
1www.hneu.edu.ua  Моя кар’єра2019   №2 (38)  

Discere, cogitare, laborare docemus
We teach to learn, to think, to work№ 2 (38)

www.hneu.edu.ua 

Кіберспорт у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

СED-2019 «Економічний 
розвиток і спадщина 
Семена Кузнеця»

Міжнародне 
співробітництво

ГАЗЕТА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Моя
КАР′ЄРА



ХА
РК

ІВ
СЬ
К
И
Й

 Н
А
Ц
ІО
Н
АЛ
ЬН

ИЙ
 ЕКО

НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИ
ТЕТ ім

. С. КУЗНЕЦЯ

НАУКА

ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВО

1930

2
ХА
РК

ІВ
СЬ
К
И
Й

 Н
А
Ц
ІО
Н
АЛ
ЬН

ИЙ
 ЕКО

НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИ
ТЕТ ім

. С. КУЗНЕЦЯ

НАУКА

ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВО

1930

ТУРНІР ПО ВІДЕОГРІ DOTA 2 У ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

9 березня у Харківському національному еконо-
мічному університеті імені Семена Кузнеця прой-
шов І етап турніру по відеогрі DOTA 2.

Основна мета турніру — сприяння розвитку кі-
берспорту на Харківщині. Про це повідомили в прес-
службі ХОДА. У Харкові захід відбувається вперше.

«Мені приємно, що ми зібралися в стінах цього 
Вузу. Участь в таких турнірах — це новий досвід для 
вас. Я бажаю вам, щоб ви не зупинялися у своєму роз-
витку, йшли далі і ставали кращими IT-фахівцями, 
висококласними інженерами. На Харківщині розви-
вається сфера  IT технологій. І ми пишаємося свої-
ми фахівцями» — звернувся до учасників змагань —  
Анатолій Бабічев.

«В ході таких змагань у людей формуються здібнос-
ті до комунікації, лідерства та відповідальності. Ми 
підтримуємо такі ініціативи. Це фактично складові 
компетентності фахівців. Крім того, використовую-
чи такі інформаційні технології, рано чи пізно люди 
приходять до того, що вчаться їх розробляти та вдо-
сконалювати», — сказав ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця — 
Володимир Пономаренко.

У турнірі взяли участь 32 команди, всього — 200 
учасників з різних районів Харківщини. За перемогу 

змагалися учні 8–11 класів. Для змагань організато-
ри закупили потужні комп'ютери, професійні геймер-
ські крісла і гарнітуру від партнерів турніру. 

9 днів тривав оффлайн турнір з Dota 2, нарешті 
були підведені підсумки, переможці отримали наго-
роди за участь у турнірі:

1 місце — Lanselon’s Servants. В составі ко-
манди учні АЕРОКОСМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НА БАЗІ 
 НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМ. М. Є.  ЖУКОВСЬКОГО ХАІ, Харківський універси-
тетський ліцей, Харківське державне вище училище 
фізичної культури № 1.

2 місце — команда Bochinchi Gaming — Харків-
ської загальноосвітної школи №150

3 місце — поділили між собою 2  команди! 
Команда No techies — Харківська загальноос-
вітня школа I–III ступенів №52. Та команда — 
Team_47 — Кегичівський ліцей Харківської облас-
ті, саме ця команда їздила 130 км для участі в грі.
Щиро вітаємо  та дякуємо усім учасникам турніру 
Dota 2! Ми разом працюємо на те, щоб у наших гро-
мадах стало жити краще. Спільно маленьким крока-
ми, з вірою у себе і завжди вперед! Дякуємо органі-
заторам, партнерам та спонсорам заходу.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРАСЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

Знайти справу свого життя дійсно важко. Сучасне 
суспільство у своєму стрімкому розвитку постійно 
жадає від індивіда адекватних змін. Людині, щоб ціл-
ком відбутися в даному суспільстві приходиться вра-
ховувати його потреби. У цьому зв'язку вища освіта 
здобуває першорядне значення, як один з визначаль-
них факторів, що впливає на професійне становлен-
ня людини. 

