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сінь для освітян – це завжди
час говорити про досягнуті
результати в минулому
навчальному році та будувати плани на
майбутнє.
Порівняно з осінню 2016 року наш
інститут зробив відчутний прорив
уперед, відбулося як зміцнення всієї
нашої команди, так і персональне
зростання кожного.
Дякую своїм колегам та студентам за
професіоналізм та готовність вирішувати складні та нестандартні задачі, які
ще нещодавно виглядали неможливими,
щоденно «виростати» з того, що ми вміли
робити раніше, за бажання постійно
навчатися та наполегливо працювати над
удосконаленням своїх навичок.
Сьогодні команда інституту ФЕМ –
це люди, які орієнтовані на результат,
готові брати на себе відповідальність,
змінюватися, мотивувати інших, використовувати можливості та приймати
ризики.
Це люди, здатні на креатив та
інноваційні рішення, які своїми
реальними вчинками, відношенням до
інших та щоденною працею роблять
оточуючий світ кращим, долають недовіру, пасивність та безвідповідальність
інших.
Це люди, які не живуть по принципу
«що мені заважало?», збирають навколо
себе таких же самих енергійних однодумців, вірять в них та розширюють свої
горизонти.
Я пишаюся тим, що працюю з вами,
шановні колеги та любі наші студенти,
дякую всім ФЕМівцям за рік минулий та
впевнена, що наше завтра - це результат
нашої наполегливості сьогодні.
Для мене велика честь бути частиною дружньої родини ФЕМ!!!

Директор Інституту ФЕМ
доктор економічних наук ,
професор
Васильєва Тетяна
Анатоліївна
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о потрібно зробити, щоб
потрапити на нашу
обкладинку? А ще й отримати фотосесію від наших фотографів?
По-перше, бути студентом ФЕМу, а подруге, брати участь у наших конкурсах.
Зустрічайте, переможець конкурсу
«Чоловіче обличчя ФЕМу» - магістрант
спеціальності «Менеджмент» Юрій Юла.

FB: Як ти вважаєш, чому саме ти на
обкладинці?
Юрій: Чесно кажучи, я і сам не знаю, як
так вийшло. Я не відмінник, та завжди
намагаюся відкривати щось нове для себе.
Та ось нещодавно побачив пост на
Інстаграм і вирішив подати заявку на
конкурс. Через деякий час мені сказали, що
я буду обличчям фембуку. Звичайно,
можливо обрали саме мене через те, що я
намагаюся брати активну участь як у науці
на своїй кафедрі, так і в культмасовій роботі,
незважаючи на те, що я вже працюю.
FB: Як ти проявив себе за ці роки
навчання?
Юрій: У цьому навчальному році я
зайняв перше місце в Києві на конкурсі
наукових робіт. Також улітку зайняв друге
м і с ц е в Ук р а ї н і с е р е д д о р о с л и х і з
поліцейського хортингу. Безпосередньо
пбрав активну участь у житті інституту та
університету. Захистив дипломну роботу
бакалавра на «5» та вступив на бюджет до
магістратури.
FB: Про що ти думав, коли обирав
факультет та СумДУ?
Юрій: Ключову роль у виборі університету відіграли перше враження, а також
місце в рейтингу серед університетів
Ук р а ї н и . А ф а к ул ь т е т я о б и р а в з а
рекомендаціями рідних та з перспективою
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на майбутнє.
FB: З якими очікуваннями ти вступав на
ФЕМ?
Юрій: Я сподівався на яскраві моменти
як у навчальному процесі, так і у вільний час,
який проводитиму з рідним інститутом; на
вивчення цікавого матеріалу, який стане
мені у пригоді в майбутньому; на практичні
знання, а не на чисту теорію, яку зазвичай
дають студентам усіх ВНЗ.
FB: Вони справдилися?
Юрій: Звичайно, майже всі справдилися.
Щоправда,
Команда неповною
ФЕМівців мірою, та ще є час.
.

FB: Як ти вступав на ФЕМ? Поділися
враженнями.
Юрій: Я, як усі студенти, прийшов
подавати документи, де в процесі подання
документів вже познайомився зі студентами
мого майбутнього інституту і, звичайно,
викладачами, які склали дуже гарне
враження з перших хвилин спілкування.
FB: Які якості відрізняють тебе від інших
студентів?
Юрій: Як на мене, всі студенти нашого
інституту особливі.
FB: Які в тебе плани на майбутнє?
Юрій: У майбутньому я планую відкрити
власну справу. І сподіваюся вона буде
успішна! І в цьому мені допоможуть знання і
навики, отриманні в університеті. Та
спочатку потрібно закінчити навчання.
FB: Чи варто вступати до магістратури?
Юрій: Звичайно. Я вступив і зовсім не
жалкую, тому що навчання в університеті
створює неперевершену атмосферу, дає
нові знання і знайомства, які знадобляться в
майбутньому.
FB:«Ревин
Чим ти Яр»
займаєшся у вільний від
Гра

навчання час?
Юрій: Я вже з 3-го курсу працюю, в той
самий час встигаю приділяти увагу
навчанню і тренуванням, щоб завжди бути у
формі як розумово, так і фізично.
FB: Чи варто займатися активною позанавчальною роботою?
Юрій: Як на мене, потрібно все робити в
міру. Бо це дуже затягує і можна запустити
навчання, а потім буде складно ввійти в
колію.
FB: Чи є в тебе улюблений предмет? А
викладач?
Юрій: Мабуть, ні. Кожен викладач посвоєму особливий.
FB: Яка найяскравіша подія впродовж
навчання тобі запам'яталася?
Юрій: У мене їх дві. Це інтеграл на
першому курсі та остання наукова робота,
яку я захищав у Києві.
FB: Твої побажання студентам ФЕМу
Юрій: Усім
бажаю знайти
заняття, що
Юнацький
патріотичний
наметовий
вам
до
вподоби,
яке
не
буде
заважати
табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка"
навчанню, а, навпаки, допомагатиме.
Завжди будьте чесними перед собою та
іншими - це допоможе уникнути непорозумінь. Та прислухайтеся до сташокурсників, але не приймайте все буквально,
а зважайте на сказане ними. І звичайно
зберігайте традиції ФЕМу та тримайте
марку!
Головний редактор Юлія Опанасюк

За роботою
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«Старости немає на парі, я не знаю, де староста,
коли буде, десь поїхала, якась програма, приїде,
розповість...». Я не можу сказати, що мої
одногрупники відповідали саме так на запитання
викладачів, коли я була відсутня на парах, але думаю,
що я близька до істини:).

Але давайте почнемо
спочатку. Про проект "Sail"
від Bultic University Program я
дізналася від дуже активної,
цілеспрямованої особистості та просто крутої
людини Марини Прокопенко в минулому році і
зразу ж захотіла взяти
участь, бо, погодьтеся, 2
тижні на кораблі, студенти з
р і зн и х кр аї н , акту ал ь н і
світові питання, цікаві
викладачі та море, багато
моря і різних країн - усе це
звучить нереально круто. І я
подалася. Очікувала на
краще і пройшла, навіть
отримала візу у Велику
Британію (за умовами
програми, адже кораблик
припливає в Единбург), що
вважається однією з
найважчих, чому,
безумовно, дуже зраділа.
І байдуже на погоду. Перший день
поїздки вже радує (що ж буде далі?)
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Стартовою точкою був
Київ, 31 серпня, коли я
вилітала до Варшави.
Посвята в СумДУ, початок
навчального року, який
виявився зовсім нестандартним для мене. Потім
літак в той самий день до
Щецина, що теж у Польщі.
Прогулянки містом, де ми
випадково потрапили на
нагородження місцевих
гонщиків і, звісно, початок
програми 2 вересня.
У корабель я закохалася з
першого погляду, якщо,
звісно, можна висловити
свої почуття таким чином. Я
відчула себе наче вдома, і
цей стан не покидав мене до
кінця нашої подорожі:). На
кораблі ми робили все. День
починався о 7:30, коли на
всю силу дзвенів будильник і
натякав, що пора вставати.
Потім о 8:00 збір команди на
палубі і настанови капітана,
далі - сніданок, прибирання
закріпленої території і
трішки відпочинку (якщо
пощастить:)).
Перша лекція була з 11:00
до 13:00, проте переривалася цікавими творчими
конкурсами та іграми, потім
о 14:00 - обід, з 15:00 до

