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Ц

ей випуск нашого журналу
FEMbook виходить напередодні чудового весняного
свята - 8 березня.
Я щаслива від того, що багато років
працюю пліч-о-пліч із яскравими, сильними
та творчими жінками, які є не тільки
компетентними професіоналами, а й
щасливими матерями та дружинами.
У кожної з нас формула життєвої
рівноваги є різною: своя пропорція між
вимогами сім'ї, кар'єрним поступом та
особистим розвитком і хобі.
Іноді якщо якісь вершини в нашому
жіночому житті залишаються непідкореними, то ми пояснюємо це самі собі
гендерними перешкодами в суспільстві,
необхідністю брати на себе левову частку
домашніх справ, підлаштовувати свої
кар'єрні плани під наших чоловіків та дітей,
суспільними стереотипами, що амбітні,
впливові та успішні жінки повинні сплачувати високу соціальну ціну за свої
досягнення.
Я хочу побажати всім жінкам ФЕМу не
будувати самим для себе такі «скляні стелі»,
знайти справу свого життя, робити її із
задоволенням та пристрастю, стати в ній
найкращими, не боятися перешкод, не
проходити повз можливості, не зупиняти
себе у великих та малих мріях!
Хай весна принесе в наші серця, сім'ї
та колективи нові сенси і нове натхнення!

Директор Інституту ФЕМ
доктор економічних наук, професор,
Васильєва Тетяна Анатоліївна

З ВЕСНОЮ ВАС !

ЦІКАВИЙ ФАКТ
З ІСТОРІЇ ФЕМу

Д

орогие мои, милые женщины: студенты, преподаватели и
сотрудники! Я поздравляю вас с нашим замечательным праздником
днем 8 Марта! Это тот день, когда мы можем себе позволить
расслабиться и предоставить заботу о нас мужчинам. А они-то, уж поверьте,
приложат максимум выдумки и усилий, чтобы понравиться нам!
Мне вспоминается один из таких
праздников. Природа-матушка умеет всегда
подкидывать сюрпризы, удивила она нас и в
этот раз. В день 8 Марта выпало столько
снега, что зимой такого не было. Мужчины
решили воспользоваться таким чудом и
поделиться с нами. На двух машинах мы
отправились в Токари на горки. Приехали красота неописуемая! Без лыж по снегу
ходить невозможно, проваливаешься по
пояс. Нас, женщин и детей, мужчины
отправили кататься на лыжах, а сами
остались немного похозяйничать. Получив
массу удовольствий от катания, мы
вернулись часа через полтора. Каково же
было наше удивление, когда мы увидели
стулья и стол, вырубленные из снега
высотой и длиной метра полтора, да еще и
по праздничному сервированный. Восторгу
не было предела! Проголодавшись, мы
набросились на еду, расположившись
поудобней. Было здорово! К сожалению, не
было тогда фотоаппаратов, чтобы запечатлеть эту красоту. Но, как говорится, за все
хорошее надо платить. Каких усилий нам
стоило выехать оттуда! Думали, что застряли
надолго, но потом каким-то чудом выбрались, пришлось всем хорошо поработать.
Но это был подарок незабываемый, а
приключения только придавали ему
ценность.
В семье мы приучали детей и внуков
дарить подарки, сделанные своими руками.
И действительно, они были самыми
дорогими и ценными. Это и выжигание по
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дереву, и сочинение сказок непременно со
счастливым концом и художественным их
оформлением. Недавно внуки пересматривали
эти творения, я их частично сохранила. А как
приятно уже от взрослых детей получать такие
рукотворные поделки!
Вспоминаются праздники 23 февраля и
8 марта, организованные на кафедре...
Сделаю отступление. Меня спросили: «Кто
была первая женщина на кафедре?» Отвечаю.
Кафедра ведь начиналась с небольшой
экономической секции и научной лаборатории,
которые входили в состав кафедры технологии
машиностроения. Об этом подробнее можно
узнать из брошюры Л. Г. Мельника «Слово об
Учителе» и моей книги «Жизнь - это воспоминание». Так вот, могу смело ответить – что
первой женщиной в научной лаборатории в
1970 году была я. Потом уже по совместительству по хоздоговорной тематике работала
уважаемая Анна Ивановна Кот, старший
преподаватель. Позже появилась машинистка
Радченко Нина Ивановна. Занимались мы
поиском и обработкой информации по оценке
ущерба от загрязнения атмосферы выбросами
Лучший подарок сделанный своими руками!

8 МАРТА НА ФЕМЕ: ВОСПОМИНАНИЯ
СЕМЬИ БАЛАЦКИХ
предприятий черной металлургии. Такую
информацию на тот момент негде было
взять, потому что проблема экологии, да
еще с экономическим уклоном, никем не
изучалась. Однажды Олег Федорович,
приехав из очередной командировки,
показал мне книгу Рональда Ридкера
«Экономические затраты воздушного
загрязнения», изданную в 1967 году на
английском языке. В ней была представлена
оценка ущерба от атмосферных выбросов
металлургических предприятий в районе
Питсбурга в США. Как раз я и занималась
переводом этой книги. Это дало
возможность нащупать хоть какие-то
подходы к определению и оценке ущерба
применительно к нашим условиям и
законам. Но… это уже другая история.
Кафедра на тот момент пополнилась
талантливыми студентами и сотрудниками,
которые работали по совместительству,
потом они же стали полноправными
членами кафедры, а сейчас уважаемые
профессора.
В е р н у с ь к т о м у, к а к о т м е ч а л и
праздники 23 февраля и 8 марта. Весело!
Можете себе представить обстановку

на кафедре в целом, если есть хотя бы один
капитан команды КВН, а у нас их было два профессор Леонид Мельник и профессор
Владимир Боронос. Да и другим членам
кафедры палец в рот не клади. Мы, женщины, к
празднику 23 февраля сочиняли на каждого
эпиграммы, частушки, иногда готовили
стенгазету.
Правда у мужчин к празднику 8 Марта
газета получалась гораздо содержательней,
они так тонко подмечали наши преимущества и
недостатки, что одной такой газетой можно
было заполнить праздник. Столько юмора и
хорошего настроения было в ней! Ну и конечно
же, вручение подарков. Запомнилось одно из
них. Леонид Григорьевич вносит общий
подарок на всех - это большая картонная
коробка, и со словами «Разрешите
преподнести вам чайный сервиз» вдруг
спотыкается, коробка выскальзывает из рук и
со звоном битого стекла падает!.. У женщин
ужас на лицах и вместе с тем жалость, что
лишились такого подарка. Не успели мы отойти
от этого шока, как за Мельником другой
сотрудник несет на подносе чайный сервиз для
кафедры. Оказывается, это был такой
розыгрыш для нас. Их выдумкам не было
предела!

И это так здорово! Смотрите на жизнь веселее! Еще раз с праздником всех!!!
Людмила Балацкая
Не міг не порадувати жінок у це надзвичайне свято наш «поет ФЕМу» - доктор
економічних наук, професор Олександр Тєлєтов.
Отже, найкращі наші жінки, ше раз зі святом 8 Березня!!

Неандерталец скромно жил,
Но, ставя жизнь свою на карту,
Он в женский день Восьмого марта
Любимой мамонта дарил.

Как изменилось все вокруг:
Она в совете заседает,
Бюджетом в доме управляет Мы на вторых ролях, мой друг.

А рыцарь, выйдя на турнир,
Копьем, как спичкою, играя,
Своих собратьев побеждая,
Закатывал для дамы пир.

Что можем мы? Любить, мечтать...
Одеть пиджак и галстук старый
И, взяв мимозы ветвь с базара,
Стихи вот эти почитать.
Олександр Тєлєтов
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Привітання із
8 Березня
Професор Олександр Теліженко, завідувач кафедри управління
« Дорогі студентки, аспірантки, викладачі та співробітники
Інституту!
Кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині
Ви собою полонили, наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі, нащі рідні і красиві!
Прийміть найщиріші побажання від чоловіків кафедри

Професор
ВолодимирБоронос, завідувач
кафедри фінансів та кредиту
«Для меня день 8 Марта связан, с одной стороны, с
изяществом цифры 8, а с другой стороны, - со знаком
бесконечности, воспарившем в любовном
предвосхищении.
Я желаю Женщинам Института бесконечных наслаждений
в интеллектуальном изяществе и любовных воспарений»

Професор Леонід Мельник, завідувач
кафедри економіки та бізнесадміністрування
«В день 8 Березня хочеться побажати посмішок,
приємних новин та змін на краще, весняного
оптимістичного настрою. Дякую за те, що ви є»

Професор Сергій Ілляшенко, завідувач
кафедри маркетингу та УІД
«Вітаю кращу половину людства зі святом!
Хочу сказати словами класика: «Неправда, що без
жінок немає життя. Правда полягає в тому, що без
жінок ніби і не жив на світі»

Доцент Олексій Люльов, заступник
директора Інституту ФЕМ

«Дорогі жінки! Від усього серця вітаю зі святом
Весни 8 Березня! Нехай кожна мить буде осяяна радістю,
коханням, щастям, позитивними емоціями,
яскравими відкриттями. Будьте завжди здоровими,
оточеними ніжністю!»

Олександр Фадєєв, студент
спеціальності «Менеджмент
організацій та
адміністрування»
«У цей чарівний день хочеться привітати всю прекрасну
половину людства з Міжнародним жіночим днем! Бажаю
вам, милі дами, завжди бути щасливими, коханими і
красивими! Нехай весна цвіте не лише на вулиці, а й у
душі, а ваша краса радує усіх оточуючих. Побільше
посміхайтеся, адже тим самим ви піднімаєте настрій
всім навколо. Нехай рідні завжди будуть поруч, а їх
любов і підтримка не залишає вас ніколи. Зі святом!»

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»
«Любі дівчата !
Від щирого серця хочемо вас привітати з
8 Березня. Без вас, як Земля без Сонця. Кожен
день ви даруєте нам радість, чарівну посмішку і
гарний настрій. Дивлячись на Вас, у нашому
серці стає набагато тепліше, і ми, хлопці,
забуваємо про тяжкі моменти нашого життя.
Дякую вам, що ви в нас є, наші дівчатафінансисти»

Юрій Римарь,
студент спеціальності «Маркетинг»
«У цей світлий, сонячний, весняний день хочу привітати вас,
милі дами, з Міжнародним жіночим днем!
Від вас залежать добробут і затишок у домі, що впливають і
на завтрашній день країни. Саме ви, дорогі жінки, надихаєте
нас, чоловіків, на добрі справи.
Щиро бажаю вам успіхів, здоров'я та енергії. Нехай кожен
новий день буде наповнений радістю перемог. Нехай увесь
рік із вами буде відчуття весни – світлої та прекрасної. Нехай
у ваших родинах панує любов і злагода.
Щастя вам, добра і краси!»
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ОБЛИЧЧЯ З
ОБКЛАДИНКИ

В

она - дівчина весна... А також
студентський директор нашого Інституту... Вона довела, що
дівчина з обкладинки може все! Їй
удалося зібрати команду зі студентів, які
кожною своєю дією демонструють свою
активність та кмітливість. Вони готові
працювати для подальшого успіху
Інституту, що став для них другою
домівкою.
В ексклюзивному інтерв’ю Альона
розповіла нам про свою роботу і ритм
життя, навчання та мрії...