Отримання вищої освіти ґрунтовно тренує і зна-
чно розвиває розумові здібності студента, вчить са-
мостійності та плануванню, розширює кругозір і до-
зволяє бачити нові можливості чіткіше і раніше інших, 
дає направлення за певною спеціальністю знань, що 
дозволить займатися складними і специфічними, ви-
соко затребуваними і цікавими професіями, допома-
гає організовувати власну справу і активно отриму-
вати просування по кар'єрних сходах. Не кажучи вже 
про те, що студентські роки — це насичений подіями, 
заходами і різної активністю час, а Наш заклад це — 
місце, де можна не тільки отримати необхідні знання, 
а й завести корисні знайомства, дізнатися про невідо-
мі раніше шляхи і можливості, знайти кращих друзів 
на все життя!

Тому тільки освіта, яка має не закінчуватися на-
віть за порогом вищого навчального закладу, може 
стати найголовнішим твоїм помічником. Недарма 
мудрий Тарас Шевченко заповідав нам:

Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

Україна гідна того, щоб у вінку її слави були імена 
високоосвічених синів і дочок, якими так багата істо-
рія нашої землі!
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ИЗДАЕТСЯ С ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА 
(КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ),

С ЯНВАРЯ 2011 ГОДА – ГАЗЕТА.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ХК № 1634-375Р ОТ 08.11.2010.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА: 1 РАЗ В КВАРТАЛ.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: УКРАИНА, 61166, ХАРЬКОВ, ПРОСП. НАУКИ, 9-А, 

ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА, НБК, К. 129.
ИЗДАТЕЛЬ: ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕМЕНА КУЗНЕЦА,
УКРАИНА, 61166, Г. ХАРЬКОВ, ПРОСП. НАУКИ, 9-А. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЕЛЕНА ПТАЩЕНКО.
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК: ИРИНА ГУБСКАЯ. 

ВЕРСТКА: ДАРЬЯ КАЛАШНИКОВА. 
ФОТО: ВАЛЕРИЯ КОШАРНАЯ, АНАСТАСИЯ СТАНКОВА.

ТЕЛ. (057) 702-09-96, E-MAIL: DEPNEWS@HNEU.EDU.UA
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ 31.05.2019 Г., ТИРАЖ – 3 000 ЭКЗ., 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ФЛП НОСАНЬ В. А.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ВОЗ № 201635 ОТ 02.06.2003 Г.
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ВІЗИТ ЇЇ ВИСОКОПОВАЖНОСТІ ПОСЛА ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ 
ПАНІ ІЗАБЕЛЬ ДЮМОН

29 березня 2019 року у рамках свого візиту до 
м. Харкова ЇЇ Високоповажність пані Ізабель Дюмон, 
Надзвичайний і повноважний Посол Франції в Укра-
їні, з нагоди урочистих заходів присвячених «Фран-
цузькій весні» відвідала Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця та зу-
стрілась з адміністрацією, викладачами та представ-
никами молодіжної організації.

Пані Ізабель Дюмон відзначила, що завдяки загаль-
ним зусиллям виконуються важливі науково-дослідні 
роботи, забезпечується міжнародне співробітництво, 
функціонують інноваційні структури. Всім відомо, що 
розвиток науки – запорука зростання держави, а науков-
ці — це інтелектуальний потенціал нації та її майбутнє. 
Відкриваються нові можливості для проведення плід-
них наукових досліджень, розробки і реалізації актуаль-
них  інноваційних проектів між Францією та Україною. 

ЇЇ Високоповажність пані Ізабель Дюмон, Над-
звичайний і повноважний Посол Франції в Україні 

вручила кандидату економічних наук, професору 
кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  
Ірині Олександрівні Золотарьовій, відзнаку Кавалера 
 Ордену Академічних пальм, за активну роль у розви-
тку французько-українського співробітництва у сфе-
рі вищої освіти.

Під час проведення урочистої церемонії Пані 
 Ізабель Дюмон,  також подякувала Ректору Харків-
ського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця — Пономаренку Володимиру 
Степановичу за значні  та вагомі внески у розви-
ток французько-українського співробітництва та 
нагородила його пам’ятною відзнакою Посольства 
Франції в Україні. ЇЇ Високоповажність пані Ізабель 
Дюмон, Надзвичайний і повноважний Посол Фран-
ції в Україні у своєму зверненні відзначила, що на-
укове визнання та керівництво Володимира Степа-
новича є прикладом наполегливого руху до вершин 
професіоналізму. 

