
     Студентське самоврядування Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету засноване у 2000 
році з метою підвищення соціальної відповідальності молоді, рівня самостійності і широкого залучення до життя інституту та розкриття творчого потенціалу студентів.
   Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» студентське самоврядування функціонує в ЧТЕІ КНТЕУ як орган, який забезпечує участь здобувачів вищої освіти в 

управлінні навчальним закладом, представництво і захист їх прав та інтересів, сприяє соціальному становленню та громадській 
активності, набуттю управлінському досвіду та розуміння відповідальності. Представники студентського самоврядування входять 
до складу вченої ради – 12,1 % від загального складу, приймальної комісії – 18,2 % від загального складу, стипендіальної комісії – 
18,2 % від загального складу.

    Робота ради студентського самоврядування охоплює різні напрями науки та навчання, зовнішніх зв’язків, спорту, культурно-ма-
сової та соціальної роботи.

    Але перш за все рада студентського самоврядування – це команда, об’єднаних спільною метою, роботою, ідеєю, бажаннями, мо-
лодих та цілеспрямованих, повних енергії, відповідальних і веселих студентів, які урізноманітнюють студентське життя, роблять 
його яскравим та незабутнім, втілюють ідеї у проекти й не залишаються осторонь студентських проблем.

    Тож давайте познайомимося зі складом ради студентського самоврядування Чернівецького торговельно-економічного інституту 
КНТЕУ…                                                                                                                                                                                       продовження на стор. 2

Знайомство з радою студентського самоврядування 
ЧТЕІ КНТЕУ

    Перший місяць навчання запам’ятався студентам не тільки навчанням, а й великою кількістю заходів, одним з найяскравішим з яких був щорічний інститутський конкурс «Та-
ланти твої, першокурснику!». 29 вересня у приміщенні палацу «Академічний» студенти-першокурсники ЧТЕІ КНТЕУ мали можливість яскраво проявити усі свої таланти. Учас-
ники 13ти команд протягом 10 хв. представляли себе зі сцени: розкривали свої таланти, співали гімни спеціальності, декламували 
речівки, презентували герби та проявляли артистизм. Підготовка та виступи були на вищому рівні й усі команди гідно представили 
себе та впорались з поставленими перед ними завданнями. Учасники дивували глядачів віртуозною грою на гітарі, надзвичайним 
вокалом, запальними танцями, акторською грою, що створювало неймовірну творчу й веселу атмосферу на сцені й залі. Підтримали 
дух азарту й вболівальники – студенти старших курсів і куратори. Між виступами команд глядачі змогли також насолодитися вико-
нанням ліричної пісні Оксани Ковалишин, а також веселими жартами команди КВК «Вай-ра-ра». 
    Цього року журі обирало команди-переможці серед факультетів, а серед них – найкращу команду. Це було складне завдання, 
оскільки всі команди показали абсолютно новий і високий рівень підготовки. За підсумками конкурсу перемогу серед факультетів 
отримали такі команди: 
- «Б.Е.М.С.» – спец. «Облік і аудит», денна форма зі скороченим терміном навчання (ФПІТ), 
- «Фарш» – спец. «Харчові технології та інженерія» (ФМТРГ), 
- «Вовки» – збірна спец. «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес» (ФЕФ). 
    Із невеликим відривом гран-прі отримала команда «Фарш».
       

Такий яскравий початок навчального року свідчить про те, що студентські лави поповнилися дійсно талановитими та активними першокурсниками!                             Віта ПЕЦЕЛЯ
Фото Івана СТАТКЕВИЧА        

Першачки дивують своїми талантами!

День здоров’я - традиційна посвята першокурсників
     2 жовтня 2015 року на мальовничих схилах річки Прут в с. Остриця було проведено День здоров’я. У підготовці заходу брали участь кафедра фізичної культури спільно 
з деканами інституту та РСС ЧТЕІ КНТЕУ. 
    Природа подарувала чудові сонячні години для проведення цікавих конкурсів та посвяти першокурсників. Дорогою до 
основного місця проведення посвяти актив РСС підготував першокурсникам різні завдання: необхідно було співати гімн 

спеціальності, відповідати на запитання, які стосуються інституту, виконувати 
енергійні танці, долати смугу перешкод та врешті скласти урочисту клятву. 