Дарія Захарченко,
студентка спеціальності
«Маркетинг»
17:00 - друга лекція, о 19:00
вечеря. З першого погляду
може здатися, що в нас
після вечері була купа
вільного часу, але це хибна
думка:) Крім усього вищепереліченого, на кораблі
були навігаційні чергування
(з 12-ї ранку до 8-ї вечора по
2 години, а решта часу - по
4), коли кожна команда (у
середньому 13 чоловік)
в и х о д и л а н а п а л у б у,
стежила за ситуацією поза
кораблем, за горизонтом, а
також керувала кораблем
У Щецині, Польща

під наглядом досвідченої
команди. Проте навіть у такі
години ми знаходили, чим
себе зайняти: співали,
танцювали, грали в настільні
ігри, в «Нінзю», вчили йогу,
дивилися на зірки, спали під
відкритим небом, коли були
дуже заморені та, звісно ж,
милувалися сходом та заходом сонця, веселками і
морем. Іноді спали по 3 - 4
години, але це було того
варте. Крім того, нас поділили на команди по 6 осіб,
кожній дісталася актуальна
проблема, наприклад, у нас
було забруднення повітря,
ми проводили досліди та
робили висновки.
Окремо потрібно згадати
про "alarm", такий собі
будильник, після якого ти
швидко повинна вибігти на
свою частину корабля і
виконувати все, що тобі
скажуть: повертати мачту,
закривати та відкривати
вітрила, до речі, висота
мачти - 37 метрів, і так, я
була на передостанній, у
цілому навіть важко пораху-

Наша команда

Привіт із Лондона

Розважаємося в Абердині

Найкращий watch

вати скільки разів:))
"Sail" - це дуже крута
можливість відкрити себе з
іншого боку, побачити світ,
познайомитися з цікавими
людьми, підтягнути свій
англійський та ще багатобагато чого іншого. Ми
зупинялися та гуляли у
Швеції, пропливали Данію

Чарівна Шотландія

та 16 вересня припливли в
Е д и н б у р г. З а г а л о м
побачили купу крутих міст,
місць, країн.
Мабуть, якби мене
запитали, чи варто пробувати щось невідоме, але
водночас цікаве, шалене та
ризикове, але цілком виправдане, то я б відповіла
«так» без зайвих роздумів,
навіть якщо ці «але» ще не
відомі та недосяжні.
Кажіть «так» незвіданому, не бійтеся робити
великі кроки та йти на
шляху до змін. Адже
потрібно просто постукати
у зачинені двері, щоб вам їх
відчинили, правда?).
Студентка Дарія
Захарченко
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Напевно, розглядаючи фото з кінострічки, складно
здогадатися, що це не просто розваги, а демонстрація
досягнень зеленого маркетингу на Сумщині учасникам ХІ
Міжнародної науково-практичної конференції
«Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», яку 28 - 30
вересня 2017 року провела кафедра маркетингу та
управління інноваційною діяльністю.

Конференція стала
символічним підбиттям підсумків 15-річної успішної
роботи кафедри маркетингу та УІД (про що
відзначила на відкритті
директор ННІ ФЕМ імені
Олега Балацького д-р. екон.
наук, проф. Т.А. Васильєва),
що з 5 осіб (02.09.2002 р.)
зросла до потужного колективу більше ніж 30 однодумців і здатна виконувати
надскладні завдання (про
що свідчить, наприклад,
випуск фахового журналу
«Маркетинг і менеджмент
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інновацій», який реферується та індексується у
багатьох міжнародних
базах і яким міг би пишатися будь-який ВНЗ).
На єдиному подиху
пройшло пленарне й
секційні засідання конференції, які в цьому році
креативні інноватори
зосередили на проблематиці «Методологічних та таоретико-методичних основ
маркетингу
інновацій»,
«Упраління
потенціалом
і нно ваційного
розвитку підприємства на засадах
маркетингу»,
«Управління марке-

тинговими ризиками інновацій», «Інновацій у
маркетингу», а також «Маркетингу екологічних інновацій», «Некомерційного маркетингу, маркетингу освіти, спорту» та
«Інтернет-маркетингу».
Жваве обговорення
викликали доповіді «Digital
marketing» (д-р.екон.наук,
проф. М. А. Окландер,
м.Одеса) і «Маркетинг
інновацій та якість як об'єкти стимулювання в управлінні вітчизняною вищою
школою» (д-р екон. наук,
доц. О.П. Величко, м.
Дніпро), якими одразу заці-

кавилися науковці, які спостерігали за роботою конференції
дистанційно.
Нікого не залишили байдужими вечір у колі друзів,
презентація на ТОВ «Горобина» та пішохідна екскурсія
вуличками нашого чарівного міста, унікальну атмосферу
щирості й професіоналізму якого відзначили гості з усіх
куточків України (Львова, Києва, Одеси, Харкова, Дніпра,
Слов'янська, Донбасу та інших).
Приємні спогади та наукові дискусії стали потужним
поштовхом до нових звершень для всіх учасників
конференції. Хай живе конференція! Віват, кафедра
маркетингу та УІД!

P. S.: Ö³êàâî, ÷èì çäèâóþòü ìàðêåòîëîãè
íàñòóïíîãî ðàçó, àäæå âîíè ùå í³ ðàçó íå
ïîâòîðèëèñÿ?
Професор Вікторія Божкова

“

Величезна подяка за професіоналізм, сімейність і
затишну атмосферу
Світлана Бондаренко

”

Дивлюся на сонячні фотографії з двох днів
конференції з похмурого Харкова і хочу сказати вам
величезне дякую за свято маркетингової науки і
торжество людського спілкування !!!
Наталія Савицька

“

”
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(Памяти профессора Шапочки Н.К.)
«Возвращаются все, кроме лучших друзей...». Эта
щемящая строка песни В. Высоцкого почему-то больше
всего звучит в сердце, когда возвращаешься в мыслях к
памяти Николая Константиновича Шапочки, канд.
экон. наук, ведущего профессора факультета экономики и
менеджмента СумГУ (ныне Институт ФЕМ имени Олега
Балацкого)

Из многочисленных
титулов, степеней, званий и
должностей, неизбежно
сопровождающих в современном обществе человека и которые заслуженно
нашли Николая Константиновича (зам. заведующего кафедрой,
учёный, профессор, педагог, член редколлегии научного журнала, член различных научных советов и т. д.
и т. п.), звание «друг» стоит
особняком.
Оно народное уже по
самой своей сути, ибо
присуждается не административными органами,
а живыми людьми, когда
они покидают их служебные оболочки и начинают
слышать живой голос
своего сердца.
Друг – это тот, кто
готов прийти на помощь,
невзирая на свои собственные занятость, настроение и состояние здоро-
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вья, возможную потерю
комфорта, выгоды. Причём сделать всё так
естественно, как будто это
было его собственным
желанием. Очень мало
тех, кому по силам вынести это звание. Возможно,
поэтому при постоянно
растущем количестве
ответственных работников, начальников и
специалистов разной
квалификации всё меньше людей, которых другие
считают другом. Увы,
зримо увидеть, кому люди
присвоили это звание,
чаще всего можно лишь,
когда приходит минута
прощания с данным
человеком. С Николаем
Константиновичем, человеком, который никогда не
занимал начальственных
должностей, пришли
проститься без преувеличения сотни людей,
подтверждая самим своим
присутствием это его
поистине народное
звание.