Міжнародне співробітництво
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«ROBOFIRST — БІЛЬШЕ НІЖ РОБОТИ»

2 березня 2019 року на базі Харківського на-
ціонального економічного університету імені 
 Семена Кузнеця відбувся регіональний фестиваль 
«ROBOfirst — більше ніж роботи». Цей захід відвіда-
ло понад 1500 осіб, з них 400 учасників та більше ніж 
1000 глядачів. У фестивалі взяли участь 33 команди 
(діти від 6 до 16 років) з Харківської, Сумської, Запо-
різької, Луганської, Донецької та Дніпровської облас-
тей, які презентували своїх роботів. Успіхи в астроно-
мічній та космічній наукових технологіях, викликані 
прикладними дослідженнями, які мають дуже спри-
ятливий вплив на людство. Основний підхід, регіо-
нального фестивалю «ROBOfirst — більше ніж робо-
ти», фокусувався та був направлений на культивацію 
та розвиток інтересу до навчання у сфері робототех-
ніки та астрономії.

Серед почесних гостей фестивалю були: заступ-
ник голови ХОДА — Бабічев А. В., який у привітально-
му слові побажав учасникам й надалі продовжувати 
розвивати та демонструвати свої знання та вміння 
в області IT-технологій, конструювання робототехні-

ки, програмування, інженерії та архітектури. Ректор 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця — Пономаренко В. С., наголосив 
про необхідність реалізації подібних заходів в рам-
ках впровадження концепції STEM — освіти в ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця. Директор громадської організації Хар-
ків IT-Кластер — Шаповал О. С. зазначила, що застосу-
вання сучасних інформаційних технологій у навчан-
ні — одна з найбільш важливих і стійких тенденцій 
розвитку світового освітнього процесу, та вислови-
ла побажання, щоб в Україні почали з’являтись свої 
«Ілони Маски», які за допомогою створених рішень, 
мали змогу розвивати космічні технології.

В рамках цього заходу відбулись: змагання LEGO-
роботів та презентація дитячих стартапів, побудова-
но карту України з конструкторів LEGO, лазерні бої 
(Лазертаг), майстер-клас з астрономії від Харківсько-
го планетарію, продемонстровано роботу 3D принте-
ру, який створено у Fablab (ХНЕУ ім. С. Кузнеця).

За підсумками фестивалю 17 команд здобули пра-
во на  участь у Всеукраїнському фестивалі,  заплано-
ваного на весну цього року.

ЗВО в тренді
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ЩОРIЧНА МIЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ 
CED–2019 ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

30–31 травня 2019 року у Харківському національ-
ному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
відбулась IV Щорічна Міжнародна наукова конференція 
CED–2019 «Економічний розвиток і спадщина Семе-
на Кузнеця». 

Тематика конференції включала питання реформ 
і розвитку в економічній науці, проблеми циклічної 
динаміки економічних процесів та соціального роз-
витку суспільства. 

Цього року в конференції прийняли участь науков-
ці провідних університетів світу з Словаччини, Бол-
гарії, Польщі, Литви, Туреччини, Португалії,  Норвегії, 
Іспанії, Німеччини, Латвії, Італії, Франції, Монголії. 
Україна була представлена науковцями з Київської,  
Полтавської, Сумської, Харківської та інших областей. 
Загальна кількість учасників конференції становила 
понад 350 осіб.

