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БЕРЕЗЕНЬ-2021 

8.03 - Міжнародний жіночий 

день Масляна 

9.03 - День народження Тараса 

Шевченка 

14.03 - День українського 

добровольця. Міжнародний 

день числа «Пі» 

17.03 - Створено Українську 

Центральну Раду, 1917 

20.03 - Всесвітній день Землі. 

День весняного рівнодення 

21.03 - Всесвітній день поезії.  

21.03 - Міжнародний день 

людини з синдромом Дауна 

27.03 - Година Землі 

27.03 - Міжнародний день 

театру 

 

- з Бухарським державним 

університетом (Узбекистан) 

 

На початку весни 

відбулася важлива 

подія для 

Державного 

університету 

економіки і 

технологій: 

підписано 

Меморандуми про 

співпрацю з трьома 

вишами: МИ – ЗА СУЧАСНУ ОСВІТУ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Навчання –  

у дистан-

ційному 

режимі 

 

Шановні здобувачі вищої освіти і викладачі! 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», зі змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від від 17 лютого 2021 № 104 

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 

 

З 29 березня 2021 року продовжуємо освітній процес у дистанційному 

режимі згідно розкладу для здобувачів вищої освіти всіх курсів і форм навчання 

 

 

 У Всесвітній день письменника вітаємо усіх майстрів і володарів слова! 
 

Всіх, хто пише: для публіки або в шухляду; пафосно й багатослівно або коротко, але точно. Всіх, хто живе прозою чи розчиняється в 

поезії. Зізнаймося, кожен із нас у якийсь момент життя приміряв на себе роль письменника - пишучи про "образ Чіпки" у шкільному 

творі, намагаючись вдихнути у своє резюме життя чи підшукуючи вдалу метафору у своїй аж надто серйозній науковій статті. Не 

кажучи вже про справжній письменницький досвід - у когось вдалий, у когось не дуже. А як ти дізнаєшся, що не письменник, якщо не 

спробуєш?  

Згадаймо, яка це важка інтелектуальна праця! І вшануймо тих, хто зробив цю працю справою всього життя. 

 

Джерело: https://www.brainpickings.org/.../the-psychology-of.../ 

 

 

https://www.brainpickings.org/2014/08/25/the-psychology-of-writing-daily-routine/?fbclid=IwAR3BH2hEugPc8kE9WuKoQ3OwvyRuk0aln-MyPNBIcrX9pZVZGZbg370ia8A


Особливості здачії сесії онлайн 

для студентів усіх 

спеціальностей 

Шановні студенти! 

Центр студентських комунікацій постійно покращує умови здачі 

екзаменаційної сесії 

На сьогодні оновлено програму формування бланку відповідей у «хмарному» 

середовищі, а саме результати відповідей на білети (тестові завдання) 

зберігатимуться на комп’ютері. 

Для цього необхідна операційна система не нижче Windows 7, антивірус 

відключити: 

1. Завантажити архів Cloud_update2 (архів, що сам розпаковується).  

2. Папка Info  містить інструкції. Щоб почати роботу, відкрийте 

папку Student2.  

3. Для запуску програми необхідно натиснути файл Distanc2_student.exe 

4. Заповнити Шифр дисципліни (англійськими літерами), ім’я та прізвище - 

натиснути «Оценка ответов». 

5. Заповнити бланк відповідей. 

Важливо! Необхідно заповнити всі питання, інакше буде здійснений 

вихід у головне меню 

6. Після успішного заповнення всіх питань необхідно натиснути 

кнопку SaveFile Exit. 

 

7. Сформується вікно «Внимание!» - «Результат по дисциплине …. и номер 

билета … сохранены в облако!» 

 

8. А також буде сформовано вікно «Данные записаны на диск..» 

https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/Cloud_student2.exe


 

 

9. У поточному каталозі буде сформований файл <шифр дисципліни_номер 

білета> .txt 

 

Сформований файл є підтвердженням того, що саме Ви є власником 

виконаного тестового завдання. У разі подачі апеляційних звернень даний 

файл необхідно надіслати до Центру студентських комунікацій на 

електронну адресу: csk@kneu.dp.ua. для подальшого розгляду і вирішення 

спірних питань. 

У відеоінструкції (відео нижче) показано, як виконати дану інструкцію на ОС 

Windows 10, іншої антивірусної програми немає, тільки вбудований 

антивірус Windows 10 Microsoft Defender. 

 

mailto:csk@kneu.dp.ua


Міжнародні ідентифікатори 

Державного університету 

економіки і технологій 

Ми живемо у світі  

конкуренції і оцінок.  

Науково-дослідний процес – не 

виняток:  більшість країн 

оцінює якість університетів і 

науково-дослідних інститутів, 

виходячи з вимірюваних 

результатів, і приймає рішення 

про спів-працю, фінансування, 

ґрун-туючись на результатах 

такого аналізу 

 

Постійні ідентифікатори – це особливі компоненти дослідницької 

інфраструктури, адже вони надзвичайно важливі для побудови та підтримки 

перевірених і надійних зв’язків між публікаціями, наборами даних, 

профілями вчених. Наприклад, за допомогою DOI ми можемо надійно 

ідентифікувати публікації та набори даних; за допомогою ORCID можемо 

ідентифікувати науковців, а за допомогою ідентифікаторів GRID та ROR 

можемо надійно ідентифікувати установи. Ідентифікатори слугують для 

однозначного зв’язку та належності публікацій авторам і 

установам/організаціям. 

Державний університет економіки і технологій успішно  

зареєстрований у наступних сервісах: 

1. Research Organization Registry (ROR) – це проєкт розробки відкритого 

постійного унікального ідентифікатора для кожної наукової установи у світі. 

Державний університет економіки і технологій має наступний ідентифікатор 

ROR (профіль організації): https://ror.org/02vvmw586. 

2. ROR тісно пов’язаний із базою реєстру The Global Research Identifier 

Database ( GRID), що також пропонує постійні унікальні ідентифікатори 

установ. GRID містить інформацію про 98332 установ з 217 країн світу (383 

українських установи). Державний університет економіки і технологій має 

наступний GRID ID: grid.509920.7. 

3. Міжнародний стандартний ідентифікатор імені (The International 

Standard Name Identifier (ISNI)) – це стандарт ISO (ISO 27729), який 

ідентифікує авторів та організації. ISNI призначений діяти як «міст 

ідентифікаторів» для зв’язку систем, де зберігається вичерпна інформація, 

таких як база даних ідентифікації Ringgold. Державному університету 

економіки і технологій присвоєно ISNI 0000000493299266. 

4. Ringgold є реєстраційним агентством для ISNI, а база даних Ringgold 

включає в себе перехресні організаційні ідентифікатори ISNI. Ringgold 

співпрацює з ISNI протягом останніх трьох років з метою вдосконалення та 

стандартизації присвоєння номерів ISNI для організацій. Державний 

університет економіки і технологій має Ringgold ID 585085. 

5. Державний університет економіки і технологій входить також до науко- 

метричної бази  Scopus та має відповідний ідентифікатор: Scopus ID 

60189061. 

 

Постійні ідентифікатори дозволяють науковцям швидше знаходити 

відповідні дані, полегшують взаємодію між інформаційними системами, 

спрощують відстеження наукових результатів та розуміння 

взаємозв’язків між вченими і різними типами досліджень. 

 

 

 

https://orcid.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://ror.org/02vvmw586


Підписана угода про співпрацю  

з Технологічною академією 

Резекне (Латвія) 

26 лютого відбулося 

підписання угоди про 

співпрацю професором Андрієм 

Шайканом, в.о. ректора 

Державного університету 

економіки і технологій та 

професором Іветою Міетуле, 

ректором Технологічної 

академії Резекне (Rezekne 

Academy of Technologies, 

Latvia) 

 

Угода передбачає зміцнення зв'язків між двома вищими навчальними 

закладами з метою реалізації спільних інтересів – успішного обміну 

інформацією, сприяння співпраці у галузі навчання впродовж життя, 

підтримка мобільності студентів, викладачів та персоналу. 

В.о. ректора Державного університету економіки і технологій Андрієм 

Шайканом було зазначено пріоритетність міжнародної співпраці та 

позиціювання університету на інтеграцію в освітнє середовище 

Європейського Союзу. 

За словами ректора Технологічної академії Резекне, співпраця між двома 

університетами триває вже кілька років: це участь у наукових конференціях 

та конгресах, залучення українських студентів до участі у спільних освітніх 

програмах із Технологічною академію Резекне та ін.  

- Зустріч сьогодні можлива лише у віртуальному середовищі. Ми 

надзвичайно раді продовжувати нашу співпрацю зі студентами та 

викладачами щодо освітніх і дослідницьких можливостей. У майбутньому ми 

також розглядаємо розробку та впровадження спільних навчальних програм 

(бакалаврських і магістерських програм). Звичайно, важливим аспектом є 

участь у спільних проєктах, які передбачають залучення партнерів з інших 

країн, а не лише з Європейського Союзу, - зазначила Івета Міетуле.  

Активна наукова співпраця між університетами, яка була започаткована 

професорами Сергієм Гушком і Володимиром Кулішовим на міжнародній 

науковій конференції "Society. Integration. Education." у 2016 році у Резекне 

сприяла формуванню співпраці у науковій та освітній сфері.  

Декан факультету економіки та управління Технологічної академії Резекне, 

професор Ілута Арбідане підкреслила, що особисті контакти завжди корисні 

для успішного створення наукових публікацій, розробки проєктів і сприяння 

науці в цілому. 

Міжнародна науково-     

освітня співпраця стає 

нині одним із най-

важливіших напрямів 

роботи будь-якого 

сучасного  

університету 



Меморандуми про співпрацю  

з КНЕУ імені 

В.Гетьмана 

25 лютого 2021 року в Києві, у Київському 

національному економічному універ-ситеті імені Вадима Гетьмана, 

відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Державним 

університетом економіки і технологій та КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана 

Це перший подібний документ, який ДУЕТ підписав із вітчизняним закладом 

вищої освіти і, цілком логічно, що першим партнером новоствореного 

нашого університету стала колишня наша материнська структура – КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана. 

Як зауважили ректор КНЕУ імені Вадима Гетьмана д.е.н., професор Дмитро 

Лук’яненко і в.о. ректора Державного університету економіки і технологій, 

д.е.н., професор Андрій Шайкан, співпраця між двома вишами має 

продовження, причому продовження у новому форматі як двох рівноправних 

університетів, які діють в освітній системі України. 

Під час підписання було зазначено, що КНЕУ, як виявляється, навчився не 

тільки готувати якісних фахівців для економіки, сфери державного 

управління, громадської сфери, а й створювати нові університети. Дуже 

добре, що відокремлений структурний підрозділ КНЕУ – Криворізький 

економічний інститут в минулому – став самостійним державним 

університетом, продовжуючи традиції економічної освіти в Україні, 

поширюючи їх у такому значущому регіоні, яким є Кривий Ріг. 

Слід також відзначити, що співробітництво між двома вишами не 

переривалося. В активі нашого минулого бекграунду є спільні проєкти щодо 

співробітництва з польськими університетами, з університетами Латвії. 

Разом КНЕУ і ДУЕТ вийшли на співробітництво з новими партнерами в 

Узбекистані. Ці традиції будуть і далі продовжуватися, оскільки ДУЕТ і 

КНЕУ однодумці в плані міжнародних зв’язків, у плані розширення 

міжнародних можливостей наших двох вітчизняних вишів. Ми будемо рука  

підписано  

об руку йти в цих питаннях, 

намагаючись реалізовувати 

напрями міжнародної 

діяльності і співробітництва 

в освітній сфері. 

МЕМОРАНДУМ 

ПІДПИСАЛИ:  

 

Дмитро Лук'яненко, 

ректор Київського 

національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор, заслужений діяч 

науки і техніки України, лауреат Премії НАН України          ім. В. М. 

Птухи,  і в.о. ректора Державного університету економіки 

і технологій, д.е.н., професор Андрій Шайкан. 

 

з Бухарським 

державним 

університетом  

(Узбекистан) 

 Відбулась онлайн-зустріч з одним із провідних університетів 

Узбекистану – Бухарським державним університетом. Бухарський 

державний університет (Bukhara State University - http://buxdu.uz) - 

один із найстаріших університетів Узбекистану і Середньої Азії 

 

http://buxdu.uz/


 

Незважаючи на те, що Державний університет економіки і технологій 

було створено у 2020 році, співпраця з Бухарським державним 

університетом триває вже кілька років 

Угода, підписана 2021 році, означає новий етап у співпраці та підготовку 

дорожньої карти для майбутніх проектів у навчальній та науковій діяльності. 

У зустрічі взяли участь ректор Бухарського державного 

університету Обіджон Хамідов, проректор з міжнародного 

співробітництва Аброр Юраєв, декан факультету економіки та 

туризму Ділшод Явмутов, завідувач кафедри економіки Аслиддін 

Абдуллоєв, в.о. ректора Державного університету економіки і 

технологій Андрій Шайкан, в.о. проректор з науково-педагогічної, наукової 

та міжнародної діяльності Сергій Гушко та професор кафедри Міжнародної 

економіки Володимир Кулішов. 

 

Ректор Обіджон Хамідов вніс пропозиції щодо пріоритетів співпраці в 

частині інтеграції навчальної та наукової діяльності. 

В.о. ректора Андрій Шайкан також зазначив, що Бухарський державний 

університет є одним із найбільш провідних університетів Узбекистану. 

Співпраця з Бухарським державним університетом сприятиме освітній 

інтеграції  та реалізації академічної мобільності між нашими країнами. 

Було зазначено, що підручник «Мікроекономіка», виданий у 2020 році, є 

прикладом навчально-методичного співробітництва. 

Джерело фото - http://buxdu.uz/index.php/uz/homeuz-news/university-

news/6719-ukrainaning-yangi-universiteti-bilan-hamkorlik-shartnomasi-

imzolandi 

 

 

 

 

 

 

Повідомляє Український політехнічний технікум ДУЕТ 

12 березня 2021 року студент групи МЕП-18-1/9 М.Андрущенко під керівництвом викладача Л.Шаповалової відвідали оглядову площадку кар'єру АТ 

«Південний ГЗК» та електричні підстації АТ «Південний ГЗК» для вирішення питань студентського кейс-чемпіонату від «Метінвест». Чемпіонат на цьому 

етапі відкриває неймовірні можливості для студентів: *досвід роботи над реальним проєктом; *робота з ментором – отримання консультації від провідних 

експертів «Метінвест».                                                                                                                                                                         Інформацію взято в #MStudentChamp 

 

http://buxdu.uz/index.php/uz/homeuz-news/university-news/6719-ukrainaning-yangi-universiteti-bilan-hamkorlik-shartnomasi-imzolandi
http://buxdu.uz/index.php/uz/homeuz-news/university-news/6719-ukrainaning-yangi-universiteti-bilan-hamkorlik-shartnomasi-imzolandi
http://buxdu.uz/index.php/uz/homeuz-news/university-news/6719-ukrainaning-yangi-universiteti-bilan-hamkorlik-shartnomasi-imzolandi
https://www.facebook.com/upt.duet?__cft__%5b0%5d=AZUSlFcVirTQXCIWEr84mBOJCY9XdwEMy4IGR6OA-q4ShF9i0foHMhv-yZevn9Rqt4K5dua5jJGhc2ltI-pplGX-Ue0Fs53PtsWgvPzYrIELjZakFogWjoVAs9onMx3yQPWFjevEnOzKMV2H5AEUbHlyTWphiQTdsR0eg2nPH4bvFNsTT4a1VEuOsDBxbJ4Arts&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/mstudentchamp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSlFcVirTQXCIWEr84mBOJCY9XdwEMy4IGR6OA-q4ShF9i0foHMhv-yZevn9Rqt4K5dua5jJGhc2ltI-pplGX-Ue0Fs53PtsWgvPzYrIELjZakFogWjoVAs9onMx3yQPWFjevEnOzKMV2H5AEUbHlyTWphiQTdsR0eg2nPH4bvFNsTT4a1VEuOsDBxbJ4Arts&__tn__=*NK-y-R


Підготовка до Міжнародного 

конкурсу 

молодіжних 

бізнес-проєктів 

 і стартапів  

В рамках підготовки до IV International Scientific Congress SOCIETY OF 

AMBIENT INTELLIGENCE 2021, 

за ініціативи Навчально-наукового економічного інституту, доцентом 

кафедри економіки та підприємництва Радько В. М. 19.02.2021 р. було 

проведено тренінг «Бізнес-ідея: крок за кроком» для студентів 

«Українського політехнічного технікуму ДУЕТ» та запрошено їх до участі в 

Міжнардному конкурсі молодіжних бізнес-проєктів і стартапів. 

