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Ви хо дить з бе рез ня 2000 ро ку

СВЯТО В ДОМІ

АБІТУРІЄНТ ОБИРАЄ ЯКІСНУ ОСВІТУ
Інавгурацією цьогорічних першокурсників і парадом вишиванок розпочав свій 74-й навчальний рік Київський національний торговельно-економічний університет. 

Цьогоріч першокурсниками стали більше 3 тисяч осіб. А всього до університету на здобуття ОС "Бакалавр" та "Магістр" зараховано близько 5 тисяч молодих людей.

Від першої особи
- За результатами вступної кам-

панії-2019 КНТЕУ увійшов у ТОП-5 
найпопулярніших закладів вищої 
освіти України, ТОП-3 серед вишів 
Києва і очолив рейтинг серед уні-
верситетів гуманітарного та еконо-
мічного напряму, - відкриваючи 
урочисту церемонію матрикуляції, 
зазначив ректор Анатолій Мазаракі. 
- В університеті нині здобувають 
вищу освіту студенти з 26 країн. Для 
них створені умови для навчання за 
51 навчальною програмою, само-
розвитку й самовдосконалення у 
всіх сферах життя. Молода людина, 
яка хоче бути успішною у житті, 
повинна пам’ятати: запорука успіху 
- володіння іноземними мовами, 

інформаційними технологіями і 
навчання протягом усього життя...

Університет – лідер реформу-
вання вищої освіти України, актив-
но впроваджує новітні освітні тех-
нології. Величезною популярністю 
у його студентів та науковців кори-
стується сучасний бібліотечний 
комплекс з електронним обслуго-
вуванням і доступом до повнотек-
стових електронних ресурсів між-
народних баз даних, надсучасна 
smart-бібліотека та коворкінг 
KNUTE HUB.

- Для кожного тут знайдеться 
місце, адже університет – це нові 
можливості, де кожен може розкри-
ти свої таланти та відкрити нові, – 
додала голова ради студентського 

самоврядування КНТЕУ Дар’я 
Петровська.

І краще підтвердження цьому – 
приклад магістра факультету фінансів 
та банківської справи Вікторії Шкурко, 
яка саме у КНТЕУ відкрила та завдяки 
тренерам розвинула свій спортивний 
талант і стала кількаразовою чемпіон-
кою України, фіналісткою чемпіонату 
Європи серед молоді та чемпіонату 
Європи серед дорослих «Суперліга» з 
легкої атлетики. Посвідчення майстра 
спорту з легкої атлетики їй вручив 
ректор А.А. Мазаракі.

Молоді обличчя 
університету
Першими залікові книжки отри-

мали представники нового студент-
ського поповнення, які до вступу вже 
мали досягнення у навчанні, спорті, 
відзначалися активною громадян-
ською позицією. Кращим першокурс-
никам бакалаврату очільник універси-

тету вручав їх особисто. Серед них 
золоті і срібні медалісти загальноос-
вітніх шкіл: чемпіон України зі спор-
тивного пішохідного туризму, перемо-
жець Всеукраїнських учнівських кон-
курсів Дмитро Мелешков, переможни-
ця міжнародного конкурсу екологіч-
них проектів «Eco ideas for life», при-
зерка міжнародного конкурсу худож-
ніх робіт від ЮНЕСКО Анастасія 
Калюжна (факультет торгівлі та мар-
кетингу), призер другого етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН, переможниця між-
народного хореографічного фестива-
лю «Весінній настрій» і Всеукраїнського 
вокально-хореографічного конкур-
су-фестивалю «KYIV ART TIME» Ілона 
Ляшенко (факультет фінансів та бан-
ківської справи). А також успішні 
спортсмени - кандидат у майстри 
спорту України з карате WKF і шото-
кан карате SKIF, двократна бронзова 

призерка чемпіонату світу з карате 
SKIF Олександра Толченова (факуль-
тет ресторанно-готельного та турис-
тичного бізнесу), чемпіон України зі 
стрибків з жердиною серед юнаків, 
бронзовий призер чемпіонату України 
з легкої атлетики Нікіта Строгалєв 
(факультет обліку, аудиту та інформа-
ційних систем). Серед перших заліко-
ві книжки отримали і  чемпіонка 
України із сучасних танців та танців у 
колективі, срібна призерка чемпіонату 
Європи з сучасних танців Дарія 
Орлова (факультет обліку, аудиту та 
інформаційних систем), переможни-
ця Всеукраїнского чемпіонату з ден-
схолу та багатьох танцювальних кон-
курсів Кароліна Філіна (факультет 
економіки, менеджменту та психоло-
гії), переможець Всеукраїнського віде-
оконкурсу «Імплементації реформ» 
Богдан Вергун (факультет міжнарод-
ної торгівлі та права), багаторазова 
призерка Всеукраїнського конкур-
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Ректор А.А. Мазаракі зустрівся з 
аспірантами першого року навчання. 
Він наголосив на важливості своє-
часного виконання освітньо-науко-
вої програми, що передбачає набуття 
компетентностей, необхідних для 
продукування нових ідей, розв’язан-
ня комплексних проблем у галузі 
професійної та дослідницько-інно-
ваційної діяльності, оволодіння 
методологією наукової та педагогіч-
ної діяльності, отримання наукових 
результатів, які забезпечують розв’я-
зання важливих теоретичних та при-
кладних проблем загальнонаціо-
нального та світового значення.

Очільник університету підкрес-
лив актуальність вибору теми нау-
кового дослідження в контексті 
напрямів розвитку світової науки і 
зазначив: в КНТЕУ створені всі 
умови для проведення дослідниць-
кої роботи на високому рівні. Для 
цього майбутні доктори філософії 
мають доступ до  сучасного техніч-
ного та програмного забезпечення, 
всіх видів відкритої наукової інфор-
мації, зокрема міжнародних науко-
метричних баз даних Scopus та Web 
of Science, інформаційних фондів 
університету, можуть користуватися 
SMART-бібліотекою, проводити 

дослідження в спеціалізованих 
лабораторіях.

Проректор з наукової роботи 
С.В. Мельниченко поінформувала 
про загальні умови навчання в аспі-
рантурі, проведення наукових дослі-
джень, права і обов’язки молодих 
науковців, моніторинг виконання та 
процедури розгляду дисертаційних 
робіт, створення об’єктів інтелекту-
альної власності та їхнього захисту, 
дотримання академічної доброчес-
ності та недопущення плагіату, нор-
мативні документи, що регулюють 
підготовку здобувачів вищої освіти 
«доктор філософії».

Ю. Баранюк,
голова  Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів 
та молодих вчених КНТЕУ
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Презентація почалася з екскурсії 
університетом, демонстрації можли-
востей модернізованого універси-
тетського бібліотечного комплексу 
"СМАРТ-бібліотека" та коворкінгу 
KNUTE HUB (саме тут проходити-
муть майстер-класи спікерів нового 
сезону), нових навчальних лабора-
торій, зокрема лабораторії енології. 
Професійне обговорення етапів та 
програми проекту проходило у 
невимушеній, дружній атмосфері 
прес-сніданку за участю представни-
ків організацій-партнерів та числен-
них засобів масової інформації.

- Формування тісного і ефектив-
ного зв'язку бізнесу і освіти є одним з 
ключових напрямків розвитку сучас-
ного університету, - підкреслив рек-
тор А.А. Мазаракі. - КНТЕУ не перший 
рік реалізує в даному контексті модель 
"Університет 4.0",  забезпечуючи 
системну синергію стейкхолдерів 
освіти. Співпраця з Business2Students 
носить системний інноваційний 
характер: тільки так можна бути 
корисними суспільству і розвивати 
актуальні компетентності випускни-
ків. У цьому році вона розширює 
межі: студенти Одеського торговель-
но-економічного інституту КНТЕУ 
теж отримали можливість спілкуван-
ня з практиками в галузі комунікацій.

Спікером першого у цьому сезо-
ні майстер-клас проекту 
"Business2Students by Watsons" став 
Володимир Дегтярьов - співвласник 
та CEO PR-агентства "Newsfront", 
PR-фахівець з великим досвідом 
роботи. Автор курсу "Бренд особи" і 
тему обговорення обрав відповідну 
- "Бренд компанії та бренд людини: 
чому один неможливий без іншого". 
А модератором майстер-класу тра-
диційно виступила Наталія 
Дмитренко.

Перший проректор з науково-пе-
дагогічної роботи Н.В. Притульська 
зазначила: сьомий сезон проекту В2S 
стане особливо цікавим - і щодо тема-

Важливість розвитку проекту та 
взаємовідносин університету з 
представниками бізнес-середовища 
підкреслила і перший проректор з 
науково-педагогічної роботи 
Н.В. Притульська:

- Ініціатива Business2Students і 
наші спільні активності важливі 
насамперед для студентів. Університет 
вже багато років є центром наукових 
і освітніх подій, цікавих і мотивуючих 
колаборацій. Ми цінуємо, коли подіб-
ні проекти розраховані на довгостро-
кову перспективу.