Àëüîíà Ñåðã³ºíêî,
ñòóäåíòñüêèé äèðåêòîð
²íñòèòóòó ÔÅÌ
ПРО РОБОТУ
FB: Чи подобається тобі бути
студентським директором ФЕМу?
Альона: Це насамперед велика
відповідальність, тому що ти представляєш інтереси студентів і твоя робота
націлена саме на них. Звісно, мені
п о д о б а є т ь с я б у т и с т уд е н т с ь к и м
директором. Безліч знайомств, цілий рік
ми беремо участь у дуже цікавих
заходах. Це просто шалений ритм
життя, який мені дуже подобається.
FB: Скільки часу ти витрачаєш на
покращання студентського життя
ФЕМу?
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Альона: Я намагаюся приділяти цьому якомога
більше часу, часто засиджуюсь в директораті
допізна. Проте, як там не було, все одно не встигаю
робити все заплановане.
FB: Чи плануєш ти стати студентським
ректором?
Альона: Ні, однозначно не планую. Студентський ректор повинен піклуватися про всі факультети та інститути, а моє серце належить ФЕМу.
ПРО МРІЇ
FB: Яка твоя мрія?
Альона: Мрій багато, чесно кажучи. Стосовно
ФЕМу, то хочеться, щоб у кожного студента, який
навчається в Інституті ФЕМ, було якомога більше
креативних ідей, студенти прагнули розвиватися і
самореалізовуватися, були активними і трішки
шаленими. Хочеться, щоб дух студентства, який нам
притаманний, із роками не згасав.
FB: Якщо б ти виграла мільйон, на що б його
витратила?
Альона: Дякувати ФЕМу, він заклав у мені
комерційну жилку, тому, вигравши мільйон, я б
інвестувала його в якусь справу, тому що гроші
повинні працювати.

«ДІВЧИНА - ВЕСНА»
ПРО ЖИТТЯ
FB: Яке в тебе улюблене заняття?
Альона: Я дуже люблю знімати і монтувати відео.
Найбільше задоволення, коли люди, які дивляться мої
роботи, кажуть, що це круте відео і передивляються його
знову і знову.
FB: Чи проявлялись у тебе в школі лідерські
якості?
Альона: Можливо, це дивно для студентського
директора, проте ні. В школі я не виділялася великою
ініціативністю і навіть не можна сказати, що я мала якісь
лідерські якості. Проте, прийшовши в університет, я
вирішила змінити своє життя, бо студентське самоврядування, що тоді працювало на ФЕМі, підкорило мене
своєю щирістю. Вони так цікаво й відкрито розповідали
нам, як круто, що ми потрапили саме на ФЕМ. Цим вони
й запалили в мені якийсь вогонь.
FB: Чи вистачає в тебе часу на особисте життя?
Альона: Небагато часу я все ж таки приділяю
власному життю і навіть трішки працюю.
FB: Якщо б ти писала автобіографічну книгу, яка б
у неї була назва?
Альона: Цікаве питання, але, для того щоб написати
цілу книжку, потрібно неабияке натхнення. На даному
етапі життя я не бачу себе автором такої книги.
FB: Якби тобі запропонували зустрітися з будьякою голівудською зіркою, кого б ти обрала?
Альона: Людини, з якою я хотіла б зустрітися, на
жаль, уже немає в живих. Це Стів Джобс. Я захоплююся
його цілеспрямованістю та безмежним бажанням
працювати над своєю ідеєю.

ДІВЧИНА - ВЕСНА

ПРО МАЙБУТНЄ

Фото і макіяж: Анна Даценко

FB: Який проект у тебе в ряду найважливіших
найближчим часом?
Альона: Над цим проектом я працюю весь час, який
перебуваю на посаді студентського директора, це піднести студентське самоврядування ФЕМу на
найвищий рівень, запалити вогонь у сердцях та бажання
працювати для свого Інституту.
Студентка Анна Даценко
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ПОДІЇ
ШКОЛА МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ
Кафедра управління Інституту ФЕМ спільно з
Управлінням освіти і науки Сумської міської ради
провели 21 та 28 січня 2017 року Школу
майбутніх керівників.
У цьому році вона стартувала у новому
ф о р м а т і : б ул о о р г а н і з о в а н о 2 с е к ц і ї :
"Менеджмент" та "Публічне управління і
адміністрування". До кожної із секцій завітали
почесні гості: випускниця Інституту ФЕМ,
співвласник та директор рекламної агенції "VIP
Media group" бізнес-тренер Юлія Шатава,
випускник СумДУ, власник і директор магазину
karapuzov.com.ua Самір Грицків, секретар
Сумської міської ради Андрій Баранов, начальник
відділу організаційно-кадрової роботи Сумської
міської ради Андрій Антоненко.
Учасники «Школи майбутніх керівників»

Ш

кола майбутніх керівників
започаткована
кафедрою управління у 2011
році і відтоді діє кожного року.
Це чудова можливість
відвідати цікаві та сучасні
тренінги, взяти участь у
різноманітних конкурсах та
отримати подарунки, грамоти, сертифікати, поспілкуватися з керівниками підприємств та познайомитися з
політичними діячами, набути
лідерських якостей, одержати
нові знання, навчитися працювати в команді.
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Учасники під час тренінгів

Що нового Ви одержали від
«Школи майбутніх керівників»?

У Школі майбутніх керівників взяли
участь представники більше ніж 13 шкіл,
близько 90 учасників.
Куратором школи є Ірина Тимченко.
Школа майбутніх керівників
запам’яталась учням як яскрава, весела
подія.
У секції «Менеджмент» школярі мали
можливість створити портрет лідера,
буквально кажучи, з підручних матеріалів.
Дуже цікавим було завдання на пошук
відмінностей між керівником та лідером. А
особливо жвавий інтерес становила гра
«Комунікації», в якій учасники буди поділені
на команди та повинні були передати один від
одного зашифровану інформацію в абсолютній тиші.
В секції «Публічне управління та
адміністрування» знайомилися з роботою
публічних адміністрацій та громадських
організацій. У діловій грі «Вибори мера»
школярі виявили основні якості "ідеального
мера", а також на прикладі своїх груп змогли
долучитися до процесу дебатів та обрати
лідера своєї групи (мера).
Через тиждень після Школи учасники
представили власні проекти. Вони були
неймовірні, присвячені розвитку їх шкіл.
Кожен із проектів був унікальним та заслуговував на втілення в життя.
За оцінкою журі в секції «Менеджмент»
найкращою була визнана робота команди
Сумської школи № 10, друге місце зайняла
команда школи № 9, а третє - школи № 7.
У секції «Публічне управління та адміністрування» 1-ше місце одержала команда
школи № 24, 2-ге місце - команда школи №6,
3-тє місце - команда школи № 22.
Всі учні отримали сертифікат учасника
Школи майбутніх керівників, переможці –

«Познайомився з новими, цікавими людьми, дізнався
багато про інші школи та навчальні заклади. Отримав
нові ідеї щодо модернізації шкіл».
Максим, школа № 9, 9 клас
Нові цікаві знайомства, нові знання, розкриття
свого потенціалу за допомогою виступів.
Аліна, школа № 9, 10 клас
Я здивувався, що влада може виділити кошти,
навіть, на дитячі проекти.
Антон, школа № 17, 9 клас
Я отримав упевненість у своїх силах та
зрозумів, що я гарний виконавець.
Віталій, школа № 6, 11 клас
Я отримала гарний досвід у підготовці
проекту та його презентації
Євгенія, ЗОШ № 6, 11 клас

дипломи та цінні подарунки.
До речі, почався третій етап школи: онлайнконкурс «Очима майбутнього менеджера:
креативні підходи до вирішення проблемної
ситуації», де учасники повинні представити своє
бачення щодо вирішення проблемної ситуації у
вигляді відеоролика.
Старший викладач Юлія Матвєєва

ПОДІЇ
ПІТЧИНГ ПРОЕКТІВ СумДУ

П

ітчинг проектів СумДУ – це
підтримка студентських та
студентсько-викладацьких
ініціатив в рамках діяльності Сумського
державного університету заради розвитку
громади. У Конкурсі проектів могли
приймали участь лише студенти та
викладачі СумДУ, вони мали змогу
запропонувати ідею розвитку СумДУ та
отримати кошти на її реалізацію.
Наразі, загальний бюджет Конкурсу
складає 300 тис. грн: 150 000 грн надає
Британська Рада в Україні та 150 000 грн
надає Сумський державний університет
Конкурс проходив у чотири етапи:
Перший - Подача Ідеї. На цьому етапі
потрібно було Подати ідею, направлену на
розвиток освіти, лідерства, культури,
спорту, міжкультурного діалогу у СумДУ.
Другий - Експертна оцінка. На цьому
етапі ідеї оцінювали експерти. Якщо вона
інноваційна, цікава та корисна СумДУ, то
фасилітатори від Британської Ради
допомогали її допрацювати та скласти
план реалізації.
Третій - Пітчінг проектів. На цьому
етапі учасники повинні були презентувати
свою ідею суддям з Сумського державного
Ун і в е р с и т е т у, Б р и т а н с ь к о ї Р а д и ,
громадським діячам.
Четвертий – Фінансування. Якщо під
ч а с п р е з е н т а ц і ї у ч а с н и к и з м о гл и
переконати суддів, що ідея важлива для
СумДУ, то такі проекти отримали
фінансування.
Упродовж чотирьох днів із 6-го по 9-те
лютого відбулися третій етап Конкурсу,
який був насичений тренінгами для
викладачів та студентів СумДУ, які провели
тренери та фасілітатори від Active
Citizens, програми від British Council на
базі Конгрес-центру СумДУ. Всього було
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подано більше шестидесяти проектів різної
тематики, спрямовані на вирішення як
університетських, так і місцевих та регіональних завдань.
Упродовж перших трьох днів тренери від
Active Citizens своїми порадами давали
можливість посилити проектні заявки та
покращити презентації, а в останній день
удосконалені проектні пропозиції були озвучені
комісії, яка відібрала з усіх поданих 25 проектів
для подальшого фінансування.
Шість із 25 проектів-переможців - це
проекти ФЕМу. Знайомтеся:
Молодіжний бізнес-форум «Молодь і
бізнес»
автор - викладач кафедри економіки та
бізнес-адміністрування Богдан Ковальов.
Проект передбачає проведення бізнесфоруму 22-23 квітня, на якому підприємці
можуть зустритися з ініціативною молоддю. А
молодь, в свою чергу, запропонувати свої
соціальні проекти підприємцям. При чому,
бі л ь ше 1 0 с о ц і ал ь н и х п р о е кті в буд у ть
підтримуватися щорічно, що в свою чергу буде
підвищувати комфортність життя у місті Суми.

ПІТЧИНГ ПРОЕКТІВ СумДУ
Традиційна конференція
«Взаємовідносини націй»
автор - студент спеціальності «Управління проектами» Владислав Міронченко.
Взаємовідносини нації вже став традиційним заходом, який більше десяти років
реалізовує студентський ректорат. Проект
дозволяє активізувати іноземних студентів,
познайомитись один з одним та вирішити
нагальні проблеми, які виникаюсь у
іноземців, разом з адміністрацією університету. Після обговорення проблем учасники переміщуються на СОЦ "Універ", де
проходить цикл тренінгів, ввечері іноземні
студенти представляють свою національну
кухню та колорит.
«Energy Barrel»
автори - викладач кафедри управління
Денис Смоленніков й студентка Дарина
Павленко.
Проект має на меті обладнати
бібліотеку та кабінети СумДУ енергетичними бочками, за допомогою яких кожен
студент та викладач СумДУ може підзарядити
свій мобільний пристрій. Основний лозунг
проекту: «Подкорми свой мобильный в то
время, когда питается твой мозг!»
При чому автори проекту самі
розробляють дизайн цих бочок. Спочатку
планується встановити 5 таких бочок, а в
довгостроковій перспективі - обладнання
цими пристоями більшості аудиторій СумДУ.
«Easy Business»
автори - викладач кафедри управління
Альона Євдокимова разом із студентом
Владиславом Міронченко.
Проект "Easy business" спрямований на
стимулювання до розвитку економічних,
логічних, стратегічних навичок за допомогою прикладних бізнес ігор.
Кожен бажаючий зможе зайти до
Лабараторії Ідей Н - 218а та пограти в будьяку з них. Також будуть проводитися
чемпіонати з деяких ігор.
«Sumy Cinema Fest»
автори - аспірант кафедри управління
Анатолій Павлик та студентка Дарина
Мінько.