То, что едва ли не
полгорода – люди разных
возрастов, профессий и
социальных кругов –
хотели считать его другом,
является удивительным
феноменом. Это при том,
что в силу природной
скромности, внутренней
требовательности к себе и
окружающим, честности
он скорее избегал лишних
контактов и старался быть
не на виду. Люди сами
т я н ул и с ь к н е м у, к а к
растения тянутся к солнцу,
возможно, неосознанно,
ощущая источник какойто не всегда очевидной для
окружающих жизненной
энергии, в которой только
и может формироваться
душа и личностная основа
человека. Может быть,
поэтому многие приходили к нему (нередко
приезжая с другого конца
города) без конкретных
целей или просьб – только
для того, чтобы, застав его
в перерывах между
занятиями, просто пере-

молвиться несколькими
словами. Его редко за
пределами универс и т е т с к и х а уд и т о р и й
называли по имениотчеству. Для людей его
поколения он был просто
«Коля», те же, кто
помоложе, называли его
«Константинович». Мы же
дальше в рассказе о нём
будем использовать лишь
две буквы Н. К., и каждый
в ы б е р е т, т о , ч т о е м у
органичней при воспоминании о Н. К. Шапочке.
То, что Н. К. в своём
лице многим подарил
ощущение друга, чувство
столь редкое в наши дни,
возможно, и является
одним из важнейших
компонентов, которые он
нам оставил.
При своей изящной
комплекции Н.К. был
настоящим богатырем по
внутренней силе, благородству и бесстрашию.
Обостренно воспринимал
несправедливость и, не
раздумывая, приходил на
помощь более слабым.
Почему-то вспоминается
эпизод из «Белого солнца
п у с т ы н и » , к о гд а С а и д
выходит из толпы многочисленной банды и под
изумленными взглядами до
зубов вооруженных боевиков молча ложится со
своей винтовкой рядом с
красноармейцем Суховым,
видимо, нутром ощущая,
что на стороне того правда
и справедливость.
П р о ф е с с о р у
Н.К.Шапочке в жизни

приходилось так
поступать не раз. При этом
он часто рисковал многим,
но иначе поступать и жить
не мог.
Случилось это еще в
1 9 6 0 - е г о д ы . С т уд е н т
факультета физмата был
призван на три года в
армию. Крепкий, спортивный призывник был
направлен в спецназ
группы советских войск в
Германии, где он продолжил начатые на гражданке
занятия боксом и выполнил
норматив мастера спорта.
Выступая во Всесоюзном
первенстве ЦСКА по боксу,
он дошёл до финала. При
его технике, быстроте и
реак-ции до чемпионства
оста-вался всего один шаг.
А там, глядишь, – место в
сборной СССР и другие
спортивные вершины.
Неожиданно все изменилось, и уже лишь шаг
отделял от жизненной
катастрофы с долгим
сроком заключения и
сломанной судьбой…
Несколько юных армейских спортсменов,
готовившихся к финальным боям в своих весовых
категориях, как обычно,
ужинали по талонам в
одном из московских ресторанов (автору данных
строк Н.К. как-то показывал это место недалеко от
метро «Тургеневская»,
когда мы с ним бродили по
Москве). Рядом шумно, с
восточным размахом, гуляла многочисленная свадьба

С родителями

С сестрой

Занятия спортом

В армии
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За соседним столиком
скромно ужинали две
девушки.
Неожиданно два
жгучих брюнета из толпы
гуляющих, уже основательно «заправившись»,
подошли к девушкам и
начали их приглашать на
танец. Девушки вежливо
отказались. Не ожидавшие
такого гонора «красавцы»
начали сбиваться на хамство и чуть ли не силком
тащить девушек. Николай
по-хорошему попросил
оставить их в покое, объяснив, что девушки вправе
сами определять, как им
проводить свое время в
ресторане. «Красавцы»
опешили: чтобы эти «сопляки» в скромных спортивных костюмах делали замечания им, выражаясь
современным сленгом,
«крутым мажорам» Москвы?! Недолго думая, один
из них подскочил к «наглецу» и, как ему, видимо,
казалось, нанес тому
сокрушительный удар.
Когда же он очнулся, то
обнаружил себя почему-то
лежащим на полу…

Служба в Германии
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К т о м у
времени на
подмогу «своим»
уже неслось несколько десятков
разгоряченных
«джигитов»… А
рядом со столиком в поте лица
трудились те самые «юнцы» в
Со студентами
спортивных
костюмах,
распорядился «спрятать»
укладывая в «штабели»
бойца и не давать его в
волны набегающих,
обиду. Распоряжение выстараясь это делать с
полнили и дослуживать
максимальной деликатсолдату пришлось уже в
ностью. Последнее,
Донецке. Там же после
видимо, было самым
службы он пошел работать
трудным… Как рассказывал
в Статуправление (паралмне Н. К., в пылу борьбы на
лельно закончив физмат),
9-м или 10-м «клиенте» он,
что определило его дальочевидно, ошибся, «прилонейшее профессиональжившись неаккуратно»…
ное увлечение статисРезультатом оказалась слотикой. Спорт же оставался
манная челюсть не когоего любимым занятием
нибудь, а молодого родпрактически до последних
ственника (то ли внука, то
дней жизни.
ли племянника) тогда всеНе менее красносильного председателя
речивы и другие эпизоды
Госплана СССР.
из жизни Н. К. Шапочки.
«По линии» пошло
Во время студенческой
распоряжение: разыскать
революции 2004 года,
и наказать «наглеца».
поднявшей волну протеста
Спасло то, что
против объединения унитогда в армии, виверситетов в городе Сумах,
димо, еще оставалось
многие преподаватели
свое представление о
избегали публичного
мужской чести. Когда
проявления симпатии к
эта история стала
«бунтарям», которые факизвестна министру
тически выступили против
Обороны СССР, он
существовавшего режима

властей во главе с тогдашним губернатором
В.П.Щербанем… Многие,
но только не профессор
Н.К. Шапочка. Каждый
вечер он неизменно появлялся в палаточном городке
студентов с большим термосом кофе или чая и
разными вкусняшками. Эта
публичная поддержка
известного профессора
была чрезвычайно важна
для юных «революционеров». Ездил Н. К. и на
киевские майданы 2004 и
2014 годов, где, как мог,
поддерживал их постоянных участников и конкретно сумских представителей, среди которых были
и его спортивные побратимы.

Майдан 2014

Однажды, когда Н. К.
было уже около 70 лет, он
стал свидетелем неприятного эпизода. Как обычно,
он совершал пробежку на
стадионе. И вдруг увидел,
как трое здоровых подвыпивших балбесов грубо
обзывают щуплого пенсионера. Тот, гуляя с внучкой, имел неосторожность
сделать им замечание за
мат. Возможно, дело дошло
бы и до рукоприкладства,
если бы не вмешался Н.К.
Он объяснил, что молодые

люди не правы и попросил
тихонько идти по своим
д е л а м . Уд и в и в ш и с ь ( а
может, и обрадовавшись),
юнцы тут же переключились на новый объект,
который судя по возрасту и
комплекции легко мог
стать их новой жертвой.
Самое вежливое, что Н. К.
услышал от них было: «А
ты, дед, чеши отсюда, а то
сейчас костей не соберешь!» Двое из них тут же
решительно приблизились,
видимо, продемонстрировать свои намерения
наглядно... Когда несколько
позже Н. К. помог им
подняться с земли и оказал
первую помощь, они
безропотно подчинились.
Л и ш ь уд а л и в ш и с ь о т
«странного деда» на
безопасную дистанцию, где
их ожидал перепугавшийся
насмерть третий, они стали
выкрикивать угрозы и
обещать, что он их «ещё
узнает!» Эту историю мне
рассказал тот самый пенсионер, с которого всё и
н а ч а л о с ь , к о гд а я е ё
напомнил Н.К., тот
неожиданно выразил
сомнение в правильности
своих действий. Мол,
может быть, не были до
конца исчерпаны относительно более мягкие методы воспитания молодёжи... Таков, видимо,
образ мыслей поистине
сильных людей, которые
боятся использовать свою
силу во вред другим.
То, что многим людям
Н.К. дарил веру в
торжестве справедливости

и свои качества защитника
и есть вторым компонентом его наследия.