 Далі, після офіційного відкриття посвяти та привітальних слів деканів, першокур-
сники, згрупувавшись по факультетах, змагались у «Веселих стартах». Було цікаво 
спостерігати, як студенти швидко та спритно виборюють право бути переможцями. 

     За результатами спортивних змагань перше місце посіла команда ФМТРГ. Друге 
та третє місця посіли команди ФЕФ і ФПІТ відповідно. Кожна команда отримала 
смачні призи.

    Також цього року викладацький склад відзначив неабияку активність ще однієї команди – групи вболівальників, які гуч-
ними оплесками, речівками та танцями підтримували своїх колег.                                                                                      Віта ПЕЦЕЛЯ
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Практика у Греції
                   Сьогодні Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ співпрацює 
з 29 провідними навчальними та науковими закладами Румунії, Польщі, Молдови, Бі-
лорусії та ін. У рамках такої співпраці студентам надається можливість навчатися, бра-
ти участь у наукових конференціях, проходити стажування та практику за кордоном. 
Уже другий рік поспіль ЧТЕІ КНТЕУ надає студентам чудову можливість пройти 
практику у прекрасній Греції – покращити знання англійської та інших мов, від-
почити, та при цьому ще й непогано заробити. Ми поцікавилися у Анатолія Пав-
ловича Мельника, начальника відділу міжнародних зв’язків (І корп., каб. 328) що 
ж потрібно для цього студентам. Тож щоб поїхати на практику необхідно бути 
студентом ІІ-ІV курсів ЧТЕІ КНТЕУ, володіти англійською мовою на рівні вільно-
го спілкування, мати бажання працювати та покинути рідну країну на 5 місяців. 
Відбір студентів щодо визначення рівня володіння англійською мовою та про-
фесійної придатності здійснюється конкурсною комісією ЧТЕІ, очолюваною 
заступником директора з   наукової, науково-методичної  роботи та міжнарод-
них зв’язків та у складі деканів і начальника відділу міжнародних зв’язків. Далі 
всі бажаючі реєструються на сайті та отримують власні персональні номери.
Остаточний відбір студентів проводиться Навчально-тренінго-
вою Агенцією Job Trust (Греція) на підставі співбесіди представни-
ка  агенції зі студентами щодо визначення рівня володіння англійською 
мовою та професійної придатності до проходження практики. І саме ця спів-
бесіда є вирішальною. А далі – документи, віза, білети, літак і …. Греція! 
   За ці два роки немає жодного студента, який залишився незадоволе-
ним такою вражаючою пригодою. Нещодавно ми зустрічали наших прак-
тикантів на рідній Україні, серед яких Харабара Мар’яна, Гуртєєва Іри-
на, Сакалюк Юлія, Звержинський Євген, Пайлик Артур, Соколовська 
Тетяна та Боднарюк Анна. Деякі з них поділилися з нами своїми емоціями:
Мар’яна Харабара, 4 курс, спец. «Економіка під-
приємства», ФЕФ:      
- Практику я проходила на острові Крит, м. Ретімно 
в магазині на посаді касира. Найбільш вражаючим 
для мене стали традиції греків. Наприклад, тан-
цювальні змагання, які влаштовувались щовечора 
в тавернах. У них беруть участь навіть монахи та 
священики. І танцюють вони цілком відчайдушно.  

Ірина Гуртєєва, 4 курс, спец. «Економіка підприєм-
ства», ФЕФ:
- Працювала на острові Родос у хостесі та на пул-ба-
рі. Цікаво, що всі, включаючи греків, думали, що я гре-
чанка. Запам’яталося, як, працюючи на пул-барі біля 
басейну, озброївшись водяними пістолетами, ми вла-
штували водяні бої. Все навколо було мокрим, вклю-
чаючи нас і туристів. Але саме такі моменти згодом 
стають найбільш яскравим спогадом.