Вже 25.02.2021 р. з метою участі у згаданому конкурсі, до Навчально-

наукового економічного інституту ДУЕТ завітали представники команди від 

«Українського політехнічного технікуму ДУЕТ», студенти групи ЕП-20-1/9 

під керівництвом Л.В. Шаповал. 

 

Зустріч із  

гостями 

відбулась в 

локації «Green 

Hub» за учас-

ті заступ-

ника дирек-  

тора Навча- 

льно-

наукового економічного інституту  

В.М. Радько і завідувачки кафедри економіки та підприємництва  

С.І. Мацюри. 

На зустрічі проведено обговорення запропонованих студентами бізнес-ідей, 

які вони підготували для участі в конкурсі. В ході проведення «мозкового 

штурму» були відібрані найбільш оригінальні. 

Слід зауважити, що команда від «Українського політехнічного технікуму 

ДУЕТ» до конкурсу підійшла дуже відповідально, тому ідей не бракувало і 

більшість із них були дуже цікавими і креативними. 

Дякуємо команді від Українського політехнічного технікуму ДУЕТ за їх 

активну роботу і з нетерпінням чекаємо їх виступу на Конкурсі! 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОСЛА ГРА: Стажування юристів-2021 

Відбулася реєстрація на літне оплачуване стажування молодих юристів у групі «Метінвест»:  уhttp://bit.ly/MetinvestDoroslaGra 
Відбіркове тестування розпочалося 1 березня 2021. До 21.03.2021 можна було пройти реєстрацію та випробувати свої сили, щоб потрапити в 

суперкоманду найсильніших і поборотися за звання суперстажера в юридичній сім'ї МЕТІНВЕСТ.  

Заходьте на наш чат-бот http://t.me/doroslagrametinvestbot в Telegram! 3 березня о 16.00 год. відбувся стрим із керівниками юридичних  

відділів групи «Метінвест» про деталі відбору та стажування. 

Подробиці у попередній публікації  

 

http://bit.ly/MetinvestDoroslaGra
http://t.me/doroslagrametinvestbot
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ft.me%2Fdoroslagrametinvestbot&data=04%7C01%7Coksana.ratushnaya%40metinvestholding.com%7Cc4ef0822fdca411e960308d8cf5e8382%7Cb0bbbc892041434f8618bc081a1a01d4%7C0%7C0%7C637487352159498423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZKc3sKrF4LUHcDSOywDrBdyG2ImIpFbRq6dVL%2FuZzPc%3D&reserved=0
https://www.duet.edu.ua/ua/press-center/news/594


Відбулася конференція ДУЕТ 

 

24 березня 2021 року відбулася конференція трудового колективу 

Державного університету економіки і технологій (за допомогою 

платформи Zoom) 

На конференції були присутні 56 делегатів, із них 44 – науково-педагогічні 

працівники, 9 – здобувачі вищої освіти, 3 – працівники адміністративно-

допоміжного та обслуговуючого персоналу.  

За результатами роботи 

конференції було: 

1) погоджено Статут Державного 

університету економіки і 

технологій (у новій редакції); 

2) схвалено Колективний договір 

Державного університету 

економіки і технологій на 2021-

2025 рр.; 

3) прийнято ряд нормативно-

правових документів.   

  

 

 

 

УВАГА!   31 березня о 14.00 год. відбудуться  збори 

трудового колективу навчально-наукового інституту 

управління та бізнес освіти Державного університету 

економіки і технологій в онлайн форматі на платформі ZOOM 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання кандидатур від навчально-наукового 

інституту управління та бізнес освіти до Вченої ради навчально-

наукового інституту управління та бізнес освіти Державного 

університету економіки і технологій. 

2. Про організацію освітнього процесу в умовах посилення 

протиепідемічних заходів.  

3. Різне. 

 

 

 

Код доступа: 812193 



Європейський «День 

Майбутнього» як наше 
сьогодення 

 

Весна - час активізації життєвих сил. Уже традиційно  

в перших числах березня проходить День Майбутнього 

(FUTURES Day). Ініціатива дослідників майбутнього з Фінляндії 

знаходить усе більше послідовників у різних країнах Європи 

 і, зокрема, в Україні 

*** 

"Створюємо 

майбутнє 

разом!" - під 

таким гаслом   

5 березня 2021 р. 

відбулася подія, 

яка не залишила 

байдужим 

нікого з її 

учасників 

*** 

Це був Європейський День Майбутнього. Цей день вже декілька років 

відзначають в різних країнах Європи за ініціативи Фінського товариства 

дослідників майбутнього (Finnish Society for Futures Studies, FSFS) 

https://www.tutuseura.fi/english/ 

Слід зазначити, що цього року День Майбутнього в Україні відзначався в 

Харкові, Києві, Кременчуці та вперше у нас, у Кривому Розі. 

Futures-сесії з використанням технологій фінських колег, пройшли на базі 

Державного університету економіки і технологій. На зустрічі, що проходила 

онлайн і оффлайн в IT-hub & Coworking (пл. Визволення, 2) були присутні 40 

зацікавлених осіб, ще близько 80 "творців майбутнього" працювало онлайн. 

Це були викладачі Університету та його студенти, представники міста та 

міської освіти, представники громадських та бізнес-організацій, дорослі та 

старшокласники. До речі, таке поєднання онлайн та оффлайн в груповій 

взаємодії, колективному обговоренні трендів майбутнього, створені 

сценаріїв його розвитку - то вже "майбутнє в сьогоденні". Навіть рік тому 

важко було уявити такий формат спільної дискусії.  

Гідами в "колективне майбутнє" стали експерти з України і Фінляндії. 

Окрема подяка представникам означеного вище Finnish Society for Futures 

Studies за надані матеріали, введення в тему та супровід протягом всієї 

Futures-session. 

Експерти з Фінляндії, Пану Каузе (Panu Kause), директор компанії FIBRES, 

яка спеціалізується на взаємодії з партнерськими компаніями та 

організаціями з питань Форсайту і роботи з майбутнім, Тетяна Якубовська, 

експертка з ф’ючер-орієнтованої професійної освіти FOVE, регіональний 

коледж Тампере (Фінляндія), ознайомили учасників з ключовими засадами 

проектування майбутнього, векторами розвитку цього напрямку в Україні на  



рівні Міністерства освіти тощо. Також пані Тетяна та її колега Олександр 

Логінов, який здійснював переклад доповіді-презентації Пану Каузе, 

супроводжували роботу учасників в онлайн групах.  

Змістовною і цікавою була доповідь-презентація в онлайн пана Panu Kause, 

який повідав слухачам про свій досвід у форсайті, поділився своїми 

роздумами з цього приводу. Основною думкою було те, що світ постійно 

змінюється і разом з ним змінюємось і ми.  

Завжди існують варіанти розвитку майбутніх подій. Доповідач наголосив на 

новому розумінні майбутніх процесів, що відбуваються у світі. Найвища ціль 

– це використання знань і навичок людей у взаємному співробітництві. 

Учасники сесії опрацювали ключові інструменти колективного осмислення 

майбутнього "Колесо визначення горизонтів майбутнього" (HORIZON), яке 

робить можливі перспективи майбутнього більш відчутними, та алгоритм 

побудови "Таблиці майбутнього" (FUTURES TABLE), котрий дозволяє 

сформувати сценарії перебігу подій та узгодити з ними власну активність.  

Тренери та фасилітатори заходу Олена Мерзлякова, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри освітнього лідерства Київського університету 

імені Бориса Грінченка та Михайло Сагайдак, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, наголосили, що 

прийдешнє існує в наших думках вже сьогодні. Головне знайти можливість 

вербалізувати "внутрішнє відчуття майбутнього" і створити його образи. 

Адже кожен знає, що недостатньо просто мріяти про прийдешнє, його 

необхідно створювати разом – шляхом спільного осмислення, через вибір 

бажаних варіантів розвитку подій і власні активні дії.  

Пані Олена узагальнила думки учасників сесії щодо ідеї про створення міста, 

комфортного для життя (Smart city), власноруч. Для того важливо розуміти 

перспективи розвитку різних складових такого Smart city, та знаходити в 

часовому проміжку важливі "точки власних відповідальних рішень". Колесо 

HORIZON, або Колесо "Обрії майбутнього", допомогло учасникам 

проаналізувати майбутнє за чотирма параметрами: "Слабкі сигнали", 

"Тенденції", "Мега-тренди" та "Чорні лебеді".  

Після того учасники розробили сценарії розвитку подій для різних сфер 

взаємодії – у секторах "суспільство", "економіка", "технології", "люди", 

"екологія". За кожним напрямом учасники сесії розробили три сценарії 

розвитку подій - негативний, позитивний і найбільш реалістичний. 

 

 

- Майбутнє стає керованим, - зазначали представники робочих груп, - 

завдяки нашому вмінню комунікувати і домовлятися, координувати 

активність і творити разом. 

\- Майбутнє стає керованим, - зазначили представники робочих 

груп, - завдяки нашому вмінню комунікувати і домовлятися, 

координувати активність і творити разом. 

 



Свої думки про проведений 

захід висловили його 

учасники 

Михайло Сагайдак: 

- Щиро вітаю всіх з тим, що у 

Кривому Розі вперше відбувся 

День Майбутнього. Сьогодні 

ми не просто фантазували чи 

планували, не просто говорили про майбутнє. Сьогодні ми спробували 

сформувати і «прокачати» нові компетентності, як відносно себе особисто, 

так і кожного з учасників.  

Застосовуючи певні інструменти, учасники мали змогу визначитись із 

важливими моментами в абсолютно різних сферах життя, зокрема дати собі 

відповідь на питання: як і куди рухатись далі, що робити, щоби те майбутнє, 

яке нас очікує, було таким, яким ми того хочемо, щоб у нас був відповідний 

рівень і якість життя, щоб у нас були ті компетентності, які дозволять 

комерціалізувати свої знання, отримати той рівень доходів, який ми хочемо 

отримати? Ці важливі моменти – це перше, так зване, коло занурення у 

майбутнє, у наступний день. Одним словом кажучи, форсайт – це те, що 

дійсно необхідно розвивати, прогнозувати, моделювати і виходити саме на ті 

результати, яких ми прагнемо. А не просто піддаватись таким поняттям, як 

доля, вплив середовища, неспроможність, неможливість і т. ін. Ми, кожен із 

нас, є людьми, які можуть спланувати, спрогнозувати і керувати власним 

майбутнім. 

Олена Мерзлякова, студентка: 

- Я впевнена, що наше майбутнє – це справа нас самих. Технології про 

дослідження майбутнього – це ті технології, які допомагають особисте, а саме 

віру в силу розуму людини, нести в суспільство. 

Олена Гончаренко, доцент кафедри іноземних та української мов ДУЕТ, 

наголосила у своєму онлайн-виступі на тому, що коли людина продукує ідеї, 

то ці ідеї мають поширюватись, і коли сьогодні говоримо, що ми йдемо від 

колективного до 

індивідуального, то 

роль людини, окремої 

особистості, зростає і 

набуває більшого 

статусу і значущості. І 

дуже важливо, щоб ця 

людина була втіленням 

тих національних ідей 

разом із загально-

людськими ідеями. 

Данило Кушнірук, студент 3-го курсу факультету інформаційних 

технологій ДУЕТ. 

- Сьогоднішній захід – День Майбутнього – це неймовірна можливість 

поспілкуватися з людьми, які "горять" нашим майбутнім. Ми розмовляли про 

5 напрямків: екологія, економіка, технології, суспільство та людина. 

Спочатку працювали кожен окремо, наодинці, висловили свої думки на 

папері, а потім – у групі озвучили всі наші ідеї, підвели підсумки і 

презентували на широкий загал. Хотів би я подякувати за здобуті знання 

неймовірним, дуже креативним спікерам, а особливо пані Олені, яка в свій 

день народження приїхала з Києва до Кривого Рогу, щоб провести цей захід. 

Ми дізналися дуже багато нового для 

кожного з нас.  

Подякував усім присутнім, взявши слово 

наприкінці зустрічі, в.о. ректора ДУЕТ, 

доктор економічних наук, професор  

Андрій Шайкан: 

 

- Дуже корисно завжди вчитися, адже ми 

відчуваємо відповідальність за наше 

майбутнє і ми до нього з упевненістю йдемо 

вже сьогодні. 

 

Свої думки про проведений 

захід висловили його 

учасники 

 

 

 



№ 1 в галузі інформаційних 

технологій 

 
 

121 Інженерія програмного забезпечення – спеціальність № 1 

в галузі інформаційних технологій 

Розповідати про цю захоплюючу професію – зайве. Сьогодні майже всі 

юнаки й багато хто з дівчат цікавляться і прагнуть здобути цей фах, адже вже 

зі школи мріють про свою майбутню професію. 

Щоб стати професіоналом у сфері розробки програмного забезпечення, 

працювати в провідних IT-компаніях України, закордонних компаніях, 

займатися фрилансом, варто здобути освіту за спеціальністю 121 «Інженерія 

програмного забезпечення». 

Спеціальність орієнтована лише на сучасні та професійні мови 

програмування, які входять у топ за міжнародним рейтингом TIOBE Index 

(www.tiobe.com/tiobe-index/) і в топ (https://dou.ua/lenta/articles/language-

rating-jan-2019/) найбільш використовуваних в Україні: Visual C++, Visual C# 

.NET, JavaScript, Java, Python, PHP, SQL. 

Що Вас чекає на цій спеціальності? Конкурентні переваги 

спеціальності: 

1. Вивчення актуальних мов програмування і технологій. 

2. Розробка мобільних додатків для операційних систем Android, IOS. 

3. Розробка WEB-серверів для сайтів і мобільних додатків за допомогою 

Node. JS, ASP .NET CORE, PHP. 

4. Глибоке вивчення 3D-графіки: від малювання трикутника до генерації 

природних ландшафтів і симуляції реального освітлення. Вивчається 

бібліотека OpenGL (для нативних додатків і Android), WebGL (графіка 

в браузері), шейдерна мова GLSL. 

5. Програмування мікроконтролерів Arduino – вивчення основ 

робототехніки і створення систем «Розумний дім». 

6. Навчання відбувається за реальними прикладами програм, викладачі 

є професійними розробниками програмного забезпечення і працюють 

програмістами. 