На пленарному засіданні виступили з вітальни-
ми словами почесні гості з України, Литви, Польщі та 
Словаччини: 

В. Пономаренко, д. е. н., професор, член-
кореспондент НАПН України, заслужений діяч 
науки і техніки України — Ректор Харківського 
національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця;

Л. Бєлова, д.соціол.н., професор — Голова Харків-
ського університетського консорціуму;

С. Ріголле, Аташе з питань наукового та універ-
ситетського співробітництва Посольства Франції 
в Україні (Францiя);

М. Кизим, д. е. н., професор, член-кореспондент 
НАН України, заслужений економіст України — Ди-
ректор Науково-дослідного центру індустріальних 
проблем розвитку НАН України;

Л. Цибак, к. е. н., квестор Вищої школи еконо-
міки та менеджменту в публічному адмініструванні 
в м. Братислава (Словацька Республіка);

С. Спурга, професор — проректор Університету 
імені Миколаса Ромеріса (Литва);

Р. Пукала, проректор, Державна вища техніко-
економічна школа ім. Б. Маркевича в Ярославі (Польща).

Ключовими доповідачами та учасниками кон-
ференції розглянуто питання особливостей ци-
клічної динаміки розвитку національних економік; 
взаємозв’язку циклів Кузнеця з міграційними проце-
сами в Європі та світі; проблем штучного інтелекту 
та його впливу на майбутнє професії і парадигму роз-
витку вищої освіти; доктрини та стратегічні вектори 
розвитку України на підставі використання її конку-
рентних переваг; завдання інтернаціоналізації вищої 
освіти у країнах Європи шляхом цифрових комуніка-
цій; виконання новітніх маркетингових інструментів 
на  ринку високотехнологічної продукції на прикладі 
України та країн Європейського союзу. 

Міжнародне співробітництво
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Міжнародне співробітництво

За час роботи секцій були розглянуті та знайшли 
суттєвий відгук такі проблемні питання:
  актуальні проблеми реформування системи ви-

щої освіти в умовах інноваційно-інвестиційного 
розвитку економіки, проблеми формування ет-
нічної диференціації при підготовці фахівців, 
формування організаційної культури та розви-
ток міжкультурних комунікацій з використанням 
компетентністного підходу, значення соціальної 
відповідальності майбутніх фахівців, особливості 
гендерної рівності задля забезпечення соціальної 
справедливості в суспільстві;
  обґрунтування питання щодо секторів націо-

нальної економіки, що мають найбільший потен-
ціал зростання в короткостроковій перспективі 
і, отже, потребують спеціальної державної полі-
тики регулювання соціально-економічних відно-
син та підтримки їх розвитку. Проте учасникам 
вдалося виробити компромісну позицію щодо 
концептуальних основ державного регулювання 
інноваційно-активних бізнес-структур в сфері 
обслуговування та в фінансово-кредитній сфері. 
Було обґрунтовано, що наявність цільових дер-
жавних програм інноваційного розвитку покра-
щує сприйняття ділового середовища іноземни-
ми інвесторами та розширює основи співпраці на 
міжнародному рівні;

  конвергентні науково-технологічні платформи 
можуть стати рушійними силами прискорення 
соціально-економічного розвитку в Україні і по-
требують створення спеціальної інфраструктури 
конвергенції знань і технологій. На основі вивчен-
ня динамічних характеристик європейського до-
слідницького простору були розроблені методич-
ні підходи до розбудови інноваційної екосистеми, 
які передбачають формування партнерських від-
носин між органами державного управління та 
реальним сектором економіки на підгрупі конвер-
генції знань, технологій та потреб бізнесу.
За результатами роботи конференції розробле-

на резолюція, в якій запропоновано шляхи та за-
ходи щодо визначення точок зростання економіки 
України, подолання кризових ситуацій її розвитку, 
спричинених складною політико-економічною си-
туацією в країні, подальшого розвитку системи ви-
щої освіти. 

*Конференція спрямована на актуалізацію науко-
вої спадщини Семена Кузнеця, Нобелівського лауреата 
з економіки 1971 року, теоретика економіки розвитку.  
Впродовж свого життя С. Кузнець був радником бага-
тьох урядів різних країн, брав активну участь у роз-
робці ефективних моделей їх економічної політики.
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«БУДУЄМО ПРОФЕСІЙНЕ МАЙБУТНЄ НАШОЇ МОЛОДІ РАЗОМ»

26 березня 2019 р. відбулась професійно-
орієнтаційна акція: «БУДУЄМО ПРОФЕСІЙНЕ МАЙ-
БУТНЄ НАШОЇ МОЛОДІ РАЗОМ» в межах заходів 
присвячених «Року французької мови в Україні». 
У заході взяли участь — учні, батьки, вчителі шкіл 
міста Харкова; франкомовні студенти, аспіранти, ви-
кладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця; керівники французько-
українських магістерських програм подвійного ди-
плому з бізнес-інформатики та туризму, а також 
випускники цих програм; представники органів міс-
цевого самоврядування, підприємці, представники 
французького бізнесу в Україні; місцеві медіа та інші.