Юлія Сакалюк, 
3 курс, ФМТРГ:
- Практику я про-
ходила на острові 

Крит, у містечку Гувес. Працювала у відділі ані-
мації. Наша команда складалася з 4 аніматорів, 
включно зі мною. Дуже задоволена практикою. Це 
було весело і яскраво. Я не помилилася з вибором 
місця роботи, адже  анімація – це моє!

Євген Звержинський, 4 курс, ФМТРГ
- Я практикувався на Хадкідіках у готелі Istion club hotel 
& SPA на посаді асистента адміністратора! У Греції 
вдруге, тому все подобається: клімат, персонал, стосун-
ки між директором готелю та працівниками.

Як бачите, усі студенти отримали нові знання та вміння 
для професійного розвитку. Чудовим моментом стала 
можливість познайомитися з прекрасними людьми і 
професіоналами своєї справи та перейняти їхній досвід. 
У ході практики студенти ознайомилися також з куль-
турними пам’ятками міст Греції, відвідали історичні міс-
ця і просто прекрасно провели час.

Тож скористайтесь і Ви закордонними пропозиціями, з якими можете більш де-
тально ознайомитися у відділі міжнародних зв’язків.

Олена ЧОРНА
Фото з архіву

    8 жовтня 2015 року у дворі 2-го корпусу Чернівецького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ пройшов ІІ студентський 
благодійний кулінарний фестиваль-ярма-
рок «Свято гарбуза 2015», приурочений 
до Міжнародного дня кухаря і кулінара.
На свято було запрошено чимало шанова-
них гостей, яким студенти-учасники фес-
тивалю, серед яких не лише студенти ЧТЕІ 
КНТЕУ, а й Чернівецького державного ко-
мерційного технікуму та Чернівецького ви-
щого комерційного училища КНТЕУ про-

демонстрували всю свою вправність та креативність щодо приготування смачних 
виробів з гарбуза.  

 Різні тістечка, кекси, печиво, картопляники-гарбузяники, різнома-
нітні желе та напої приємно дивували та радували всіх присутніх.
 Свою майстерність також продемонстрували вправні бармени Олексій Гакман, Віта-
лій Савяк та Олександр Колтунський, які пока-
зали справжнє шоу з виготовлення коктейлів.
   А мистецтвом карвінгу зачарували Божи-
євський Олександр та Габур Людмила, які 
представили справжні овочеві шедеври 
та провели для всіх цікавий майстер-клас.
Загалом на ІІ студентському благодійному 
кулінарному фестивалі-ярмарку «Свято гар-
буза 2015» було зібрано майже 4,5 тисяч гри-
вень, які було передано онкохворим викладачам та студентам нашого інституту.
 Тож нам приємно, що інститут так вдало поєднує корисне і цікаве та чекаємо, що 
наступний, третій, фестиваль-ярмарок стане одночасно і першим міським.

Олеся САЛАМАХА
Фото Івана СТАТКЕВИЧА

«Свято гарбуза 2015» вдруге вражає!

    Протягом століть студенти з різних країн вигадували найрізноманітніші ритуа-
ли, щоб якось урізноманітнити своє навчання. Ці звичаї передавалися з поколін-
ня в покоління, перетворюючись з часом у традиції, які існують і донині. 
Такі дійства, як «посвята в студенти», «екватор», «випускний» поширені практич-
но всюди. Однак є й традиції, характерні виключно для того чи іншого вузу. Отож, 
пропонуємо Вам деякі з них.
•  У багатьох західних університетах існує традиція «первісного крику» (англ. 
«The Primal Scream»). «Первісна крик» триває від п’яти до десяти хвилин: кожен 
волає, хто на що здатний. Вважається, що це знімає напругу сесії.
•  Традиція університету португальського міста Коїмбра стала місцевою леген-
дою. Це – церемонія «спалювання стрічок»: студенти спалюють у спеціальних 
горщиках широкі стрічки, пофарбовані в кольори свого факультету, що символі-
зує закінчення їх студентського життя.
•  У Вроцлавському університеті (Польща) у випускників є традиція «одягати» в 
безглуздий одяг статую фехтувальника, встановлену перед Університетом, в ніч 
перед врученням диплома.
•  Якщо ви позичали конспект у старших курсів, за це доведеться платити. Борж-
ник повинен «відпрацювати» кілька годин перевізником у свого рятівника. 