7. Контакти з провідними ІТ-організаціями, зокрема, американсько-

українською фірмою у м. Кривому Розі (голова фірми - Олег Драч). 

http://www.tiobe.com/tiobe-index/
https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2019/
https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2019/


Для вступу на цю спеціальність Вам не обов’язково вміти програмувати, чи 

мати якісь спеціальні навички. Все, що потрібно, – бажання вчитися і вчитися 

багато, все інше – ми Вам дамо! 

Справжні професіонали у сфері розробки програмного забезпечення 

отримують високу заробітну плату (https://jobs.dou.ua/salaries/dynamics/), а 

більшість студентів цієї спеціальності працюють уже з 3-4 курсу. 

Фахівці за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення” виконують 

на підприємствах постановку широкого кола задач, а також розробляють 

програмне забезпечення. Фахівець даної спеціальності може працювати на 

підприємствах, в установах та організаціях інженером-програмістом, Web-

програмістом, розробником інформаційних систем, головним інженером 

проєкту з розробки інформаційних систем, адміністратором баз даних, 

адміністратором мережі, аналітиком із комп’ютерних систем та комунікацій, 

фахівцем із систем захисту інформації і програм, менеджером з 

інформаційних технологій та ін. 

Отримання цих знань забезпечується вивченням таких 

 основних фахових дисциплін: 

• “Розробка Windows-додатків на Visual C++” (вивчається 

мова програмування Visual C++ 2019 з використанням 

бібліотеки MFC під операційну систему Windows), 

• «Програмування на мові C#» (вивчається мова 

програмування Visual C# 2019 для режиму Console та для 

Windows Forms), 

• “Технології Web-програмування” (вивчається мова PHP з 

використанням JavaScript та універсальної бібліотеки jQuery, 

технології Ajax, Flash, ASP.Net), 

• “Програмування комп’ютерної графіки на основі бібліотеки OpenGL” 

(вивчається універсальна бібліотека OpenGL для роботи з 3D-

графікою), 

• “Технології розробки Windows та Web-додатків на C#” (поглиблено 

вивчається мова Visual C#, з використанням технологій ASP .NET, 

WPF, SilverLight, а також ADO та ADO.Net для обробки баз даних), 

• “Програмування на мові Java з використанням Swing” (вивчається 

мова Java з використанням бібліотеки Swing), 

• “Розробка Android-додатків” (вивчаються технології створення 

мобільних додатків на мові Java) 

• “Моделювання та програмування 3D-поверхонь” (вивчається 

побудова поліномів, Безьє, інтерполяційних сплайнів, сплайнів 

Ерміта, B-сплайнів у 2D та 3D-графіці з 

використанням бібліотеки OpenGL), 

• “ГІС-технології”. 

Володимир Лисенко, 

к.е.н., доцент кафедри інформатики  

і прикладного програмного забезпечення. 

  

https://jobs.dou.ua/salaries/dynamics/


Цифрові 

технології  

у фінансах 

 
 СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ 

Цифрові технології докорінно змінили усі фінансові відносини  

в суспільстві 

 

Швидко формується нова екосистема фінансового бізнесу побудована на 

використанні цифрових технологій Разом з тим процес діджиталізації ще 

далекий до завершення. Формування нової екосистеми разом з 

можливостями генерує і нові ризики. Можливості, які надають цифрові 

технології для фінансової сфери є колосальними: 

• прискорення платежів і зменшення комісій за здійсненна платежів і 

переказ коштів; 

• доступ до фінансових операцій з мобільних пристроїв практично у 

будь-якій точці світу; 

• миттєва ідентифікація клієнтів; 

• розробка персоніфікованих фінансових послуг; 

• відмова від готівкових розрахунків (cashless). 

Щодо останнього, то технічно до відмови від готівкових розрахунків готові 

багато країн (в тому числі і Україна). Але ставлення до такого кроку не є 

однозначним. Так, в такій заможній країні як Швеція на готівкові розрахунки 

приходиться вже менше за 3% від їх загального обсягу. Більшість населення 

і уряд країни оголосили про готовність до повного переходу на безготівкові 

розрахунки. В той же час про бажання відмовитися готівки оголосив уряд 

Індії – країни з населенням понад 1 млрд. 370 млн. осіб і дуже проблемною 

економікою. В той же час майже половина населення США і Німеччини 

проти остаточного скасування готівкових платежів. Скасування готівки має 

свої переваги і певні недоліки. До переваг належать зручність, безпечність 

проведення грошових операцій та зменшення витрат центрального та 

комерційних банків на обслуговування грошового обігу. До проблем 

впровадження cashless належить забезпечення усіх жителів необхідними 

пристроями та цифровою банківською інфраструктурою. Головним 

недоліком відмови від готівки є повна втрата приватності грошових операцій. 

Абсолютно кожна грошова трансакція автоматично фіксуватиметься і 

зберігатиметься вічно. Саме проти цього виступає консервативна частина 

населення багатьох країн. 

Цифрові технології окрім можливостей  

генерують і нові ризики: 

• виникають нові, часто складні і не завжди зрозумілі для загалу 

фінансові продукти і послуги; 

• низький рівень фінансової і цифрової грамотності формує  площадку 

для маніпуляцій, фальсифікацій  і прямих шахрайств; 

• робота фінансових систем усіх країн світу базується на цифрових 

технологіях і повністю залежить від них, що збільшує попит на 

фахівців з кібербезпеки і витрати на утримання відповідної 

інфраструктури; 

• реалізація проектів пов’язаних з криптовалютами здатна порушити 

фінансовий баланс в світі і викликати справжній фінансовий хаос. 

У перспективі найбільшим фінансовим ризиком є ризик саме пов'язаний з 

криптовалютами та іншими віртуальними активами. Проекти в даній сфері 

мало зрозумілі для загалу, але складається враження, що абсолютно відсутня 

і глобальна державна позиція. Бачення урядів часто різняться кардинально – 

від повної заборони (Індія) до практично повної лібералізації (Швейцарія). 

Уряди і центробанки багатьох країн взагалі на сьогодні не мають чіткого 

бачення. 

СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ 



 

Нові фінансові інструменти, такі як віртуальні активи, ставлять під загрозу 

саме існування фундаментальної фінансової моделі, що базується на 

кредитних грошах емітованих банківською системою.  

Багато питань щодо функціонування неофінансів і необанкінгу виникає і на 

побутовому рівні. Попри те, що цифрові фінансові технології спрощують і 

прискорюють багато бізнес-процесів, вони потребують від користувачів 

серйозної фінансової і цифрової грамотності.  

В нових умовах державним структурам стає усе важче контролювати 

фінансовий бізнес, який зараз швидко віртуалізується. 

Сучасні цифрові технології надають безліч можливостей для розвитку 

фінансового бізнесу, але криють в собі і багато загроз та небезпек.  Цифрові 

технології у фінансах є реальністю, яка втім далека до завершення. 

Зважаючи на актуальність проблематики, кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування розробила освітньо-професійну програму «Цифрові 

фінанси», яка базується на поєднанні фундаментальних фінансових основ і 

сучасних комп’ютерних технологій.  

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека інформує  

Цикл вебінарів із наукометрії 

29 березня розпочинається новий цикл вебінарів з наукометрії «Головні 

метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science». До участі запрошують 

українське вчене товариство, для яких цікава та актуальна тема наукових 

публікацій. 

Цикл навчальних вебінарів має на меті освітити всі головні аспекти 

публікаційної діяльності вченого в міжнародних наукометричних базах 

даних. Він розкриває всі головні проблеми, з якими стикаються українські 

науковці в процесі написання статей для зарубіжних журналів. 

Теми онлайн-зустрічей 

• Базис наукометрії. Що? Кому? Навіщо? 

• Головні метрики сучасної науки. 

• Основи Scopus. Проблематика самостійної публікації. 

• Основи Web of Science. Проблематика самостійної публікації. 

• Тонкощі наукового консалтингу. Як економити час під час 

публікації? 

Важлива інформація! 

Кожен учасник, який відвідає 4 або 5 вебінарів, отримає сертифікат нового 

зразка, який він зможе пред'явити в своїй науковій організації для 

підвищення кваліфікації 

Участь безоплатна, але необхідно попередньо 

зареєструватися: https://bit.ly/3r8qtw1 

Ведуча вебінарів –  Єлизавета Батаєва,  спеціаліст науково-навчального 

центру компанії «Наукові публікації». 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3r8qtw1%3Ffbclid%3DIwAR0ZLO76zumYH4fKtpS0gRmeC_5iojvKc9-6_zAbrj_BP9wh4etesXCkTFk&h=AT3mDzj5uPCsMwMDDl4HdRIKCoSJMljQVOwGs9Ghv8xP-tXe_pWAnPRbc1xeQxoyg8upryO9hnD-Sqh83hEJarOq_IL-8ZMRWcQ9zr10juO52za3scXuIAF4SJx2t8XeD14&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0nVtqEoyBjzUAzpdW-5Ka5FBzKfocXDNM8NJvJVTHUaruUJw0n01e6xUurt2n2MmYIcDWw7E3wgJeswZvB7WwtvPinSVCFkzo5c0W5sa0ay2UsIJqwOA7OraFiqThsjhPdN7vwsTVyDXgenSXtEmbN85E4yj3sd4b3R_fdqolZ_3eWtFXBmUnx0Ito8RUVzeHTvjV9yIjlHmhBYg


Форум Асоціації юридичних 

клінік України 

Нещодавно відбувся 

черговий Форум-з’їзд 

Асоціації юридичних 

клінік України, і формат 

в умовах карантинних 

обмежень не знизив його 

ефективності 

 

Такі заходи Асоціації 

завжди спрямовані на 

підвищення професійної 

спроможності кураторів і 

викладачів юридичних 

клінік. Цього разу учасники розібрали особливості консультування в 

Юридичній клініці та процесу підготовки студентів до Олімпіади з 

консультування, опрацювали інтерактивну методику правової просвіти Street 

Law та дізнались про переваги і перспективи запровадження платформи 

Notion для комунікації юридичних клінік та автоматизації їх діловодства. 

Знаковою подією для усієї спільноти юридичних клінік стала презентація 

першого навчального посібника «Правнича клінічна освіта в України», над 

яким працювали провідні представники Асоціації. Тож тепер навчальний 

курс юридичної клінічної освіти має стати ще сучаснішим і відповідно 

популярнішим серед студентів і викладачів юридичних вишів. 

В.о. декана юридичного факультету, керівниця Юридичної клініки ДУЕТ та 

виконавча директорка Асоціації юридичних клінік України Катерина Дацко 

на Форумі презентувала найкращі напрацювання юридичних клінік із 

правової просвіти у напрямку захисту прав споживачів фінансових послуг, 

серед яких були і розробки нашої юридичної клініки.  

Учасники Форуму змогли пограти у гру «Розумний кредит» із вже відомого 

тренінгу «Фінансові лайфхаки: як накопичити на свою мрію?», який 

розробила творча команда Юридичної клініки ДУЕТ, а інфографічну 

продукцію нашої ЮК отримали всі часники Форуму. 

Розповідає  Катерина Дацко: 

- Клінічна освіта – це не лише юридичне консультування клієнтів – це, в 

першу чергу, хаб для розвитку hard та soft skills студентів, і він є важливою 

частиною Юридичного факультету. Якою має бути Юридична клініка? По-

перше, цікавою для студентів, а, отже, сучасною та ефективною. Звичайно, 

це потребує багато сил, енергії та любові до справи від команди викладачів, 

які готові постійно самовдосконалюватись задля підвищення якості вищої 

юридичної освіти. Цей рік довів, що свою роль у сучасній юридичній клініці 

може знайти студент уже з першого курсу навчання, і я радію, що нам вдалось 

цього досягти. Із заходів Асоціації завжди повертаюсь натхненною на цікаву 

роботу, адже АЮКУ заряджає! Тож наші плани на найближче майбутнє – це 

автоматизація діловодства нашої ЮК, яка вже триває під пильним 

керівництвом провідного фахівця ЮК Євгена Стеця та розробка, разом із 

правовими кафедрами факультету, ефективної програми проходження 

практики при ЮК як для студентів-бакалаврів, так і магістрів. 

  



Урочисте вручення  

 

У Державному університеті економіки і технологій відбулося урочисте 

вручення дипломів магістрам – випускникам 2021 року 

11 березня 2021 року в IT-HUBCOWORKING вітали випускників навчально-

наукового технологічного інституту денної та заочної форми навчання і 

випускників заочної форми навчання навчально-наукового економічного 

інституту, інституту управління та бізнес-освіти, юридичного факультету та 

факультету інформаційних технологій. 

Враховуючи карантинні обмеження, вперше  на такому заході 

використовували прогресивний метод поєднання offline і online спілкування. 

В університеті вручення дипломів – визначна подія, адже випускний – це 

остаточне підбиття підсумків роботи викладачів і студентів, урочисте 

оприлюднення результатів їхньої спільної плідної праці. Півтора роки 

навчання в магістратурі пролетіли майже непомітно, і ось настав 

довгоочікуваний день, коли магістрантам вручили довгоочікувані дипломи. 

дипломів  

Церемонію вручення відкрив ректор університету, професор Андрій 

Шайкан, який привітав випускників такими словами: 

- Нехай вам щастить у світі обраної професії. Нехай збуваються всі ваші мрії 

і життєві плани. Гідно несіть по життю статус випускника Державного 

університету економіки і технологій. Маю сподівання, що отримані знання 

ви використаєте для кар'єрного зростання і розвитку економіки рідного міста 

та України в цілому. Прославляйте рідну Альма-матер славетними вчинками 

і гідними справами. Ми впевнені, що будемо вами пишатися! 

Теплі привітання, радість і хвилювання випускників, позитивні емоції всіх 

присутніх створювали піднесену атмосферу в залі. Магістрів також привітали 

проректори університету професор Сергій Гушко та доцент Валентин 

Орлов, гості свята – партнери університету Олена Лещенко, директор ГО 

«Криворізька фундація майбутнього», та Андрій Щербак, директор з 

персоналу ПрАТ "Північний ГЗК", директори інститутів і декани 

факультетів, завідувачі кафедр університету. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Після привітань з боку високих гостей почалася церемонія вручення 

дипломів. Першими з рук ректора університету їх отримали випускники – 

відмінники навчання. Урочисте переміщення китиці на конфедератці, в знак 

закінчення навчання у навчальному закладі, здійснював директор навчально-

наукового технологічного інституту Дмитро Пополов. Пам’ятні подарунки 

від «Криворізької фундації майбутнього» вручила Олена Лещенко. 

У заключній частині церемонії, у відповідь, слово було надано випускникам, 

які подякували за знання і вміння, отримані під час навчання. На завершення 

свята магістри підкинули свої конфедератки у повітря. Це було дуже красиво 

і феєрично.  

Шановні випускники! Щиро вітаємо вас з отриманням дипломів! 

Пам’ятайте свій рідний університет, у стінах якого ви провели кращі 

роки студентського життя! Не зупиняйтеся на досягнутому! 

Бажаємо, щоб отриманий диплом магістра став не просто документом 

про вищу освіту, а ключиком, що 

відчинятиме будь-які двері на шляху   до 

вашої професійної мети! 

Наталя Сусло, 

заступник директора навчально-наукового 

 технологічного інституту. 