Семья

С профессиональным
спортом в жизни Н. К. был
связан ещё один драматический эпизод, который
чуть было не принёс ему
большое несчастье. В
итоге же оказался счастливым для сотен людей,
которым Н. К. щедро дарил
надежду и здоровье,
возвращая к счастливой
жизни.
Являясь разносторонним спортсменом
(бокс, борьба, бег, плавание, лыжи), в молодости
он серьёзно занимался
также прыжками в воду. И
здесь произошёл случай,
к о т о р ы й м о г н а в с е гд а
перечеркнуть не только его
спортивные увлечения, но
вообще сделать калекой на
всю жизнь.

С внучкой

2017’ ОСІНЬ 13

ПЕРСОНА
СЛОВО О ДРУГЕ И УЧИТЕЛЕ
Как-то во время очередного прыжка, когда спортсмен уже подлетал к воде,
оттуда вынырнула чья-то
неведомо откуда взявшаяся
голова. Невероятными
усилиями Николай смог
уйти от прямого столкновения, но цена была огромной – повреждение позвоночника, грозившее
полной неподвижностью.
Многомесячные усилия
врачей не принесли облегчения. Спортивная
привычка бороться до
конца заставила юношу
обратиться к народной
целительнице в одном из
сёл Сумской области. Вера
Пантелеевна (так звали
целительницу) совершила,
казалось, невозможное.
Она вернула молодого
человека к абсолютно
полноценной жизни. Вместе со здоровьем ему было
подарено ещё нечто, о чём
он тогда ещё не подозревал, и что открылось ему
лишь значительно позже.
Однажды Н. К. понял, что
сам может лечить других,
возвращая здоровое состояние позвоночнику, шее,
суставам.
С братом

С тех пор через руки
Н. К. прошли сотни людей,
которым он совершенно
бескорыстно возвращал
здоровье и радость в
жизни, часто для этого с
трудом находя небольшое
«окно» в своем жёстком
расписании занятий и дел.
Нередко на это время его
рабочая комната или
просто свободная аудитория превращалась в
импровизированный медиц и н с к и й к а б и н е т, гд е
совершалось маленькое
чудо. Н. К. умел находить
настоящую причину болезни безо всяких «узи» и
«рентгенов», а его крепкие
«всевидящие» пальцы
безошибочно, ювелирно
делали свое дело. Люди
приходили к нему согнувшись или скособочившись,
а выходили, не веря, что
теперь можно передвигаться без боли распрямившись во весь рост.
Часто он возвращал здоровье тем, от кого уже
отвернулись врачи (как
когда-то от него самого),
нередко исправляя ошибки
последних.
Как-то мы вместе с
Н.К. участвовали в научной
конференции на Кипре.
Разговорившись с одним из
киприотов, узнали что его
жена уже несколько лет не
в состоянии ходить. Из-за
смещения диска позвоноч-

ника она совсем не чувствует ног. Н. К. предложил
свою помощь… Через день
после массажа (хотя точнее
это назвать мануальным
лечением) знакомый киприот со смехом стал рассказывать, что у жены
разболелись ступни ног,
которые она долгое время
вообще не чувствовала.
При этом она самостоятельно поднялась и стала
ходить. Ко второму сеансу
лечения хозяйка дома уже
лично вышла встречать нас
на пороге дома.
Ещё раз подчеркнём,
что этот свой дар Н. К.
дарил людям абсолютно
бескорыстно, как и способность духовной помощи и
поддержки тем, кто в этом
нуждался. Сотни (а может, и
тысячи людей) личностей,
которым он подарил физическое и духовное здоровье
– разве это не предмет
жизненного подвига человека?!
Если бы то, что
удалось в жизни Н. К.
ограничилось лишь сказанным, даже этого хватило бы
для того, чтобы, понять,

Майдан - 2014
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что это человек с большой
буквы. Мы, однако, продолжим дальше.
В рассказе о Н. К. мы
приближаемся к тому
моменту, с которого, как
правило, принято начинать
служебные характеристики, т. е. к общественнопроизводственной деятельности.
Н. К. проработал в
СумГУ свыше 35 лет, с того
времени, когда он ещё был
филиалом ХПИ. С момента
открытия в университете
экономического отделения
он – бессменный ведущий
лектор курса статистики.
Студенты СумГУ, прослушавшие курс профессора Шапочки, на студенческих олимпиадах на
р а в н ы х к о н к у р и р у ю т,
завоёвывая призовые
места, со студентами, у
которых статистика является основной специализацией в других
университетах.
Научную диссертацию,
связанную с экономическим обоснованием
формирования информационных систем в
природопользовании Н. К.
защитил в 1992 г.
Он автор более 100
научных трудов по экономике природопользования,
статистике, устойчивому
развитию. Выступал с
научными докладами в
Армении, Беларуси, Бельгии, Германии, Кипре,
России.

Соавтор нескольких учебников
с грифом МОН
Украины. Является
соредактором
учебника «Основы
экологии. Экономика и управление природопользованием»,
которым МОН
Украины был
номинирован на
Государственную
премию Украины и
лишь на финальной стадии
уступил первенство
другому учебнику.
Под руководством проф.
Н.К. Шапочки
было подготовлено
и защищено девять
кандидатских диссертаций.
В 2003 году Н. К. за его
преподавательскую и
учебно-методическую

ны многогранного феномена его личности.
Профессор Леонид
Мельник

деятельность было
присуждено звание профессора.
Ничего не придумывая, приведем лишь фрагменты из воспоминания тех, кому
посчастливилось
быть рядом с Н. К.,
учиться у него,
вместе работать.
Эти выдержки,
словно лучики
света помогут
лучше разглядеть
различные сторо-
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фестиваль
успішних
людей

Весною на базі Конгрес-центру відбувся «Speaker Fest», організований
нашими фемівцями в рамках сумісних проектів із ГО «Центр соціального
партнерства» за підтримки Британської ради.
«Мета проекту - позитивні зміни сприйняття іміджу міста Суми, прокоментувала модератор проекту Ганна Швіндіна. - У цьому місті – місті
освічених, амбіційних, талановитих людей - постійно виникають нові
можливості, і є простір для розвитку. Спілкування між успішними людьми та
молоддю зруйнує бар’єри невпевненості та сприятиме створенню сильної та
вмотивованої спільноти з активною життєвою позицією».
Упродовж дня спікери вели дискусії з відвідувачами, відповідали на
питання, надихали своїм прикладом. Про секрети успіху успішних людей міста
Сум, Ви можете дізнатися з нашої статті.

АННА КОРШУНОВА
Журналіст, викладач і відома українська дитяча письменниця, автор багатьох книг, серед
яких «Казкове місто Суми». Лауреат премій «Просто так», «Коронація слова», дипломант І
Корнійчуковської премії, член національної спілки письменників України.