Наша ідея полягає в мотивації людей,
підтримці та спілкуванні. У кожного з нас є своя
ідея, мрія, але багато хто не робить рішучого
кроку до неї. Ми хотіли показати серію
мотивуючих фільмів, дати можливість для
обговорення та знайти необхідні бізнесзнайомства.
До речі, ми плануємо показ як
короткометражних фільмів, так і повного
метру.
Фестиваль буде проходити в середині
квітня для всіх бажаючих та зацікавлених.
Запрошуємо до участі.
«Speaker Fest»
автори - викладач кафедри управління
Ганна Швіндіна та студентки Валерія Біленко та
Олена Свердун.
«Speeker Fest» - це подія, де сумчани із
успішним життєвим шляхом, які тут народилися
і створюють нові ідеї в сфері технологій, розваг,
освіти, реалізують проекти в м. Суми і поза
межами міста, поділяться досвідом, розкажуть
про свої злети та падіння, а також спростують
стереотип, що досягти успіху можна лише
виїхавши в «краще» місто, або країну. Таким
чином, прект прагне підвищити мотивацію
жителів м. Суми до самореалізації шляхом
проведення фестивалю успішних людей відомих сумчан.
Вітаємо переможців та бажаємо успіху в
реалізації їх ідей!
Доцент Ганна Швіндіна

Реалізація проекту «Easy Business»
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льга Володимирівна – одна з
найуспішнішіх жінок Інстутуту,
науковець за покликом душі і
серця, завідувач кафедри економічної
теорії, любляча дружина, турботлива мати
двох чарівних дівчат, яку поважають та
люблять колеги і студенти.
FB: Як Ви прийшли в науку?
Ольга Володимирівна: Любов до
мислення і самоосвіти заклали в мене мої
батьки та дідусь, моя шкільна вчителька
математики Ігнатенко Марія Семенівна
(вчитель за покликанням), мій університетський викладач, доктор наук Макаренко Михайло Ілліч, з яким було дуже
цікаво виконувати курсову роботу, інші
викладачі нашого університету і звичайно
доктор наук Ілляшенко Сергій Миколайович, з яким я із задоволенням
працювала над випускною роботою, а потімі над дисертаціями. Але намір йти в науку
народився в день випуску з університету,
коли завідувач кафедри економіки,
професор Леонід Мельник запросив
випускників із “червоним” дипломом
вступити до аспірантури. Додались поради
аспірантів і викладачів кафедри економіки,
підтримка родини, і я прийшла в науку.
FB: Чи важко жінці довести свою думку
в наукових колах вчених-чоловіків?
Ольга Володимирівна: Якщо є гарна
думка, її не складно довести незалежно від
статі.
FB: В Інституті ФЕМ функціонує п'ять
кафедр, чотири з яких очолюють
чоловіки. Ви очолюєте кафедру
економічної теорії. Чи підтримують вас
чоловіки?
Ольга Володимирівна: Бувають ситуації,
коли без підтримки дуже складно. Гарно, що
наші чоловіки справжні і готові прийти на
допомогу.
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FB: Ви були деканом 6 років. За ці роки
відбулося багато чого. Що Ви відносите до
найбільш значущих здобутків Інституту?
Ольга Володимирівна: За ці 6 років ФЕМ
вийшов з аутсайдерів на 1-ше місце серед інших
факультетів СумДУ – крок за кроком (2012 р. –
4-те місце, 2013 р. – 3-тє, 2014 р. – 2-ге, 2015 і
2016 рр. – 1-ше місце), і це при зростанні
показників діяльності університету в цілому.
ФЕМ був зареєстрований у Webometrix як
бізнес-школа і посів перше місце в Україні за
рейтингом Webometrix Business School.
Значно розширено перелік спеціальностей
ФЕМ, особливо магістерських.
Зросли можливості і здобутки колективу
щодо міжнародної діяльності. Розпочато
співпрацю з великою кількістю нових
міжнародних партнерів (зараз їх більше 60),
розвинено академічну мобільність,
започатковано програми подвійних дипломів і
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паралельного навчання, проходження
с т уд е н т а м и п р а к т и к и з а к о р д о н о м ,
подвійного керівництва аспірантами, наші
викладачі почали викладати за кордоном, а
до нас почали працевлаштуватись іноземці.
Уперше за всі роки кількість іноземних
студентів на ФЕМі сягнула рекордної цифри
- 100 осіб. Багато викладачів ФЕМу
заговорили англійською.
Отримано великі закордонні гранти.
Гарна динаміка була у 2015 р. – ФЕМ
отримав міжнародних грантів майже на
2млн грн (для порівняння: у 2013 р. дещо
більше ніж 200 тисяч).
Відбувся прорив у захистах докторських
дисертацій – 1-2 доктори на рік. Спецрада
змінила статус і стала докторською.
Розвинулися міждисциплінарні дослідження.
Деканат 6 років тому

Значних змін зазнали технології
н а д а н н я о с в і т н і х п о с л у г, з ' я в и л и с ь
англомовні програми навчання, нові
дистанційні курси, відкриті освітні курси,
ігрові форми навчаня.
Можна довго говорити – про сайт,
публікаційну активність та журнали,
співпрацю з роботодавцями, студентське
самоврядування, багато іншого. У нас
чудовий колектив і гарні здобутки.
FB: Як удавалося суміщати науку,
завідування кафедрою та деканство?
Ольга Володимирівна: Мабуть,
збільшення робочого дня – іноді до 15
годин. І, очевидно, бажання працювати.
FB: Не ностальгуєте за часом, коли
сиділи в кріслі керівника факультету?
Ольга Володимирівна: Ні, все в житті
змінюється, і це гарно. Уваги потребує кафедра. Хочу приділити увагу своєму розвит-

Із студентами (Польща)

ку, бо за часів деканства на себе не залишалося
часу. Пишу грантові заявки, часами навіть
виграю. Але час був цікавий. Зроблено багато
гарних справ. Добре, якщо кожні 5 років людина
змінює роботу. Я була деканом навіть на рік
більше. То настав час інших добрих справ!
FB: Ви суміщаєте роботу в нашому
університеті та в університетах інших країн. З
якими з міжнародних університетів Ви
співпрацюєте?
Ольга Володимирівна: Я викладала в
університетах Польщі (спочатку у приватному, а
потім державному університеті м. БєльськоБяла), Болгарії (у м. Благоєвград), Білорусі (у
м . Гр о д н о і м . Н о в о п о л о ц ь к ) т а К и т а ї
(м.Тяньцзінь).
FB: Що більше за все в роботі приносить
задоволення?
Ольга Володимирівна: Це завждидосягнення цілі. Звичайно, як говорить
професор Володимир Боронос , процес теж

Вручення диплому почесного
професора (Польща)

приносить задоволення. Але найкраще – бачити
результат своєї роботи.
І не важливо, чи це нова книжка, чи гарно
організоване закордонне стажування для
студентів та викладачів, які одержали нові
знання і приємні враження від нової для них
країни, чи гарно проведена конференція, чи
гарно працевлаштований випускник.
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ПЕРСОНА
FB: Як вдалося організувати спеціальність «Міжнародна економіка»?
Ольга Володимирівна: Не просто. Це
був довгий шлях, і він тривав кілька років.
Не одна ліцензійна справа, з відмовами і
зауваженнями. Якщо одного року зауваження щодо кількості публікацій – працюємо над публікаціями, потім проходження піврічного стажування – проходимо.
Міністерські вимоги кожного року
посилювались – і так до здобуття вищої
освіти. Тому вже після отримання
докторського ступеня і звання професора
довелось знову стати студентом разом із
колегами з кафедри: Вікторією Школою,
Марією Троян і Ольгою Кліменко. Незабутнім є хвилювання під час іспиту, коли
молоді студенти в групі розуміють, що іспит
здає доктор наук і треба показати гарні
знання, щоб не підвести їх очікування,
незважаючи на недостатність часу на
підготовку.
Потім майже усією кафедрою вчили
англійськую мову, працевлаштовували
іноземців, щоб створити насправді гарний
англомовний проект. І заговорили, і
знайшли багато фахівців з-за кордону. Є
задоволення, про яке Ви питали раніше!
Чим складніший шлях до досягнення мети,
тим вищий рівень задоволення, мабуть. Це
була дійсно велика справа, яка вдалася.
Зараз це унікальна для України кафедра – зі штатними професорами з Польщі,
Болгарії, Казахстану та Ізраїлю, запрошеними професорами з Канади, Великої
Британії та Німеччини, з великими
можливостями мобільності.
Із колегами (Ізраїль)
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Ми створили гарну базу для наших
студентів. Сподіваюсь, у випускників кафедри –
велике і гарне майбутнє.
FB: Ви вже не один рік викладаєте. Що
скажете про сьогоднішніх студентів?
Ольга Володимирівна: Сьогоднішні
студенти мають значно більші можливості.
Вони навчаються за допомогою інших технологій, в іншому мовному просторі, перед ними
відкривається весь світ для мобільності. Головне
– користуватись цим. А самі студенти не дуже
змінюються – завжди молоді, гарні, з великими
перспективами (навіть із кожним роком,
здається, ще молодші і гарніші).
Із учасниками
конференції (Польща)

FB: Чим відрізняється організація
навчального процесу в Польщі та в Україні?
Ольга Володимирівна: Я можу
порівнювати швидше не дві країни, а два заклади, в яких я працюю. Бо навіть в університетах
Польщі, де я працювала, можна бачити значні
відмінності.
Якщо говорити про розклад, то можу
сказати, що у СумДУ навчальний процес є більш
студентоорієнтованим, а у польському виші він
більш орієнтований на зручність для викладача.
Хоча, звичайно, обидва виші намагаються
максимально задовольнити потреби обох
сторін.
При цьому СумДУ під час складання
розкладу починає з рівномірності розподілу
навантаження на студента – не допускається,

ОЛЬГА ПРОКОПЕНКО: ЖІНКА МОЖЕ ВСЕ
щоб один день студент мав одну пару, а
інший – п'ять. Потім дивимось, як зробити
так, щоб у викладачів не було «вікон», якщо є
така можливість.
У польському виші починається із запиту
до викладача – коли він хоче викладати.
Хтось хоче лише у понеділок - вівторок, ще й
не зранку, наприклад, а комусь (як мені)
зручно вичитати все блоками, щоденно, і
повернутись в Україну.
Усі забаганки викладачів виконуються, а
потім дивляться, як забезпечити відсутність
«вікон» у студентів.
У результаті бувають ситуації, коли
студент одного дня має одну годину занять, а
іншого – цілий день.
Я не можу сказати, що польські
студенти дуже страждають від цього, ні. З
ними задоволені від розкладу викладачі. Для
них створені місця у бібліотеці і кімнатах
самопідготовки, є інтерактивні рухові
іграшки у коридорах і навіть крісла-ліжка, в
яких вони можуть відпочити – подивитися на
гарний гірський краєвид і навіть поспати.
Але вони заздрять рівномірній організації навчального процесу в СумДУ. І навіть
інколи приїздять подивитися на наш дивоуніверситет. У травні приїдуть 9 студентів, які
зажадали паралельно вивчати дисципліну на
кафедрі економічної теорії, - будуть здавати
іспит і брати участь у Міжнародній
конференції «Міжнародні економічні
відносини та сталий розвиток» (5–6 травня).
FB: Ваша донька декілька років
поспіль стає кращою студенткою ФЕМу. Це
гени чи часи кропіткої праці?
Ольга Володимирівна: Думаю, скоріше гени. Їй навчання дається легко, як
давалося мені. Але… у наших генах є також

Із головним чоловіком
СумДУ

Ізраїль. Мертве море

схильність до кропіткої праці. Теж передалося.
FB: Як Ви відпочиваєте від роботи?
Ольга Володимирівна: Інколи лише
зміною виду роботи, бо багато планів, а час так
швидко плине.
Але полюбляю і намагаюся знаходити час
на плавання, катання на лижах, спілкування з
родиною на природі або ж подорожі. А влітку
велосипед – відпочинок, оздоровлення і засіб
пересування – три в одному!
FB: Що Вас надихає?
Ольга Володимирівна: Спілкування з
природою, як мінімум, очима. Зрозуміла, що не
можу плідно працювати, не переводячи погляд у
вікно, за яким видно дерева, небо, що вічно
змінюється, загадковий простір зі своїми
законами, великими й непомітними для ока
жителями, про який ми ще багато чого не
знаємо…
Природа завжди надихає. Особливо гарно
працюється після побаченого краєвиду гір та
моря, яким насолоджувався під час активного
відпочинку.
Головний редактор Юлія Опанасюк

Відпочинок з родиною
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ІСТОРІЯ УСПІХУ

М

аксим Булгаков, провідний соліст
балету Національної оперети
України, балетмейстер,
драматичний і комедійний актор, режисер.
Народився в Сумах, закінчив економічний
факультет СумДУ, Київський національний
університет культури і мистецтв, Київську
національну музичну академію ім.П.І.Чайковського. Зараз навчається в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення
імені І.К.Карпенка-Карого. Кандидат у майстри
спорту з бальних танців, учасник популярного
телепроекту «Танці з зірками» (2007 р.),
хореограф-постановник.