 Стажування на «АрселорМіттал  

Кривий Ріг» 

           ШУКАЄМО 

СУПЕРГЕРОЇВ            

Запрошуємо у дружню 

команду дівчат і хлопців 

віком від 18 до 25 років, чиєю супересилою є активність та 

ініціативність, які хочуть 

 

   втілювати власні ідеї та проєкти у життя 

   прокачати soft та hard skills 

   розвивати молодь і кайфувати від цієї роботи 

ЗНАЮТЬ  

   усі тренди соцмереж  

   як створювати якісний і сучасний фото- та відеоконтент (наявність своєї 

техніки буде плюсом) 

   як створити дизайн у Photoshop, Illustrator, Canva, Crello 

ГОТОВІ 

   шукати кандидатів best of the best 

   до складних та амбіційних задач 

   працювати в офісі full time 

       Тоді скоріше заповнюй своє резюме за 

посиланням: https://cutt.ly/xyr5x85 і направляй 

на адресу: AMKRStudentsDL@mittalco.com 

У темі листа вкажи кодове слово 

"СУПЕРГЕРОЙ" та обов'язково напиши, 

чому саме ти повинен стати частиною 

нашої команди. 

 

https://cutt.ly/xyr5x85
mailto:AMKRStudentsDL@mittalco.com


У нас гарні 

новини 

У Державному університеті економіки   

і технологій з кінця лютого по першу 

декаду березня  державні службовці  

з багатьох навколишніх міст і сіл 

Учасники з Дніпра, Павлограда, Нікополя, Марганця, Кам’янського, 

Першотравенська, Новомосковська, смт Васильківки  - прослухали онлайн-

лекції з курсів підвищення кваліфікації для державних службовців. Серед 

слухачів – працівники Пенсійного фонду України (близько 450 осіб). 

Ми вже писали раніше, що викладачами нашого університету на замовлення 

Головного управління Пенсійного фонду України  в Дніпропетровській 

області були розроблені короткострокові та спеціальні професійні 

(сертифікатні) програми підвищення кваліфікації за двома напрямками: 

1) Управління публічними фінансами (керівник програми к.е.н, 

професор Ірина Васильчук); 

2) Ефективні комунікації, взаємодії та цифрові тренди в публічному 

управлінні (керівник програми к.н., держ. упр, доцент Валентин Орлов). 

Цими днями закінчилась перша черга навчання на курсах підвищення 

кваліфікації. Зараз триває друга і незабаром планується проведення третьої 

черги. Першим слухачам уже розіслані сертифікати, вони їх отримали і ми 

вже маємо багато схвальних відгуків. Отже, курси, крім знань, необхідних у 

роботі, принесли ще й багато позитивних емоцій. 

 

Висловлюють свої думки слухачі курсів  

підвищення кваліфікації 

Валентина Юркевич, головний спеціаліст відділу кадрового 

адміністрування та організаційного розвитку пенсійного фонду 

(Покровський район, м. Кривий Ріг): 

- Хочу висловити своє 

захоплення від цих курсів. 

Багато державних службовців 

потребують таких знань і з 

великим задоволенням їх 

прослухали. Приємно 

відзначити високу, чітку, 

змістовну організацію курсів, 

де було продумано все до 

найменших дрібниць, усі 

необхідні моменти. Багато хто 

з нас відзначив для себе лекцію доцента Олени Гончаренко, яка зуміла 

захопити всіх своїми знаннями з української мови. Я чула від своїх колег 

тільки позитивні відгуки. Вона надихнула нас, багатьох російськомовних,  на 

любов до рідного слова, дала почути його мелодійність і красу. 

Вікторія Варава, держслужбовець (м. П’ятихатки): 

- Я можу сказати, що курси на всі 150% проведені чудово! Щиро вдячна за 

отриману необхідну інформацію. Доступно, цікаво, змістовно будо донесено 

нам потрібні у роботі знання. 

За своїх колег – колектив відділу обслуговування громадян 5 ГУ ПФУ в 

Дніпропетровській області – пише держслужбовець Ірина Бурчак (м. 

Дніпро): 

- Дякуємо за отримані знання, які нам дуже потрібні в роботі. Будемо чекати 

на нові онлайн-зустрічі. 

Підводить підсумок Наталя Ізмайлова, керівниця Центру кар’єрного та 

професійного розвитку: 

- Дуже приємно читати й чути такі теплі відгуки слухачів. Ми будемо 

працювати й надалі: писати нові програми,  залучати інших лекторів. 

Сподіваюсь побачити багатьох із тих, хто вже отримав сертифікат, знову на 

наших курсах. Будемо вдячні за рекомендацію нас вашим колегам. 

Висловлюють свої думки слухачі курсів  

підвищення кваліфікації 

 



Економіка – це про правила,             

а не 

тільки 

про удачу 

Що таке   

«Економіка»? 

Економіка – це… 

Яке значення Ви вкладаєте в це загальновживане слово? Можливо, нудну 

буденність, пов’язану з величезною кількістю розрахунків, прогнозів, 

заплутаних термінів і теорій, чи щось інше? Насправді, економіка оточує нас, 

всеохоплююча і необмежена, вона впливає на нас, а розуміння її механізмів 

змусить по-іншому подивитися на світ. 

Ви замислювалися, чому улюблена шоколадка коштує 30 грн., а не наприклад 

25, а такі бажані новенькі кросівки коштують саме 3 000 грн.? Як студенти 

або учні, які користуються картою криворіжця і правом на безкоштовний 

проїзд, чи знаєте ви, що цей проїзд насправді не «безкоштовний», а 

«сплачений за кошти платників податків», так само як і освіта в школі чи 

бюджетні місця в університеті? Тобто за те, щоб Ви вчились, користувались 

міським транспортом чи знижкою в кінотеатрі, заплатив хтось інший, тисячі 

інших українців, які сплачують податки. 

Напевно, кожен із нас думав про те, щоб стати мільйонером чи успішною 

бізнес-леді, але не кожен розуміє, як цього досягти. Для створення власного 

бізнесу треба багато сил, шалене бажання і, головне, – ідея. Не кожному по 

силах пройти цей шлях, але існує трохи легший – інвестиції.  

Для успішного інвестування необхідне розуміння процесів, які відбуваються 

в економіці країни і світу, та трохи вдачі, але інколи достатньо тільки вдачі. 

Яскравим прикладом неймовірної вдачі є Тімоті Декстер – американський 

підприємець, який досяг успіху завдяки екстравагантному стилю ведення 

бізнесу. 

Декстер народився в провінції Массачусетс-Бей у 1747 році. Він не отримав 

середньої освіти та з восьми років працював різноробочим. У 1769 році він 

обвінчався з багатою вдовою Елізабет. Низький рівень освіти відбивався на 

справах Тімоті, однак вдача супроводжувала його починанням. 

За легендою, знатні багатії жартома порадили Декстеру експортувати вугілля 

з США в місто Ньюкасл-апон-Тайн, який на той період був лідером із 

видобутку вугілля в Англії. Тімоті дійсно організував таку доставку й 

отримав значний прибуток від продажу – на момент прибуття вантажу в 

Ньюкаслі проходив страйк шахтарів, і американське вугілля було 

перекуплене моментально. Потім Декстер продавав друковані видання Біблії 

в Ост-Індію і кішок у Вест-Індію. Біблії були розкуплені східними 

місіонерами, а коти на Карибах вирішили проблему нашестя щурів, завезених 

на острови кораблями. 

Звісно, мало хто має таку ж шалену вдачу, як Тімоті Декстер, але історія його 

життя наглядно показує, що неможливо повністю передбачити, які інвестиції 

будуть прибутковими. Але Ви можете ризикнути (безмежно сподіваючись на 

досягнення подібного результату), або ж витратити трохи часу, для того щоб 

зрозуміти, за якими правилами працює наш бентежний і повний несподіванок 

світ. 

Світлана Мацюра, 

 в.о. завідувача кафедри економіки та підприємництва, к е.н., доцент. 



Сподіваємось на хороші 

результати 

22.03.2021 р. в Green Hub (ауд. 102) 

відбулося обговорення результатів 

дослідження, проведеного з метою 

удосконалення структури і 

наповнення розділу «Студентам» 

офіційного сайту ДУЕТ та 

удосконалення роботи Центру студентських комунікацій 

Студенти, викладачі, співробітники ЦСК,  а також представники 

адміністрації університету, зустрілись, щоб обговорити важливі питання, які 

стосуються студентського життя, та його висвітлення на сайті ДУЕТ. 

Питання стояло так: як вчасно і дохідливо донести необхідну 

інформацію студентам, як зробити її зрозумілішою і більш доступною. 

- У межах маркетингового дослідження, яке проводиться 

кафедрою  управління бізнесом, - говорить в.о. завідувача кафедри 

управління бізнесом Тетяна Петришина, - було вирішено провести 

додаткові дослідження з метою виявлення думки студентів стосовно 

оформлення офіційного сайту університету. Було враховано їхні пропозиції і 

деякі питання, що стосуються 

роботи Центру студентських 

комунікацій. Результати до-

слідження сьогодні презен-

товано і обговорено сту-

дентами і викладачами. Ці 

дослідження спрямовані на 

залучення студентської думки 

до розвитку університету. 

Думку студентів висловила Олена Познякова, студентка 2-го курсу 

(спеціальність «Менеджмент»), заступник голови РСС з проєктної 

діяльності: 

- Студентство виступило з ініціативою реорганізувати сайт, зробити його 

більш компактним і зрозумілим для абітурієнтів. Кожен із нас, особливо 

студенти першого-другого курсів, ще пам’ятають себе абітурієнтами і 

знають, як було важко знайти потрібну інформацію. Хотілося знайти її 

швидко, але це було досить проблематично. Тепер ми хочемо цю проблему 

вирішити і поставили перед адміністрацію це питання. Вони вислухали наші 

пропозиції, нас підтримали і ми сподіваємось на хороші результати.   

 

 

 

 



Подорожуємо 

Європою,  

 незважаючи на 

локдаун! 

Кафедри Економічного інституту ДУЕТ продовжують традицію 

тренінгів для випускників шкіл 

18 березня кафедра міжнародної економіки запросила випускників 95-ї 

гімназії до цікавої подорожі країнами Європи. Інтерактивну презентацію 

провів Анатолій Супрун, декан факультету ІТ, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи і страхування. Він розповів учням про нюанси вступної 

кампанії. 

Ігровий тренінг із учнями провела Ірина Максимова, завідувач  

кафедри міжнародної економіки. 

Учні відкривали цікавинки ЄС, майстерно провели справжні дипломатичні 

переговори, спробували себе в роботі Європарламенту, поміркували над 

світовими цінностями та з’ясували потужні 

шляхи міжнародного партнерства України з 

Європейським Союзом. 

- У гостиннній атмосфері ІТ Хабу ДУЕТ учні мали нагоду ближче 

познайомитися з нашим університетом, переліком спеціальностей, класними 

можливостями для навчання і розвитку в ДУЕТ, - зазначила Ірина Іванівна. 

Вчителі, які разом із учнями були на тренінгу, О.В. Дзюбенко та О.Л. 

Бобилева, - теж із захопленням «мандрували» країнами ЄС. 

- В рамках профорієнтаційної роботи Криворізька гімназія № 95, зокрема, 

учні 10-11 класів, уже не перший раз запрошені викладачами Державного 

університету економіки і технологій на тренінгові заняття, - говорить Олена 

Валентинівна Дзюбенко, заступник директора Криворізької гімназії № 95. - 

Сьогоднішня тема присвячена саме інтеграції. Нам пропонують різноманітні 

теми – дітям це цікаво. Спочатку учні ознайомилися із процедурою вступу до 

ЗВО, що дуже важливо для них. Вони вражені й самою обстановкою, яка 

панує тут. Це новий навчальний заклад, про який вони нічого не знали. 

Зрозуміло, їм було дуже цікаво дізнатися про нього якнайбільше, тому з 

цікавістю слухали і брали активну участь у тренінгу. Я впевнена, що багато 

хто з них зробить свій вибір на користь ДУЕТ. Тут, справді, дуже багато 

спеціальностей і напрямків, за якими можна здобути майбутню 

професію. Перед ними відкриваються великі перспективи. 



Фінансові лайфхаки  

для гімназистів 

 

Фінансова грамотність - musthave сучасної людини 

Накопичувати, витрачати, інвестувати треба вміти, і саме 

вдосконаленню цих навичок присвячений тренінг «Фінансові лайфхаки: 

Як накопичити на свою мрію?!» 

Розроблений юридичним факультетом разом з Юридичною клінікою ДУЕТ, 

проєкт успішно стартував на фестивалі Street Law «Fin $kills», неодноразово 

прокачував знання та скіли студенства з усієї України, і наразі почав роботу 

серед криворізьких школярів і гімназистів. 

Нещодавно учасниками тренінгу стали учні Криворізької гімназії № 95, які 

мали можливість не тільки дізнатися про основи фінансової грамотності, а й 

виконати практичні завдання і випробувати на собі поради та лайфхаки у 

фінансовій сфері. Локацією для тренінгу став IT-hub & Coworking, і до його 

проведення, окрім Юридичної клініки, долучилися кафедра обліку і 

оподаткування та кафедра фінансів, банківської справи та страхування. 

Учні з цікавістю виконували завдання щодо складання власного бюджету і 

можливостей заощаджувати та накопичувати грошові кошти, а також 

впевнено відстоювали свої права як споживачі фінансових послуг, 

виконуючи роль банкірів  і позичальників 

Тренінг містив інтерактивну вікторину з питань історії і змісту фінансових 

термінів, ознайомлення з можливими правовими порушеннями при 

укладанні кредитного договору. Окрему увагу учнів було сфокусовано на 

тому, який дохід можуть мати молоді люди у віці 14-18 років та які податки 

необхідно сплатити з доходів. Кафедра обліку і оподаткування розкрила 

переваги праці як найманої особи та її оплати, офіційного працевлаштування, 

так і переваги роботи на самого себе та отримання підприємницького доходу. 

На прикладах було проілюстровано, які податки утримуються із зарплати і 

підприємницького доходу. Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування занурила учасників в  історію виникнення грошей і розказала 

про цікаві аспекти у роботі фінансових установ. 

Ідейна натхненниця проєкту декан юридичного факультету Катерина 

Дацко зазначає:  

- Тема фінансових послуг і фінансової грамотності настільки універсальна, 

що в ній може знайти себе і фінансист, і бухгалтер, і менеджер, і навіть юрист, 

адже те, що про гроші – це завжди цікаво та іноді небезпечно. Юридичний 



факультет разом із Юридичною клінікою ДУЕТ довели це у своїй 

інтерактивній методичній розробці "Фінансові лайфхаки: як накопичити на 

свою мрію". Цей тренінг виявився настільки універсальним, що до нього 

можна додавати різні юридичні та економічні аспекти і він буде корисним та 

цікавим молоді, адже його головний секрет – інтерактивна методика 

навчання Street Law. Тож, запрошуємо, усіх на прокачку знань із фінансової 

грамотності у ДУЕТ (Навчально-науковий економічний інститут ДУЕТ). 

Читаємо поезії 

Тараса Шевченка 

Спадок, який створив Тарас 

Шевченко понад два століття 

тому, став джерелом натхнення 

для багатьох сучасних митців 

Завдяки креативному підходу та свіжому погляду, безліч текстів, образів, 

картин Кобзаря отримали друге життя у ХХІ столітті. Ймовірно, що і сам поет 

навряд чи міг уявити, що через двісті років він стане сучасним кумиром, по 

всьому світу тисячі українців вшановуватимуть його пам'ять, а його твори 

лунатимуть по-новому. Нехай слава про Шевченка облетить увесь світ і не 

знайдеться такого куточка на планеті, де б про нього не чули. Тарас 

Григорович був відомий не лише як поет, але і як талановитий художник. 