«

Мій шлях до успіху через поразки. У мене в житті все
виходить із другого разу. І це правило другого успіху більш
ефективне. Перший раз не вдається, але ти набуваєшь
досвіду і головне - не зупиняєшься. Якщо ти не зупинився і
робиш ще кроки, тоді ти досягаєш ще більшого, ніж хотів
першого разу. Коли життя підкладає чергову «свиню», я
згадую це правило і роблю наступний крок. Пробую ще раз і
якщо на цей раз не вдається, то, мабуть, Боженька каже:
«Вже досить, іди іншим шляхом!»

Перший облом - я не вступила з першого разу до університету. Повернулася в селище
Червонозаводське і пішла працювати на завод. Аби не була цього року на заводі, я б не
зрозуміла, що це абсолютно не моє. Це механічна робота, коли ти відчуваєш себе
біологічним придатком до устаткування. А розум відпочиває. За цей рік я навчилася
тренувати мозок, запам’ятовуючи вірші. Наступного року я вступила до університету,
але цей рік невдачі мені дуже допоміг. Потім був ще один великий «облом», коли мою
блискучу дипломну роботу вкрали й інша людина захистила дисертацію за нею. Нині я
кандидат географічних наук, журналіст та письменниця, але все це в мене виходило з
другого разу. І ці ключові моменти мого життя, начебто невдач, сформували мене
такою, якою я є зараз!!!
16 ОСІНЬ’ 2017

»

КАТЕРИНА БУРМИСТРОВА
Багаторазова переможниця змагань різного рівня – від
світових, європейських до всеукраїнських та регіональних
змагань із вільної боротьби, чемпіонка світу з вільної
боротьби. Заслужений майстер спорту України, має у своєму
заліку 4 золотих, 3 срібних та 2 бронзових медалей. Має 2
вищі освіти, одна з яких здобута в Сумському державному
університеті.

«

Я починала зі спортивної гімнастики. Гімнастика - дуже молодий вид
спорту, тому я закінчила свою кар’єру у 18 років. Після вступу до
університету я займалася спортивною аеробікою, на одному з виступів мене й
помітив тренер із вільної боротьби. Отже, в житті все вирішують випадок та
впевненість у собі. Щоб щось у тебе вийшло, потрібно любити свою справу.
Мене мотивують і перемоги, і поразки. Якби я весь час програвала, то я б цим
не займалася. Дуже важко займатися справою, яка в тебе не виходить. Але
кожна поразка - це трішки перемога. Ти зайняв не останнє місце, потім третє, потім - друге і так далі. Те почуття перемоги не зрівняється ні з чим!
Але ти розумієш, що наступного разу, для перемоги тобі доведеться докласти
набагато більше зусиль!

»

ДАША БЕЗКОСТНА
Художниця, яка страждає на ДЦП і використовує пальці ніг
замість пензликів. Даша почала писати в 11 років і тепер має у
своєму портфоліо численні персональні виставки та стала
відомою на всю Україну як Сумський феномен. Картини, які
пише Даша, завжди мають позитивну кольорову гаму. При
цьому Даша займає активну громадську позицію, збирає
кошти, щоб допомагати іншим. Дашу представляла її мама, яка
розповіла про життя Даші та її перемоги.

«

Довго ми намагалися лікувати Дашу. Я вірила в те, що вона сяде та візьме
своїми ручками іграшки. Одного дня я зрозуміла, що з цим не потрібно
боротися, з цим потрібно навчитися жити. ЇЇ потрібно реалізувати в тій
оболочці, в якій вона живе. Ніякі невдачі, горе та тілесні недуги не повинні
вести людину до завершення життя. Життя дано один раз, і ми повинні його
поліпшувати. Ніхто не поліпшить якість нашого життя, окрім нас самих
.

»
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ОЛЕКСІЙ НАЗАРЕНКО

Родом із міста Сум, після закінчення школи вступив до
СумДУ на спеціальність «Прикладна математика» спеціалізація
«Інформатика». Ще за часів навчання на 2-му курсі в СумДУ
Олексій відкрив власну справу, а у 2013 році став найкращим
молодим підприємцем.

«

Мої перші кошти були зароблені на 2-му курсі написанням web-ресурсів. У
якийсь момент я переконався, що для мене краще заробляти самому на себе.
Причому, почавши з IT- сфери, згодом я зрозумів, що я не програміст. Тому я
вирішив не витрачати на це свій час і почав далі навчатися та здобув освіту
«Міжнародна економіка». Саме економічні дисципліни дали мені розуміння
того, що відбувається в бізнесових процесах на підприємствах, у країні та
світі. Після цього я навчався за кордоном. І зараз я теж навчаюсь. Моє
життя- постійне навчання, більше знаєш - більше зможеш.
Уже зараз ви можете зорієнтуватися, чим ви хочете займатися через 510 років. Якщо ви хочете бути спеціалістом в якійсь сфері ви повинні оволоіти
двома науками : speaking & wording. Тобто, володіти термінологією та вміти
доносити свою думку до опонентів
.

»

АНДРІЙ ЛОГВИН
Навчався в СумДУ, зараз є власником компанії
«Альтернативний енерговектор» та засновником та
президентом Академії альтернативних наук. Веде активну
громадську діяльність, працює в у сфері популяризації
вітрогенераторів в різних областях України.

«

Я можу розповісти, як визначився з тим, чим хочу займатися в житті. Я
склав перелік видів діяльності, якими б міг займатися, виділив ті, якими хочу
займатися, і зрозумів, що альтернативна енергетика - це моє!!! А на
життєвому шляху мені зустрілися однодумці. Бо українська земля не лише
гарно родить пшеницю, а й розумних людей
.

»
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НАТАЛІЯ СЕРЕБРЯКОВА
Наталія починала свою кар’єру в «Данкорі», де писала про
культуру та дозвілля, а зараз є одним із відомих кінокритиків.

«

Моїм основним рішенням, що змінило моє життя,
стала поїздка на кінофестиваль до Німеччини. Я просто
взяла найдешевший квиток на автобус і вирушила, аби
потрапити на фестиваль. Там я зустріла свого

улюбленого американського режисера і ризикнула взяти в нього інтерв’ю. Це
інтерв’ю стало моїм пропуском на свято кінокритики, і тепер я пишу для
відомих журналів, таких як «Hollywood Reporter», «Colt» і багато інших.
Отже, ризикуйте займатися улюбленою справою, за яку вам будуть
платити гроші!!!

»

ВЛАДИСЛАВ ІВЧЕНКО
За освітою - економіст (закінчив наш рідний ФЕМ), за
фахом- журналіст. Працює заступником головного редактора
міської газети «Данкор», пише з 1998 року, наразі є відомим
українським письменником. Переможець багатьох конкурсів,
таких як «Коронація слова, «Новела по-українськи».

«

Ви знаєте у своєму житті я прочитав дуже багато книг: пригод,
фантастики. І мені завжди хотілося втрутитися в життя героїв та вирішити
їх долю на краще. Крім того, я хотів виокремлюватися і вражати дівчат. Бути
письменником - це було щось. Ти створюєш сюжети, вибудовуєш характери,
вони живуть своїм життям, після того як ти завершив свою справу. І коли ти
вже почав писати, ти не можеш займатися нічим іншим. Письменництво,
наразі, в Україні - не дуже прибуткова сфера, але варта того, щоб нею
займатися!