Традиційний модератор заходу та 
ініціатор проекту - директор з марке-
тингу Arricano Наталія Дмитренко так 
пояснила обрану тему:

тики, і щодо креативності запроше-
них спікерів.

Володимир Дегтярьов розповів 
про основні елементи бренду особи, 
визначив труднощі та бар'єри його 
побудови і дав поради щодо їх подо-
лання. Зацікавлені тематикою, слухачі 
ставили спікеру запитання стосовно 
його професійної діяльності, особли-
востей ринку PR-послуг та "лайфха-
ків", які допоможуть побудувати бренд 
особи. Четверо з тих, хто підготував 
найцікавіші запитання, отримали 
приз від партнерів проекту - білети на 
GET BUSINESS FESTIVAL. 

Відповідаючи на одне із запитань, 
гість зазначив: "На ринку PR-послуг 

- Уміння вибудовувати комуніка-
ції – важливий фактор успіху, 
результативної кар'єри і розвитку 
особистості. Бізнес працює так, що 
більше немає сумнівів у необхідно-
сті роботи з репутацією бренду ком-
панії, а ця робота багато в чому 
визначається ефективною стратегі-
єю зовнішніх і внутрішніх комуніка-
цій та Public Relations.

Кожен майстер-клас сезону B2S: 
PR та комунікації розроблені спеці-
ально для проекту. На кожну зустріч 
спікери готують не тільки теоретич-
ну базу, а й кейси, живі приклади і 
реальні бізнес-ситуації.

М. Базарова

конкуренція за співробітників більша, 
ніж за клієнтів". Чим ще раз підтвер-
див актуальність професії піарника та 
теми осіннього сезону.

О. Юсупова,
ст. викладач кафедри 

журналістики та реклами

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

ПОЧАТКІВЦІ В НАУЦІ

СВЯТО В ДОМІ

Новий сезон освітнього проекту Business2Students відкрито. Ось вже три роки, як він надає студентам 
можливість отримати нові практичні знання, поспілкуватись з першими особами провідних компаній і 
фірм, отримати актуальну інформацію щодо стажування та подальшого працевлаштування.

НОВИЙ СЕЗОН BUSINESS2STUDENTS ВІДКРИТО!

ПЕРШИЙ МАЙСТЕР-КЛАС 
ВЖЕ СЬОМОГО ПРОЕКТУ

А С П І Р А Н Т О В І - Н Е О Ф І Т У

АБІТУРІЄНТ ОБИРАЄ 
ЯКІСНУ ОСВІТУ

су-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН, призерка 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка Дарина 
Майборода (факультет міжнародної 
торгівлі та права).

Новий потенціал 
для «Меркурія»?
Кількаразовий чемпіон України з 

футболу серед вищих навчальних 
закладів – ФК «Меркурій-КНТЕУ» в 
силу об’єктивних причин залишився 
без багатьох гравців: вони вже закін-
чили університет. Спробуй-но за 
таких умов грати на тому рівні, якого 
від тебе очікують вболівальники! 
Схоже, завдяки новому студентському 
поповненню «Меркурій» може випра-
вити кадрові проблеми, адже серед 
першокурсників цього року - трикрат-
ний чемпіон Києва з футболу, срібний 
призер чемпіонату України з футболу 
Данієль Варєйч (факультет економіки, 
менеджменту та психології), кращий 
захисник ФК «Межигір’я» Олександр 
Мальцев (факультет фінансів та бан-
ківської справи), діючий гравець 
команди вищої ліги «Волинь» Павло 
Турко (факультет ресторанно-готель-
ного та туристичного бізнесу).

День, коли не гріх 
спізнитись на роботу
У календарі чи не єдиний день, 

коли не гріх спізнитись на роботу, - 
1 вересня, День знань. Ну, коли це 
вихідний, то хай вже й 2 вересня, як 
у нашому випадку.

І дійсно, цього року чимало бать-
ків і близьких, чиї діти стали студен-
тами, знайшли розуміння у керівни-
цтва. Бо воно, це керівництво, теж 
люди і теж має дітей та онуків.

Та що там казати, п’ятикласник 
Богдан з Березані Київської області 
навіть пожертвував своїм шкільним 
першовересневим святом, щоб при-
вітати (з батьками, звісно) свою 
сестричку – Анастасію Дмитренко, 
яка обрала фах психолога і стала 
першокурсницею факультету еконо-
міки, менеджменту та психології. 

Настя, яка розглядала при виборі 
вишу для здобуття вищої освіти 14 
університетів, врешті віддала перева-
гу саме навчанню в КНТЕУ.

А жителям Монастирища 
Черкаської області, здається, вже 
можна організовувати в університеті 
свою діаспору – стільки молоді з 
цього райцентру навчається в 
КНТЕУ! От і цьогоріч нашими сту-
дентами стали двоюрідні брати 
Олександр Хомчак, який обрав омрі-
яний фах маркетолога, та Віталій 
Нищик, котрий опановуватиме тон-
кощі туризму.

- Ця любов до університету заро-
дилася п’ять років тому, коли один з 
наших племінників Андрій Бала став 
студентом факультету обліку, аудиту 
та інформаційних систем, - сміється 
батько Сашка. – За два роки потому 
племінниця Юлія Химчак пішла 
навчатися на менеджмент, а тепер 
настала черга і нашого сина, який 
мріяв стати студентом тільки КНТЕУ. 
Сподіваємось, стане хорошим спеці-
алістом…

Традиції
Момент проголошення присяги 

на вірність університету – незмінна 
традиція, що засвідчує вибір кожно-
го бути саме тут, навчатися саме у 
КНТЕУ - студенти запам’ятають на 
все життя. Як і те, що слід утверджу-
вати своїм життям місію університе-
ту – працювати для нинішніх та 
наступних поколінь.

А підтвердивши свою вірність і 
любов до університету, сотні першо-
курсників разом з іншими студента-
ми взяли участь у традиційному пара-
ді вишиванок: багато прийшли до 
університету у свій перший День 
знань у КНТЕУ в національному одязі.

Інавгурація завершилася сту-
дентським гімном "Гаудеамус". 
Першокурсники з найсвітлішими 
очікуваннями випустили в небо 
сотні повітряних кульок – за кольо-
рами своїх факультетів, загадавши 
бажання, які університет обов’язково 
допоможе реалізувати.

К. Заровна,
В. Обрамбальський

Закінчення. Поч. на стор. 1
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ПАРТНЕРСТВО

СПРАВИ ДЕРЖАВНІ

МОЛОДЬ ДУЖЕ ЦІКАВЛЯТЬ 
СЕРЙОЗНІ ПИТАННЯ

ПОЛІТИКА ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ У ФРАНЦУЗЬКИХ АЛЬПАХ

ПАЗЛ УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКИХ КОНТАКТІВ У ТАНДЕМІ З УКРДНДІ «РЕСУРС» 

БІЗНЕС-ШКОЛА АУДЕНСІЯ: 
УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

НА ПРОВІДНИХ ПОЗИЦІЯХ

порту до країн СНГ та ЄС, що відпо-
відно зменшився та збільшився.

Також Інститут демографії та соці-
альних досліджень імені М. В. Птухи 
НАН України спільно з Українським 
центром соціальних реформ та пред-
ставництвом Дитячого фонду ООН в 
Україні (ЮНІСЕФ) підготував першу 
національну тематичну доповідь “Цілі 
Сталого Розвитку для дітей України”. 
Вона продемонструвала статистику 
останніх років щодо чинників, які без-
посередньо впливають на життя та 
розвиток дітей і молоді.

Л. Бойко, А. Перетятько,
студентки ФЕМП

Плану дій України щодо членства в 
НАТО з політичних та економічних 
питань, студентів 4-го курсу спеці-
альності «Міжнародне право» – 
питання оборони, ресурсів, безпе-
ки та правові. Тема доповіді стар-
шого викладача В.І. Михайловського 
була присвячена досвіду країн, які 
вступали до альянсу і впроваджува-
ли «План дій щодо членства». Про 
подальші кроки України з впрова-
дження цього плану говорила стар-
ший викладач Н.О. Дерунець. 
Участь у дискусіях взяли науко-
во-педагогічні працівники, студен-
ти та аспіранти КНТЕУ.

Інф. «УіЧ»

- Така програма подвійного дипло-
мування для молоді  є унікальною 
можливістю, оскільки, окрім україн-
ського диплома, можна отримати ще й 
державний диплом Фран цузької Рес-
публіки освітнього ступеня «Licence» 
(«бакалавр»), - розповідає Богдан 
Шило. - Навчання здійснюється анг-
лійською або французькою мовами за 
вибором студента на дистанційній 
основі (з можливістю подальшого 
виїзду для франкомовних студентів на 
другий семестр до Франції).