Його спадщина складається з пейзажів, графічних робіт, автопортретів, 

офортів і налічує понад тисячу мистецьких творів. Наші студенти Надія 

Торгунакова (МВС-20-1), Юлія Бєлкіна (МВС-20-1), Ольга Бабюк (МВС-

20-1), Андрій Волощин (МЕВ-20-1), Анна Поддуєва  (Пр-20-1) записали 

відео про Великого Кобзаря, а  створила сюжет і зняла це відео Наталя 

Кузьменко (ФБС-20-1) (можна почути і побачити його на сайті ДУЕТ);  

прочитала поезії Кобзаря доцент кафедри іноземних та української мов 

Олена Гончаренко. 

 

Бібліотека ДУЕТ – до Шевченківських днів 

Попри час, Шевченко не віддаляється, не бронзовіє. Він – апостол правди – живий! 

У чому криється цей феномен, ця дивна незбагненність? У живому, щирому слові 

Тараса, що іноді бринить, як струна, а іноді подібне до гострого меча. Бібліотека 

ДУЕТ підготувала тематичну книжкову виставку «Думи Кобзаря живуть між 

нами» 

https://www.duet.edu.ua/ua/area/divisions/biblioteka-1/knizhkovi-vistavki 

Пропонуємо долучитися до перегляду у читальній залі бібліотеки. 

 

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%94%D0%A3%D0%95%D0%A2-102025275038391/?__cft__%5b0%5d=AZWFCn-3OImQ93b5sowAB8l3qVuFsDrRdyYFkdeFDIuuc8-88a7fWIooNw-hRUrrO0XXOJR1eFGLi4X8jqZMigPRCUPmug81Lf6Gh3eYTt33bN8o9g84Yaj4YXTlwzsP3JCObdT2PHDxfzEg10mUiGN-YmL9z61R71q_3cwQX9c6lmSUg8jHOdRDk0FsaChOsNNray4bPRK1DSDRpekDGuicNum21FzCzN6CXImXUWlAQg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.duet.edu.ua/ua/area/divisions/biblioteka-1/knizhkovi-vistavki


Відкриваємо особливості 

Європростору 

Щоб бути успішним у цьому великому динамічному світі, треба  

знати про нього якомога більше! 

Підтримуючи ці мудрі слова видатного дипломата Генрі Кісинджера, 

кафедра міжнародної економіки проводить тренінги з Європейської 

інтеграції для учнів шкіл. 

 Тренінг відвідали активні та яскраві випускники 95-ї гімназії нашого міста. 

Зустріч видалась дуже продуктивною. У теплій атмосфері ІТ Хабу ДУЕТ учні 

разом із доцентом Іриною Максимовою, завідувачем кафедри міжнародної 

економіки, подорожували просторами Європи, вивчаючи цікавинки роботи 

Європейського Союзу та напрямки партнерства з Україною. Зокрема, 

говорили про особливості створення ЄС, відмінності між поняттями 

Єврозона та Шенгенська зона, парадокс Швейцарії, дізналися, чому на 

прапорі ЄС 12 зірок, де поділася Гренландія, чому морква та огірки визнані 

фруктами й багато іншого. 

Під час тренінгу учні мали змогу перевтілитися у поважних очільників різних 

держав Європи і взяти безпосередню участь у роботі Ради ЄС та Парламенту, 

а також спробували розсудити міжнародний судовий спір між Францією і 

Німеччиною, який мав місце в історії, увійшовши до підручників по всьому 

світу. 

 - Дуже вдячна учням гімназії за активну участь в усіх активностях: ігрові 

моделі, інтерактиви, розбір ситуацій, які передбачені тренінгом. Було стільки 

цікавих думок та ідей, що я вкотре переконалася – наша молодь неймовірно 

талановита і перспективна! – говорить Ірина Максимова. 

Такі тренінги є дуже корисними, адже на теперішній час саме Україна є 

територіально найбільшим сусідом ЄС, має великий потенціал до співпраці,  

 

а також подальшого членства. Водночас, цей крок є дуже відповідальним, 

тому молодь має знати основні тонкощі євроінтеграційного процесу. 

Сподіваємося на продовження традиції та  

нові цікаві тренінги 



Обліковці запрошують здобувати 

неформальну освіту 
 

Кафедра обліку                                       

і оподаткування 

анонсує конкурс  «Улюблений  

on-line викладач» та пропонує 

долучитися студентів ДУЕТ                  

до неформальної освіти 

 

Кафедра обліку і оподаткування успішно співпрацює з професійними 

виданнями. Ділова співпраця з газетою «Все про бухгалтерський облік» 

надає широкі можливості усім студентам здобувати  неформальну освіту. 

Характеристикою неформальної освіти є те, що вона є доповненням та/або 

альтернативою формальної освіти в навчанні протягом усього життя. 

Неформальна освіта не обов'язково має спрямовану структуру як дисципліна; 

вона може бути короткою за тривалістю та/або різною за інтенсивністю. 

Вона, як правило, організується у вигляді короткострокових курсів, майстер-

класів, семінарів, вебінарів, воркшопів, проведенні різноманітних спільних 

заходів, професіних стажуваннь. У таких заходах вже взяли участь здобувачі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» різних рівнів та курсів у 2020-

2021 н.р. Зокрема, останні: «Практикум: Оплата праці, ПДВ, Паливний акциз. 

До дня бухгалтера 2020»; «Актуальні питання обліку податків і 

звітності»; «Річна звітність та зміни на 2021». 

От і наразі, з метою висвітлення рівня популярності та професійності 

викладачів ЗВО, сприяння розвитку ініціативності студентської 

молоді  редакція газети проводить конкурс «Улюблений on-line викладач». У 

конкурсі можуть взяти участь усі студенти будь-якого напряму підготовки. 

Студентів очікують цінні подарунки, а викладачі отримають, окрім 

всеукраїнського визнання, подяки від редакції. 

Конкурс відбуватиметься з 09.03.2021 р. до 26.04.2021 р. включно на всій 

території України. Запрошуємо студентів ДУЕТ до участі в заходах 

кафедри обліку і оподаткування! 

Нові знання – для педагогів 

*** 

У Кривому Розі стартував 

другий модуль (програма 

складається з 5-ти 

модулів) Всеукраїнської 

освітньої програми для 

педагогів точних наук 

STEAM-CAMP 

*** 

Ініціатори освітньої програми - громадські організації «Криворізька фундація 

майбутнього», «Фонд розвитку Маріуполя», «Запоріжжя. Платформа 

спільних дій». Фінансову підтримку для реалізації надала компанія 

«Метінвест». 

Основна мета другого навчального модулю – це диджиталізація учбового 

процесу з елементами анімаційних презентацій, Тік-Току, Renderforest, 

Toontastic 3D і Badgecraft, що особливо цінно саме сьогодні, коли заняття у 

зв’язку з карантином знову переходять на онлайн і дистанційний режим. 

Навчання проходило у Кривому Розі 22-24 березня і велося на чотирьох 

локаціях у різних районах міста, дві з яких – в ІТ Хабі Державного 

університету економіки і технологій (пл. Визволення, 2). 

Через ZOOM-включення розпочала знайомтсво із вчителями психолог, 

психотерапевт, викладач найбільшої бізнес-школи України (МІМ 

Київ) Наталя Павлова, розповівши про переваги роботи в онлайні, його 

«фішки» та секрети. 

Слухачами були педагоги криворізьких гімназій, шкіл, а також працівники з 

Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1, Криворізького 

навчально-виховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного 

https://www.youtube.com/watch?v=1p9OuXfytJA&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=1p9OuXfytJA&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=g5xyyNkLNpY
https://www.youtube.com/watch?v=g5xyyNkLNpY
https://www.youtube.com/watch?v=L211pEIKY_Q&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://student.vobu.ua/
http://krivbass.city/news/view/u-krivomu-rozi-startuvav-vseukrainskij-osvitnij-proekt-dlya-vchiteliv-steam-camp
http://krivbass.city/news/view/u-krivomu-rozi-startuvav-vseukrainskij-osvitnij-proekt-dlya-vchiteliv-steam-camp
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спрямування», Криворізького технічного коледжу НМетАУ, Криворізького 

центрально-міського ліцею, відокремленого структурного підрозділу 

«Криворізький фаховий коледж економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені 

Вадима Гетьмана» та багато інших.  

Для більш продуктивної роботи всіх учасників було розподілено на групи. 

Теми, запропоновані для навчання, були надзвичайно цікаві й різноманітні, 

наприклад, такі як: ігрофікація в освіті, створення мультфільмів на уроках та 

анімаційних презентацій, як робити привабливі презентації та інші – 

викликали особливий у всіх інтерес. Використання диджитал-інструментів в 

освіті, створення мультфільмів, уміння вести онлайн і офлайн уроки, щоб 

вони були яскравими і запам’ятовувалися та викликати в учнів бажання 

навчатися і творити. 

Як зазначила Олена Лещенко, директорка Криворізької фундації 

майбутнього, програма STEAM-CAMP має довгострокову перспективу. Вона 

надає педагогам нові інструменти для викладання. 

Тренери Олександр Думишинець, Мирослава Богодист, Леся Мукосєєва, 

Олена Павлюк зуміли зацікавити присутніх новими підходами у шкільному 

навчанні. Отже, за ці три дні криворізькі педагоги  знову відчули себе 

студентами, із задоволенням навчалися новим інноваційним методам. І, 

здобувши певні навички, зможуть цікавіше й різноманітніше проводити свої 

заняття зі школярами. 

Педагоги відзначили 

високий професіоналізм 

тренерів, уміння донести 

необхідну й потрібну 

інформацію, дохідливо 

пояснити незрозуміле, 

уміння працювати із 

залом. Крім того, було 

багато позитиву від 

взаємного спілкування, а 

ще більше отримано 

корисної інформації – програма була досить насиченою, подача матеріалу 

вдало продуманою. 

Говорить спікер Олена Павлюк (Львів): 

- Я ознайомила учителів із цифровими інструментами і, зокрема, розповіла 

їм про соціальні мережі. Зараз взагалі дуже важливим є просування 

особистості в соціальних мережах, що для молоді звично й очевидно. Ми 

зустрічаємось із вчителями технічних і природничих спеціальностей, це дуже 

цікава аудиторія, відкриті й розумні люди, які зацікавлені в цьому питанні. 

Помічаю, що в дечому немає розуміння, але я думаю, ми проб’ємо цей лід і 

всі зрозуміють, наскільки це важливо – ось ця онлайн-інфраструктура, адже 

цифровий світ все більше стає дійсною реальністю для нас. І зараз це питання 

постало особливо гостро. Цифровий світ стає настільки реальним, як і наша 

буденність, якою ми живемо. 

Анатолій Волознєв, вчитель біології та хімії школи №  118: 

- Я працюю в школі лише перший рік, відразу після закінчення Криворізького 

педагогічного університету. Прийшов на тренінг, щоб отримати нові знання 

та методи співпраці із дітьми. Модуль, присвячений цим інструментам, як 

для мене, молодого вчителя, який виріс в оточенні соціальних мереж і 

постійно взаємодіє з комп’ютером під час навчання у школі або в 

університеті, знаний. Для мене тут мало невідомого, але є й нове: зміг 

почерпнути багато різних прийомів під час дистанційного навчання, що стає 



все більш актуальним сьогодні. Мої подальші очікування – модулі, 

присвячені розвитку особистості, що є набагато кориснішими, як для мене 

особисто. Я думаю, і для моїх колег знання про соціальні мережі, побудови 

профілю в них є досить актуальними. 

Анна Жураківська, вчителька гімназії № 98: 

- Чому я беру участь у цій навчальній програмі для вчителів? Думаю, що хочу 

навчитися новим методам і засобам для викладання своїх предметів, а саме: 

для математики та інформатики. Хочу ще більше зацікавити учнів 5-9 класів 

своїм предметом, а для цього треба ще більше працювати над новими онлайн-

платформами і розвиватися постійно для того, щоб бути креативним і 

сучасним учителем. 

Нові знайомства, нові враження… Учасники програми вдячні спікерам 

за можливість живого спілкування, за приємну зустріч із колегами,                 

за нові знання. 

Фото Станіслава Лебединського. 

  

НАЗВАНО ПЕРЕМОЖЦІВ 1-го ТУРУ 

 

Три команди, бізнес-проєкти яких за результатами експертного 

оцінювання набрали найбільше балів, стали переможцями й отримали 

можливість стати учасниками фіналу Міжнародного конкурсу 

молодіжних бізнес-проєктів і стартапів, який проходить у рамках  

IV International ScientificCongress SOCIETY OF AMBIENT  

INTELLIGENCE 2021 

19 березня 2021 року відбувся 1 тур Міжнародного конкурсу молодіжних 

бізнес-проєктів і стартапів. Захист проєктів відбувся в Державному 

університеті економіки і технологій у Green Hub. Під час заходу були 

презентовані й обговорені бізнес-проєкти команд, після чого відбулося 

визначення переможців. Загальна кількість учасників заходу склала 30 осіб. 

Участь у конкурсі взяли команди Навчально-наукового економічного 

інституту та Інституту управління і бізнес-освіти Державного університету 

економіки і технологій. 

Конкурс проводився у двох напрямах: «Комерційний проєкт», «Проєкт у 

сфері соціального підприємництва». Він передбачав розробку і презентацію 

проєктів у сферах: E-business & E-commerce;  FinТech & E-finance; E-learning 

& E-pedagogy; Smart City Services; Industry 4.0; Digital Business Ecosystems. 

 



Після презентації своїх робіт та експертного обговорення членами журі були 

визначені три команди-переможці: 

• команда Навчально-наукового економічного інституту Сумченко 

Юлія та Ялова Альона з бізнес-проєктом створення блогерської 

фотостудії «Sweet moment», який було подано у напряму «Проєкт у 

сфері соціального підприємництва»; 

• команда Інституту управління та бізнес освіти Тріфонова Дарина з 

бізнес-проєктом створення онлайн-платформи «Робота єнота», який 

було подано у напряму «Проєкт у сфері соціального підприємництва»; 

• збірна команда Навчально-наукового економічного інституту та 

Інституту управління і бізнес освіти Азьома Валерія, Магас Богдан 

і Кікоть Юлія  із бізнес-проєктом створення підприємства переробки 

пластикових відходів «Імпульс», який було подано у напряму «Комерційний 

проєкт». 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
  

                                                                                                            До Всесвітнього дня поезії 

Символічним знаком поезії, як відомо, є крилатий кінь – Пегас, адже «крилатість» - одна з важливих її якостей. Саме 21 березня 

рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО був призначений Всесвітній день поезії. Це свято відзначається з 1999 року. 

Рішення про встановлення цього свята було прийнято в зв'язку з тим, що поезія може допомогти людині розгадати найскладніші 

питання. Вона формує громадську думку і в той же час передає внутрішні переживання як самого автора, так і читачів. 

Поезія допомагає нам жити разом. Вона необхідна для встановлення діалогу між культурами і для гармонійної взаємодії 

 між людьми, між різними верствами суспільства. 

 

 

 

Три команди – переможці 1 туру  – зможуть продовжити 

участь у фіналі Міжнародного конкурсу молодіжних бізнес-

проєктів і стартапів, який проходить у рамках IV International 

ScientificCongress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021, 

де будуть представлені команди-переможці з різних регіонів 

України, Узбекистану і Латвії. 