Студентські традиції в різних країнах •  У Прінстонському університеті (США) студенти здають письмові іспити за відсут-
ності в аудиторії викладачів. Вся справа в «Кодексі чесності» - урочистої клятви, яку 
дають першокурсники. Відповідно до неї студент, як порядна людина, зобов’язуєть-
ся не списувати.
•  У Джорджтаунському університеті (США) студенти відкручують стрілки з годин-
ника вежі Healy Hall і відправляють посилкою у Ватикан. Незважаючи на посилення 
охорони і благання адміністрації, стрілки й далі пропадають з годинника раз на 5-6 
років.
• Студенти Ванкувера за традицією повинні повісити невеликий автомобіль в яко-
мусь несподіваному місці, але без ризику травм чи пошкоджень для звичайних пе-
рехожих.
•  В українських студентів існує традиція звати 
халяву перед іспитом. Потрібно в 12 годин ночі 
перед іспитом відкрити кватирку, відкрити за-
ліковку і у вікно прокричати «халява, прийди». 
після чого закрити вікно, покласти в заліковку 
цукру, перев’язати її резинкою і покласти до мо-
розилки.
• Якщо іспит має вже дуже складний, можна 
спробувати вискочити на вулицю в нижній білизні з криком «Шара!».
     Є чутки, що і в ЧТЕІ КНТЕУ є свої традиції, але поки вони ховаються за 7 замка-
ми… або ж на 6 поверсі гуртожитку! =)
                                                 За матеріалами http://факти.com.ua/index.php?newsid=607

Що ж крім навчання цікавить студентів 
ЧТЕІ КНТЕУ?

   Нещодавно в соціальній мережі «Он-лайн життя ЧТЕІ КНТЕУ» (http://vk.com/chtei) 
ми поцікавилися, якому ж виду дозвілля Ви надаєте перевагу й отримали наступні 
результати:

  Результати опитування приємно вразили і ми сподіваємося, що студенти ЧТЕІ КН-
ТЕУ дійсно поза парами надають перевагу заняттю спортом та прогулянкам із дру-
зями, а не… сидінню у соціальних мережах)

Олена ЧОРНА
Наталія ЗАМЯТІНА

Студенти радять...