Скористатися цією можливістю 
можуть студенти всіх факультетів 
останнього року бакалаврату, студенти 
магістратури та випускники КНТЕУ.

- Для тих, хто навчалися за програ-
мою подвійного дипломування дис-

танційно англійською мовою, навесні 
було організовано тижневу навчальну 
поїздку до Університету Гренобль 
Альпи, - пригадує учасник програми 
Олександр Миронов. - Окрім навчаль-
них занять, ми відвідували ще й провід-
ні підприємства регіону Рона-Альпи.

родній науково-практичній конфе-
ренції «Глобальні імперативи розвит-
ку бізнесу та права».

А реалізація студентської 
мобільності  за проектом 

Міжнародного статистичного інсти-
туту (МСІ), який проходив у Палаці 
конгресів у Куала Лумпур (Малайзія). 

Еразмус+ розпочнеться вже 
незабаром: 10 студентів КНТЕУ 
розпочнуть  семестрове навчан-
ня в Університеті Центрального 
Ланкаширу.

Завданнями цього інституту є поси-
лення та підтримка міжнародного 
статистичного співтовариства, поши-
рення наукових досліджень в галузі 
статистики у всіх формах освіти.

Одним з учасників конгресу був і 
професор кафедри статистики та 
економетрії Р.М. Моторин, дійсний 
член МСІ. Він виступив з доповіддю 
на сесії IPS 146 «Prospects for the 
development of higher education based 
on Big Data technology» та взяв участь 
у роботі сесії СРС 1397, де відбулось 
обговорення його постеру на тему 
«Use of national account data in 
international comparisons of indicators 
dynamics and structure GDP (At the 
production stage)».

магістр з менеджменту», а 2 - продов-
жують навчання в межах програми 
подвійного дипломування.

Студентський обмін є двосто-
роннім, що свідчить про визнання 
КНТЕУ на міжнародному освітян-
ському ринку. За останні роки у нас 
протягом семестру на англомовних 
магістерських програмах навчалися 
5 французьких студентів. У 2019-
2020 н.р. планується приїзд на семе-
строве навчання до КНТЕУ ще 3 
студентів з Франції.

Добірку підготувала Т. Дупляк,
директор Центру   

європейської освіти

- Засідання було присвячене під-
сумкам праці щодо досягнення 
Цілей Сталого Розвитку у справах 
економічного зростання України, - 
ділиться почутим професор Г.Т. 
П’ятницька. - Була представлена 
презентація, що відображала про-
грес країни на шляху досягнення 
ЦСР 8 “Гідна праця та економічне 
зростання в Україні". Моніто-
ринговий звіт - це інструмент об'єк-
тивної оцінки того, що зроблено і 
що належить зробити далі, зі ста-
тистикою декількох останніх років. 
У ньому відображено зростання 
ВВП України та зміни в частці екс-

Модератор заходу - завідувач 
кафедри міжнародного публічного 
права Л.М. Дешко акцентувала увагу 
на Північноатлантичному Договорі, 
відповідно до статті 10 якого кожна 
європейська держава, котра здатна 
втілювати в життя його принципи та 
сприяти безпеці в Північ-
ноатлантичному регіоні, може бути 
запрошена до приєднання до НАТО. 
Вона наголосила на політиці відкри-
тих дверей та форматі підготовки до 
вступу в НАТО – «Плані дій щодо 
членства», який є фактичним про-
явом цієї політики.

У центрі уваги доцента Н.А. 
Буличевої було впровадження 

У французькому університеті 
дівчата відвідували заняття з таких 
дисциплін, як «Гроші та фінанси», 
«Міжнародна економіка», «Ін ду-
стріальна економіка», «Французька 
мова для іноземців» та інші.

У межах програми Еразмус+ 
делегація КНТЕУ на чолі з ректором 
А.А. Мазаракі відвідали провідний 
виш Великої Британії – Університет 
Центрального Ланкаширу (UCLan), з 
яким протягом останніх п’яти років 
триває плідне співробітництво.

Як результат, було обговорено 
низку освітніх питань щодо розвитку 
співпраці між нашими університета-
ми. Восени британські колеги - 
директор Школи мов та глобальних 
досліджень Даніел Уоллер та його 
заступниця Дзяі Ванг завітають до 
КНТЕУ. Вони читатимуть лекції на 
бакалаврських та магістерських про-
грамах англійською мовою викла-
дання та візьмуть участь у ІІ міжна-

Більш як 2500 учасників зі 137 
країн взяли участь у 62-му міжнарод-
ному конгресі світової статистики 

Навчання проходило в групах, 
поділених за тематичними модуля-
ми: крос культурний менеджмент, 
стратегії реклами та брендингу, 
соціальні мережі, цифровий марке-
тинг, міжнародний маркетинг та 
комунікації, міжнародний бізнес, 
європейські фінанси.

Співпраця КНТЕУ з цією провід-
ною європейською бізнес-школою, 
що відома у світі своїми навчальними 
програмами з менеджменту, розпоча-
лася наприкінці 2013 року. За цей час 
17 студентів університету взяли участь 
у семестровому обміні, 5 - отримали 
дипломи за програмою «Міжнародний 

Між КНТЕУ та Українським державним науково-дослідним інсти-
тутом «Ресурс» Державного агентства резерву України підписано 
угоду про співробітництво, яку своїми підписами скріпили ректор 
А.А. Мазаракі і директор УкрДНДІ «Ресурс» Б.Й. Запталов.

Вона сприятиме науковій співпраці і практичній реалізації наукових 
розробок. Основними завданнями є створення зручних умов для обміну 
ідеями, інформацією і технологіями, організація спільних досліджень та 
розробок в межах погоджених пріоритетних напрямів і програм.

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Пройшло п’яте засідання Міжвідомчої робочої групи з питань 
координації процесів імплементації та забезпечення моніторингу 
Цілей Сталого Розвитку. До нього долучились викладачі кафедри 
менеджменту та студенти ФЕМП спеціальності "Публічне управ-
ління та адміністрування".

В університеті за активної участі викладачів кафедри міжнародного 
публічного права відбувся круглий стіл «Політика відкритих дверей 
та План дій України щодо членства в НАТО».

Нещодавно група наших студентів - Софія Бука, Вероніка Дьякова та Анна Кучер - повернулася 
з французького Гренобля. Щоправда, не з спортивної бази зимової Олімпіади, а з аудиторій 
Університету Гренобль Альпи, де навчалися за програмою подвійного дипломування «Бакалавр з 
економіки та управління».

19 студентів КНТЕУ нещодавно повернулися з навчання в «Літній школі» економічній спеціалізова-
ній Бізнес-школі Ауденсія (м. Нант), що пройшла в межах угоди про співробітництво між КНТЕУ 
та цим провідним вишем Франції. 
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КРОК ДО ФАХУ

ЦАРИНА ДЕРЖАВНОЇ 
АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ

ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО  
З БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

ГОСТИННИЙ 
«АШАН-ЧЕРНІГІВСЬКА»

- Ми зустрілися з головою 
Державної аудиторської служби 
України Л.В. Гавриловою, яка розпо-
віла про діяльність Держаудитслужби, 
її основні завдання та функції, впро-
ваджені інструменти державного 
фінансового контролю і напрями 
їхнього розвитку, - ділиться вражен-
нями староста 1-ї групи Марія Возна. 

- Директор департаменту контр-
олю в галузі освіти, науки, спорту та 
інформатизації О.М. Поліщук роз-
крила особливості проведення захо-

А для студентів спеціалізації 
"Облік і оподаткування" кафедра 
обліку та оподаткування в межах 
роботи студентського науко-
во-практичного Клубу професій-
ного бухгалтера організувала 
зустріч із представниками міжна-
родної аудиторської компанії BDO 
(BDO Академія). Презентувалися 
програми міжнародної сертифіка-
ції бухгалтерів та аудиторів і мож-
ливості подальшого професійного 

Першокурсники ФФБС відвідали 
головний офіс АКБ «Індус тріалбанк». 
Зустрічав їх керівник апарату голови 
правління В. Б. Гдичинський. Він роз-
повів про історію започаткування 
«Індустрі албанку», його організаційну 
структуру і основні напрями діяльно-
сті. Картину знайомства доповнили 
його колеги: заступник начальника 
центру управління з продажів банків-
ських продуктів Л.В. Шепель роз’яс-
нила особливості послуг, які банк 
надає підприємствам, підприємцям та 
населенню, а керівник центрального 
регіонального відділення у Києві К.В. 
Тимошенко - важливість навчання 
банкінгу в сучасних умовах форму-

Студенти 1-го курсу ФЕМП (спе-
ціалізація «Менеджмент персоналу») 
відвідали одне із найбільших підпри-
ємств торгівлі – гіпермаркет «Ашан-
Чернігівська», що вже тривалий час є 
стратегічним партнером КНТЕУ.