 

 

ПОЕЗІЯ – ЦЕ ВИСОКИЙ ПОЛІТ ДУШІ 

 



У міжнародних відносинах сила – це здатність досягати результатів 

 

Традиційно вона виражається у військовій могутності, економічній 

потужності, енергетичних перевагах держави і т.ін. Вплив цих факторів сили 

не заперечують навіть найбільші ідеалісти: не маєш жодного з них, не світить 

тобі G20. Чітко. Недвозначно. Жорстко. Як і сама природа сили.  

Однак наприкінці ХХ століття із руйнацією біполярного світу та новими 

світовими політичними констеляціями сила заграла новими гранями - 

показала свою «м’яку» сторону. Про soft power вперше заговорив Дж. Най як 

про здатність держави впливати на інших не примусом чи підкупом, а 

власною привабливістю, і відтоді м’яка сила стала неодмінним атрибутом 

зовнішньополітичної діяльності більшості сучасних країн. То чому м’яка 

сила має значення?  

1. Це сила. Хоч і м’яка. Здатність вести діалог зі світом та просувати «свою 

історію» (свої цінності, своє бачення світу) ніколи раніше не набувала такого 

значення, як у сучасну інформаційну епоху. Замість політики батога і 

пряника, її вплив ґрунтується на вибудовуванні мереж, переконливих 

наративах, встановленні правил і дотриманні цінностей. Це імідж держави, її 

здатність подобатися іноземній публіці - аж до наслідування окремих або й 

усіх елементів (як у випадку із США: демократія-ринкова економіка-

концепція selfmade man-Голлівуд-iPhone і так до нескінченності). Це як 

харизма вашого знайомого: вам з незрозумілих причин подобаються усі його 

слова, дії і вчинки, і ви готові багато чого йому пробачати, і навіть вступати 

разом із ним в авантюри.  

2. Це дія. Дія без слів, як і слова без дії не мають сенсу. Комунікація стала 

стратегічним інструментом для сучасних держав, тому що саме вона 

допомагає «завойовувати серця» іноземної публіки. Але без підкріплення 

діями навіть найпривабливіша картинка залишається картинкою. М’яка сила 

допомагає здобувати довіру - те, чого катастрофічно не вистачає у сучасному 

світі турбулентності, дезінформації та маніпуляцій. Вона будується тільки на 

реальних діях.  

3. 7 стовпів м’якої сили. Це сім основних показників, які і змушують нас 

«закохуватися» в інші країни. 1) Бізнес і торгівля. 2) Державне управління. 3) 

Міжнародні відносини. 4) Культура та історична спадщина. 5) Медіа і 

комунікація. 6) Освіта іа наука. 7) Люди і цінності.  

4. Як виміряти м’яку силу? Однією з найбільш поширених методологій 

вимірювання м’якої сили є Global Soft Power Index, який ґрунтується на 

дослідженні сприйняття держав широкою публікою та «стейкголдерами» 

м’якої сили держав (бізнесмени, політики, вчені, аналітичні центри, 

журналісти та ін.). Вони надають оцінку кожній державі за низкою 

показників: наскільки вони обізнані про країну, як оцінюють її загальний 

вплив на інші країни, яка в неї репутація, показники у реалізації 7 стовпів 

м’якої сили. Дослідження показали, що на початок 2021 року у сфері soft 

power лідирує Німеччина, а Україна перебуває лише на 61 місці у світі.  

5. Як пандемія вплинула на м’яку силу? Боротьба з COVID-19 стала ще 

одним новим показником, який значною мірою впливає на репутацію держав: 

їх зусилля у сфері охорони здоров’я та забезпеченні добробуту громадян, 

стимулюванні економіки у кризові часи, як ніколи, показали хто чого вартий. 

До цього додайте ще й міжнародну співпрацю, здатність у важкі часи 

простягнути руку допомоги іншим, а також нове явище у світовій політиці 

«дипломатію вакцин», що також впливають на могутність країн і їх 

глобальний статус. 



Талановиті жінки України 

Жінка… Скільки про неї було сказано й написано. Протягом багатьох 

століть люди оспівували та прославляли в піснях і віршах образ матері-

берегині, коханої жінки 

До Міжнародного жіночого дня давайте згадаємо про талановитих, вольових 

та сильних жінок, життя яких заслуговує поваги та захоплення. Без 

перебільшення і з гордістю можна констатувати, що про жінку-українку в 

світі ходять легенди. Вони робили наукові відкриття, виступали на світових 

сценах, засновували школи і писали книжки. Ми розповіли про 

найвідоміших, на нашу думку, жінок України, чиї досягнення є предметом 

нашої гордості. 

Ліна Костенко – видатна українська письменниця, поетеса, почесний 

професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та 

Чернівецького університетів. Ліна Костенко є лауреатом Шевченківської 

премії, премії Антоновичів, премії Петрарки, Міжнародної літературно-

мистецької премії ім. О.Теліги, вона нагороджена Почесною відзнакою 

Президента України і Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. 

Марина Вʼязовська – сучасний математичний світ сколихнула ця українка. 

Їй вдалося розв’язати надскладну математичну задачу, над якою вчені билися 

багато років. При чому вона знайшла дуже просте рішення. За свою роботу 

Марина отримала міжнародну премію Салема. Ця премія є фактично 

аналогом Нобелівської премії у галузі математики. За внесок у науку 

українку також нагородили премією SASTRA Ramanujan. 

Яна Клочкова – наша золота рибка! Українська плавчиня, Герой України, 

володар орденів "За заслуги" III ступеня, Орден княгині Ольги I ступеня 

та ордена "Золота Зірка". Яна здобула найбільше золотих медалей у складі 

збірної України. 

Анна та Марія Музичук – українки, які увійшли в топ-10 найкращих 

шахісток світу. Старша сестра Анна Музичук стала третьою шахісткою у 

світі. Вона є триразовою чемпіонкою світу з шахів серед жінок та триразова 

чемпіонка Європи серед жінок. 

Її молодша сестра Марія – шахістка світу. Вона дворазова чемпіонка 

України, чемпіонка світу серед жінок 2015 року та найкраща шахістка 2015 

року. Завдяки і їм світ знає, що Україна - країна дуже розумних, красивих і 

обдарованих жінок. 

Руслана Лижичко — українська співачка, піаністка, диригент, 

танцюристка, продюсер, громадська діячка. Народна артистка України. 

Почесна громадянка Львова. Неодноразово займала перші місця у багатьох 

конкурсах та фестивалях. Та найбільш відомою і гучною подією у кар’єрі 

Руслани стала участь і перемога у міжнародному співочому 

конкурсі  «Євробачення-2004». Серед 36 країн, які брали участь, за 

результатами світового телефонного голосування в прямому ефірі Руслана 

посіла перше місце з 280 балами. Після перемоги на «Євробаченні» боксер 

Віталій Кличко вручав Руслані в Лас-Вегасі нагороду «World Music 

Awards» — «Всесвітню музичну нагороду» за найбільшу кількість проданих 

альбомів «Дикі Танці» у світі. 

Джамала, або Сусана Алімівна Джамаладінова – українська співачка й 

акторка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка 

України. Виконує пісні у стилях джаз, соул, фанк, фольк, поп та електро, а 

також бере участь в оперних постановках і шоу. Перемогла на 8-му 

міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі та 61-му пісенному конкурсі 

"Євробачення" в Стокгольмі.   



Євгенія Мірошниченко – відома українська оперна співачка, педагог, 

професор. Талановита українка з лірико-колоратурним сопрано була 

солісткою Київського театру опери та балету, виступала на багатьох світових 

сценах. Євгенія Семенівна за своє життя здобула всесвітнє визнаня і 

отримала багато нагород, серед яких: звання Героя України, Кавалер ордена 

Ярослава Мудрого, ордена «За розбудову України», ордена Слави «На 

вірність Вітчизні», ордена «Знак Пошани», «За досягнення в культурі», 

міжнародної нагороди — ордена св. Станіслава, лауреат Державної премії 

України імені Т. Г. Шевченка, лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів у 

Тулузі, володарка Почесного титулу «Зірка українського мистецтва» та інші. 

Ада Роговцева – відома українська акторка театру та кіно, Народна артистка 

України, професор Національного університету культури, Герой України. 

Ада Миколаївна лауреат числених премій, володар багатьох звань, орденів і 

нагород. Вона зіграла дуже багато визначних ролей у театрі і кіно, її внесок в 

українську культуру величезний. І, навіть, сьогодні продовжує нас дивувати 

своїм талантом, акторка часто з’являється на телеекранах у сучасних 

кінострічках та різноманітних проектах. 

Катерина Білокур  – українська художниця, майстер народного 

декоративного живопису, представниця «наївного мистецтва». Талановита 

українка, яка дивовижною силою своєї фантазії передавала на полотні 

незвичайну красу, розмаїття квітів рідної землі. Якось на виставці у Парижі 

всесвітньо відомий митець Пабло Пікасо побачив полотна української 

художниці, він був вражений талантом майстрині. “Якби у Франції була така 

жінка, ми б змусили весь світ говорити про неї”, — захоплено сказав 

художник. 

Звичайно, наш рейтинг – далеко не повний і не репрезентативний.  

Якщо ви не бачите в ньому своїх кумирок - не засмучуйтеся, а знайте: 

нас, славних українок – дуже і дуже багато! 

 

Матеріал підготувала бібліотека ДУЕТ 

 

+ 1 

комунікаційний 

інструмент  

у скарбничку 

Суспільство візуалів не йде на компроміси: хочеш ефективно 

комунікувати, вчись візуалізувати 

Навички створення візуального контенту сьогодні є ключовими як для 

фахівців у сфері комунікації, так і для будь-якої сучасної людини, яка має 

акаунт у соцмережах. Щоб удосконалити вміння студентів працювати з 

візуальним матеріалом, а також розширити їхній інструментарій, кафедра 

міжнародної економіки організувала вебінар-практикум. 

Завдяки запрошеній спікер-

ці Єлизаветі Барилик, методисту 

Інформаційно-творчого агентства 

ЮН-ПРЕС, учасники вебінару 

дізналися про можливості сервісу 

графічного дизайну Canva 

та  одразу ж випробували їх на 

практиці. Кожен міг не тільки 

створити власний дизайн синхронно зі спікеркою, але й отримати фідбек 

щодо дотримання основних правил графічної композиції. - - У сервісі Canva 

чимало переваг, одна з яких - простота використання. Вмикайте фантазію, і 

перед вами широкі можливості для візуального оформлення ваших ідей, - 

зазначила Єлизавета в ході практикуму. 

Але інформаційний продукт - це не лише контент, але й розуміння цільової 

аудиторії, її інтересів і запитів, а також робота задля цієї аудиторії. На цьому 

наголосила Олександра Панасенко, лінійний продюсер компанії Forside 

production (м.Київ). Маючи чималий досвід у сфері сучасної журналістики та 



продакшну, вона поділилася інсайтами 

та власним баченням проблем сучасної 

медійної сфери. 

Активними учасниками вебінару 

стали  студенти різних спеціальностей, 

для яких комунікація є стратегічною 

сферою: міжнародних відносин, 

суспільних комунікації та 

регіональних студій, міжнародних 

економічних відносин, маркетингу та ін. Варто відзначити активність 

викладачів ДУЕТ, які також розширюють свій комунікаційний 

інструментарій і стежать за трендами у цій сфері. 

Дякуємо учасникам за активну участь і творчі ідеї, нашим спікерам –               

за інсайти та набуті навички. 

 Окрема подяка Анжеліці Досенко, кандидату нпук із соціальних 

комунікацій, доценту кафедри журналістики ТНУ                                        

ім. Вернадського, за сприяння проведенню вебінару. 

Поради 

психолога 

За рішенням 

Всесвітньої організації 

охорони здоров'я, 

синдром емоційного 

вигоряння внесений до 

Міжнародної класифікації хвороб і з 1 січня 2022 року можна буде брати 

лікарняний за необхідністю 

Синдром емоційного вигоряння (синоніми - професійного, психічного 

вигоряння) – це стан, коли людина відчуває себе виснаженою морально, 

розумово і фізично. До уразливої групи осіб відносяться: 

• люди допомагаючих професій (вчителі, викладачі, медики, соціальні 

робітники), особи, які знаходяться в декретній відпустці або  доглядають 

хворих родичів; 

• перфекціоністи, максималісти і трудоголіки; 

• мрійники, ідеалісти, особи, для яких важливо бачити сенс у своїй роботі. 

 

Знайшли себе у цьому переліку? Тоді читайте поради від практичного 

психолога, доцента кафедри соціально-гуманітарних наук  

Анастасії Яцюк 

Причинами вигоряння можуть бути: 

• одноманітність повторюваних дій,  

• напружений ритм, 

• недостатнє заохочення праці (матеріальне і 

психологічне), 

• регулярна незаслужена критика, 

• незрозуміла постановка завдань, 

• почуття недооціненості або непотрібності. 



Симптоми емоційного вигоряння можуть мати фізичні, соціально-

поведінкові та психоемоційні ознаки 

Серед фізичних проявів виокремлюють хронічну втому, слабкість, млявість, 

зниження імунітету, підвищене потовиділення, безсоння, потемніння в очах. 

До соціально-поведінкових ознак відносять прагнення до ізоляції, ухилення 

від обов'язків, прояв злості і заздрості, скарги, звичка висловлювати похмурі 

прогнози. Психоемоційні ознаки проявляються у байдужості до подій, зневірі 

у власних силах, втраті професійної мотивації, особистих ідеалів, постійному 

поганому настрої. 

З метою самоаналізу та дослідження цього явища, можна використати 

наступні психодіагностичні методики: 

1. "Діагностика рівня емоційного 

вигорання"; 

2. "Визначення психічного вигоряння"; 

3. "Синдром "вигоряння" у професіях 

системи "людина-людина"; 

4. "Оцінка власного потенціалу 

"вигоряння"; 

5. "Дослідження синдрому вигоряння". 

Якщо ви маєте ознаки емоційного вигоряння, раджу: 

• сповільнитись - під час планування завдань, виокремити підпункти - 

складові завдання, і виконувати їх поступово з перервами, займатись 

під час відпочинку приємними справами; 

• взяти відпустку чи лікарнянний, якщо відчуваєте, що вже "не маєте 

сил"; 

• проаналізувати причини, які призвели до емоційного вигоряння, 

обговорити їх із членами родини, друзями чи психологом; знайти 

способи подолання цих причин.  

 

 

З метою профілактики синдрому емоційного вигоряння, можу 

порекомендувати наступне: 

1. Обов'язково влаштовуйте собі  вихідний хоча б один раз на тиждень, 

протягом якого робіть приємні для вас речі (хобі, прогулянки, зустрічі, 

мандрівки і т.п.); 

2. Аналізуйте тривожні думки або проблеми, замість відсторонення від 

них; 

3. Розставляйте пріоритети; 

4. Спробуйте медитацію чи аутотренінг; 

5. Дієтичне харчування (зменшення кількості жирних страв); 

6. Фізкультура або прогулянки на свіжому повітрі; 

7. Повноцінний сон.     Будьте здоровими фізично і психологічно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека ДУЕТ інформує: 

                           семінар Web of Science 

Шановні науковці! Державна науково-технічна бібліотека 

України   5 березня 2021 р. 11:00-12:30 запрошує на семінар з 

онлайн-трансляцією “Як опублікуватися у виданні, що 

індексується Web of Science”. 

Програма заходу: 

• Підбір і оцінка видання для публікації 

• Перевірка індексації видання 

• Оформлення статті за форматом обраного видання 

• Публікаційний процес, права і обов'язки автора та журналу 

• Розповсюдження публікацій 

• Відповіді на запитання учасників. 

У зв’язку з карантином кількість місць для глядачів обмежена. 