Хедлайнери заходу:
Володимир Пономаренко — Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
Тімоте де Майяр — директор Альянс Франсез м. Харкові;
Микола Обод — начальник Харківського регіонального 
управління УКРСИББАНК BNP PARIBAS GROUP;
Олексій Закашанський — начальник сектору людських 
ресурсів та касових операцій AUCHAN RETAIL Україна;
Олександр Коломієць — начальник сектору люд-
ських ресурсів AUCHAN RETAIL Україна;
Іван Федоренко — випускник програми 2008 року та 
директор компанії S-Park, підприємець;

Василь Омельяненко — керівник французького клу-
бу ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Учасниками дискусії відмічено, що мова це лише 
інструмент у професійній діяльності, який допомагає 
підкорювати найкрутіші кар’єрні сходинки, а також ви-
значили можливості застосування отриманих знань та 
досвіду у системі підготовці фахівців світового рівня.

Під час зустрічі були обговорені питання щодо між-
народної франкофонної діяльності університету як 
асоційованого члена Університетської Агенції Франко-
фонії, були презентовані освітні та наукові програми 
і проекти прямого університетського співробітництва 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця з його французькими і франко-
фонними партнерами, зокрема з Університетом імені 
Люм’єра Ліон 2 в рамках програм подвійного магістер-
ського диплому з бізнес інформатики та туризму.

У рамках невимушеного спілкування з представ-
никами французького бізнесу в Україні та українськи-
ми підприємцями, діяльність яких пов’язана з Фран-
цією, учасники дізналися про можливості та вимоги 
щодо проходження студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
стажування на їх підприємствах з перспективою по-
дальшого працевлаштування.

Інтернаціоналізація освіти
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ЗУСТРІЧ З ПОЧЕСНИМ КОНСУЛОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
В УКРАЇНІ, ПРЕДСТАВНИКАМИ ІТ-КЛАСТЕРУ СЛОВАЧЧИНИ 

26 березня 2019 року відбулась зустріч з По-
чесним консулом Словацької Республіки в Україні 
паном  Поповим В. В., Віце-Президентом Асоціації 
IT-компаній Словаччини паном Маріо Леловські, 
 керівниками та представниками спільної словацько-
української магістерської програми «Бізнес-
аналітика і інформаційні системи у підприємництві» 
зі студентством та школярами м. Харкова. 

Під час зустрічі були обговорені питання щодо по-
дальших напрямків розвитку словацько-українського 

співробітництва у галузі освіти; розширення профе-
сійного вибору та можливостей працевлаштування 
українських студентів в ІТ-секторі Словаччини; по-
дальшого розвитку форм співпраці ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
з Вищою школою економіки та менеджменту в публіч-
ному адмініструванні, а саме: залучення українських 
студентів до стажування, проходження виробничої 
практики на провідних ІТ-компаніях Словаччини, по-
силення мовної підготовки за рахунок участі у літніх 
школах у м. Братислава.

Міжнародне співробітництво
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КОРОЛЬ ТА КОРОЛЕВА ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ — 2019

ТВОРЧИЙ КОНКУРС «СОБОРИ НАШИХ ДУШ»

22 березня у клубі «Misto» відбувся щорічний 
конкурс «Король та Королева ХНЕУ ім. С. Кузнеця — 
2019». На заході були присутні члени адміністра-
ції ХНЕУ ім. С.  Кузнеця, які увійшли до складу журі 
для обрання переможців конкурсу. Цього року кон-
курс зібрав 12 учасників, тобто 6 пар. Глядачі стали 
свідками не просто конкурсу, а справжнього феє-
ричного шоу. Всі пари були яскраві та неповторні. 
 Переможцями конкурсу «Король та Королева ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця — 2019» стала пара —  Бондаренко Яна 
(студентка факультету Консалтингу і міжнарод-
ного бізнесу) та Рогачевський Олексій (студент фа-
культету Міжнародних економічних відносин). 
У номінації «Глядацькі симпатії» переможцями стали 
 Тараненко Марина (студентка факультету Міжнарод-
них економічних відносин) та Бенрабхі  Абдуррахман 
(студент факультету Підготовки іноземних громадян). 
По завершенню конкурсу переможці та інші конкур-
санти отримали цінні подарунки.