Гостинно приймаючи студентів, 
начальник відділу персоналу 
Людмила Яременко розповіла про 

дів у царині компетенції цього під-
розділу, а керівник департаменту 
роботи з персоналом та організацій-
ного розвитку В.П. Коваль - можли-
вості проходження практики, стажу-
вання студентів та майбутнього пра-
цевлаштування в органах державно-
го фінансового контролю. Цікавим 
завершенням зустрічі стала екскурсія 
музеєм Державної аудиторської 
служби України.

Ю. Маркуц, 
доцент кафедри фінансів

зростання у сфері обліку та оподат-
кування. Наші партнери ознайоми-
ли з програмами АССА DipIFR і 
СIМА, відповіли на численні запи-
тання щодо можливостей працев-
лаштування, проходження практи-
ки в міжнародній аудиторській 
компанії, а також вимогами робо-
тодавців.

О.Фоміна, 
завідувач кафедри 

обліку і оподаткування

вання фінансової системи країни та 
ознайомив групу з основними функ-
ціями фронт- та бек-офісів.

Зацікавлені темою розмови, сту-
денти вступили в дискусію щодо 
проблем кредитування, насамперед 
стосовно виникнення проблемної 
заборгованості, важливості оцінки 
заставного майна та необхідності 
формування резервів на відшкоду-
вання втрат за кредитними операці-
ями. І це на першому курсі! Які ще 
аргументи потрібні, щоб зрозуміти, 
що на факультет прийняли вмоти-
вовану молодь?

Л. Белянко,
асистент кафедри банківської справи

історію створення, розвитку та 
функціонування торговельної мере-
жі на вітчизняному ринку, особли-
вості її організаційної побудови з 
орієнтацією на європейські стан-
дарти, особливостями роботи з пер-
соналом. 

І. Миколайчук,
доцент кафедри менеджменту

Першокурсники кафедри фінансів, які опановуватимуть спеціалізації 
«Державні та муніципальні фінанси», «Управління державними фінан-
совими ресурсами», зробили перший крок до знайомства з обраною 
професією – відвідали Державну аудиторську службу України.

Днями студенти 1-го курсу факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу спеціальностей 
«Туризм» (спеціалізації «Міжнародний туризм», «Економіка та організація туризму) та «Менеджмент» 
(«Туристичний менеджмент») побували на провідних підприємствах Києва сегменту лакшері-туризму, 
аби ознайомитися з особливостями обраної професії.

 «Мій університет – моя професія – мій вибір!» - під таким гаслом розпочався навчальний процес 
для студентів першого курсу, які навчаються за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» 
(спеціалізація «Готельний і ресторанний менеджмент»). Студентів гостинно зустріли найкращі 
готелі столиці - «Aloft Kiev Mariott», «Хрещатик», «Hilton», «Mercure Kyiv Congress Hotel», «Ibis», 
«Cosmopolite», «11 Mirrors Design Hotel», апарт-готель «Senator» та ресторани. Ознайомчі екс-
курсії були насиченими і пізнавальними, студенти ставили питання керівникам готелів та рестора-
нів, із задоволенням обговорювали перспективи працевлаштування, кар’єрного зростання.

НЕОФІТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ

МОДНО, СТИЛЬНО, ТЕХНОЛОГІЧНО

Софія Козаченко: 
- Екскурсія дуже сподобалася. 

Люди, які нас зустрічали, були відкри 
тими та щирими. Найбільше підкупи-

Екскурсія туди була цікавою та зміс-
товною. Ми побачили номери, дізна-
лися про особливості організації 

ло те, що працівники так доступно та 
зрозуміло пояснили ази своєї, а в 
майбутньому і нашої професії. 

Максим Бессонов:
- Якщо чесно, я не хотів йти, бо 

думав, що буде чергова нудна екс-
курсія. Але було дійсно ВІД ДУШІ! 
Побільше б таких...

Приємно зазначити, що на кож-
ному підприємстві гостинно і профе-
сійно нинішнє студентське попов-
нення університету зустрічали випус-
кники КНТЕУ різних років - 
Святослава Попова, Андрій Цугуй, 
Анна Воєвода, Ірина Дворська та інші.

Т. Ткаченко,
завідувач кафедри 

туризму та рекреації 

роботи готелю, специфіку діяльності 
персоналу різних відділів. Вразило 
приємне та гостинне ставлення. Ми 
відчули атмосферу гостинності, 
переконалися в правильному виборі 
майбутньої професії.

Студентство та колектив нашої 
кафедри щиро вдячні тренінг-мене-
джеру готелю «Aloft Kiev Mariott» 
Наталії Руденко, генеральному 
менеджеру «Mercure Kyiv Congress 
Hotel» Інні Нерознак, менеджеру 
апарт-готелю «Senator» Ірині 
Рачкінді та всім нашим колегам за 
пізнавальні екскурсії у світ гостин-
ності.

М. Бойко,
завідувач кафедри 

готельно-ресторанного бізнесу

Наші першокурсники відвідали 
туристичні об’єкти «Travel Hub» – 
перший в Україні концептуальний 
SMART-простір, в якому об’єднала-
ся множина сучасних сервісів, 
«Alterego traval», де їх гостинно 
зустріли директор та менеджер за 
напрямами, ресторан «Веранда на 
Дніпрі» – атмосферний об’єкт 
гастрономічного туризму, голов-
ний офіс мережі туристичної аген-
ції «Поїхали з нами», в якому влас-
ниця підприємства розповіла сту-
дентам про сучасні тенденції роз-
витку туризму в Україні і світі, про 
особливості роботи туристичних 
агенцій, туристичне агентство 
"Journey time".

Враження безпосередньо нео-
фітів туризму.

Артем Дубина:
- Дуже приємно, що в столиці 

відкриваються й успішно функціо-
нують заклади міжнародних 
готельних мереж, зокрема най-
більшої у світі – "Mariott". Готель 
«Aloft Kiev Mariott» дійсно підтвер-
джує основну корпоративну ідею 
- модно, стильно, технологічно. 
Найбільше вразило ставлення 
керівництва до організації роботи 
персоналу. Керуються гаслом 
«Задоволений персонал – задово-
лений гість!». Приємним бонусом 
було те, що нас запросили до готе-
лю на практику. А з часом, можли-
во, й на роботу.

Лоліта Кутюк:
- У центрі Києва розміщений 

чудовий готель - «Хрещатик». 
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ВОНИ ОБРАЛИ КНТЕУ

Марина Шевченко, 
студентка 1-го курсу ФРГТБ:
- Я звичайнісінька дівчина з 

маленького містечка на півдні 
України. Мені 17 років, і зараз я 
обдумую ці слова, сидячи на голов-
ній вулиці нашої столиці, про що 
ще рік тому я і мріяти не могла. І ось 
маленька історія того, як я взагалі 
тут опинилася.

В 11 класі (!) ще не знала, ким 
хочу бути, в якому університеті 
навчатись і чи навчатись далі взага-
лі. Але випадок докорінно змінив 
життя: моя мама дізналася про 
КНТЕУ, а вже наступного дня ми 
купили квитки до Києва і поїхали в 
університет на День відритих две-
рей. І ось ми тут, в КНТЕУ, зачарова-
ні гостинністю студентів та викла-
дачів і захоплені красою території 
та самих корпусів університету. 
Саме тоді зрозуміла, що в мене з’я-
вилась чітка мета: я повинна тут 
навчатись!

Я продовжила готуватися до 
іспитів, але вже з новими силами, бо 
точно знала, якого результату праг-
ну. Цілеспрямованість привела туди, 
де я є зараз: я першокурсниця кра-
щого університету України. Я всту-
пила на бюджет на омріяну спеці-
альність – готельно-ресторанна 
справа - і вже від моменту, коли 
побачила своє прізвище серед зара-

хованих студентів КНТЕУ, не могла 
дочекатися початку навчання.

Зараз живу мріями про те, як все 
у мене буде чудово. І я справді в це 
вірю! Надихає все: і студенти, і місто, 
і друзі, які теж обрали цей навчаль-
ний заклад. Всі ми впевнено крокує-
мо до своїх мрій.

Ось така невеличка історія 
маленької перемоги. Першої, але 
далеко не останньої…

Анастасія Дорошенко, 
1-й курс ФТМ: 
- Я довго обирала майбутню 

професію. У дитинстві мріяла стати 
юристом, а за останній рік у школі 
перебрала всі можливі варіанти - від 
інженера до психолога. Зрештою 
відповідь прийшла сама. Я завжди 
тягнулася до творчості і саморозвит-
ку, а маркетинг - це широке поле 
можливостей у сучасному світі, де 
можна не тільки реалізувати всі свої 
ідеї, а й постійно рости, досліджую-
чи нові й нові горизонти.