Долучайтесь до онлайн трансляції у YouTube за 

адресою:  https://youtu.be/0cDsqIwE38U   

Для отримання матеріалів зареєструйтесь за 

посиланням:  https://forms.gle/mm2nwUaZgMSRiMSi9 

 

https://youtu.be/0cDsqIwE38U
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjVVWHNzX2NiUThkN1V2bXBnUnA0ck03TTdKZ3xBQ3Jtc0tuNEpOUkdPYnp0YjBhWWlrZUJmOGNhUW9mYjNKR2xRQmpjRzNZbVdWdmVReUFmbGY2LUo4M18yS2drU25EVVEzNk5LQmNaVncyV3loYkxMQWR6OVNaMjNFTzh1TjEzUDgtTG1ZbEJJN3FYaGt2Z3daOA&q=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fmm2nwUaZgMSRiMSi9


Вітаємо талановиту молодь! 
 

В Українському політехнічному технікумі 

Державного університету економіки і 

технологій відбувся природничий конкурс 

«Природознавець-дослідник-2021» 

Конкурс проводився серед студентів перших 

курсів технікумів і коледжів Південного 

регіону м. Кривого Рогу в Політехнічному 

фаховому коледжі КНУ. Базовими предметами 

конкурсу були біологія, екологія, хімія. Мета проведення конкурсу – 

розвиток пізнавальної активності,  логічного мислення,  комунікативної і 

соціальної компонентностей, виховання інтересу до поглибленого вивчення 

природничих наук. Організатори заходу прагнули викликати зацікавленість 

молоді до природничих наук, а також 

заохотити їх, щоб вони вчилися 

застосувати свої знання в 

нестандартних і повсякденних 

побутових ситуаціях, висловлювати 

свої думки, 

Конкурс проходив у кілька 

етапів: "Знайомство", "Хімічні 

перегони", "Хімія в танці", "Чарівна", 

"Знайди пару". За результатами 

конкурсу студент групи МЕП-20-

1/9  Сергій Олійник виявився 

найкмітливішим і отримав грамоту в 

номінації "Хімія. Природознавець-

дослідник". 

* * * 

Наприкінці лютого відбувся сюжетно-рольовий захід із фізичної 

культури "Козацькі розваги “Нумо, хлопці!" 

Учасниками конкурсу стали студенти першого курсу із груп ЕРО-20-1-9 та 

МЕП-20-1-9. За ціль було поставлено бажання викладачів виховувати у 

студентів колективний, командний дух і почуття патріотизму. Молодь 

повинна була навчитися самостійно слідкувати за фізичним станом під час 

занять фізичною культурою і спортом, а також основам самоконтролю. Для 

цього закріплювалася техніка виконання вправ з акробатики, кросу, фіту та 

атлетичної гімнастики. Юні спортсмени прагнули застосовувати набуті 

раніше знання, уміння і навички на уроках гімнастики, долаючи перешкоди, 

розвиваючи моторну та оперативну пам’ять. 

Конкурс проходив у дев'ять етапів: “Презентанція команд. Стройова 

підготовка”; “Підтягування на перекладині”; “Мала естафета”: “Гирьовий 

спорт”; “Перетягування канату”; “Куточок”; “Бьорпі”; “Двобій на 

подушках”; “Велика естафета”. 

За результатами конкурсу 

студент групи МРО-20-1-9 Богдан 

Азаров отримав грамоту 

“Найкращий капітан команди", а 

студент групи ЕРО-20-1-9 Максим 

Кандиба отримав грамоту за 

рекорд у вправі “Бьорпі” (за 30 сек. 

17 разів). 

Із загальною сумою – 68 балів – 

почесне I місце посіла група ЕРО-20-

1-9, а із загальною сумою у 66 балів 

почесне II місце зайняла група МРО-

20-1-9. Переможці та всі учасники 

змагань були нагороджені 

солодкими призами і грамотами. 

Інформацію надіслала Н. Байдарова. 



 
 

Напередодні Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна, 18 березня, у 

приміщенні ДУЕТ, у Green Hub (вул. Медична, 16) відбувся важливий 

захід «#такі_як_усі» 

Це зустріч студентів і викладачів із представниками міської організації 

«Сонячні діти Криворіжжя». Представники організації поговорили зі 

студентством про інакшість людей, про прийняття або не прийняття 

суспільством особливих людей. Учасники заходу підняли проблему міфів і 

стереотипів по відношенню до людей із синдромом Дауна, які існують у 

оточуючих та в молоді безпосередньо. 

Щиро ділилися своїми думками і життєвим досвідом мами «сонячних» діток. 

Вони розповіли присутнім про проблеми, які виникають перед такими 

людьми, починаючи з раннього віку, і в подальшому житті, поговорили зі 

студентами, дали відповідь на різні питання. 

- Важлива місія університету – змінювати свідомість молоді у відношенні до 

людей з інвалідністю взагалі і тих людей, які чимось відрізняються. У 80-ті 

90-ті рр. минулого століття лікарі вважали, що люди із синдромом Дауна не 

вміють ні писати, ні читати, що провокувало чимало абортів. Брак інформації 

– це є та основна причина, яка заважає нам розуміти один одного, а тим 

більше тих, хто відрізняється від нас. Сподіваюсь, що ми розвіємо деякі 

стереотипи і міфи та дамо нашим студентам більше інформації про людей із 

синдромом Дауна, - зазначила Катерина Слюсаренко, в. о. директора 

Інституту управління та бізнес-освіти ДУЕТ. 

- Люди із синдромом Дауна щодня долають бар’єри, по відношенню до них є 

якісь стигми та купа стереотипів. Те, що ми не помічаємо людей із синдромом 

Дауна, не значить, що їх немає. Статистика говорить про те, що в Україні 

народжується щороку приблизно 400 таких дітей. Ми хочемо, щоб більше 

людей знали про існування сонячних людей, - говорить Наталія 

Мельничук, голова міської організації «Сонячні діти Криворіжжя». - 

Прагнемо того, аби суспільство не боялося та розуміло особливих людей, 

щоб слово «даун» не використовувалось як образа. 

- Хочу більше дізнатися про людей, які мене оточують. Хочу жити в більш 

толерантному суспільстві. Насправді, я взагалі нічого не знаю про людей із 

синдромом Дауна, не знаю, як правильно їх називати. Тож хочу дізнатися, як 

правильно спілкуватися з такими людьми, що можна робити, а чого краще 

уникнути, - прокоментував Данило Кушнірук, студент 3-го курсу ДУЕТ. 

Розповідає Дарина Довгопола, практичний психолог, соціальний педагог 

Криворізької школи № 27, психолог-волонтер, психолог вихідного дня при 

організації «Сонячні діти Криворіжжя»: 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%96_%D1%8F%D0%BA_%D1%83%D1%81%D1%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUreXlZkwWbTfakvKu9kijX1ggzFbHT4aimjRsAzHexpl_OoDfB_Wq5TT71g2RNIpUQFQM7HOWzDAgrTJp-_50txh0JslPnMukoSwmPjPeR10HcoDYv7FaeK4kY0Nreb_XjjZ4jyo6iDym9h-gu1VegUy-sARMFo2CYFctx3Rc5a2SKZ_7MP-PL0HCgQhnDnhlFRNCV6f5gfwKYoDgPg0ghuFPSxwCl1Nh1za7VI1FBFfphU3seUd7sL18MgoCw9GM&__tn__=*NK-R


- Ми зустрілися у Green Hub ДУЕТ і поспілкувалися зі студентами, розповіли 

їм про людей із синдромом Дауна і про нашу криворізьку організацію 

«Сонячні діти Криворіжжя». Організація існує вже 9 років. Її започаткувала 

Наталя Мельничук саме з народженням своєї донечки Злати. Коли у неї 

народилася така особлива дитина, вона почала цікавитися, де знайти 

підтримки, але її ніхто не чув. Тоді вона вирішила сама ініціювати 

організацію, щоб поділитися своїм досвідом і допомагати іншим. На базі 

організації відбуваються різні заходи, які ми проводимо по школах та інших 

навчальних закладах. На сьогоднішній день такі зустрічі відбуваються більш 

локально у зв’язку з пандемією. У травні, якщо все буде добре, ми плануємо 

провести разом із Єврофестом такий інклюзивний захід, у якому візьмуть 

участь усі наші. Це буде Сонячна країна – країна солодощів, де основне кредо 

– ми всі солодощі: карамельки, зефірки, шоколадки, хоча всі різні. Та разом 

ми всі одна солодка країна! 

Фото В.Бойка, інтерв'ю взято з новин KRIVBASS.CITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЙМІТЬ ЩИРІ 

ВІТАННЯ! 

Колектив Державного 

університету економіки 

і технологій щиро вітає 

Івана Даниловича Копайгору з ювілеєм! 

Професор Іван Данилович є засновником 

спеціальності «Право» у нашому університеті, 

який став першим вишем міста, де здійснюють 

підготовку юристів. Саме під його керівництвом 

у 1996 році  було створено кафедру 

правознавства у складі 10 викладачів. Численна 

кількість його випускників сьогодні є успішними представниками правничої 

професії і наразі обіймають високі посади. 

Іван Данилович є автором підручників і навчальних посібників під грифом 

МОН України. Має близько 90 публікацій у фахових виданнях України і за 

кордоном, здійснював керівництво аспірантами та рецензував численні 

наукові праці. 

Щиро вітаємо з ювілеєм і бажаємо добрих днів і посмішок, щасливих 

подій і миттєвостей, радісних звісток і свят. Нехай усі Ваші дні будуть 

наповнені любов'ю рідних, приємними клопотами, прекрасним 

самопочуттям і оптимістичним настроєм. 

 

 

 

 

 

 

                                         Шановний Володимире Дмитровичу! Вітаємо Вас із 70-річчям! Не 

викликає жодних сумнівів, що Ви змогли реалізуватись як плідний науковець і професійний 

викладач. У різні часи на різних посадах Ви неодноразово доводили професіоналізм і відданість 

своїй справі. Бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги, родинного затишку, 

благополуччя і добра. Нехай оптимізм і натхнення супроводжують Вас у життєвій дорозі. Успіхів 

Вам в усіх починаннях, здійснення надій і сподівань. 

 

Шановна Галино 

Валентинівно!   

Ви справжній фахівець у галузі 

психології і креативна 

особистість. Радіємо, що 

майбутні психологи мають 

змогу навчатись у практичного 

психолога, тренера і 

професіонала своєї справи. 

Бажаємо міцного здоров’я, 

благополуччя і добрих людей 

поряд. Нехай професійний 

шлях Ваш буде сповнений 

натхненням на плідну наукову 

і практичну працю, а студенти 

будуть цікавими і допит-

ливими. Успіхів у досягненні 

всіх амбітних цілей! 
 

Адміністрація, профспілковий комітет і весь колектив  Державного університету економіки і 

технологій щиро вітають ювілярів: професора І.Д. Копайгору, доцента кафедри економіки та 

підприємництва В.Д. Мусієнка,  доцента кафедри соціально-гуманітарних наук Г.В. 

Циганенко із їхніми ювілейними днями народження! Добра і щастя! Усіляких гараздів! 

 

 



Міс ДУЕТ-2021 – Віталіна Волок 

9 березня в IT-hub & Coworking (пл. 

Визволення, 2)  відбувся конкурс «Міс 

ДУЕТ-2021»,  організований Радою 

студенського самоврядування Державного 

університету економіки і технологій. 

Дівчата змагалися за звання  

«Міс ДУЕТ-2021» 

У складі журі: в.о. директора економічного інституту Руслан Дутчак, в. о. 

директора інституту управління та бізнес-освіти Катерина Слюсаренко, одна 

зі спонсорів конкурсу Яна Кашель і заступник голови РСС з проєктної 

діяльності і за сумісництвом організаторка заходу Олена Познякова. 

Ведучими заходу стали студент 3-го курсу Ілія Гіоргадзе і студент 1-го курсу 

Віталій Шишарін. 

- Несподівано для себе самої я 

взяла участь у незвичному 

конкурсі «Міс ДУЕТ», наміри 

мої були звичними - просто 

взяти участь. Але у результаті, 

під час організаційних моментів 

я увійшла в кураж, і моє серце 

запалало жагою до перемоги. 

Потім я була здивована від 

неординарних конкурсів, від 

яких просто затамовувала 

подих, а коли мене оголосили 

перемож-ницею і нагородили 

титулом "Міс ДУЕТ" я 

неймовірно зраділа і весь мій 

день пройшов у надзвичайно 

гарному настрої, - розповідає переможниця конкурсу Віталіна Волок. 

- Я дуже щаслива, що вдалося побувати на цьому заході. Було дуже тепло і 

затишно. Приємна атмосфера, цікаві гості. Із задоволенням відвідаю в 

майбутньому подібні заходи, - додає учасниця конкурсу Альбіна Якуніна. 

- Дякую за можливість взяти участь у конкурсі краси в усіх її проявах. 

Випробування, які ми пройшли, відкрили мені нові світи а також приладів, 

якими користуються хлопці, що працюють у технічній сфері. Вони довели, 

що уява і креативність - важливі, а вміння ходити на підборах - крутий skill. 

Немає кордонів для краси, нехай вона проявляється з різних сторін і буде 

щирою! - коментує Анна Поддуєва. 

За свої старання дівчата 

отримали подарункові 

сертифікати, зокрема, 

на б’юті процедури, 

фотосесії та подарун-

кові бокси. 

Вже незабаром 

стартує наступний 

крутий івент 

Ваші #РСС ДУЕТ ♥️  



День українського 

добровольця 

14 березня в Україні відзначають День 

українського добровольця. Це свято людей, 

які свідомо, за покликом серця, стали на 

захист своєї Батьківщини і захищають 

рідну землю від загарбників 

Березень 2014 року увійшов у новітню історію 

України завдяки фактичній анексії Криму 

військами РФ та початку воєнних дій  у південно-східних регіонах України. 

Перші роки неоголошеної війни були важкими для нашої держави. Сьогодні, 

споглядаючи на ті події, можна із упевненістю відзначити одну з 

вирішальних ролей саме добровольчих батальйонів у відстоюванні 

територіальної цілісності  та суверенітету України. 

Ми не маємо жодних повних реєстрів із даними про кількість добровольців, 

їхніми прізвищами та іменами, але чотири роки антитерористичної операції 

показали яскраві приклади самовідданості воїнів-добровольців. Показовим є 

й той факт, що серед добровольців різних батальйонів були і є не тільки 

українці, а й наші побратими з інших країн, які  впевнені, як і ми, що наш 

«північний сусід» - це агресор, який будь-якою ціною хоче залишити нашу 

країну під своїм впливом. Ми мусимо шанувати мужність і героїзм 

захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. 

Наша держава та кожен з нас має сприяти дальшому зміцненню 

патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги і турбуватись 

про учасників добровольчих формувань і підтримувати таку 

важливу  ініціативу громадськості. 

Дякуємо добровольцям нашого міста за те, що вони, не задумуючись ні на 

хвилину, стали на захист  України. Дякуємо всім, хто воював у перші дні, і 

воює зараз, й хочемо сказати «дякуємо» за мирне небо над нашим містом і 

вшанувати тих, хто загинув. 

Ми завжди пам’ятатимемо  подвиг добровольчих формувань! 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧИСЛА « π » 

День π  — неофіційне свято, присвячене числу π  

 

Воно відзначається 14 березня, що в прийнятому 

в США форматі записується як 3.14, що є трьома 

першими розрядами числа π. Свято впроваджене на 

математичних факультетах значної кількості вузів у різних 

країнах. Зазвичай свято розпочинається о 1:59 ночі, що разом 

із датою складає перші шість знаків числа π (3.14159). 