   Зважаючи на результати он-лайн опитування щодо студентського дозвілля, ми помітили, що сту-
денти нашого інституту завжди на все мають час: і на парах вчаться, і спортом активно займаються, 
і з друзями гуляють, і встигають за останніми новинками в кіноіндустрії та сучасній і класичній 
літературі слідкувати. 
     Стосовно останнього я і вирішила поцікавитися. Отож, я вирішила запитати «Яку книгу Ви  мо-
жете порадити читачам «Сходинок до PROFI»?» і отримала наступні відповіді:
– «Квіти для Елджернона» Деніела Кіза  (Анастасія  Куліш, спеціальність «Економіка підприємства», 
1 курс)
– «Небратні» Максима Кідрука (Михайло Марусяк, спеціальність «Менеджмент готельного, ку-
рортного і туристичного сервісу», 2 курс)
– «На запах м’яса» Люко Дашвар (Тетяна Арсенчук, спеціальність «Облік і аудит», 1 курс)
– «Самотність у мережі» Януша Леона Вишневського (Катерина Андрусяк, спеціальність «Еконо-
міка підприємства», 1 курс)
– «Думай і багатій» Наполеона Хілла (Богдан Васильчук, спеціальність «Міжнародна економіка», 
1 курс)
– «Титан» Теодора Драйзера (Максим Швед, спеціальність «Фінанси і кредит», 1 курс).
– «Втішна партія гри в петанк» Анни Гевальди (Анна Горобець, спеціальність «Харчові технології 
та інженерія», 1 курс).
– «Мартін Іден» Джека Лондона (Анастасія Лазарева, спеціальність «Міжнародна економіка», 1 
курс).
– Чоловіки з Марсу, жінки з Венери» Джона Грея (Роман Семенович, спеціальність «Маркетинг», 3 
курс)
– «Хрещений батько»  Маріо П’юзо (Владислав Дубінін, спеціальність «Товарознавство та торго-
вельне підприємництво», 2 курс)
– «Точка обману» Дена Брауна (Михайло Данів, спеціальність «Міжнародна економіка, 2 курс).
– «Корабель Надії» Марини Ешлі (Ольга Петраш), спеціальність «Міжнародна економіка», 1 курс).
– «Звіяні вітром» Маргарет Мітчелл та «Джейн Ейр» Шарлоти Бронте (Олександра Мельник, спе-
ціальність «Економіка підприємства», 1 курс).
– «Інферно» Дена Брауна (Валентина Фенюк, спеціальність «Фінанси і кредит», 3 курс)
– «Містер Мерседес» Стівена Кінга (Віталій Тодорюк, спеціальність «Менеджмент митної справи», 
2 курс).
– «Чорна рада» Пантелеймона Куліша (Олег Погребенник, спеціальність «Економіка підприємства, 
1 курс).
   Ну що ж, від себе можу додати ще до списку свою улюблену книгу – «Шоколад» Джоанни Харісс. 
Тож тепер, шановні читачі «Сходинками до PROFI», Ви маєте список книг, які можна буде із задово-
ленням читати теплими зимовими вечорами!
                                                                                                                                 Опитувала Тетяна ДОВГАНЮК

     Одним з найдовгоочікуванішим днем на календарі студентів, викладачів та працівників інституту є щорічний грандіозний конкурс «Студент року». 
    Цьогоріч для конкурсантів організаторами була обрана цікава тематика – «Україна зустрічає гостей». Тож кожен конкурсант, а їх цього року було 10, 
повинен був обрати країну і свій виступ побудувати на її представленні. Напередодні учасники поринули в традиції, звичаї та культуру обраної країни і 
спробували максимально передати її атмосферу. І вже в першому ж конкурсі «Привітання» глядачі дійсно переміщувалися то в загадкову Венесуелу, то 
в стриману поетичну Великобританію, то в пристрасну Іспанію, то в братську Білорусію… Крім того, нарешті стало відомо, що Містер Інкогніто – це не 

вигаданий персонаж, а учасник, який має свій шарм – французький шарм.
     Загалом свої факультети представляли: ФЕФ – Микола Хинку, Лідія Волочій та Ва-
силь Коржос; ФПІТ – Тетяна Метрусь-Марущак, Олександр Пастушак та Анастасія Чебан;   
ФМТРГ – Наталія Хотинь, Анастасія Акімова, Ірина Захарчук та Нікіта Крамер.
    Поважне журі за підсумками трьох конкурсів (привітання, відеоробота і талант) оцінило 
конкурсантів наступним чином: у номінації «Глядацькі симпатії» переміг Містер Інког-
ніто, ой, пробачте, Нікіта Крамер! Вперше за роки існування конкурсу журі так і не вирішило кому дати 
перше, а кому друге місце, тож визначили одразу двох переможців. Ними стали Лідія Волочій та Олександр 
Пастушак. А для участі у міському конкурсі «Студент року» делегували Олександра Пастушака!
    Всі учасники конкурсу отримали чудові подарунки від спонсорів, досвід та море позитивних емоцій. А 

ми всі разом бажаємо успіхів Олександру Пастушаку на міському «Студенті року» та чекаємо на гідне представлення ЧТЕІ КНТЕУ... та перемогу!      
Олена ЧОРНА, Наталія ЗАМЯТІНА

фото Івана СТАТКЕВИЧА

«Студент року» подорожує країнами світу!