На відміну від спеціальності, з 
вибором вишу не вагалася: звідусіль 
чула про КНТЕУ - від знайомих, вчи-
телів, старшокурсників, соціальних 
мереж. А одного дня до нашої школи 
завітали представники університету 

і запросили на День відкритих две-
рей. Коли запрошують, чому ж не 
прийти? Тим більше, що я киянка і 
далеко їхати не треба. Уперше сту-
пивши на територію КНТЕУ, зрозу-
міла, що точно хочу сюди поверну-
тися! Отож, закінчуючи школу, коли 
більшість моїх однокласників мріяли 
про Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, я 
подумки вже уявляла себе студент-
кою торговельно-економічного і під 
час вступної кампанії віддала йому 
якщо не серце і душу, то перший 
пріоритет точно!

Не маю сумнівів, що зробила 
правильний вибір! Звісно, обирала 
престижний університет, який міг би 
дати мені якісну сучасну освіту й 
диплом хорошого спеціаліста. Та, 
крім усього вищезгаданого, КНТЕУ 
привернув увагу ще й насиченим і 
яскравим студентським життям. Я не 
могла оминути можливість розкри-
ти свій потенціал і стати частинкою 
такої великої і дружної родини. 
Впевнена, що найближчі роки будуть 
незабутніми, і щаслива, що можу з 
гордістю назвати себе студенткою 
КНТЕУ.

Андрій Голинський, 
студент 1-го курсу ФОАІС:
- Обрати університет не так 

легко, як це здається на перший 
погляд. Все починається з вибору 
міста, в якому хочеш здобувати вищу 
освіту, далі - вибір майбутньої про-
фесії, і вже в кінці обирається виш.

Я прийняв рішення, що хочу 
навчатись в КНТЕУ не тільки тому, 
що він знаходиться в Києві, а й тому, 
що виш зарекомендував себе як 
престижний та представницький 
університет з кваліфікованими 
викладачами та дуже хорошою 
навчальною базою. Спочатку мені 
його порадили вчителі зі школи, їх 

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТУРИСТИЧНОЇТОП 100 СТУДЕНТІВ: "ЗОЛОТА СОТНЯ"

ВСЕ ТОЙ ЖЕ ГЕРМЕС Покровитель торгівлі, прибутку та збагачення, 
розумності, спритності і красномовства, древньо-
грецький Гермес (чи Меркурій, як його називали у 
прадавньому Римі) віднині особисто зустрічає сту-
дентів, викладачів і гостей університету. Статую 
античного божества, чиє зображення є частиною 
офіційного герба КНТЕУ, встановлено на другому 
поверсі корпусу «А». Автор скульптури - наш колега 
В.В. Потьомкiн.

У руках Меркурія кадуцей – символ таємного 
знання та миролюбства, шолом з крилами дає йому 
кмітливість, а крилаті сандалі - стрімкість.

Вважається, що саме Меркурій, він же Гермес, 
найбільше з усіх античних богів протегував людям і 
приносив удачу. Можливо, посприятиме і студент-
ству у легкості набуття знань та складання сесії?

К. Заровна

Популяризуючи внутрішній та 
в’їзний туризм, цього року першо-
курсники самостійно обирали одну 
з областей України, представляли її 
туристичний і промисловий потен-
ціал, національні культурні традиції. 
До цієї справи студенти підійшли 
креативно, зокрема частували від-
відувачів приготованими власноруч 
стравами – регіональними гастро-
номічними символами: полтавськи-
ми галушками, херсонськими каву-
нами, кручениками та іншим.

У номінації «Культурна спадщина 
області» 1-ше місце розділили 18-та і 

3-тя групи, на 2-му – 7-ма, 3-му - 17-та. 
«Національна автентичність»: перші 
– 22-га група, другі – 9-та, треті – 
11-та. «Гастрономічне надбання»: 
перші – 1-ша група, друга – 19-та і 
15-та, треті – 13-та. «Історична цін-
ність області»: перші – 5-та група, 
другі – 4-та, треті – 16-та. «Кращий 
промисловий потенціал області» най-
краще розкрили 20-та, 10-та і 12-та 
групи, а «Креативна презентація» най-
цікавішою була у 21-ї, 14-ї і 8-ї груп.

Т. Ткаченко,
завідувач кафедри туризму 

та рекреації

ПЕРШОКУРСНИКИ

КРАЩІ

З ЧАСІВ АНТИЧНОСТІ

НАШ КРАЙ

підтримали батьки. КНТЕУ рекомен-
дували і друзі, які навчаються в Києві, 
і подруга, яка зараз в Америці. Вона 
навчалась у відокремленому підроз-
ділі КНТЕУ в Чернівцях, і не пошко-
дувала, що здобувала вищу  освіту 
саме тут.

Обирав між багатьма універси-
тетами, дуже довго вагався. 
Вирішальну ж роль відіграли відгу-
ки у соціальних мережах. Зрозумів, 
що в КНТЕУ не тільки вивчатиму 
свій предмет – кібербезпеку, а й 
розвиватиму всебічно, не залишаю-
чи решти своїх улюблених занять. 
Також неодноразово чув про актив-

не студентське життя університету. 
Але навіть коли вже їхав подавати 
документи, ще не знав до кінця, чи 
хочу тут навчатись. Та тільки-но 
потрапив на територію КНТЕУ, зро-
зумів: навчатимусь саме в такому 
університеті, в тіні Ейфелевої вежі…

Марина Кулініч, 
студентка 1-го курсу ФМТП:
- Напевне, ні для кого не секрет, 

що слова «ЗНО», «вступна кампанія», 
«вибір університету» частенько 
викликають паніку в одинадцяти-

класників, які стоять на порозі 
дорослого життя. Та, на щастя, зі 
мною було не так: я точно знала, 
чого хотіла. Про КНТЕУ вперше 
почула влітку перед 10 класом від 
подруги. Вона відгукувалась лише 
позитивно, і тоді я загорілася 
бажанням навчатись тут. І вже тоді 
готова була віддати йому перший 
пріоритет.

А потім 11 клас, переїзд до іншої 
країни на навчання. Про вступ згада-
ла лиш, повернувшись на 
Батьківщину. Перечитавши безліч 
позитивних відгуків про університет, 
задумалася: «Чи може все бути так 
добре?» І ось тепер, вже будучи пер-
шокурсницею ФРГТБ, куди вступила 
на міжнародні економічні відноси-
ни, зрозуміла, що зробила правиль-
ний вибір. Ніде й ніколи я не чула, 
щоб студенти старших курсів 
настільки любили свій університет. 
Такої атмосфери ще треба добряче 
пошукати. Тут не просто дають якіс-
ну освіту й створюють майбутніх 
професіоналів. Тут студентське 
життя розфарбовують усіма кольо-
рами веселки, тут ви знайдете щось 
більше, ніж просто дружбу.

І нехай я провчилася тут всього 
місяць, але вже можу ствержувати, 
що КНТЕУ – це сім’я. І я горда бути її 
частиною. 

Соловей з ФТМ (212,4), Катерина 
Павлишина з ФМТП (203,8). Далі 
відразу три представники ФТМ - 
Діана Лавренчук (203,6), Марія 

Мохнюк (198,2), Вікторія Мохнюк 
(195,4). На дев’ятій позиції – Вікторія 
Купіна з ФОАІС (195,4), десятій – 
Антон Серенко з ФРГТБ (190,8).

Першу його десятку склали Анна 
Дрюк  з ФФБС (263,5 бала), Владислав 
Лопуга з ФОАІС (253,2), Євгенія 
Польовик з ФОАІС (220), Тетяна 

Оприлюднено результати рейтингового оцінювання діяльності студентів КНТЕУ 
за другий семестр 2018-2019 н. р.

До Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні в КНТЕУ 
знову пройшов студентський фестиваль «Декада туризму – 2019».
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ПРАКТИКИ

СВОЄ ЩАСТЯ СТВОРЮЄМО ТІЛЬКИ МИ САМІ
СЛОВАЦЬКА 
ГОСТИННІСТЬ…

На основі угоди про міжнародну 
співпрацю між КНТЕУ та Академією 
професійної освіти «Меркур» 
(Словацька Республіка) студенти 
ФРГТБ набувають професійних 
компетентностей у Словаччині, як 
у літній, так і зимовий сезони.