Окрім того, цей день (14 березня) є також і днем народження Альберта 

Ейнштейна, що надає йому додаткової значущості в очах математиків. 

Досконалий День π стався 14-го березня 1592 року о 6 годині 53 хвилини та 

58 секунд. Ця дата, записана в «американському» форматі, виглядає як 

3/14/1592 6:53:58, що відповідає першим 12-ти знакам у числі π: 

3.14159265358. Але, зважаючи на те, що того часу ще не було впроваджено 

ніякого стандартизованого відліку часу, тим більше з потрібною точністю, 

скоріш за все цей момент ніким не святкувався. 

Приблизний День π є однією з двох дат: або 22 

липня (записується 22/7 — цей дріб дорівнює 

3.14, що є приблизним виразом π), або 26 квітня 

(25 квітня високосного року) — день, 

коли Земля проходить дві астрономічні 

одиниці по своїй орбіті з початку календарного 

року: в цей 

день 

загальна 

довжина 

орбіти Землі, поділена на довжину вже 

пройденої ділянки, дорівнює π (тобто 

Земля пройшла в цей момент по своїй 

орбіті 2 радіани. 

 

День π  — неофіційне свято, присвячене числу π  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1592
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%96


Кошик  із новинами  

 
 

 

 

 

 

 

для  наших  читачів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

             

   

    

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ СПРАВЖНІЙ СЕНС 8 БЕРЕЗНЯ? 
 
ДУМАЄМО, ви згадуєте про цей день, як про свято «весни», «квітів», «жіночності», «краси»... 

Насправді, 8 березня - це Міжнародний день захисту прав жінок і миру.  

Разом з тим, 8 березня - це привід нагадати, що жінки у всьому світі кожного дня дійсно потребують: 

рівного ставлення 

рівних умов праці 

рівних можливостей 

неупередженості 

бути захищеними 

Тож вітайте жіноцтво правильно  

Рада студентського самоврядування  

 

 

УВАГА: студенти останніх курсів і нещодавні випускники ЗВО 
 

У MARS триває реєстрація на програму Mars Leadership Experience, у рамках якої амбітна молодь, що 

мріє про міжнародну кар’єру, отримує шанс пройти шлях до майбутнього лідера. Деталі та посилання 

на реєстрацію шукайте тут: https://careers.mars.com/.../mars-general-leadership...  

Можливо, саме твій репост допоможе талановитому студенту чи випускнику стати лідером майбутнього  

#TomorrowStartsToday 

 

Створенню нового – 

                 немає меж 
Щоб нові проєкти народжувались у більш 

комфортних умовах, розширює IT-Hub & 

coworking і створює інклюзивний простір  

для роботи і навчання 

Проєкт координує Криворізька фундація 

майбутнього, а «Метінвест» надає фінансову 

підтримку. 

На третьому поверсі Державного університету 

економіки і технологій (пл. Визволення, 2) 

продовжують розвивати технологічний центр. 

Зараз обладнують нові приміщення – open space 

і переговірні кімнати. 

Нещодавно представники громадської 

організації «РУХ БЕЗ МЕЖ» відвідали хаб і 

відзначили деталі, які допоможуть зробити 

простір більш комфортним для людей з 

інвалідністю. 

Координатори проєкту підкреслили, що цей 

майданчик для навчання і роботи – з хорошими 

технічними можливостями, буде доступним для 

всіх жителів міста і створення інклюзивної 

інфраструктури дозволить зробити хаб більш 

комфортним. 

Новину взято на #MetinvestMedia  

Більше подробиць тут: 

https://metinvest.media/.../krivorozhskiy-fond... 

 

 Масляна є одним із найстаріших свят 

слов'янських народів 

Це справжня забава, яка зберегла свої традиції в наші дні з 

язичницької культури. Це смачне і неймовірно ситне свято триває 

цілий тиждень, який передує настанню Великого посту. Масляна є 

одним із церковних свят і називається ще М’ясопусним або Сирним 

тижнем. У народі це свято асоціюється зі смачними печеними 

млинцями і веселими гуляннями. Мета таких гамірних масових заходів 

полягала в тому, щоб розбудити Весну від сну і прогнати геть Зиму. 

 

З Днем захисту прав жінок і миру!  

 

 

https://careers.mars.com/global/en/mars-general-leadership-experience?fbclid=IwAR1JLDR7D_J1VH07WXYGhTvkq3XZ_vqAXWOB0C5UrbSkXzk8WJdP1AJpkRg
https://www.facebook.com/hashtag/tomorrowstartstoday?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVRVih6L1XzkFz6GOLVuUGszuUL_qLeFzYyk2KsEOm22zFshmDC-69aRRHocjpYUaQAatd0LdvdafKw3P_RCdKBAQhH3AZUEOFRgezbRpgsTOEmjGdnkL3AFHl97wVoWKXKIYTP2ps1pPkzureKAh3pXoYPh-EnIkM6s9U7lZBuNXjhDYGafx81v80MdnviI6dcdeKXodGVU7ZO-1YOr0FU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/KryvbasFuture/?__cft__%5b0%5d=AZWFnp-J7xv65Iam-ZaT0alv7yqLeNkhqzjyupuqCl_g8CmoBUrEbmf6-UEZUuH6nphdjvwHb2bLViOJ-0_xQxQ8HMj2Av7doo9OShSPv7EgInxyQS1mtXI6JT9G7gRaTCUu46-Y-i9S7dtbTaqKIkGgBo5Zx8Pt8_DYDKeHRkTMGqVpMXengiHQ2j1u2rLdw3bcliAsqhApCFnOlAIm-JoF45wHAS6Mp8j50f4VccbQEfggvrbh9rk1CpnuLSWO-6FVxAMGoM8wP1tZNsmEb-7zyEgqAlMb6qQeq4K0hMd0aFA1Ksb-TbhfvxhZHiIs-T8dsZSKRJPdM9N-uV7Q2tEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KryvbasFuture/?__cft__%5b0%5d=AZWFnp-J7xv65Iam-ZaT0alv7yqLeNkhqzjyupuqCl_g8CmoBUrEbmf6-UEZUuH6nphdjvwHb2bLViOJ-0_xQxQ8HMj2Av7doo9OShSPv7EgInxyQS1mtXI6JT9G7gRaTCUu46-Y-i9S7dtbTaqKIkGgBo5Zx8Pt8_DYDKeHRkTMGqVpMXengiHQ2j1u2rLdw3bcliAsqhApCFnOlAIm-JoF45wHAS6Mp8j50f4VccbQEfggvrbh9rk1CpnuLSWO-6FVxAMGoM8wP1tZNsmEb-7zyEgqAlMb6qQeq4K0hMd0aFA1Ksb-TbhfvxhZHiIs-T8dsZSKRJPdM9N-uV7Q2tEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KryvbasFuture/?__cft__%5b0%5d=AZWFnp-J7xv65Iam-ZaT0alv7yqLeNkhqzjyupuqCl_g8CmoBUrEbmf6-UEZUuH6nphdjvwHb2bLViOJ-0_xQxQ8HMj2Av7doo9OShSPv7EgInxyQS1mtXI6JT9G7gRaTCUu46-Y-i9S7dtbTaqKIkGgBo5Zx8Pt8_DYDKeHRkTMGqVpMXengiHQ2j1u2rLdw3bcliAsqhApCFnOlAIm-JoF45wHAS6Mp8j50f4VccbQEfggvrbh9rk1CpnuLSWO-6FVxAMGoM8wP1tZNsmEb-7zyEgqAlMb6qQeq4K0hMd0aFA1Ksb-TbhfvxhZHiIs-T8dsZSKRJPdM9N-uV7Q2tEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KryvbasFuture/?__cft__%5b0%5d=AZWFnp-J7xv65Iam-ZaT0alv7yqLeNkhqzjyupuqCl_g8CmoBUrEbmf6-UEZUuH6nphdjvwHb2bLViOJ-0_xQxQ8HMj2Av7doo9OShSPv7EgInxyQS1mtXI6JT9G7gRaTCUu46-Y-i9S7dtbTaqKIkGgBo5Zx8Pt8_DYDKeHRkTMGqVpMXengiHQ2j1u2rLdw3bcliAsqhApCFnOlAIm-JoF45wHAS6Mp8j50f4VccbQEfggvrbh9rk1CpnuLSWO-6FVxAMGoM8wP1tZNsmEb-7zyEgqAlMb6qQeq4K0hMd0aFA1Ksb-TbhfvxhZHiIs-T8dsZSKRJPdM9N-uV7Q2tEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rbmkr/?__cft__%5b0%5d=AZWFnp-J7xv65Iam-ZaT0alv7yqLeNkhqzjyupuqCl_g8CmoBUrEbmf6-UEZUuH6nphdjvwHb2bLViOJ-0_xQxQ8HMj2Av7doo9OShSPv7EgInxyQS1mtXI6JT9G7gRaTCUu46-Y-i9S7dtbTaqKIkGgBo5Zx8Pt8_DYDKeHRkTMGqVpMXengiHQ2j1u2rLdw3bcliAsqhApCFnOlAIm-JoF45wHAS6Mp8j50f4VccbQEfggvrbh9rk1CpnuLSWO-6FVxAMGoM8wP1tZNsmEb-7zyEgqAlMb6qQeq4K0hMd0aFA1Ksb-TbhfvxhZHiIs-T8dsZSKRJPdM9N-uV7Q2tEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rbmkr/?__cft__%5b0%5d=AZWFnp-J7xv65Iam-ZaT0alv7yqLeNkhqzjyupuqCl_g8CmoBUrEbmf6-UEZUuH6nphdjvwHb2bLViOJ-0_xQxQ8HMj2Av7doo9OShSPv7EgInxyQS1mtXI6JT9G7gRaTCUu46-Y-i9S7dtbTaqKIkGgBo5Zx8Pt8_DYDKeHRkTMGqVpMXengiHQ2j1u2rLdw3bcliAsqhApCFnOlAIm-JoF45wHAS6Mp8j50f4VccbQEfggvrbh9rk1CpnuLSWO-6FVxAMGoM8wP1tZNsmEb-7zyEgqAlMb6qQeq4K0hMd0aFA1Ksb-TbhfvxhZHiIs-T8dsZSKRJPdM9N-uV7Q2tEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rbmkr/?__cft__%5b0%5d=AZWFnp-J7xv65Iam-ZaT0alv7yqLeNkhqzjyupuqCl_g8CmoBUrEbmf6-UEZUuH6nphdjvwHb2bLViOJ-0_xQxQ8HMj2Av7doo9OShSPv7EgInxyQS1mtXI6JT9G7gRaTCUu46-Y-i9S7dtbTaqKIkGgBo5Zx8Pt8_DYDKeHRkTMGqVpMXengiHQ2j1u2rLdw3bcliAsqhApCFnOlAIm-JoF45wHAS6Mp8j50f4VccbQEfggvrbh9rk1CpnuLSWO-6FVxAMGoM8wP1tZNsmEb-7zyEgqAlMb6qQeq4K0hMd0aFA1Ksb-TbhfvxhZHiIs-T8dsZSKRJPdM9N-uV7Q2tEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rbmkr/?__cft__%5b0%5d=AZWFnp-J7xv65Iam-ZaT0alv7yqLeNkhqzjyupuqCl_g8CmoBUrEbmf6-UEZUuH6nphdjvwHb2bLViOJ-0_xQxQ8HMj2Av7doo9OShSPv7EgInxyQS1mtXI6JT9G7gRaTCUu46-Y-i9S7dtbTaqKIkGgBo5Zx8Pt8_DYDKeHRkTMGqVpMXengiHQ2j1u2rLdw3bcliAsqhApCFnOlAIm-JoF45wHAS6Mp8j50f4VccbQEfggvrbh9rk1CpnuLSWO-6FVxAMGoM8wP1tZNsmEb-7zyEgqAlMb6qQeq4K0hMd0aFA1Ksb-TbhfvxhZHiIs-T8dsZSKRJPdM9N-uV7Q2tEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/metinvestmedia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFnp-J7xv65Iam-ZaT0alv7yqLeNkhqzjyupuqCl_g8CmoBUrEbmf6-UEZUuH6nphdjvwHb2bLViOJ-0_xQxQ8HMj2Av7doo9OShSPv7EgInxyQS1mtXI6JT9G7gRaTCUu46-Y-i9S7dtbTaqKIkGgBo5Zx8Pt8_DYDKeHRkTMGqVpMXengiHQ2j1u2rLdw3bcliAsqhApCFnOlAIm-JoF45wHAS6Mp8j50f4VccbQEfggvrbh9rk1CpnuLSWO-6FVxAMGoM8wP1tZNsmEb-7zyEgqAlMb6qQeq4K0hMd0aFA1Ksb-TbhfvxhZHiIs-T8dsZSKRJPdM9N-uV7Q2tEg&__tn__=*NK-R
https://metinvest.media/.../krivorozhskiy-fond...


Бібліотека ДУЕТ інформує 
 

Академічна 

доброчесність 

дозволяє 

системі освіти 

залишатися 

дієвою, закладає 

фундамент 

відповідальної 

поведінки 

здобувачів 

освіти після 

того, як вони покинуть стіни університету.   

Підтримувати культуру академічної доброчесності та мотивувати студентів 

дотримуватися цінностей доброчесності цілком реально. Питанням 

академічної доброчесності в нашому вузі приділяється значна увага. Вченою 

радою університету затверджено «ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ І 

ТЕХНОЛОГІЙ».  

Бібліотекою ДУЕТ ведеться моніторинг аналітичних і наукових публікацій з 

питань академічної доброчесності. Підготовлено інформаційну підбірку 

«Академічна доброчесність – твій шлях до успіху». Підбірку розміщено у 

читальній залі бібліотеки.  

Більш детально з матеріалами можна ознайомитися в 

презентації "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: 

ШЛЯХ ДО УСПІХУ" 
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День весняного рівнодення - 20 березня –  перелом зими 

Щорічно наприкінці березня настає момент, коли день стає рівним ночі за тривалістю - день рівнодення. Ця дата вважається 

астрономічним початком весни. З цієї пори дні стають усе довшими, а ночі – коротшими. З тривалістю дня на землю приходить 

тепло, а заморозки закінчуються. Через різницю між календарним і астрономічним роком весняне рівнодення не має фіксованої 

дати і щорічно зсувається на кілька годин. У 2021 році воно випадає на 20 березня. Воно відбудеться об 11 годині 37 хвилин за 

київським часом.  

Цей день був великим святом у наших предків. За часів язичництва на рівнодення пекли млинці, спалювали опудало зими. 

Дівчата проводили ворожіння на млинцях: хто першим за столом взяв млинець - така стать буде у майбутньої дитини. Також 

пекли булочки у формі жайворонків, як на день 40 святих, і ховали всередину різні предмети. Якщо попадеться обручка - 

людина вступить у шлюб в цьому році, монетка - розбагатіє, а грудка солі - буде сльози лити. 

У цей день дивляться на погоду - якщо ще стоять морози, значить, нас чекають ще 40 днів холодів. У цей день потрібно радіти 

і відганяти погані думки. Добре в цей день зробити хорошу справу - тоді весь рік буде вдалим. У цей день можна загадати 

бажання, а вночі часто можна побачити віщий сон. 

Детальніше читайте на УНІАН:  

https://www.unian.ua/lite/holidays/den-vesnyanogo-rivnodennya-2021-tradiciji-prikmeti-privitannya-11350951.html 
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