Раміс Расулов (ФРГТБ). У жінок пере-
могу святкувала Олеся Смирнова 

КОЛИ ІНТЕЛЕКТ 
І ГУМОР -  ЄДИНЕ ЦІЛЕ

СМАЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ –  
ЗА УЧАСТЮ НАШИХ АМАТОРІВ

У цьому турнірі взяли участь 
представники усіх факультетів універ-
ситету, а також випускники. 
До даткової інтриги додавала близь-
кість фінального раунду ліги, в якому 
в очному протистоянні зустрінуться 
між собою найкращі команди міста.

У напруженій боротьбі з непро-
стими питаннями та сильними супер-
никами переможцями стала «Теорія 
маленького вибуху» (збірна ФФБС, 
ФОАІС та випускників минулих років), 
яку склали Олександр Толкачов, Євген 
Логімахов, Богдан Чернецький, 
Владислав Лагода, Яна Некипіла і 
Дмитро Пилипчук. На 2-му місці опи-

Днями на ім’я ректора 
А.А. Мазаракі надійшов подячний 
лист від Асоціації українських 
виробників “Морозиво і заморожені 
продукти". Її президент І.І. Барт- 
ковський висловлює подяку  (в тому 
числі й від Національного центру 
ділового та культурного співробіт-
ництва "Український дім") співро-
бітникам та студентам КНТЕУ за 
участь у Фестивалі морозива, приу-
роченого до Дня Києва. Зокрема, за 

нився чинний чемпіон університету з 
брейн-рингу «Руки, ножиці та мізки» 
(ФТМ) у складі  Дмитра Проценка, 
Юлії Богут, Валерії Трунової, Яни 
Мукієнко і Ангеліни Талько. На 3-му - 
«Зміїне кодло та Максим» (ФФБС): 
Євгенія Відякова, Вікторія Румянцева, 
Людмила Бориско, Ганна Пушкаренко, 
Вікторія Купіна і Максим Гриценко. 
Інтелектуальний рівень останніх оці-
нювати не берусь, але з почуттям 
гумору у них все ok…

С. Хлопяк,
доцент кафедри туризму 

та рекреації,
координатор проекту у КНТЕУ

високий рівень організації та прове-
дення культурної програми відзна-
чено професора кафедри управлін-
ня безпечністю та якістю 
О.В. Сидоренко. А художній колек-
тив КНТЕУ нагороджено дипломом. 
У творчій програмі взяли участь Яна 
Грушовська, Марина Завіруха, 
Крістина Кузьменко, Артур 
Бегджанян, Даврон Юсупов (ФМТП), 
Аміна Джафарова (ФРГТБ).

Наш кор.

Перші чоловіча й жіноча збірні 
стали чемпіонами, а наші другі 
команди – серед призерів.

Також була представлена нова 
категорія - "мікс" - 4 хлопці і 4 

Третьокурсник ФОАІС Євгеній 
Басюк відзначився на відкритому 
чемпіонаті  Києва з пауерліфтингу та 
окремих вправ. У категорії до 82 кг в 
жимі лежачи він з результатом 160 кг 
встановив особистий рекорд та 
рекорд серед юнаків 18-19 років.

Третій етап Студентської ліги Києва з гри «Що? Де? Коли?», що 
проводиться за підтримки ряду міських організацій та клубів інте-
лектуальних ігор і об’єднує найсильніші команди провідних вишів 
столиці, пройшов на базі КНТЕУ.

Завершився турнір з настільного тенісу у межах ІІІ Спартакіади 
серед співробітників КНТЕУ.

НАШІ ЮВІЛЯРИ

У червні свій ювілей святкують:
50-літній – доцент кафедри іноземної філології та перекладу О.Г. Сошко 

технік кафедри програмної інженерії та кібербезпеки 
О.В. Беспалова, спеціаліст факультету міжнародної торгівлі та 
права Т.Г. Карпеннко;

60-літній – професор кафедри загальноправових дисциплін А.В. Захарчук, 
методист навчального відділу Ю.К. Кузнєцова, прибиральниця 
В.І. Куклій;

70-літній – електромонтер А.М. Бурдєєв.

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.

ЗАХОПЛЕННЯ

В ОБІЙМАХ НЕБА
«ЕкоКлуб» КНТЕУ взяв участь у фестивалі повітряних куль "Мамо, я 

вдома" та святковому літо-старті "В обіймах неба". Нашу команду представля-
ли голова ЕкоКНТЕУ Максим Кіров та члени ТРОСу –студенти фа - культету 
торгівлі та маркетингу Марія Іванова, Дар'я Шаповалова, Богдан Макогон на 
чолі з Д.С. Файвішенко.

(ФФБС), срібло у Юлії Ясько (ФЕМП), 
бронза -  Ольги Коренюк (ФМТП).

Серед чоловіків старшої вікової 
групи дуже гідно виглядали декани 
ФЕМП і ФМТП – Олександр Міняйло 
і Петро Пальчук. Чудовий приклад 
для наслідування нашим студентам!

А.Ковальов,
головний секретар змагань, 

ст. викладач кафедри 
фізичної культури 

дівчини (сумарна вага не більше 
620 кг). Тут КНТЕУ представляли 
дві команди, і обидві посіли 1-ше 
та 2-ге місце.

Інф. «УіЧ»