»

Головне послання, що об’єднує виступи спікерів:

Знайдіть улюблену справу і перетворіть її на
успішний бізнес. У місті Сумах для цього вистачить
простору, можливостей та людей, які вас підтримають.
Доцент Ганна Швіндіна,
головний редактор Юлія Опанасюк
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Íåçð³âíÿííèé Ïîðòó

Рік свого навчання Валерія провела в університеті
Порту (м. Порту, Португалія) в рамках Європейської
стипендіальної програми Erasmus Mundus, EMINENCE з
вересня 2015 по липень 2016 року. Впродовж двох
семестрів Валерія навчалася на Факультеті економіки
(FEP) та мала можливість відвідувати заняття з
м а р к е т и н г у т а м е н е д ж м е н т у. П р о п о д о р о ж і ,
португальські будні, навчання та враження Валерія
ділиться сьогодні з FB.
FB: Âàø³ ïåðø³
âðàæåííÿ â³ä Ïîðòó òà
óí³âåðñèòåòó?
Âàëåð³ÿ: Коли літак

почав знижуватися, за

20 ОСІНЬ’ 2017

ілюмінатором виднілися
густі молочно-білі хмари.

Але вже за мить літак перетнув це «молочне море», і
знизу розкинувся океан із

клаптиком землі… Порту
зустріло мене легким дощем і
свіжістю, але вже на шляху до
нового помешкання засвітило сонце та розфарбувало
д а х и б уд и н к і в у я с к р а в о
червоні. Я їхала в метро, яке
час від часу виходило на
поверхню, і в прозорі вікна
милувалася містом. Це було
щось нове: інші культура, інші
люди, інші будинки… У Порту я
прилетіла за два тижні до
початку занять, тому мала час
провести перше знайомство з
містом, поблукати вуличками,

знайти особливі місця, вирішити побутові питання.
Університет Порту величезний заклад, корпуси
якого розміщені по всьому
місту. Ректорат знаходиться
у самому центрі, тому,
йдучи на першу організаційну зустріч, можна
було милуватися неймовірними пам'ятками архіт е к т у р и т а в ул и ч н о ю
культурою, бачити місцевих
студентів у чорних мантіях,
одну з найкрасивіших
книгарень світу, смакувати
морозивом… Із першого
погляду це місто закохувало
в себе, надихало ставати
кращим та розвиватися.
Факультет економіки,
на якому мені пощастило
навчитися, розміщений в
університетському містечку, подалі від центру,
тому кожного дня я мала
можливість почитати у ранковому метро,
проїжджаючи 11
станцій.
FB: ßê ìè
ç í à º ì î , ó
á ³ ë ü ø î ñ ò ³
ç à êî ðä î í í è õ
Â ÍÇ ñ ò óäå í ò è
ñêëàäàþòü íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó
äëÿ âèâ÷åííÿ
ñàìîñò³éíî. ×è
áóëà ó âàñ ìîæëèâ³ñòü îáèðàòè
ïðåäìåòè äëÿ
ñåáå ñàìîñò³éíî.

Валерія: Ще під час
подачі документів на
програму навчання
студент повинен надати,
окрім загального пакета
документів (оцінки,
рекомендації, довідки,
анкета тощо).

Так званий Learning Agreement - документ, в якому
зазначені предмети, що
будуть вивчатися та кількість кредитів (кожна
дисципліна має певну кількість кредитів, сума яких за
два семестри повинна бути
не меншою ніж 50) за
кожним із предметів для
кожного семестру. Він
підписується обома університетами: тим, що посилає
студента на навчання, та
приймальною стороною.
Детальний опис дисциплін можна знайти на сайті
університету, що називається Sigarra.
Т а м с т уд е н т и м а ю т ь
персональні сторінки, отримують оцінки, дізнаються
про останні новини та
оголошення. У першому
семестрі я залишила свій
Learning Agreement без
змін.

А вже у другому мала
можливість замінити деякі
предмети, одержала згоду
на вивчення деяких дисциплін із магістерських
курсів (на момент навчання
в П о р ту я о д е р ж у вал а
ступінь бакалавра), що
значно розширило кругозір.
FB: ßê ïîáóäîâàíî
ãðàô³ê íàâ÷àííÿ?

Валерія: Ні для кого,
мабуть, не буде новиною,
що більша частина часу
відводиться на самостійне
навчання. Під час лекцій
викладачі люблять спілкуватися та дискутувати. Матеріали лекцій доступні онлайн, а в бібліотеці місце
потрібно займати з ранку.
Багато часу відводиться на
позааудиторну роботу в
групах: робота над спільними проектами, доповідями, дослідженнями.
Чіткого розподілу на лекції та
Церемонія вручення дипломів про успішне завершення
програми в Університеті Порту (Адміністративна будівля) практичні заняття
н е б ул о , п р о т е
екзаменаційна
сесія - це особлива
подія. Екзамени
проводять у величезних довгих кімнатах, зі столами на
одного студента.
Кількість занять
на день залежить
від обраних пред-

ького
ситетс
р
е
ів
н
рами
ля у
тар д
ід прог
К о м е н враження в
та
участь

р а д іо

про

метів (тобто кількості
к р е д и т і в ) : с т уд е н т и
можуть мати від 3 до 4
предметів. Наприклад, у
мене в другому семестрі
була вільна п'ятниця, що
дозволяло подорожувати на вихідних.
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FB: À ñàì ïðîöåñ
â è ê ë à ä à í í ÿ ó
ïîðòóãàëüñüêîìó
ó í ³ â å ð ñ è ò å ò ³
â³äð³çíÿºòüñÿ?

Валерія: Одержавши
згоду на відвідування
магістерських курсів, я мала
можливість порівняти між
собою принципи викладання для бакалаврів та магістрів. Це було цікаво, адже
серед моїх бакалаврських
предметів було багато
менеджменту та фінансів
(хоча вдома я поглиблено
вивчала маркетинг), які
виявилися для мене новими
та на які йшло багато часу, а
серед більш складних магістерських - маркетингові
дисципліни, з якими у мене
одразу все склалося добре.
Що стосується навчального процесу, то якщо для
бакалаврів переважають
лекційні заняття (принаймні з моїх дисциплін це
було так) та практики, то для
магістрів, окрім лекцій у
дискусійному форматі
(передбачається дискусія з
викладачем, попереднє
вивчення матеріалу, відповіді на запитання, діалог)
додається велика кількість
роботи у групах (це допомогло більше говорити
англійською, спілкуватися,
навчитися), спільні проекти, звіти, презентації.
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Наприклад, для магістерської дисципліни B2B
маркетинг пані Катаріна
Розейра безжально та
свідомо поділила всю групу
на менші інтернаціональні,
не враховуючи наших побажань. Таким чином, ми
швидше перезнайомилися,
почали спільно працювати
над проектами, спілкуватися.
FB: ×è íå âèíèêàëî ó
âàñ ïðîáëåì ç³ ñï³ëêóâàííÿì ó çâ'ÿçêó ç
ð³çíèì ð³âíåì ìîâíî¿
ï³äãîòîâêè?

Валерія: Іноземна мова це завжди виклик. Але
виклик цікавий та мотиваційний. Навчання
відбувалося англійською
мовою, тому постійна
практика читання, слухання
та говоріння, різні акценти
розширювали кругозір та
вчили адаптуватись. У
Порту я зустріла подругу,
яка відкрила для мене місто
з погляду місцевої жительки: декілька разів на
тиждень ми збиралися на
ланчі в різних кафетеріях
міста, смакували місцеві
страви та говорили на дівочі
теми англійською (адже
дівчата, незалежно від
країни походження, завжди
знайдуть про які спільні
проблеми та інтереси
поговорити), ходили на
пікніки та милувалися
краєвидами. Іноді, забуваю-

Під час свят та канікул вільний час із
задоволенням можна витрачати на
подорожі у старовинні португальські
містечка (м. Сінтра, Палац Пена)

Панорама річк
и Дору та По
рту зі
сторони міста
Віла Нова-де-Га
йя та
екскурсійні човн
и

чи якесь слово англійською,
ми починали говорити це
слово рідними мовами. І от
дивина, дуже часто українська та португальська
версії були подібними
FB: ßê â óí³âåðñèòåò³
ñòàâëÿòüñÿ äî ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â, çîêðåìà
óêðà¿íö³â?