Анастасія Гайдай, 
студентка 3-го курсу 
(спеціалізація «Туристичний 
менеджмент»):
- Я вже вдруге у готелі Хопок 4*, 

що розміщений на куроті Ясна. Як і 
взимку, дуже задоволена практикою! 
Як на мене, це чудова можливість 
отримувати практичні знання та 
навички, і при цьому ще й подоро-
жувати. Ми вчимо нову мову та діз-
наємося про нову культуру. І з моїми 
подругами, як маємо вільний час, то 
проводимо його в горах або подо-
рожуємо в нові регіони та країни. 
Зараз мій Instagram як справжнього 
тревел-блогера, і друзі не розуміють, 
працюю я чи відпочиваю.

Аліна Мантуляк, 
студентка 4-го курсу 
(спеціалізація «Ресторанні 
технології»):
- Вже втретє моя практика про-

йшла в Словаччині - у чудовому, 
сучасному, дизайнерському готелі  
Fis курорту Ясна.

Мене зустрів привітний та профе-
сійний колектив, що на якийсь час 

став для мене мало не сім'єю, оскільки 
майже весь час проводила в готелі. Та 
все ж випадав і вільний час, коли була 
можливість кудись поїхати, побачити 
щось нове, навіть нову країну.

Практику проходила на позиції 
офіціанта, де отримала багато 
нових знань та умінь. Вже добре 
вивчила словацьку мову. На щастя, 
для українця вона не складна, адже 
дуже близька до нашої. Гості готелю 
ставилися до мене дуже добре, деякі 
навіть не розуміли, що я не місцева!

Умови проживання та харчуван-
ня чудові. Дуже задоволена, що у 
студентів нашого вишу є така чудова 
можливість проходити практику у 
Словаччині.

Тетяна Дринь, 
студентка 2-го курсу 
(спеціалізація «Готельний 
і ресторанний менеджмент»):
- Нам випала нагода пройти 

практику у Apartment Hotel Liptovsky 
Dvor. Готель розташований у сіль-
ській місцевості на території долини 
Янска в області Ліптов. Територія 
Liptovsky Dvor - це не лише ресторан 
з терасою, а й 15 чудових дерев'яних 
шале, де проживають гості.

Позитивними моментами 
практики є хороші можливості 
отримати досвід роботи в готель-
но-ресторанному закладі, нала-
годження комунікацій та підтри-
мання контактів із колегами та 
відпочиваючими з інших країн, а 
також новий життєвий досвід, 
знання і знайомства.

… ІТАЛІЙСЬКА ЩИРІСТЬ…

За угодою про партнерство між 
КНТЕУ та Асоціацією UCMItaly за 
підтримки школи італійської 
кухні «SettimaLuna – In.
Formazione» студенти ФРГТБ 
проходять тримісячну виробни-
чу практику в готельних і рес-
торанних закладах Італії курор-
тів Пескічі, В’єсте, Роді-
Гарганіко. Мета практики - 
впровадження і розширення тео-
ретичної підготовки майбутніх 
фахівців сфери гостинності в 
готельно-ресторанних комплек-
сах південної частини Італії за 
програмою «Культура італій-
ської кулінарології».

Влітку кращі студенти факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу набували практичного досвіду на різних посадах лінійного персоналу сфери гостинності, 
брали участь у проведенні професійних майстер-класів у готельних і ресторанних закладах Словаччини (Royal Palace 5*, дестинація Turсianske Teplice), Fis 4*, Chopok 4*, 
Grand 4* (дестинація «Ясна»), Toliar 4*, Solisko 4* (дестинація «Штребське Плесо»), Horizont 4*, (дестинація «Стара Лесна»), Liptovsky Dvor 4* (дестинація Janska Dolina)), 
Італії (курорти Пескічі, В’єсте, Роді-Гарганіко), Болгарії (Das Club Hotel Sunny Beach ****, Primoretz *****, апартготель Premier Fort Beach Hotel****). Ця унікальна 
можливість дозволяє нашим студентам стати затребуваними фахівцями за моделлю 3П, професійно та психологічно підготовленими, певна декан Н.І. Ведмідь.

Дарія Куля, 
студентка 4-го курсу 
(спеціалізація «Готельний 
і ресторанний менеджмент»):
- Виробничу практику в Італії 

вважаю дуже успішною. Вона дала 
мені дуже багато, а особливо - досвід, 
який я зможу завжди використовува-
ти в подальшому. Робота хоч і важку-
вата, але завдяки гарному підходу 
все було відмінно. Люди, яких зустрі-
ла, дуже доброзичливі, чуйні і завж-
ди приходили на допомогу. 

Олександра Агапова, 
студентка 3-го курсу 
(спеціалізація 
«Ресторанні технології»)
- Італія - дитяча мрія, про яку я 

трохи призабула. І якби сказали мені 
кілька років тому, що я буду жити тут, 
на березі Адріатичного моря, роз-
мовляти італійською - я б посміяла-
ся. Але зараз це реальність, це моє 
життя, хоч і на три місяці…

Італія допомогла поглянути на 
світ з іншого боку. Я познайомилася 
з чудовими людьми, дізналася про 
тонкощі італійської кухні, навіть про 
сімейні секрети. Більше того, я сама 
змінилася: вперше в житті зрозуміла, 
що значить полюбити когось.

Повернулась в Україну зі спога-
дами про чудесні вечори, ночі біля 
моря, робочі дні в «Андромеді», коли 
від втоми ми з хлопцями жартували 
з останніх сил, і сімейну атмосферу.

Італія назавжди залишиться в 
моєму серці. Я знаю, що це не остан-
ній раз, коли я сюди приїхала, адже 
це тільки початок: тільки маленька 
частинка цієї чудової країни збагне-
на мною. Далі буде більше...

Юлія Моторна, 
студентка 4-го курсу 
(спеціалізація «Готельний 
і ресторанний менеджмент»):
- Живучи у великому місті, ми 

часто забуваємо про справжні цінності. 
У гонитві за нав’язливими цілями і 
бажаннями все встигнути не помічаємо 
головного. За час перебування в Італії я 
навчилася насолоджуватися моментом. 
Моментом, коли, заходячи в море і від-
чуваючи його приємні дотики, ти дума-
єш: це і є справжнє щастя! Коли лежиш 
вночі, дивишся на зоряне небо і розпо-
відаєш, як в дитинстві мріяла подоро-
жувати, як Маленький Принц, за зірка-
ми, і ловиш себе на думці, що я дійсно 

щаслива. Sono felice, як сказали б італій-
ці. Коли дивишся, як чоловік ласкаво 
цілує свою дружину в щічку, а вона 
закриває очі, ніби це вперше, хоча вони 
в шлюбі вже більше тридцяти років, 
починаєш вірити: любов на все життя 
дійсно існує.

І в ці моменти хочеться жити 
вічно, хочеться молитися, щоб це 
почуття щастя горіло маленьким 
теплим вогником всередині безпе-
рервно. За місяці, проведені в цьому 
прекрасному місці, я зрозуміла, що 
таке справжня дружба, що є ті, хто 
підтримає у важку хвилину і хто щиро 
співпереживає. Повірила в справжню 
любов і відданість. Зрозуміла, що своє 
майбутнє щастя створюємо тільки ми 
самі. Головне, в нього вірити!

… І БОЛГАРСЬКЕ 
«ДОБРЕ ДОШЛІ!»

Аліна Фартушна, 
студентка 2-го курсу:
- Не жалкую, що приїхала сюди, в 

апартготель 4* Premier Fort Beach 
Hotel, бо отримала безцінний досвід, 
попрацювавши на посаді хостес. Тут 
ми стали самостійнішими, терпимі-
шими і толерантнішими, навчилися 
виходити з ситуацій, з яких виходу, 
здавалося б, не було, відстоювати 
свої права і триматись гідно. 
Знайшли багато нових знайомих із 
різних куточків світу, побачили 
людей з різними темпераментами та 
навчилися знаходити з ними спільну 
мову. Коли хочете, стали стресостій-
кішими. А головне, набралися досві-
ду в своїй сфері діяльності: побачили 
і взяли безпосередню участь у роботі 
механізму під назвою "ресторан", 
роботу інших департаментів готелю.

Особисто для мене великим плю-
сом стала мовна практика. Я змогла 
застосувати в спілкуванні свої знання 
англійської, німецької, польської мов 
та трохи вивчити болгарську.

Маргарита Гоголь, 
студентка 2-го курсу:
- Дуже задоволена практикою в 

апартготелі 4* Premier Fort Beach 
Hotel в містечку Светий Влас, де пра-
цювала помічником офіціанта, і 
ставленням співробітників до мене. 
Жодного разу не пошкодувала про 
вибір саме цієї країни для практики. 
Чи повернулася б сюди наступного 
року? Обов’язково!