FB: Ви з дитинства займалися танцями. Що
спонукало Вас вступити на ФЕМ?
Максим: Масова істерія одержати хорошу
освіту. Я навчався у фізико-математичному класі в
гімназії, що дало мені поштовх йти далі в цьому
напрямі. Також не обійшлося без настанов мами,
яка хотіла, щоб я одержав гарну освіту.
FB: Що дало Вам навчання на ФЕМі?
Максим: Навчання дало мені знання, що є
фантастичні люди як серед викладачів, так і серед
студентства. За всі ті роки, що пройшли в
університеті, я зрозумів чого хочу від життя.
Навчання у СумДУ дало правильний підхід до
реалізації себе…
FB: На «Золотому інтегралі» Ви виступали з
віршем Маяковського. Чи не це стало поштовхом
до постановки моно-вистави «Мій Маяковський»
у майбутньому?
Максим: Саме з цього все почалося... Завдяки
іншому віршу «Лист турецькому султану» Степана
Руданського я зрозумів, що в мене є ораторські
здібності. І вже після цього якось я натрапив на
Маяковського, вивчив дуже багато віршів і згодом
народилася вистава…
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«Танці з зірками» зі
Сніжаною Єгоровою

FB: Окрім СумДУ, Ви навчалися в
Національному університеті культури і мистецтв. Як вдавалося поєднувати навчання у двох університетах?
Максим: Дуже важко, коли ти в
Університеті культури і мистецтв
здаєш екзібішн із латинсько-американської програми, а вночі їдеш та
читаєш «Інновації», щоб здати у
Сумах залік.
FB: Чи пам'ятаєте Ви тему
дипломної роботи?
Максим: «Маркетинговий аналіз
ринку шоу-бізнесу на прикладі двох
театральних творів «Чайка на ім’я
Джонатан Лівінгстон» та «Дон Жуан».
FB: Кого з викладачів ФЕМу Ви
згадуєте з теплотою?

ЕКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ЧИТАЧІВ «FEMbook»
Максим: Усіх із теплотою згадую. ..
Однак найбільше запам'яталися
Божкова Вікторія Вікторівна,
Ілляшенко Сергій Миколайович,
Зайцев Олександр Васильович,
М е л ь н и к Л е о н і д Гр и г о р о в и ч ,
Карпіщенко Олексій Іванович,
Денисенко Анатолій Федорович та
Волков Сергій Олександрович.
FB: Які ще цікаві історії зі
студентства запам'яталися?
Максим: Вони такі «цікаві», що
краще про них не розповідати...
FB: Ви співпрацюєте з Сумським
театром ім. М. С. Щепкіна. Як почалася ця співпраця? Що досягнуто?
Максим: У театрі ім. М.С. Щепкіна
працює гарна людина – Меженін
Антон, який знаходить у собі сили та
бажання запрошувати інших
режисерів, що й сприяє розвитку
театру. Їм потрібен був мюзикл до
репертуару, і я запропонував поставити мюзикл «Моя прекрасна леді», за
мотивами п'єси Бернарда Шоу
«Пігмаліон». Два місяці наполегливої
праці - і мюзикл на сцені підкорює
серця глядачів.
FB: Хто для Вас є кумиром?
Максим: У мене немає кумирів.
Людина, яка є прикладом для наслідування та об'єктом стримування та
натхнення, – це мій старший брат.
FB: Які у Вас плани на майбутнє?
Максим: Плани величезні… Поки
я ставив виставу у Сумах, я встиг
взяти участь у Міжнародному конкурсі-лабораторії постановок
молодими режисерами в жанрі

оперети/мюзиклу/оперети-буф «Musical Art
Project». Цей конкурс організований великими
д і я ч а м и к у л ь т у р и , т а к и м и я к Б о гд а н
Струтинський (народний артист, художній
керівник Київського національного театру
оперети) та Стас Жирков (художній керівник
київського театру «Золоті ворота»). Я розділив
перше місце ще з одним режисером - Юлією
Журавковою. І це дає нам можливість поставити
на сцені театру оперети свої роботи. Прем’єра
моєї роботи - комедії-гротеску «Бастьєн і
Бастьєна» В.-А.Моцарта відбудеться 6-7 жовтня
2017 року. Є ангажементи в Миколаєві, ІваноФранківську та Рівному, є запрошення для
роботи постановником.
Зараз я отримую вже четвертий диплом.
Навчаюся в Київському національному
університеті театру, кіно і телебачення імені
І.К.Карпенка-Карого.
FB: Чи є у Вас формула успіху? Яка?
Максим: Для мене успіх, коли ти своєю
діяльністю запалюєш очі людей, які з тобою
працюють. Головне, щоб тебе оточували люди з
палаючими очима. Тоді ти все це робиш не дарма.
Спалах в очах множиться серед інших людей в
геометричній прогресії.
FB: Що Ви можете побажати студентам
ФЕМу?
Максим: Під час навчання студент повинен
сформувати в собі особистість. Я бажаю, щоб
люди після студентської лави виходили особистостями, а не рабами системи.
головний редактор Юлія Опанасюк

Б

FB: Як Ви потрапили до Італії?
Женя: Дізнавшись про програму
Erasmus+, я вирішила скористатися можливістю та пройти конкурсний відбір до
університету в місті Фоджі (Італія).
Учасників програми вибирають на підставі
надісланих заявок. Конкурсний відбір
складається з двох етапів. На першому етапі
потрібно було надіслати свої резюме,
мотиваційний лист, рекомендаційний лист та
виписку з оцінками. На другому - пройти
співбесіду та відповісти на декілька запитань.
FB: Які були емоції, коли дізналися, що
потрапили на стажування?
Женя: Коли я дізналася, що отримала
стипендію на навчання, та дуже зраділа, адже
участь у таких конкурсах дає можливість
покращити свій потенціал, відкрити нові
горизонти, а також удосконалити свої професійні навички.
Таня: Не повірила, перелякалась, а потім
трішки пострибала від радості.
FB: Розкажіть про перші враження?
Ліза: Для початку необхідно зазначити,
що для декого з нас це взагалі була перша
подорож літаком, тож навіть сам процес
перельоту залишив багато нових незнайомих
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ажаєте дізнатись, як потрапити на
навчання до іншої країни?
Цікавитесь, що особливого можна
дізнатися за програмами обміну? На ці та
багато інших питань ви знайдете відповідь у
рубріці нашого журналу «ФЕМ без кордонів».
Студенти Інституту ФЕМ Перепека Євгенія
(спеціальність «Менеджмент організацій і
адміністрування»), Самофалова Ольга
(спеціальність «Менеджмент організацій і
адміністрування»), Ус Яна (спеціальність
«Економіка підприємства»), Якушко Тетяня
(спеціальність «Економіка підприємства»),
Чудеса Єлізавета (спеціальність «Менеджмент
організацій і адміністрування») та Нєшєва
Анастасія (спеціальність «Менеджмент
організацій і адміністрування»), які
п о в е р н ул и с я з І т а л і ї , д е н а в ч а л и с я з а
програмою Еrasmus+, розповіли про свої
враження нашій редакції.
вражень. Усього за пару годин ми подолали не
лише географічну, й велику культурну та
світоглядну відстань. Виходячи з літака, ми
прощались українською, а вже ступивши на
землю, почали спілкуватися і відчувати себе поновому. В Італії взимку не було снігу, тому для нас
погода, мабуть, була найпершим приємним
сюрпризом. Нас зустрічало сонце і якийсь зовсім
інший запах повітря. Здавалось, навіть ти сам
устиг змінитися за такий короткий проміжок
часу. Відчувалась якась висока місія, адже ми були
першими. Було багато сподівань і очікувань.

Євгенія Перепека,
спеціальність «Менеджмент
організацій і адміністрування»

ПРИГОДИ СТУДЕНТІВ ФЕМу В ІТАЛІЇ
Єлізавета Чудеса,
спеціальність «Менеджмент
організацій і адміністрування»

FB: Розкажіть про місто, у якому ви
навчалися.
Ліза: Ми потрапили на навчання до
університету міста Фоджі. Загалом це щось на
зразок обласного центру, лише по-італійськи. У
ньому було щось і знайоме, і незнайоме
водночас. Саме місто досить невелике і
спокійне. Дечим, може, навіть подібне на Суми.
Але з абсолютно відмінною енергетикою. В
Італії ми побачили, як може виглядати життя,
я к щ о н е п о т р і б н о н і к уд и п о с п і ш а т и .
Незважаючи на те, що у місті можна було
знайти майже все, що спадало на думку (окрім
гречки, але потім ми знайшли і її), ми ніколи не
бачили скупчень людей на зупинках, привселюдних сварок або неввічливого ставлення. А
особливістю багатьох італійських міст є
фонтани на центральній площі, що лише додає
атмосфери старовинності. І недалеко від такої
площі знаходився наш університет. Сама
будівля відображала, мабуть, і саме ставлення
італійців до життя: перевірена часом якість, але
із сучасними зручностями. На стінах було
багато студентських оголошень, навчальної
інформації.