Валерія: Найголовніша
особливість таких програм
мобільності - відкритість. Ти
пропонуєш свою відкритість та допомогу, час та
дружбу, залишивши стереотипи і страхи, якісь
національні особливості - і
це ж отримуєш у відповідь.
Що стосується Університету Порту, то тут є велика
кількість програм адаптації
для іноземних студентів,
екскурсій, подій, вечірок,

Португальська Венеція - невеличке
затишне місто Авейру: місто з
каналами, безкоштовним прокатом
велосипедів та охайними вуличками

опинитесь у Мадриді,
Барселоні, Парижі… Але
це, якщо вистачить часу,
адже у Порту завжди є, на
що подивитись. В особливі дні (перший понеділок місяця, кожне 5-те
число тощо) можна безкоштовно потрапити до
кращих музеїв світу,
покататися на велосипеді...

Міст Понті-ді-Дон-Луїш I через
річку Дору за проектом учня
Гюстава Ейфеля

Нічні вогнища та прогулянки Лісабоном
закохують

де ви знайомитеся, відпочиваєте з такими ж новачками
у цьому місті, дізнаєтесь
якісь особливості та найкращі місця для відвідування.
Найбільш комічним був
момент, коли для одного з
предметів необхідно було
розповісти про середню та
мінімальну зарплату по
регіонах вашої країни в
євро. У той момент залою
пройшла «хвиля» зойків
(мабуть, не від того, що
зарплатня у нас висока).
І н о з е м н і с т уд е н т и д л я
викладачів - можливість
практикувати англійську,
спілкуватися, дізнаватись
н е у п е р е д ж е н у д у м к у.
Тобто- звичайна річ, що
вже давно перестала когось
дивувати. Університет має
численну кількість програм
партнерства, тому щороку
студенти з різних куточків
світу потрапляють на
навчання до Порту, і Порту

Церкви та собори - старовинна окраса
Порту

надовго залишається в їх
серцях.
F B : ß ê ì îæ í à â ³ ä ïî÷èòè ó â³ëüíèé â³ä
íàâ÷àííÿ ÷àñ?
Валерія: Цього в Порту -

на будь-який смак. Любите
вечірки та святкування будь ласка, активний відпочинок - обирайте: численні
школи серфінгу на березі
океану для новачків та
професіоналів, екскурсії до
різних міст, майстер-класи,
подорожі. Велика кількість
концертів, фестивалів,
заходів - обирай, що подобається, і рушай. Численні
пляжі з чистим піском, але
холодною водою, парки,
вулички… Аеропорт міста
Порту має велику кількість
дешевих сполучень, тому за
40 хвилин можна опинитись у Лісабоні, трохи довше триває подорож до
південних містечок, за
трохи більше ніж годину ви

FB: ßê³ ïîáóòîâ³
óìîâè ïðîæèâàííÿ òà
õ à ð ÷ ó â à í í ÿ ?
Ïðèáëèçí³ âèòðàòè íà
ì³ñÿöü?
Валерія: Подорожуючим
у Порту необхідно бути
готовими до затяжних
д о щ і в в з и м к у, в и с о к о ї
вологості та вітрів.

Централізованого опалення тут немає, тому
важливо заздалегідь
планувати проживання.
Оскільки іноземні студенти
для Порту - звичайна річ,
тому до їх розпорядження:
квартири, кімнати, гуртожитки в різних частинах
міста із захоплюючими
видами з вікна, старовинною архітектурою,
зручним розміщенням.
Що ж стосується харчування - то Порту балує
свіжими овочами та фруктами цілий рік, можна
готувати вдома, якщо є
настрій та хист, можна
обирати обіди та вечері в
їдальні / кафетерії університету, якщо до пізнього
часу працюєш у бібліотеці і
вже немає бажання
г о тувати вд о м а. Щ о с ь
традиційне можна дегустувати в місті, у невеличких
кафе, де обідають місцеві
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жителі, а якщо серцю
захочеться зварити гречки
(її португальці не їдять) завітайте у Слов'янський
магазинчик, де є смачна
сметана (португальці називають її bad milk (погане
молоко), сир та інші
приємні дрібнички.
Приблизні витрати за один
місяць залежать від того, чи
п о д о р о ж у є те ви ц ь о г о
місяця і куди, де харчуєтеся,
вартість квитків, віза та
страховка покривалися за
рахунок програми, а витрати на харчування, проживання та подорожі - за
рахунок стипендії.

Містечко Мірамар та відкрита стихія
океану

орту енту у П
зал Сао-Б м и с т е ц т в а ,
к
о
в
й
и
н
Залізнич р т у г а л ь с ь к о г о
по
лежу
зразок
ткою азу
ений пли
ш
а
р
к
и
р
п

Атмосфера найстарішого книжкового
магазину у Порту Livraria Lello & Imao

FB: Ðîçêàæ³òü ïðî
ì³ñöÿ, ÿê³ ïîòð³áíî
îáîâ'ÿçêîâî â³äâ³äàòè ó
Ïîðòó.

Валерія: Головне місце,
яке потрібно відвідати у
Порту - це Порту. Місце, що
дихає старовиною, але
неймовірно та стрімко
ро звиває тьс я . Че рво ні
і г р а ш к о в і б уд и н о ч к и ,
традиційна плитка “азулежу”, якою прикрашені
б уд и н к и в П о р т у. І з
обов'язкового “must see”:
набережна річки Дору та
нейомвірний краївид.
Проїхатись або пройтися
“двоповерховим” мостом,
зведеним ще у 1875 році за
проектом Гюстава Ейфеля,
який поєднує Порту та
місто-побратим Віла-Новаді-Гайя, у якому я жила.
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Спробувати найкращий у
світі портвейн, який виготовляють тут, у домах портвейну на схилах Віла-Новаді-Гайя. Обов'язково варто
погуляти пішохідною вулицею de Santa Catarina та
набережною річки Дору, де
вона впадає в океан, або
проїхатися на вінтажному
трамваї. Коли трамвай доїжджає до кінцевого пункту
лінії, водій переходить із
головної частини у хвостову

і веде його в протил е ж н о м у н а п р я м к у.
Завітати до Livraria Lello &
Irmão,
найстарішого
книжкового магазину в усій
Португалії, який минулого
року Lonely Planet занесла до
трійки найкращих книжкових крамниць в усьому
світі.
Не можна оминути увагою
кафе Majestic - заклад, який
розповідає історію Порту ХХ
століття. Тут збиралися
письменники, поети та
громадська еліта… У Порту
потрібно досліджувати вуличку за вуличкою, адже усі
найкращі місця годі й
перелічити.

СПОРТИВНИЙ ФЕМ
Íàø³ áàñêåòáîë³ñòè
Весною баскетбольна команда
СумДУ у гострій боротьбі виборола
перше місце у зональному турнірі
семи університетських команд, в
якому, крім нашої команди, брали
участь дві команди з Харкова, дві  з
Дніпра і по одній із Полтави та
Глухова.
Приємно відзначити, що основу
команди становили економісти.
Тренує команду аспірант кафедри
економіки та бізнес-адміністрування
ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького
Ярослав Ковальов. Капітан команди,
Віталій Ігнатченко, є також
аспірантом цієї самої кафедри, як і
Іван Торба, один із провідних гравців
команди.
Економісти відзначились і в індивідуальній майстерності. Магістрант
спеціальності «Економіка довкілля»
Роман Новіков отримав приз MVPt,
тобто приз найбільш цінного гравця
турніру; а студента-економіста Ігора
Стародуба було визначено найкращим плей-мейкером.
Духовними модераторами команди
є завідувач кафедри економіки та
бізнес-адміністрування, доктор
економічних наук, професор Леонід
Мельник та доцент цієї самої
кафедри, кандидат економічних наук
Олександр Дериколенко. Начальник
команди – Микола Гуменний, у
минулому - випускник ННІ ФЕМ ім.
Олега Балацького.
Вірш, поданий нижче, було
написано кілька років тому, коли
нинішня баскет-больна команда
СумДУ лише форму-валася. Автори
вірша студентка-магістрантка кафедри економіки та бізнес-адміністрування Юлія Камінська та завідувач
кафедри доктор економічних наук,
професор Леонід Мельник.