Марія Волошина, 
студентка 3-го курсу:
- Особисто я до цієї практики ще 

ніколи не працювала офіціантом, 
але це не завадило всьому навчити-
ся, приймати замовлення та отриму-
вати задоволення від щирих подяк 
та посмішок туристів. Круто, що 
кожного дня ми спілкувалися з різ-
ними людьми, практикувалися в іно-
земних мовах, вчили мистецтву 
виходити з конфліктних ситуацій. 
Це робота в команді , вміння розумі-
ти один одного , навіть коли розмов-
ляєте різними мовами. 

Буду відвертою: було не без труд-
нощів, адже робота дійсно важка. Та, 
співставляючи величезний досвід, 
який я тут отримала, нові знайомства 
- впевнено скажу, що воно того варте.

Богдан Шрам, 
студент 4-го курсу:
- На цю практику на посаду 

бармена я головним чином їхав з 
метою отримати якомога більше про-
фесійного досвіду для майбутнього 
кар'єрного росту. Потрапивши на 
Pool Bar, зрозумів: це саме те місце, де 
зможу досягнути бажаного. На щастя, 
я мав професійних колег з дуже ваго-
мим багажем знань та вмінь, які із 
задоволенням переймав. За лічені 
тижні я вже міг сміливо приготувати 
красивий та смачний коктейль. 
Більше того, гостями бару в більшості 
випадків були ірландці, англійці, а 
також просто англомовні іноземці, 
які часто любили подискутувати на 
різні теми. Тому міг попрактикува-
тись із англійської мови. 



7№6 (190) 30 вересня 2019 р.

ДВИГУН ТОРГІВЛІ ГОСТІ, ЯКИХ ЧЕКАЮТЬ
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РЕКЛАМНИЙ ФОРУМ

АКТУАЛЬНИЙ БРЕЙН-РИНГ 

Випускники кафедри військо-
вої підготовки Національного уні-
верситету оборони України імені 
Івана Черняховського, де навчали-
ся як офіцери запасу і студенти 
КНТЕУ, у кінці літа демонстрували 
результати військового вишколу - 
навички з виконання стройових і 
бойових прийомів зі зброєю та 
без неї, ведення тактичного бою 

за участю підрозділів механізова-
них військ, артилерії, піхоти та 
інших підрозділів Збройних Сил. І, 
як апофеоз, - склали присягу на 
вірність українському народові. 
Свої перші офіцерські погони 
вони отримають дещо пізніше, 
після відповідного наказу міністра 
оборони.

Наш кор.

Кафедра міжнародного 
публічного права провела брейн-
ринг «Співробітництво України, 
ЄС та НАТО». Участь у ньому взяли 
чотири студентські команди. Вони 
показали високий рівень ерудова-
ності, глибокі знання з питань 
співробітництва України, ЄС та 
НАТО, використовуючи логіку та 

інтуїцію, продемонстрували вмін-
ня працювати в команд. Під тверд-
женням цього стали чіткі, швидкі і 
юридично правильно сформульо-
вані відповіді на пропоновані 
питання.

Н. Буличева,
доцент кафедри міжнародного 

публічного права

Одеський студентський рекламний форум, серед організаторів 
якого були і дві кафедри КНТЕУ - маркетингу і журналістики та 
реклами, об’єднав два проекти: «Реклама-Фест» та «Рекламний 
полігон».

ЗАХИСНИКИ

ЕРУДИТИ

ПОПОВНЕННЯ ДЛЯ  
ОФІЦЕРСЬКОГО КОРПУСУ

- Учасники фестивалю – справж-
ні креативні особистості, які з кож-
ним роком відточують свою профе-
сійну майстерність, що, безумовно, 
стане корисним для провідних 
рекламних агентств, - наголосив 
наш колега - координатор проектів, 
завідувач кафедри маркетингу  Є. В. 
Ромат.

Програма фестивалю виявилась 
насиченою, цікавою та корисною. 
Спікери як справжні фахівці та про-
фесіонали в галузі реклами ділилися 
унікальною інформацією та досві-
дом. Найкращі відеороботи презен-
тувала заступник директора PR-BTL 
компанії «Вавілон», керівник комп-
лексного проекту «Дивись 
Українське!» Ольга Лесик. Секретами 

дієвої реклами ділилися на май-
стер-класах креативний директор 
компанії «Saatchi & Saatchi» Ukraine 
(голова журі креатив-батлу 
«Рекламний полігон») Костянтин 
Шнайдер та член журі «Реклама 
Фест», регіональний менеджер фар-
мацевтичної компанії KRKA Тетяна 
Федорова.

Відповідно до завдань проекту 
«Рекламний Полігон» було подано та 
представлено роботи команд-учас-
ниць із вишів Києва, Одеси, Харкова, 
Чернігова. У цьому конкурсі 2-ге 
місце посіла робота «Carlsberg» магі-
стра Владислава Сліпченка (спеці-
альність  «Маркетинг»), а  Вероніка 
Радченко отримала заохочувальний 
диплом від журі.

КНТЕУ має давні зв’язки з японськими партнерами. Недаремно ж ректор А.А. Мазаракі - почес-
ний професор Університету Сока. Вже більше десяти років у нас працюють курси японської мови, 
які закінчили кілька сотень наших студентів.

За сприяння Центру розвитку кар’єри в межах проекту «Майстерня професійного зростання» в 
університеті було презентовано компанію «Міжнародні авіалінії України».

ДИСКУСІЯ, ЩО СПРИЯЛА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ДІАЛОГУ

ПІД КРИЛАМИ «МІЖНАРОДНИХ 
АВІАЛІНІЙ УКРАЇНИ»

ши Томохіко з Університету Таку шоку 
(Токіо) і член редакційної колегії жур-
налу «Вісник КНТЕУ». Він прочитав 

- Загалом це робота для аналі-
тично-креативних людей, – заува-
жила вона.

Присутні на зустрічі студенти, 
аспіранти та викладачі ФОАІС та 
ФЕМП ставили стейкголдерам багато 

лекцію «Особливості банківської сис-
теми Японії» для студентів освіт-
ньо-професійних програм «Між-
народна економіка», «Ме недж мент 
зовнішньоекономічної діяльності» 
бакалаврату та «Митна справа» і 
«Фі нансове посередництво» - магістра-
тури англійською мовою викладання, а 
також для аспірантів та викладачів. 
Лекція, що почасти носила характер 
дискусії, сприяла інтелектуальному діа-
логу на тему актуальності співпраці з 
країнами Азії за збереження цивіліза-
ційної єдності з Європою.

У відвертій розмові А.А. Мазаракі і 
Такахаши Томохіко обговорили реаль-
ні перспективи подальшої співпраці.

Г. Дугінець,
завідувач кафедри світової економіки

запитань щодо роботи в компанії та 
майбутнього професійного розвитку.

Гості, приємно вражені активніс-
тю студентів, очікують молодь у 
команді професіоналів МАУ. 

Бажаючим (звісно, хто пройде 
"сито" відбору) запропоновано робо-
ту в комфортному офісі поблизу 
метро «Бориспільська», конкурентну 
заробітну плату, медичне страхування 
та професійне навчання.

До 2021 року авіакомпанія планує 
збільшити і оновити флот, відкрити 
нові напрямки східного та півден-
но-східного векторів маршрутної 
мережі, наростити частотність польо-
тів на вже освоєних напрямках і 
активно розвивати регіональні хаби в 
містах України. Тож нашим випускни-
кам роботи вистачить…

О. Назаренко,
директор Центру  
розвитку кар’єри

Днями бажаним гостем універси-
тету був ще один представник Країни 
сонця, що сходить, - професор Така ха-

До презентації "Міжнародних 
авіаліній України" долучилася вель-
ми представницька делегація її спів-
робітників: заступник віце-прези-
дента з комерції Данило Іванов, 
начальник відділу з управління 
доходами Катерина Олексенко і 
керівник відділу з ціноутворення 
Олена Панченко розповіли про 
історію створення та розвитку ком-
панії МАУ, охарактеризували роботу 
своїх підрозділів та висловили очі-
кування щодо майбутніх її співро-
бітників. Менеджер з персоналу 
Тетяна Тишко розповіла про кон-
курсний набір на вакантні посади у 
дирекції управління доходами. МАУ 
в пошуку фахівців, які прагнуть до 
постійного розвитку, вміють опера-
тивно виконувати поставлені 
завдання та знаходити рішення 
нестандартних ситуацій.
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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

СПОРТДОВКІЛЛЯ І МИ

ГАРЯЧЕ ЛІТО НАШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОК

СВІДОМЕ ЕКОПАРТНЕРСТВО ТОЙ, ХТО ЗДОЛАВ «СТОВПИ ГЕРКУЛЕСА»

ІГРИ СПІВДРУЖНОСТІ

Друга половина літа і справді 
видалася для легкоатлеток КНТЕУ 
гарячою. У Луцьку завершився 
командний чемпіонат України з лег-
кої атлетики. У перший день зма-
гань новоспечені бакалаври КНТЕУ 
здобули тут 4 медалі: Вікторія 
Шкурко з бігу на 3000 метрів посіла 
1-ше місце серед молоді та 2-ге - 

Нещодавно на Манчестер-
Арені (Велика Британія) завершив-
ся "Strongest Man Arena Tour-2019" 
– змагання найсильніших атлетів 
світу, на яких Україну представляв 
знаний богатир з КНТЕУ - магістр 
ФРГТБ Олексій Новіков. Найго-
ловнішим його суперником став 
зірковий атлет - чинний чемпіон 
Матеуш Кілішковський. Наймо-
лодший з фіналістів, Олексій 
Новіков посів на світовому п’є-
десталі пошани третє місце.