Студенти-італійці досить активні та
самостійні, тому за бажанням навіть в самому
університеті можна знайти багато позакласних заходів. Щодо викладачів, то
абсолютно точно необхідно згадати, що
майже усі з тих, хто у нас викладав, мали вчене
звання професорів. Вони володіють глибокими знаннями своїх дисциплін та уміють
зацікавити студента під час занять. А оскільки
італійці дуже привітні люди, то і процес
навчання, і процес здавання екзаменів
пройшов у досить дружній та доброзичливій
атмосфері.
FB: Який досвід можна перенести в
Україну?
Таня: По-перше, безтурботність. Легкість,
з якою вони ставляться до життя та щоденних
турбот. Неможливо не згадати про шалену
любов італійців до традиційних посиденьок на
літніх терасах кафе або обов'язкових щоденних вечірніх прогулянок центральною вулицею міста. Напевно, саме таких заспокійливих
традицій і не вистачає українцям. По-друге,
вміння щиро виражати емоції. За півроку ми
майже звикли до того, що несподіваний крик
посеред вулиці – це не знак тривоги, а
доброзичливе привітання друзів. Емоційність
супроводжує італійців в усьому, особливо
коли мова йде про національну футбольну
збірну. Під час Євро-2016 на півтори години
життя у містах практично зупинялося, усі
збиралися біля телеекранів вдома або в кафе
та повністю підтримували збірну. Навіть ті,
хто ніколи не вболівав, не могли залишитись
осторонь події, і навіть ті, у кого не було
можливості бути біля екрана, дізнавалися про
перебіг матчу за шаленими криками,
феєрверками або їх відсутністю.
Тетяна Якушко,
спеціальність «Економіка
підприємства»
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ФЕМ БЕЗ КОРДОНІВ
FB: Які цікаві місця Ви відвідали?
Оля: Протягом семестру ми мали час і на
подорожі. Змогли відвідати такі чудові міста
Італії як Рим, Сієна, Флоренція, Піза, Болонья,
Венеція, Верона, Мілан, а також невеличкі
курортні містечка біля моря, які вразили нас
своєю красою і неповторністю. На мою думку,
подорожі допомагають краще відчути
атмосферу цілої країни та культури, адже
подорожуючи індустріальною північчю,
історичним центром та курортним півднем
Італії, ми зрозуміли, що вони дійсно різні,
починаючи від стилю життя і закінчуючи
мовою. Проте в будь-якому куточку Італії
полюбляють горнятко запашної кави на
сніданок і піцу або пасту на вечерю.
Та н я : Д и в н о , а л е н а й б і л ь ш е м е н і
запам'яталося місто, про яке ніхто ніколи не
чув - В'єсте. Типове курортне містечко, де
FB: Розкажіть про особливості італійсь- життя кипить лише з кінця весни до середини
осені. Мені пощастило, я побачила В'єсте
кої освіти.
безлюдним,
вітряним навесні та гамірним,
Настя: Основним принципом системи
вищої освіти в Італії є так звана «академічна мальовничим, типово італійським влітку.
свобода», тому кожен студент має право
сформувати індивідуальний навчальний план.
Вибір дисциплін здійснюється частково
ф а к ул ь т е т о м , а ч а с т к о в о с а м о с т і й н о
студентами, проте завжди зі списку дисциплін,
запропонованих факультетом.
Основна проблема такої системи
«академічної свободи» полягає в тому, що
студент повинен самостійно скласти свій
розклад таким чином, щоб мати можливість
відвідувати усі без вийнятку лекції, адже інколи
час проведення лекцій з однієї дисципліни може
збігатися з часом проведення лекцій з іншої. У
такому разі студент повинен обрати одну з них.
Під час лекцій студенти одержують лише
основну інформацію, тому 99 % підготовки до
іспиту складається із самостійної роботи. Проте
зовсім не важко одержати консультації
професорів стосовно виниклих питань, адже
Ольга Самофалова
кожен із них має чітко визначені години для
спеціальність «Менеджмент
спілкування зі студентами.
організацій і адміністрування»
Анастасія Нєшєва,
спеціальність «Менеджмент
організацій і адміністрування»
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ПРИГОДИ СТУДЕНТІВ ФЕМу В ІТАЛІЇ
Яна Ус
спеціальність «Економіка
підприємства»

FB: Якою мовою ви спілкувалися? Коли
перейшли мовний бар’єр?
Яна: Усі лекції проводились італійською, та
професори не вимагали обов'язкового
відвідування пар. Усі екзамени проходили
англійською мовою, тому труднощів у навчанні
не виникало.
А от спілкувалися ми і українською, і
російською, і англійською і, звичайно, італійською - в Італії без італійської нікуди. Тому з
перших днів перебування у Фоджі для нас були
надані безкоштовні курси італійської, де ми
освоїли основні ази мови, яких цілком
достатньо для повсякденного спілкування. За
великого бажання італійську вивчити цілком
реально, адже італійці дуже емоційні люди.
Вони навіть сміються, що в них дві мови:
італійська та мова жестів. Тому в перші дні без
знання мови ви точно не пропадете, головне вміло жестикулюйте.

FB: Чи покривала стипендія проживання
та особисті потреби?
Яна: Так, цілком. Щомісяця ми
отримували 850 євро, яких вистачило, щоб
оплатити проживання, витрати на харчування, навчальні матеріали, купувати якісь речі,
до того ж ми багато подорожували за рахунок
стипендії. Крім того, за умовами гранту було
виділено 275 євро на дорогу. За свій рахунок
необхідно було відкрити лише візу та мати із
собою деяку суму на перший час.
FB: Що Вам дало навчання в Італії?
Оля: Для нас навчання за кордоном
виявилося не лише можливістю одержати нові
знання з економічних наук, а й чудовою
нагодою відкрити для себе іншу культуру та
одержати нові враження. Ці півроку, що ми
провели в Італії, допомогли кожному розкритися як особистості, виявити приховані
здібності та таланти, краще пізнати самого
себе. Незважаючи на те, що ми опинилися у
зовсім чужому суспільстві, кожен день,
проведений в Італії, для нас був неповторний,
сповнений яскравими враженнями та
позитивними емоціями.
FB: Чи складно повертатися додому?
Таня: Надзвичайно! Ти занадто звикаєш до
розміреного ритму життя, усіх оточуючих
незнайомців, які вже здаються рідними, і
навіть до сієсти. А коли розумієш, що не
матимеш можливості кожного дня насолоджуватися справжнім італійським морозивом, взагалі нікуди від'їжджати не хочеться.
Яна: Не зовсім. Напевно, я не сумувала за
домом, доки не замовила квиток на літак.
Лише тоді я зрозуміла, як мені не вистачало
рідних. Водночас, я відчувала, що повертаюся
зовсім не тією людиною, якою була до Італії.
FB: Розкажіть про плани на майбутнє.
Таня: Нарешті отримати диплом і спробувати себе в інших міжнародних можливостях.
Ліза: Підкорювати Європу!!!
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Редакція «FEMbook» оголошує про
початок on-line опитування «Знайди себе у
ФЕМ-світі».
Якщо Ви є або були студентом ФЕМу та
не бачите себе на цій карті, напишіть про
себе на адресу FEMbook@i.ua
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НАШІ ПРОЕКТИ
ГУРТОК «КРЕАТИВ»

У

ХХІ столітті постійно
зростає зацікавленість
держави у фахівцях
творчих і креативних.
Тому зараз висуваються
особливі вимоги до спеціалістів, які займаються маркетингом.
Якщо ще десять-двадцять
років тому здобутої професійної підготовки вистачало
для опанування обраної
професії, сьогодні – лише
постійне самовдосконалення,
безперервна робота над
собою можуть гарантувати
конкурентоспроможність
фахівця на ринку праці.
Саме таких небайдужих,
творчих, закоханих у свою
майбутню професію молодих
людей, об'єднав cтудентський
науковий гурток «Креатив».
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Створений на кафедрі
За роки існування
маркетингу та УІД у 2010 с т уд е н т с ь к и й н а у к о в и й
р о ц і в і н с т а в г а р н о ю гурток «Креатив» започатплатформою для студент- кував власні традиції: щорічської молоді.
ні збори нових членів гуртка;
На чолі з науковим учать у програмах міжнародкерівником Оленою Біло- ного обміну, стажування,
водською молоді дослідники паралельного навчання,
плідно працюють у галузі літніх школах, академіях;
маркетингу та інноватики. організація та проведення
Учасники гуртка постійно заходу «Перші кроки до
стають переможцями та м а й б у т н ь о ї п р о ф е с і ї » ,
призерами міжнародних, " З н а й д и м а р к е т и н г в
всеукраїнських, міжву- улюбленому фільмі» тощо.
Підприємці-спікери,
журі та оргкомітет
осінньої
Бізнес-школи
зівських конкурсів,
олімпіад,
Члени
гуртка
активно
фестивалів.
беруть участь у крос-курсах,
Керівник та учасники наукових семінарах, тренінгуртка не лише працюють гах, круглих столах, конфенад дослідженням наукових ренціях, майстер-класах
проблем, а й активно залу- тощо, що проходять у СумДУ,
чають до співпраці всіх, хто а також в інших універцікавиться маркетингом та ситетах України та світу.
інноватикою.

«ГУРТОК «КРЕАТИВ»
FB: Чому саме «Креатив»?
Катерина: Із часом я маю намір навчатися в аспірантурі,
тому участь у гуртку – це гарна підготовка до вступу. За
допомогою гуртка я можу розвивати свої наукові здібності,
удосконалювати свої вміння писати тези, статті, наукові роботи.
Це спонукає до активної участі в конкурсах, олімпіадах.
FB: Чи маєте Ви певні нагороди у конкурсах і олімпіадах?
Катерина: Так. Наприклад, у 2016 році я посіла ІІІ місце у
Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Логістика». Якщо
чесно, було надзвичайно приємно і несподівано, оскільки я
змагалася зі студентами, які навчаються за спеціальністю
«Логістика», а я лише вивчала таку дисципліну. Крім того, ми
разом із учнем школи № 15 Ревою Антоном вибороли призове ІІІ
місце у Всеукраїнському студентському фестивалі реклами у
Ступнікова Катерина,
номінації «Відеореклама».
студентка
FB: Що для Вас означає «Креатив»?
спеціальності
Катерина: Це гурток, що допомагає розвиватися, а не
витрачати весь час на соціальні мережі та Інтернет і відкриває «Управління інноваційною
діяльністю»
багато інших можливостей.
FB: Із якою метою взагалі створювався студентський
науковий гурток «Креатив?»
Максим: Напевно, всі, хто бажає одержати певну
спеціальність, набути навичок чи досвіду, вступає до
університету, але лише знань не завжди вистачає для успіху. Із
часом виникає бажання не лише здобувати знання, а й
створювати щось власними силами. Саме тому й виникає
необхідність організації для студентів, які бажають реалізувати
свої знання та вміння, такого гуртка, в якому його учасники
створюють наукові роботи і проекти.
FB: Які можливості відкриваються перед учасниками
гуртка?
Максим: Насамперед – це можливість реалізації власних
ідей у науковій сфері, але існує й інший бік участі в гуртку. Якщо
Никонець Максим
студент займається науковою діяльністю, то він не тільки
студент
реалізує свій потенціал, але й сам формується як особистість,
спеціальності «Маркетинг»
адже він постійно досліджує різні аспекти маркетингової
діяльності, вивчає додаткову літературу, постійно
поповнюючи свої знання, розвиває систему мислення, тобто,
певним чином залучається до активної діяльності, що є запорукою успішної особистості.
FB: Чи може вплинути діяльність наукового гуртка на діяльність університету?
Максим: Звісно, що так! Адже учасники студентського наукового гуртка «Креатив» є
почесними учасниками та переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських робіт і
олімпіад, а це формує престиж університету!
Доцент Олена Біловодська
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НАШІ ПРОЕКТИ
ПРОГРАМА ЖАНА МОНЕ ТА ФЕМ

Н

аш університет активно бере участь у
програмах Еразмус+ та програмі

Жана Моне.
Програма Жана Моне – це одна з освітніх
програм Європейського Союзу, мета якої полягає в
підвищенні рівня знань в суспільстві з економічних, історичних, культурних та юридичних
питань європейської інтеграції.
Жан Моне – французький економіст, політик,
який за свої зусилля в об'єднанні Європи одержав
прізвисько «батько Європи». Жан Моне створив та
очолював «Комітет за створення Сполучених
Штатів Європи», який діяв з 1955 до 1975 р.
Важливо знати, що Жан Моне є одним із ідеологів
створення об'єднаної Європи і йому належить
вислів «Європи ніколи не було, Європу ще треба
створити».
Українські університети беруть участь у
програмі Жана Моне з 2001 року. Ця програма
реалізується у таких формах, як «Кафедри»,
«Модулі» та «Центри досконалості».
Модулі Жана Моне спрямовані на розроблення
та викладання курсів, присвячених євроінтеграційній тематиці.
Кафедри Жана Моне призначені для
науковців, які спеціалізуються на європейських
студіях. Цікаво, що науковці та викладачі, які
одержують грант кафедри Жана Моне для своїх
університетів, здобувають собі звання «професор
Жана Моне».
Центри досконалості призначені для заснування
та підтримання діяльності освітніх центрів на базі
університетів, із залученням аналітичних центрів,
асоціацій, мереж із метою проведення міждисциплінарних досліджень з питань європейської
інтеграції.
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Яна Пащенко
студентка групи