«Зачепінг» - адреналін чи життя?
   За інформацією Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» лише 
впродовж вересня 2015 року на об’єктах залізничного транспорту різко збільшилась кількість випадків 
травмування школярів та студентів, у тому числі смертельних та з важкими наслідками.
    З початку року на станціях, розташованих в межах Південно-Захід-
ної залізниці, яка забезпечує перевезення пасажирів і вантажів тери-
торією 6 областей України, рухомим складом травмовано 111 грома-
дян, з них 85 смертельно. Слід зауважити, що критичною вважається 
відстань 2 м. 
   Останніми роками набув поширення рух «зачепінг» (зацепінг, 
трейнсерфінг) – катання на поїздах із зовнішньої сторони вагона.
 Основні причини – заявити про себе широко-
му колу осіб, похизуватися викладеними в Інтернет сел-
фі та відео. Психологи схильні вважати, що зачепи мають серйозні проблеми з власним «Я». 
  Вам важливо знати, що напруга контактних мереж становить близько 27 тис вольт. За такої напруги отри-
мати ураження електричною дугою можна не торкаючись дротів.  На жаль, лише цього року було травмо-
вано 22 громадянина, з них 9 – зі смертельним наслідком. 
  Тож бережіть своє здоров’я та життя, дотримуйтеся правил поведінки на залізничному транспорті!

Інформація та фото з інтернет-джерел

Правила безпеки у зимовий період
   З настанням опалювального сезону зростає кількість пожеж та травмування й загибелі 
на них людей. Основними причинами цих трагічних випадків, за правило, є порушення 
правил пожежної безпеки при експлуатації газових приладів, електрообігрівачів, несправне 
пічне опалення, перевантаження внутрішньої електромережі та використання саморобних 
приладів опалення. Майже 80% цих надзвичайних подій ви-
никають у житловому секторі. 
    Щоб лихо не прийшло до вашої оселі, зробіть своєчасні ви-
сновки й будьте уважними та обережними. Не паліть у ліж-
ку.  Слідкуйте за станом приладів опалення. Не допускайте 
використання електрообігрівальних та нагрівальних прила-
дів саморобного виготовлення, дотримуйтесь протипожеж-
них правил під час користування ними. При виявленні полум’я чи запаху диму негайно 
телефонуйте «101». 
   Пам’ятайте, що ваша особиста безпека та безпека рідних і близьких вам людей залежить 
насамперед від вас самих!

Інформація та фото з інтернет-джерел
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У здоровому тілі - здоровий дух!
      Спорт та активне дозвілля є невід’ємною частиною студентського життя ЧТЕІ         
КНТЕУ. Студенти та викладачі інституту завжди приймають участь та організовують 
різноманітні спортивні заходи, загартовуючи свій дух та здоров’я. Тож  які цікаві події 
відбулися в ЧТЕІ КНТЕУ?

   12 вересня 2015 р. в рамках акції «За здоровий 
спосіб життя» студенти ЧТЕІ КНТЕУ разом з ви-
кладачами кафедри фізичної культури  Савенковим 
О.Є. та Крецьким О.І. пробігли вулицями міста, 
пропагуючи цим здоровий спосіб життя серед на-
селення.
   1 жовтня 2015 р. студенти ЧТЕІ КНТЕУ у складі 
5 учасників – Мельничука Олександра (капітана), 
Перепічки Ми-
рослава, Львова 

Леоніда, Миндреску Дмитра та Архілюк Маргарити 
здобули перше місце серед десяти команд в історич-
ному міському студентському квесті, присвяченого 
607 річчю з дня першої писемної згадки про місто 
Чернівці! 
   3-4 жовтня 2015 р. Збірна ЧТЕІ КНТЕУ під ке-
рівництвом старшого викладача кафедри фізичної 

культури Гринь-
ка С.О. взяла участь у Всеукраїнському волейболь-
ному турнірі серед жіночих команд з нагоди святку-
вання 140-річчя ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
Наші спортсменки здолали команди ЧОДЮСШ та 
ЧНУ ім. Ю. Федьковича, але у фінальному поєдинку 
наші дівчата, на жаль, поступилися  команді  При-
карпатського 
університету 
ім. В. Стефа-

ника, виборовши для інституту срібло.
    17-18 жовтня 2015 р. у Чернівцях відбувся від-
критий кубок міста Чернівці з волейболу серед жі-
нок, в якому брали участь 3 місцеві та 2 приїжджі 
команди. Нагороди розігрували за коловою систе-
мою. 
   Переможцямя турніру стала збірна ЧТЕІ КНТЕУ, 
а найкращим гравцем турніру визнано нашу спортсменку, студентку 2 курсу ФМТРГ 
Куду Юлію.   