23 травня 2019 року в Харківському національно-
му економічному університеті імені Семена Кузнеця 
проходив VІІІ Творчий конкурс «Собори наших душ» 
серед працівників університету.

Конкурс було організовано при підтримці Пер-
винної профспілкової організації ХНЕУ ім. С.  Кузнеця 
та Центру Українсько-Болгарського співробітни-
цтва і партнерства ХНЕУ ім. С. Кузнеця разом з ТОВ 
«ТУРАЛ-СЕРВИС».

Було представлено понад 30 робіт, виконаних 
власноруч працівниками університету. Це і вишивка 
картин бісером, одяг для ляльок, в’язання, вироби 
в різноманітній техніці і навіть неперевершена елек-
трична лампа у вигляді квітки.

Велика подяка майстрам рукоділля, постійним 
учасникам заходу, без яких було б неможливо органі-
зувати таке свято.

Метою конкурсу є створення умов для творчої само-
реалізації працівників університету і атмосфери добра.

Студентське життя



11Моя кар’єра2019   2 (38)  www.hneu.edu.ua  
ХА
РК

ІВ
СЬ
К
И
Й

 Н
А
Ц
ІО
Н
АЛ
ЬН

ИЙ
 ЕКО

НОМІЧНИЙ УНІВЕРСИ
ТЕТ ім

. С. КУЗНЕЦЯ

НАУКА

ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВО

1930

НАЙКРАЩИЙ СТУДЕНТ СЕМЕСТРУ 2018-2019

У п'ятницю, 5 квітня, відбулася церемонія нагоро-
дження переможців конкурсу «Кращий студент Хар-
ківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця 2019».

«Кращий студент ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2019» — уні-
кальний проект, який вже 4 рік поспіль визначає кра-
щих серед кращих.

Урочисту церемонію відкривали директор Бізнес 
Центр «ІНЖЕК» Пономаренко Євген Володимиро-
вич, представник Громадської ради при Харківській 
обласній державній адміністрації — Курцев Олексій 
Юрійович, декан факультету з підготовки іноземних 
громадян - Северинов Олександр Володимирович.

За 4 роки існування конкурсу, студенти настільки 
полюбили цей захід, що з радістю допомагали в орга-
нізації та виступали для своїх друзів і одногрупників.

За активну участь у спортивному, культурному 
і громадському житті університету були нагороджені 
понад 35 студентів, що підтверджує наскільки ста-
ранні і творчі студенти вчаться в Харківському наці-
ональному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця. Всі студенти були нагороджені почесними 
грамотами та сувенірами від Бізнес Центру «ІНЖЕК».

За рейтингом успішності було відібрано 6 студен-
тів з 7 факультетів Харківського національного еко-
номічного університету ім. С. Кузнеця, які розділили 
між собою призові місця:

І місце
Бакалавр — Хінгстон Рансоліна
Магістр — Анокує Кеннеді
ІІ місце
Бакалавр — Амесаву Флоренсі
Магістр — Салава Ронке Фалілат
ІІІ місце
Бакалавр — Абідін Азіз Байонле
Магістр — Сові Адама
У номінації «Кращий студент підготовчого 

 факультету» здобув перемогу — Мехді Масмар.
Переможці конкурсу «Кращий студент Харків-

ського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця 2019» були нагороджені гра-
мотами, цінними подарунками, сертифікатами і най-
головніше, переможці отримали брендові годинники 
від Бізнес Центру «ІНЖЕК».

P. s. Дорогі студенти, ми раді старатися для Вас і ро-
бити ваше навчання не тільки якісним, але і цікавим.
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