Професор Жан Моне

СумДУ пощастило і команда
Інституту ФЕМ активно бере участь в
реалізації чотирьох діючих модулів
програми Жана Моне.
Давайте стисло розглянемо кожен
із них.
Перший - модуль Жана Моне
«Використання кращих практик ЄС
для формування сестейнової економіки у Україні» у нас виник в 2014 році
та виконується під керівництвом
фесора Леоніда Мельника. У рамках
цього проекту для студентів проводяться заняття з таких тематик:
«Європейські практики для імплементації засад стійкої економіки в
Україні», «Європейський досвід
підприємництва і організації старта-

ПРОГРАМА ЖАНА МОНЕ ТА ФЕМ
пів в Україні», «Досвід ЄС у розробці стратегій для
забезпечення сестейнової економіки в Україні»,
«Використання європейських інститутів і цінностей
для формування сестейнової економіки в Україні».
Із вересня 2016 року ФЕМ одержав ще один
грант на проведення модуля Жана Моне за темою
«Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України»,
координатором якого є доцент Олександр Кубатко.
Цим модулем передбачені курси: «Європейська
економіка та торговельна політика ЄС»; «Торговельна
політика ЄС: досвід країн Вишеградської групи»;
«Торгівля ЄС та України» та інші.
Крім того, директор ФЕМу професор Тетяна
Васильєва задіяна в реалізації ще двох модулів Жана
Моне, започатковані та виконуються Інститутом
бізнес-технологій «УАБС».
Зокрема, модуль «Фінансові аспекти європейської інтеграції: літні/зимові школи для молодих
дослідників та студентів» (координатор доцент Лариса
Сисоєва) спрямований на вивчення євроінтеграційних процесів на фінансовому ринку. В рамках
цього проекту професор Тетяна Васильєва читає
лекції для учасників літніх та зимових шкіл про
європейські традиції фінансів, банківництва та
необхідні реформи банківської сфери для
наближення України до стандартів ЄС.
Другий модуль - «Європейські студії освіти з
фінансів: дослідження та поширення європейського
досвіду в галузі освіти з фінансів серед населення»
(координатор доцент Ольга Люта) націлений на
підвищення фінансової безпеки школярів, вчителів,
безробітних, підприємців - початківців. Професор
Тетяна Васильєва проводить заняття із учителями
шкіл і навчає, як розповідати школярам про фінансові
продукти, фінансову безпеку.
Із впевненістю можна сказати, що в майбутньому кількість проектів Жана Моне в Інституті ФЕМ
буде зростати.
Ми працюємо над цим!

Друга літня школа Жана
Моне

Лекція проф. Л.Г.Мельника в
Одеському національному
політехнічному університеті

Доцент Олександр Кубатко під
час дебатів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Професор Тетяна Васильєва з
учасниками школи Жана Моне для
молодих дослідників

Доцент Олександр Кубатко
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S

umy Cinema Club – перший відкритий
сумський кіноклуб, який проводить
покази кінострічок англійською мовою із
англійськими субтитрами.
М е т а – в и в ч е н н я а н гл і й с ь к о ї м о в и у
невимушеній атмосфері у ході перегляду та
обговорення.
Унікальність:
- легке та природне вивчення англійської
мови у дружній атмосфері;
- різноманітна тематика кінострічок;
- цікаві та відкриті дискусії;
- запрошення носіїв мови.

І

дея кіноклубів – досить поширена,
але звичайні кіноклуби є інформаційними, розважальними, рідко
навчальними. Коли я вперше відвідав
кіноклуб за часів студентства, його
організатором був мій приятель. Саме тоді
мене захопила ідея створити навчальний
клуб задля показу фільмів мовою оригіналу англійською мовою. Ідея виникла у 2010
році, а до аспірантури я вступив у 2014 році і
одразу ж відкрив кіноклуб. «Sumy Cinema
Club» - це клуб однодумців, які вивчають
англійську за допомогою кінострічок. Цей
клуб відкритий у м. Суми для всіх бажаючих.
Наш кіноклуб дає можливість просто та
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природно вивчати англійську. Коли ви
чуєте, що каже актор та водночас читаєте
субтитри, ви використовуєте візуальну та
аудіальну пам'ять. Це спрощує сприйняття
складних моментів, що стають ураз зрозумілішими в контексті - завдяки акторській грі та
передачі емоцій. Одразу скажу, що для новачків
важко сприймати перші 10-15 хвилин, а потім
сюжет кінострічки захоплює - глядач і сам не
може, напевно, сказати, коли починає «раптом
розуміти все», що відбувається на екрані. Це
пояснюється просто: коли наша увага
захоплена чимось цікавим, мозок спрямовує всі
зусилля на відшукування зв'язків між якими
моментами і ситуаціями, незнайомі слова відки-

«SUMY CINEMA CLUB»
даються аби встигнути за сюжетом, але, коли є
субтитри, вони запам'ятовуються та вивчаються.
Симуляція діалогів – це один із найпоширеніших прийомів вивчення іноземної мови. Під
час перегляду фільму людина максимально
включається до емоційного переживання діалогу, а
після перегляду відвідувачам надають роздруківку із
найбільш цікавими та складними сценами, аби
вони змогли розібратися із складними словами та
виразами.
Після кожного перегляду відбувається дискусія.
Це обговорення, як для мене, найцікавіша частина,
адже у всіх людей дуже різне сприйняття, і тому
обмін думками пришвидшує вивчення англійської,
мотивує дізнаватися більше. Під час дискусії
учасники мають змогу висловити своє враження,
обмінятися емоціями, поставити запитання один
до одного, подивитися на певні події фільму під
новим кутом зору, знайти відповіді на важливі для
себе питання. Особливістю нашого клубу також є
те, що самі учасники обирають кінострічку для
подальшого перегляду.
Я вважаю, що спосіб, який ми пропонуємо, є
більш легким та відносно простим порівняно із
вивченням мови за підручниками, при цьому
базовий рівень знання мови не має значення.
Неважливо, чи знаєте ви англійську досконало, чи
лише навчаєтесь, - перегляд кіношедеврів мовою
оригіналу на великому екрані в затишній клубній
атмосфері в приємній компанії із чаєм та
смаколиками принесе масу задоволення та викличе
найкращі враження.

3

У наших планах є розширення дій
нашого клубу. До речі, хочу сказати, що
ми із учасниками клубу виграли в
конкурсі проектів, де наш кіноклуб
отримав фінансування від Британської
ради для проведення кінофестивалю у
місті Сумах упродовж трьох днів: 1315-го квітня. У рамках фестивалю
будуть продемонстровані вітчизняні
фільми та іноземні кінострічки із
перекладом із різної тематики – психологія успіху, розвиток бізнесу та
комерції, мистецтво. Запрошуємо всіх!
Аспірант Анатолій Павлик

Кіноклуб «Sumy Cinema Club»
чекає всіх бажаючих дорослих,
студентів та школярів міста Сум
щосереди у Головному корпусі
СумДУ, в аудиторії Г-609, о 17-00.
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О

панасюк Юлія  кандидат

економічних наук, викладач
кафедри управління, фотограф за
покликом душі і серця, головний
редактор та фотограф журналу
«FEMbook».
Юлія розповіла про те, як вона
відчула в собі потенціал не лише
науковця, а й творчої особисті, та що
її спонукало зайнятися саме
фотографією.

«Як я почала фотографувати? Це дуже цікава
історія…»
«Це було 8 років тому. В мене народився
синочок, і я ніяк не могла вловити його
посмішку «мильницею». Тому вирішила
придбати більш професійний
фотоапарат. Довго обирала, читала,
нарешті купила… Але коли я його
розпакувала удома, – запитала себе: «І що
я буду з ним робити? Фотографувати на
авторежимі? Тоді навіщо я його
купувала?» Тоді я почала шукати фотошколу. Так я потрапила до школи Сергія
Колесникова. Як я бігла до нього на
заняття… Аби кожен студент слухав мене
так, як я слухала вчителів!

Я дослухалася до кожного їх слова. І потрібно
сказати, вони нас запалили! Після фотошколи я
вирішила не зупинятися. Почала практикуватися
на родині, знайомих, друзях… Ходила на
різноманітні майстер-класи, але не вистачало
команди однодумців. Так я прийшла до
фотоклубу «Імпульс». Це не просто фотоклуб, це
родина, яка дала мені нові знайомства, знання,
натхнення та можливості».
На сьогодні роботи Юлії знаходять визнання на
різноманітних виставках по всій Україні.
Редакція «FEMbook» бажає успіхів та творчого
натхнення Юлії, а також усім жінкам ФЕМу!
ІЗ ВЕСНОЮ ВАС !
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Фотограф - Опанасюк Юлія
Модель - Катерина Рожкова
Виставка фотоклубу «Імпульс»
«Антологія світла» (м. Київ,
Суми)

«Подумками з тобою»
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Student’s life
«Stolovka»
Інститут ФЕМ двічі на рік проводить дискотеки під традиційною назвою
«Stolovka». Перша відбулася 9 лютого, а другу ми плануємо провести на честь
тижня ФЕМ у квітні.
«Stolovka» зібрала в своїх стінах студентів із різних факультетів, не байдужих
до гучних вечірок та гарної музики.

Чим «Stolovka» ФЕМ
відрізняється від інших?

Тим, що ніхто так не
вміє відпочивати, як

МИ!
З досвіду минулих років можна сміливо констатувати, що наші вечірки
найгучніші і найшаленіші. Секрет наш, напевне, – в тому, що ми робимо це
передусім для себе. Відеозапрошення, що ми відзняли, зібрало 3 462 перегляди.
Ми робимо вечірки так, щоб самим «відриватися» в цій шаленій атмосфері. І
це не може не приваблювати, коли організатори отримують задоволення від своєї
роботи.
Наступна вечірка відбудеться 22 квітня на честь Дня народження ФЕМу. Ми
вже продумуємо, чим здивувати тих, хто прийде відпочивати разом із нами.
Студентка Альона Сергієнко
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Student’s life
День закоханих на ФЕМ

До дня всіх закоханих студентський директорат проводив фотоконкурс.
Умовою було: надіслати фото зі своєю другою половинкою в стилі «Love - story»
або просто креативну та цікаву світлину. В конкурсі взяли участь багато
закоханих. І що не могло не тішити, то це те, що надсилали навіть фотографії із
«Золотого Інтегралу» із написом «Люблю всех этих людей. Я люблю ФЭМ! И это
не зависит от даты». Також не обійшлося й без учасників-гумористів, які
надіслали фото із шаурмою.
Студентка Альона Сергієнко

Переможницею стала Катя
Голишевська, з чим ми її і
вітаємо. Вона в подарунок
отримала 2 квиточки в кіно і
запрощення до нічного клубу.
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Student’s life
Масляна

М

асляна є одним з найстаріших свят слов'янських
народів. Справжня забава,
яка зберегла свої традиції в наші дні з
я з и ч н и ц ь к о ї к ул ь т у р и . Ц е с м а ч н е і
неймовірно ситне свято триває цілий
тиждень, який передує настанню Великого
посту.
Ми святкували Масляну 23 лютого.
Самі готували млинці і пригощали ними всіх
охочих. Але млинці треба було заслужити.
Тому були проведені декілька конкурсів.
Н а п р и к л а д , з ш л я п и п о т р і б н о б ул о
витягнути листочок з завданням, виконавши
його учасники отримували млинці у
подарунок. Були такі завдання, як: "Присісти
10 разів", "Росказати вірш українською
мовою"; "Крикнути "Я люблю ФЕМ""....
Також, цікавим був конкурс на швидке
поїдання млинців, проте тут все було не так
просто, адже серед солодких попадавля один
млинець з гірчицею. Переможець цього
конкурсу отримав в'язанку бубликів.