       21 жовтня 2015 р. відбулися традиційні турніри з міні-футболу «КУБОК ДИРЕКТО-
РА» (серед студентів перших курсів) та «КУБОК ЧТЕІ КНТЕУ» (серед студентів старших 
курсів). Спочатку свою майстерність гри продемонстрували першокурсники. Результа-

ти змагань, які проводилися за коловою сис-
темою, були наступними: 
1 місце – ФТМРГ;
2 місце – ФПІТ;
3 місце – ФЕФ.
   Цікаво, що аналогічний розподіл місць був і 
серед команд старшокурсників! На урочистій 
церемонії закриття змагань директор інсти-
туту Тетяна Миколаївна Ореховська вручила 
командам-призерам кубки та дипломи.

    28 жовтня 2015 р. відбулась першість ЧТЕІ КНТЕУ з волейболу між збірними коман-
дами факультетів серед юнаків. Даний спортивний захід проведено з метою підвищення 
рівня спортивної майстерності студен-
тів та формування збірної команди ін-
ституту для участі в міських та облас-
них змаганнях. 
   Справжні баталії вирували на во-
лейбольному майданчику обласної 
ДЮСШ. Всі збірні факультетів проде-
монстрували бойовий дух та жагу до 
перемоги, а розподіл місць відбувся 
тільки враховуючи кількість виграних та програних партій. Отже, перше місце здобули 
студенти ФМТРГ, друге – ФПІТ, третє – ФЕФ. Переможців турніру нагороджено приза-
ми, грамотами та медалями. 

    31 жовтня 2015 р. відбулись традиційні облас-
ні змагання зі спортивного туризму «Буковин-
ські екстремальні ігри». У змаганнях взяли участь  
представники нашого  інституту,  члени туристич-
ного клубу «Плай».  
   Програма даних змагань включала  подолання 
таких технічних етапів, як дистанція спортивно-
го орієнтування, розпалювання багаття, кидання 
рятувального кінця, в’язка вузлів, проходження 
спелеологічного етапу (тунелю під центральною 

частиною міста Чернівці), дистанції з велосипедного туризму та подолання туристичної 
смуги перешкод. 
   Наша команда показала командний дух, згуртованість, високі фізичні якості, технічні  
навички з туризму та посіла 3 місце. 

Олександр САВЕНКОВ
Олександр КРЕЦЬКИЙ

Фото авторів

       

   
     На засіданні туристичного клубу «Плай» було прийнято рішення протягом 2015-2016 навчального року підкорити всі «двохтисячники» Українських Карпат. 
     Кожні вихідні наші студенти разом з викладачами Крецьким О.І., Савенковим О. Є, Гриньком С.О. та Гищуком Р.М. крок за кроком наближалися до мети. Таким чином, на даний 
     момент   вже підкорено:  г. Ребра – 2001 м., г. Петрос – 2020 м.,  г. Піп Іван – 2022 м., г. Говерла – 2061 м.
    Проходячи гірські маршрути, студентам також запам’яталося озеро Несамовите, яке знаходиться на висоті 1750 м. на рівнем моря.
     Студентам і викладачам залишилося підкорити ще дві гори: г. Гутин Томнатик – 2016 м., г. Бребенескул – 2032 м.
     Від редакції: Тож бажаємо легких сходжень, неймовірних краєвидів, яскравих вражень та цікавих фотозвітів!

Олександр КРЕЦЬКИЙ Фото автора

Підкорення «двохтисячників» Українських Карпат
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