Задля цього спортсмену дове-
лося змагатися у п’яти надсклад-
них змаганнях: підйом штанги 
вагою 350 кг – «Тяга Акселя», 
гігантської гантелі вагою у 103 кг, 
здійснити так звану «Прогулянку з 
авто» вагою у 450 кг, витримати 
тягу легендарних «Стовпів 
Геркулеса» та перенести надтяжкі 
шари зі сталі та каменю.

На Іграх співдружності КНТЕУ 
на приз ректора А.А. Мазаракі, при-
свячених Дню студентського спор-
ту, першокурсники демонстрували 
свої здібності і таланти.

Найкращими серед юнаків у 
стрибках в довжину з місця стали 
Остап Головатий (ФЕМП), Віктор 
Гапчук (ФМТП), Дмитро Крас но-
кутський (ФТМ), у дівчат – Юлія 
Кушнерук (ФОАІС), Мар’яна 
Панасюк (ФФБС), Валерія 
Мандрик (ФТМ).

серед дорослих (з особистим рекор-
дом 9:28.30), Ярослава Ястреб на 
дистанції 3000 метрів з перешкода-
ми – 1-ше місце серед молоді та 2-ге 
- серед дорослих (з особистим 
рекордом 10:44.26). Наступного дня 
обидві спортсменки змагалися на 
дистанції 5000 метрів, де перемогу 
здобула Вікторія, що дозволило їй 

Восени на Олексія чекає гарячий 
спортивний сезон. Спортсмен пла-
нує виступити на трьох змаганнях, 
зокрема захищатиме титул найсиль-
нішої людини України, який здобу-
вав вже тричі, «Арнольд Класік-

Найспритніші у метанні м’яча - 
Владислав Федоренко, Євген 
Шикасюк (ФРГТБ) і Єгор Єлісєєв 
(ФЕМП) та Анна Кукалець (ФЕМП), 
Валерія Смоляга (ФТМ) і Дар’я 
Хаустова (ФРГТБ).

Кращі результати в штовханні 
шини показали Аркадій Мельник 
(ФРГТБ), Владислав Марценюк 
(ФОАІС) і Владислав Степанчук 
(ФЕМП), штовханні диску - Олександра 
Повстяна (ФМТП), Валерія Мороз 
(ФТМ) і Тетяна Музикіна (ФРГТБ).

НАШІ ЮВІЛЯРИ

У серпні свій ювілей відсвяткували:
50-літній –  професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та 
якістю О.В. Сидоренко;
60-літній – завідувачі кафедр Є.В. Ромат (маркетингу) і Т.І. Ткаченко 
(туризму та рекреації), доцент підготовчого відділення для іноземців та осіб 
без громадянства В.Е. Чернов, директор музею відділу організаційно-вихов-
ної роботи та інформаційного забезпечення А.Г. Кучма, провідний інженер 
відділу системного адміністрування інформаційно-обчислювального центру 
– головного центру інформаційних технологій І.Ю. Манохін, інженер нау-
ково-технічного центру сертифікації продукції, послуг та систем якості 
КНТЕУ Л.І Горіна;
70-літній – доцент кафедри загальноправових дисциплін В.І. Батрименко, 
завідувач відділу науково-технічного центру сертифікації продукції, послуг 
та систем якості КНТЕУ Т.Л. Євдокимова.

У вересні свій ювілей відсвяткували:
50-літній – директор Коломийського економічно-правового коледжу 
Р.М. Гарат, заступник директора Вінницького торговельно-економічного 
інституту Л.Б. Мартинова;
60-літній – заступник начальника відділу міжнародних зв’язків Т.О. Данчик, 
двірник О.І. Висоцький;
70-літній – провідний інженер-електронік кафедри програмної інженерії 
та кібербезпеки О.І. Козік, електромонтер М.В. Єфіменко, прибиральниці 
К.К. Щербак, Л.В. Медведкіна і О.І. Журо, двірник М.П. Луценко.

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.

взяти участь у командному чемпіо-
наті Європи (Суперліга), Ярослава 
посіла 2-ге місце серед молоді, 
покращивши особистий результат.

Нагадаємо, що напередодні 
Вікторія Шкурко представляла 
Україну на чемпіонаті Європи серед 
молоді у м. Ельве ( Швеція ), де вста-
новила особистий рекорд – 7-ме 
місце з бігу на 10000 метрів з часом 
33:55.55 і підтвердила звання май-
стра спорту України. Для неї це над-
звичайно високе досягнення, адже 
це був її перший міжнародний старт 
європейського рівня, а вона ж поча-
ла займатись легкою атлетикою 
досить пізно – вже другокурсницею 
нашого університету - на заняттях з 
фізичного виховання.

За успішними виступами наших 
спортсменок криється копітка робо-
та та неабияка підтримка працівни-
ків кафедри фізичної культури - 
заслуженого тренера України В.М. 
Приходька та старшого викладача 
А.О. Ковальової.

Європа» та змагатиметься за звання 
найсильнішого юніора планети!

На першому з них - найгарячішому 
вікенді 2019 року в українському 
стронгмені – «Найсильніша людина 
України-2019» - він знову був кращим.

У човниковому бігу кращі резуль-
тати серед юнаків у Владислава Котова 
(ФЕМП), Євгена Тишка (ФОАІС) і 
Микити Олійника (ФТМ), дівчат – 
Тетяни Коробки (ФРГТБ), Аліни 
Гончарової і Ірини Яцюк (ФМТП). А 
найсильнішими у виштовхуванні з 
кола виявилися Давид Лебанідзе 
(ФРГТБ), Каха Самушія (ФЕМП) і 
Назар Гавриловський (ФТМ).

Добірку підготували К.Заровна, 
А. Ковальова, ст. викладач кафедри 

фізичної культури

Це – результат спільної екологіч-
ної акції  "Екопартнерство заради май-
бутнього" двох потужних організацій, 
які дбають про майбутнє світу та фор-
мування екологічної свідомості молоді 
- КНТЕУ і українського представництва 
однієї з найбільших аудиторських 
компаній світу - KPMG Ukraine.

Платани - неймовірно красиві 
дерева, що мають певну особливість 
- масивні білі стовбури. Вони стають 
такими, коли дерево «переодягаєть-
ся» - скидає кору. З плином часу ця 
алея може стати ще однією з фірмо-
вих візитівок КНТЕУ та Деснянського 
району столиці. І хоча до тієї пори, 
коли платани стануть великими, 
пройде не один десяток років, 
щойно закладена алея наочно 
демонструватиме, як багато може 
зробити одна людина, висадивши 
колись маленький саджанець зара-
ди збереження планети. 

- КНТЕУ  постійно популяризує й 
підтримує екологічні ініціативи 
молоді і постійно реалізовує різні 
проекти, - від імені ректора Анатолія 
Мазаракі вітаючи учасників акції, 
зазначила перший проректор з нау-
ково-педагогічної роботи Наталія 

У парковій зоні Київського національного торговельно-економіч-
ного університету  закладено алею платанів. 

Притульська. - Соціальна відпові-
дальність бізнесу та університету, 
їхня співпраця на основі взаєморозу-
міння, спільних поглядів і цінностей 
є дієвим інструментом подолання 
екологічних проблем, що і закладено 
у Стратегію розвитку КНТЕУ-2030. 

А керуючий партнер KPMG в 
Україні Андрій Цимбал висловив 
сподівання, що подібні акції стануть 
традицією і пообіцяв надалі підтри-
мувати дружні та партнерські сто-
сунки з університетом.

- Вкласти хоча б маленьку частин-
ку в майбутнє Alma mater, долучив-
шись до такої екологічної акції хоча б 
запрошеним гостем вкрай приємно, 
- переконаний випускник університе-
ту, а нині співробітник KPMG Ukraine 
Олексій Стогній. 

Тож організатори акції переко-
нані, що традицію озеленення буде 
продовжено – і алея платанів, обабіч 
якої висаджено ще й клени та дуби, 
розростатиметься. Упевненість у 
цьому є: закладений на території 
КНТЕУ три роки тому великий фрук-
товий сад вже порадував співробіт-
ників та студентів першими плодами.

К. Заровна 