Все це дійство було зафіксоване командою
проекту «Очима ФЕМ». Відео про Масляну
Ви зможете продивитися за посиланням:
http://bit.ly/2ltGGi9
студентка Альона Сергієнко
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FEMbook очима студ ентів

Студенти на презентації
журналу

22 лютого студетський актив Інституту ФЕМ організував
презентацію журналу «FEMbook».
На цій презентації студенти, які вже брали участь у створенні
журналу, поділилися своїми враженнями від написання цікавих
авторських заміток, розповіли про те, як потрапити на обкладинку
журналу та його сторінки.
На презентацію завітала студентська редакція. Дорослі редактори з
любов’ю називають їх «ФЕМбуквочками».

«ФЕМбуквочки» виступили на презентації, поділившись з одногрупниками розповідями про те, як
вони потрапили в команду, про ті навички, яких вони набувають, працюючи в проекті.
«Бути редактором «FEMbook» дуже цікаво, адже одночасно вивчаючи
свою спеціальність, я відчуваю себе справжнім журналістом, який бере
інтерв'ю, пише статті тощо».

КОСТЕНКО АНАСТАСІЯ,
студентка 5-го курсу,
СТУДЕНТСЬКИЙ
РЕДАКТОР ТА
ДИЗАЙНЕР «FEMbook»

Зі школи мені подобалося креативити. Від редактора я
дізналася, що стартував проект «FemBook» і вирішила
спробувати свої здібності на сторінках журналу. Захотілося
доносити студентам інформацію про цікаве життя нашого
Інституту саме в яскравих кольорах! Працюючи тут, я маю
можливість відчути себе справжнім дизайнером, що неабияк
приносить мені задоволення, завдяки чудовій команді.

Щоб бути в команді «FEMbook», насампере потрібно мати велике
бажання креативити і все. Загалом працювати редактором журналу сама
насолода, постійно якась нова цікава робота, яка урізноманітнює буденне
студентське життя. Тож можу з упевненістю сказати, що бути студредактором
журналу «FEMbook» - класно!

ВОДОТИКА ДІАНА,
студентка 1-го курсу,
СТУДЕНТСЬКИЙ
РЕДАКТОР «FEMbook»

ДАЦЕНКО АННА,
студентка 2-го курсу,
СТУДЕНТСЬКИЙ РЕДАКТОР
ТА ФОТОГРАФ «FEMbook»

ГРИБІНІЧЕНКО РУСЛАНА,
студентка 1-го курсу,
СТУДЕНТСЬКИЙ РЕДАКТОР
«FEMbook»

Мені знадобилося лише бажання, щоб потрапити до цієї чудової команди
«FEMbook». Надійшла пропозиція відповісти на питання для журналу. Мене це
зацікавило і, звісно, я погодилась. Надіславши написані рядки, я зрозуміла, що
хочу допомагати і далі. Саме з такої ініціативи мене і запросили до співпраці у
журналі. Бути редактором - для мене новий досвід, який обов’язково допоможе
в майбутньому.

Яка ж презентація без подарунків?

Звичайно, під час презентації «ФЕМбуквочки» отримали сувеніри, студентський актив - випуски
журналів. Сюрпризом виявився розігриш сертифіката на фотосесію від фотографів «FEMbook», який
отримала Марина Войтенко, а можливість надрукувати свої репортажі у журналі - Дарина Солдатенко,
Олег Воєводін, Валерія Антоненко, Юрій Римарь, Олександр Усенко, Діана Водотика та Софія
Гуменюк.
Студентка Анна Даценко
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Student’s life
#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_Ä²ÀÍÈ

«У

Як потрапити до команди FEMbook?

команді FEMbook панує дружня і дуже тепла
атмосфера. Тут працюють талановиті особистості
зі свіжим поглядом на життя. Вони завжди
допоможуть, навчать і підтримають, якщо з'являться
запитання. Якщо ти дійсно хочеш потрапити до команди, тобі
достатньо непідробного бажання. Тут цінують активних,
комунікабельних, творчих, відкритих людей, які справді
прагнуть допомогти. Не бійся нового і долучайся до нас.

Як вижити в гуртожитку?

асправді це зовсім важко. Головне, щоб були
гарні сусіди, до яких можна зайти на чашку
кави, і друзі, які завжди допоможуть у скрутну
хвилину, коли тобі сумно і самотньо, коли немає з ким
поговорити о другій годині ночі, коли ти не можеш
визначитися, з ким поділити одну котлету на двох.
Гуртожиток завжди допоможе, навчить і принаймні
змусить.

Соломко Юлія,
спеціальність «Фінанси, банківська
справа і страхування»

«Я

«

«Н

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÞË²²

Водотика Діана,
спеціальність «Міжнародна економіка»

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÒÅÒßÍÈ

Як завжди почуватися бадьорим?

кщо тобі потрібно вставати о 8:00, то завжди заводь
будильник на 6:00. Коли ти прокинешся і
подивишся на годинник, то зрозумієш, що тобі
можна поспати ще цілих 2 години! Так організм налаштується
на швидкий і глибокий сон. Як результат – протягом дня
почуватимешся бадьорим і готовим до сприйняття нової
інформації.

«
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Макаренко Тетяна,
спеціальність «Міжнародна економіка»

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÂÀÑÈËß

«Щ

Як «не вилетіти» з університету

об «не вилетіти» з університету, передусім
чергу потрібно навчатися відвідувати усі
пари. Бажано б з першого дня
зарекомендувати себе з кращого боку перед викладачем, а не
запізнитися до нього на пару, не грати на телефоні чи, не дай
бог, уголос сперечатися. Дотримуючись цих легких правил,
ви точно залишитеся студентом.

«

Товстий Василь,
спеціальність «Маркетинг»

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÒÅÒßÍÈ

«Я

Як сподобатися викладачеві

кщо ти подобаєшся викладачеві, то це вже
80 % твого успіху! Як же стати улюбленцем
найсуровішого викладача? Зі своїх
с п о с т е р е ж е н ь я з р о би л а в и с н о в о к , щ о н е
обов'язково бути "ботаном", щоб підкорювати душі
викладачів. Основна формула успіху: не завчай, а
розумій матеріал + підтримуй розмову + дивуй
нестандартністю свого мислення".

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÞË²¯

«К

Третяк Тетяна, спеціальність «Менеджмент
організацій і адміністрування»

Як здати сесію?

ожен зі студентів хвилюється перед
іспитами, але коли регулярно будеш все
вчиш, ходиш на пари, виконуєш домашні
завдання, береш активну участь у науковій роботі,
то про хвилювання можна забути. Адже та людина,
яка прикладає максимум зусиль та робить усе
вчасно, стовідсотково не матиме проблем зі
складанням іспитів. Перевірено на власному досвіді.

«

Білоус Юлія,
спеціальність «Фінанси, банківська
справа і страхування»
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STUDENT POINT

С

ьогодні неможливо уявити своє життя без інтернету. Тож ми
вирішили провести анкетування серед студентів ФЕМу та з’ясувати,
яке місце займає всесвітня павутина в їх житті.

З якою метою ви використовуєте Інтернет?
Для
відпочинку
(10,5 %)

Інше
(2,3 %)

З якою саме метою? Ми так
ніколи і не дізнаємося!

Для
навчання
(11,7 %)
Для соціальних
мереж
(61,4 %)

Для
саморозвитку
(14 %)

Скільки часу ви проводите у соціальних мережах?
Декілька
разів на день
(48,5 %)

Постійно
(35,1 %)

бідні діти, світу
білого не бачать

Один раз на годину
(15,2 %)

Одна людина взагалі не користується
всесвітнєю мережею. Зустріти б цю
людину і просто запитати: «ЯК»?

Чи змогли б ви один навчальний тиждень прожити без
всесвітньої павутини?

Складно відповісти
(36,8 %)

Так
(40,9 %)

Це щось нереальне (можна сказати, як
закрити всі предмети на 100 балів)
Ні
(36,8 %)

46 БЕРЕЗЕНЬ’ 2017

ЯК ВПЛИВАЄ ІНТЕРНЕТ НА СТУДЕНТІВ
ФЕМу?
Всесвітня мережа погано впливає на навчання студентів?
Ні, я ним користуюся лише
час навчання
(9,9 %)

Так, адже більшість студентів
мислити самостійно не
можуть
(12,9 %)

Де найбільше подобається
спілкуватися?

Якщо не зловживати,
то інтернет багато в
чому допомагає
(77,2 %)

У кафе за філіжанкою
кави
(22,2 %)

У соцмережах
(2,3 %)

Якщо на один день не стане інтернету?
Як я буду жити без
Vk та Instagram
(1,2 %)
Не важливо, аби з
друзями
(74,3 %)
Навіть не помічу
(23,4 %)

Буде складно, але якось
переживу
(75,4 %)

Наша редакція вирішила провести експеримент серед студентів. Ми запропонували їм
прожити один день без інтернету. А чи вийшло це в них, читайте далі.
На початку експерименту я думала, що буде легко, адже це лише
інтернет. Опівдні мені звичайно ж хотілося зайти до соц-мережі,
почитати новини, але цього було недостатньо для того, щоб здатись.
Інтернет, звичайно, займає половину або навіть більше нашого
часу. Я знайшла вихід. В інтернеті ми спілкуємося з друзями,
обмінюємося новинами і т. д., тому я цілий день перебувала разом із
однокурсниками і про інтернет майже не згадувала.
Петренко Сніжана
спеціальність «Фінанси,
банківська справа і
страхування»

Отже, студентам ФЕМу не загрожує залежність від інтернету!!!
Студентка Руслана Грибініченко
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НАШЕ МІСТО

У

ЯК МИ ВПЕРШЕ З СУМАМИ
ЗНАЙОМИЛИСЬ

нашому журналі ми започаткували нову рубрику «Моє місто», де
кожен студент може розповісти про своє рідне місто та запросити до
нього своїх однокурсників. У цьому номері студентка спеціальності
«Управління проектами» Вікторія Бардак поділилася своїми враженнями від
нашого міста.
змінити. Звичайно ж, тут на голівоньки
«жовторотих» першокурсників посипалася
сила-силенна порад: і до СпасоПреображенського собору сходіть, і на
альтанку подивіться, а ще й до музею Чехова
зазирніть.
Зрозумівши, що без азів науки під назвою
«Суми» нам нікуди, помандрували ми з
архітектурою ознайомлюватися та
культурним осередкам казати «Привіт».
Та якими б прекрасними наші
просвітительські походи не були, з часом і
вони почали набридати. І за чеховським
П о ч а т о к ц ь о г о д е с я т и л і т т я столиком посиділи, і на дзвіниці надивилися.
Душа вимагала чогось нового. Відтоді наша
ознаменувався для мене знаковою подією вУчасники
під час
тренінгівпошуковців новаторських
дружня
команда
житті. Закінчивши школу, я, як і решта
випускників, почала випробовувати долю, пригод і почала спостерігати за тим, як
подаючи документи до різних вищих розросталося місто, що у ньому з’явилося
навчальних закладів. І тут почалися ЗНО, нове.
За шість із гаком років у Сумах з'явилося
творчі конкурси… Випробовували, як могли,
чимало
«родзинок».
але результатом абітурієнтських страждань
Намагаючись бути в тренді, молодь Сум
став вступ до Сумського державного
останнім часом все активніше демонструє
університету.
Оскільки обласний центр я бачила свої вміння створювати шедеври в галузі
л и ш е п і д ч а с к о р о т е н ь к и х ш к і л ь н и х настінного живопису. День за днем на
екскурсій, постало питання докорінної зміни сумських будівлях з’явилися неймовірної
місця проживання. Настав вересень. І от я краси картини із зображенням історичних
вже у Сумах. На початку доводилося осіб чи такі, що символізували конкретні
обмежити маршрут власного пересування життєві цінності (наприклад, кохання чи
д в о м а т о ч к а м и – г у р т о ж и т к о м і патріотизм).
Наразі мені вже є про що розповісти
університетом, від яких я успішно
іншим
«жовторотим» першокурсникам, які
маневрувала за чітко визначеним графіком.
тільки-но розпочали свій «дослідницький»
Та студентська душа вимагала пригод.
Тоді й настав час звернутися до шлях. І вже з часом лише зі студентських
досвідчених старшокурсників, щоб вони розповідей можна буде скласти величезну
книгу пам'яток нашого вже такого рідного і
показали, як би той завчений шлях трішки
славетного міста Суми.
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студентка Вікторія Бардак

«СУМИН ГОРОДОК"
Наші випускники завжди креативні й мають багато ідей. Так, випускниця ФЕМу кандидат
економічних наук, доцент Олена Міцура із командою однодумців випустила дитячу книгуіграшку «Сумин городок», у якій цікаво та доступно розповідається про історію Сум та його
пам’ятки. Більш детально про цей проект вона нам розповіла в особистій розмові.
FB: Як виникла ідея започаткувати
проект «Сумин городок»?
Олена: Ідея проекту виникла через
брак дитячої літератури на тему історії
міста Сум. Загалом, усе почалося з того,
що ми хотіли розповісти своїм дітям щось
добре і корисне про місто, в якому вони
народилися і мешкають, про те, що це
гарне місто з багатою історією, в якому
цікаво жити і яке є за що любити.
FB: Хто головні герої книги? Як вони
народжувались?
Олена: Головним героєм книги став
Пан Гусь Сумовський. На одній із перших
зустрічей «редколегії» ми зрозуміли, що нам
потрібен провідник, який поведе дітлахів у
чудову пізнавальну подорож книгою і
містом. Чому саме гусак? Бо цих домашніх
птахів тримали майже у кожній родині, та
нерідко можна було зустріти гусей «на
променаді» центральними вулицями міста
аж до початку ХХ століття. Тож це абсолютно
сумський персонаж. А помічницею
розумнику-гусю якось сама собою стала
Ягничка – молоденька панночка-вівця, яка
любить солодощі та весь час потрапляє у
якісь халепи.
FB: Розкажіть про свою команду.
Олена: Моєю співавторкою і
колежанкою стала Валентина Бабинець, з
якою ми познайомилися під час роботи
над спільним із НМЦКіМ і «Кулінарною
Сотнею» волонтерським проектом
«Дерево життя». Власне, нам обом
належать і ідея, і концепція проекту.
Першою до команди ми запросили
ілюстратора і дизайнера Крістіну
Золотарьову (до речі, випускницю
спеціальності «Маркетинг»,
переможницю конкурсу Fashionілюстрації IMAGO і «книжкового»
блогера – авторку блогу «Книгопес»).

Найбільшими труднощами був пошук
письменника. І ним стала Юлія Лесіна. На
фінальному додрукарському етапі наш колектив
поповнився літературним редактором. До
к о м а н д и д о л у ч и л и с я ф і л о л о г С в і тл а н а
Пономарчук.
FB: Розкажіть про нові проекти.
Олена: Нині ми працюємо над «дорослим»
проектом із робочою назвою «Загублене місто».
Основна ідея – показати, якими могли б бути
Суми, якби ми – його мешканці – поважали його
історію і берегли обличчя.
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АБІТУРІЄНТУ
КИСІЛЬ АНАСТАСІЯ
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ,
БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
«Що означає для мене моя спеціальність? Що ж, для мене
це можливість отримати необхідні для подальшого
економічного розвитку знання. На кафедрі «Фінансів і
кредиту» я завжди можу розраховувати на розуміння та
підтримку викладачів, які завжди допомогають у навчанні.
Навчаючись тут, я можу подорожувати різними країнами.
Також на відміну від інших спеціальностей студенти мають
можливість паралельно отримати диплом Oxford Brookes за
акредитованою програмою АССА «Фінансовий менеджмент
у сфері бізнесу». Для мене моя спеціальність – це основа
успішного фінансового розвитку в сучасному світі».
ЧИГРИН ЮЛІЯ
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МАРКЕТИНГ»
«Маркетинг відіграє величезну роль у житті кожного з нас.
Щодня кожна людина продає свої послуги, навички та здібності.
Маркетинг є процесом, у ході якого забезпечується певний рівень
життя людей. Маркетинг для мене – це можливість допомогти
людям. З одного боку, допомогти власникові товару знайти свою
аудиторію і донести до неї потрібне повідомлення, а з іншого –
допомогти споживачеві знайти свій товар. Маркетинг робить наше
життя більш комфортним, навички маркетингу допомагають нам
жити у гармонії із самим собою та оточуючими».

МАЙБОРОДА ОЛЬГА
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
«Для мене спеціальність «Публічне управління та
адміністрування» – це крок до успішного майбутнього та власної
кар'єри. Я не шкодую, що вступила на цю спеціальність, бо,
аналізуючи ситуацію в Україні, розумію, що сьогодні потрібна
кваліфікована та ініціативна інтелігенція для роботи у місцевому
самоуправлінні, виконавчій владі, громадських організаціях тощо.
Прагнення до навчання додають викладачі, які підходять з
ентузіазмом до викладання дисциплін, та різноманітні заходи від
ФЕМу».
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ВОДОТИКА ДІАНА
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНІ
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
«Для мене «Міжнародні економічні відносини» – це
можливість спілкування із представниками міжнародної
спільноти; подорожувати та побачити фактично «світ без
кордонів», пізнавати його; удосконалювати себе; бути на вістрі
міждержавних економічних відносин і, що найголовніше,
працювати на благо своєї країни та представляти її інтереси на
міжнародній арені. Впевнена у тому, що рішення про обрання
цієї спеціальності є для мене, безумовно, правильним і я у
майбутньому досягну всіх своїх мрій та поставлених цілей».
ТРЕТЯК ТЕТЯНА
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Якщо ви стали студентом Інституту ФЕМ, то з радістю можу вас
привітати, адже ви зробили правильний вибір!
Провчившись понад 5 місяців, я жодного разу не пошкодувала.
Спеціальність «Менеджмент організацій» мене вабить не лише
своєю престижністю, – це неймовірна можливість робити те, що
тобі подобається. Життя неодноразово змушувало нас боротися.
Тож потрібно завжди бути лідером. «Успіх нелідера полягає у
саморозвитку, лідера – у розвитку інших». На мою думку, цими
двома реченнями Джека Уелча (американського підприємця та
генерального директор General Electric) можна розкрити весь зміст
та особливість моєї майбутньої професії.
Свій час потребує свого лідера. Тож зроби крок у майбутнє разом з нами!
ІННА МОСКАЛЕНКО
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПІДПРИЄМНИЦТВО,
ТОРГІВЛЯ, БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
«Я впевнена, що на даному етапі розвитку нашої країни моя спеціальність є
актуальною і необхідною, адже майбутнє країни у руках її молоді.
Вона потребує нових чесних підприємців, які будуть
створювати нові робочі місця, платити податки,
піднімаючи таким чином економіку країни.
Але це не альтруїзм, саме мені теж дуже необхідна
ця спеціальність, бо я хочу відкрити власну
справу, працювати не на когось, а на себе, реалізувати свої
підприємницькі здібності повною мірою».
АНГЕЛІНА ГЛОБА
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС»
Спочатку я не бажала пов'язувати своє життя з економікою, але, ставши
учасницею бізнес-школи, я змінила погляд. Прослухавши промови
спікерів про те, як вони започаткували свій бізнес і склавши свій бізнес - план,
я зрозуміла, наскільки це цікаво. Нині я із задоволенням вивчаю нову
інформацію і мрію про успішну кар’єру економіста та свій бізнес.
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АБІТУРІЄНТУ
ПЛАТФОРМА IES - ІНВЕСТИЦІЇ,
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СТАРТАПИ»

І

Кафедра фінансів і кредиту провела конкурс
на створення логотипу для освітнього проекту
«Платформа IES - Інвестиції, підприємництво
та стартапи». Журі визначило трьох
переможців, що отримали грошову
винагороду. Це: Біленко Валерія - 1-ше місце,
Свердун Олена та Головенко Євгенія - 2-ге
місце.

Результатом є підписання Меморандуму про стратегічне співробітництво. Платформа IES - це
інтеграція зусиль освітян, науковців та
підприємців для підвищення
інноваційного потенціалу малого та
середнього бізнесу Сумської області,
посилення розвитку бізнес-культури в
місцевій громаді.
Малий та середній бізнес є основою стабільної економіки. Невеликі
компанії є основними платниками
податків у країні, відіграють значну
соціальну функцію, створюють робочі
місця, що особливо важливо у
кризовий період. Малі та середні
підприємства є більш ефективнішими
та гнучкими до змін в економічному
середовищі, ніж великі.
Сьогодні, на жаль, розвиток малого та середнього підприємництва
відбувається з перешкодами: недоступність фінансування, низький
рівень професійної підготовки під-
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дея впровадження нового освітнього
проекту, спрямованого на розвиток малого
та середнього підприємництва, пов'язана з
вимогами суспільства до якісно нової, практичноорієнтованої освіти, необхідністю відповідати
Європейським принципам ведення бізнесу.
Цей проект є можливим завдяки об'єднанню
освітньо-наукового потенціалу Сумського
державного університету та представників бізнесу,
яких об'єднує Коаліція малого та середнього бізнесу
у Сумській області.

приємців, недостатність розвитку інноваційного
потенціалу, труднощі виходу на міжнародний ринок і
неповне використання механізмів підтримки
бізнесу.
Платформа IES – це, насамперед, орієнтир на
практичні аспекти ведення підприємницької
діяльності, якісні нові знання та навички створення
власної справи та супровід створеного бізнесу на
перших етапах розвитку. Платформа IES має дві
основні складові:
1) магістерську освітню програму «Інвестиції,
підприємництво та стартапи»;
2) Центр розвитку бізнесу, основним завданням
якого буде інформаційний та консалтинговий
супровід бізнесу учасників проекту.

Статистика свідчить, що значна
кількість підприємців-початківців
закривають власний бізнес за перші
роки підприємницької діяльності. Це
свідчить про те, що необхідно
впроваджувати програми їх
підтримки.
Завдання Проекту IES - сформувати зручні умови для започаткування
та розвитку власної справи. Для цього
передбачені тренінги, семінари,
відкриті лекції, засідання «круглихі
столів», workshopи, e-learning, що
формують ключові компетенції
сучасного бізнесмена. Крім того, буде
надаватися організаційно-консалтингова допомога при відкритті та
веденні власної справи. Це, наприклад, вибір організаційної та правової
форми бізнесу, складання статуту,
відкриття рахунку, отримання необхідних дозвільних документів тощо.
Під час навчання, викладачі-практики
будуть допомагати у пошуку джерел
залучення фінансових ресурсів,
складанні бізнес-плану, проведенні
оцінки ефективності проекту. Крім
того, передбачається юридичний та
бухгалтерський супровід бізнесу
учасників проекту, постійний моніто-

ринг фінансових результатів діяльності, аналіз
відхилень від плану та виявлення можливих
ризиків і їх зменшення .
Розвиток малого та середнього підприємництва є першочерговим пріоритетом
реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна2020».
Професор Ігор Кобушко
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Спеціальність

Предмет ЗНО
І

Економіка (спеціалізація
«Економіка і бізнес»)
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Публічне управління
та адміністрування
Фінанси, банківська
справа та страхування
(спеціалізація
«Фінанси та облік»)

Українська мова і література

Міжнародні економічні
відносини (спеціалізація
«Зовнішньоекономічні
відносини»)

ІІ

ІІІ

Історія України

Англійська мова

Математика

Історія України
або
Іноземна мова*

Історія України

Іноземна мова*
або
Математика

Історія України

Географія
або
Математика

Математика

Історія України
або
Географія

*Іноземна мова – англійська/німецька/французька.
Вагові коефіцієнти всіх предметів ЗНО – 0,3.
Ваговий коефіцієнт середнього балу документа про повну середню освіту – 0,1.
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