Спортивный зал
Ю. Каминская, Л. Мельник
Мне нет роднее старого спортзала,
Где лампы меркнут от сверканья глаз,
Где молниям атак пространства мало,
И миг надежду дарит каждый раз.
Здесь дух витает силы и стремленья,
Побед восторги, поражений дым,
Коктейль из боли, страсти и терпенья,
Что щедро дарит юность молодым.
Здесь нет: могу, хочу, а есть лишь надо.
Обострены реакция и слух –
В пылу атак рождается команда,
В огне борьбы её куется дух.
Призывный звон мяча – стихает зритель,
Мне этот звук,– как будто сердца стук,
Суровый мяч, Великий мой учитель,
И, словно брат, мне с детства верный друг
В глазах темно, и сил почти уж нету,
Но стисну зубы – нужно доиграть,
Чтоб эту, столь желанную победу –
Одну на всех – сегодня отстоять.
Мне нет роднее старого спортзала,
Где лампы меркнут от сверканья глаз,
Его всегда мне в жизни не хватало,
Дай Бог, прийти сюда еще раз.
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×åðí³ã³â Ñòàðîäàâí³é

Якщо ж говорити про вибір вишу, то
саме мої рідні із Сум запевнили мене, що це
дуже гарний вибір, і я про це не пошкодую.
На той момент, як і зараз, СумДУ входив до
п'ятірки кращих ВНЗ України, що значно
влинуло на мій вибір.
Зацікавило мене й те, що студенти
СумДУ вміють не лише навчатися, а й весело
та активно проводити свій вільний від
навчання час. Саме це допомогло мені
влитись у новий колектив та знайти нових
друзів. Дуже важливим було й те, що у СумДУ
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є безліч спортивних секцій. Спорт
відіграє важливу роль у моєму житті. На
час вступу я вже більше ніж 5 років
займався спортом на досить високому
рівні. Взагалі-то я змалечку звик до
активного відпочинку, моє оточення
привчило мене до цього. Оскільки я
проживав у 169-му навчальному центрі
«Десна» Чернігівської області, в нашій
сім'ї було традицією весело та активно
проводити вихідні.
Десна, звідки я родом, - це один із

найбільших військових навчальних центрів
України, тому всі діти військовослужбовців
виховуються у гарних військових традиціях
та активно займаються спортом. Взагалі,
Десна звичайне непримітне містечко.
Щоправда влітку воно має перевагу над
усіма містами за рахунок річки Десни, яка
має безліч русел із цікавими народними
назвами. Саме на цих руслах ми й провели
свої дитячі роки… Кожного літнього дня всі
діти, а на вихідних і дорослі, збиралися біля
річки й активно відпочивали, граючи у фут-

бол, волейбол, купаючись.
Десна - чарівна ріка, оспівана в
творчості українських письменників.
Рухаючись нею далі, потрапляємо у ще одне
стародавнє містечко - Чернігів, куди я дуже
любив приїжджати погостювати. Чим же
воно таке осоливе запитаєте мене?
Чернігів – не лише батьківщина пива,
це невелике затишне мітечко з безліччю
визначних місць. Одиним з яких є відомий
пункт релігійного паломництва - Антонієві
печери.
Почати огляд міста варто з Червоної
площі. За відчуттями це найбільша порожня
площа з тих, які я бачив.
У Чернігові можна знайти й пам'ятник
Богдану Хмельницькому та П'ятницьку
церкву (позаду театру). Тут же невеликий
сквер, де багато ручних білок. Далі
прогулянка веде на міський вал. Тут
розташовано декілька соборів і церков.
У Спасо-Преображенському соборі
покоїться прах князя Ігоря Сіверського,
оспіваного у «Слові о полку Ігоревім».
Звичайно ж, у Чернігові, як і в багатьох
містах України, є пам'ятник Шевченкові.
Далі рухаємося в бік Троїцького монастиря.
Можна поїхати тролейбусом. Дорогою ви
побачите пам'ятник Невідомому солдатові,
Іллінський монастир та Антонієві печери. У
Троїцькому монастирі можна піднятися на
дзвіницю та подивитися панорами міста й
монастиря.
Як бачимо, Чернігів - неймовірне
місто, а Чернігів із Десною вдвічі неймовірніші! Це місця мого зростання й одних із
найкращих й найтепліших спогадів. Саме ці
два міста залишаться в моєму серці
назавжди. Відвідайте їх - і ви закохаєтеся в
них також!
Студент Юрій Юла
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ПАТРІОТИЧНИЙ ФЕМ

ßê³ æ âîíè, ÷îëîâ³êè
ÔÅÌó?
Валерій П`ятаченко - студент-магістрант інституту фінансів економіки та
менеджменту. За період своєї бакалавратури мав високі успіхи у навчанні:
диплом захистив на відмінно, навчався
англійською мовою, цікавився стартапом,
зовнішньоекономічною та інноваційною
сферами, був нагороджений як кращий
випускник-бакалавр.

Валерій не зрадив своїм вподобанням. Своє
навчання й наразі продовжує у рідному СумДУ
за спеціальністю «Економіка».

«Ó ÑóìÄÓ ïðîéøëè íàéÿñêðàâ³ø³ ìîìåíòè ìîãî æèòòÿ. Òîæ ÿ
îñîáëèâî íå âàãàâñÿ ç âèáîðîì óí³âåðó äëÿ ïðîäîâæåííÿ
íàâ÷àííÿ».
До студентського самоврядування
долучився ще на своєму першому курсі й всі
4 роки продовжував активно допомагати в
організації заходів. За ці роки Валерій
займав різні посади. Починав зі спортивної
роботи, потім один рік роботи в ректораті як
мажоритарний кандидат від ФЕМу, ну, а
останніми роками більше допомагав,
ділився власним досвідом із молодим
поколінням.

вже набув досвіду і займався організаційними питаннями, збирав делегацію від
області, а в 2017 році став координатором
проекту, мав керівну посаду у грі.

«Ó êîìàíä³ çàâæäè áóëî êðóòî
ïðàöþâàòè, âñå çàâæäè áóëî
ÿê ó ìàëåíüê³é ñ³ì'¿, îñîáëèâî
çàïàì'ÿòàâñÿ ì³é 4-é ð³ê ³ç
ôåì³âöÿìè».

Яскравою сторінкою в житті Валерія
стала саме участь у військово-патріотичній
грі «Гурби-Антонівці», учасником якої він
вперше став за порадою друга. Сходив на
тренування - сподобалося, і вирішив, що
варто їхати на саму гру. Через рік Валерій
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Команда ФЕМівців

«Хотів би розповісти про патріотичновійськову гру «Гурби-Антонівці», координатором якої я став у 2017 році. Це вже
довготривалий проект, 15 років - це вже
величезний успіх у такій справі.
Гра зародилася в далекому 2003 році і
цьогорічна буде ювілейною для нас. У чому
ж особливість такої гри?
Вона загартовує молодь до фізичних та
психологічних навантажень, гартує дух та
розвиває ідейно щодо подальшого розвитку
Батьківщини. Гра триває 60 годин безперервно. Учасникам необхідно за допомогою
пошуку прапора в лісовій місцевості
площею 20 кв. км набрати більшу кількість
балів, ніж команда суперника. Також бали
можна набрати шляхом «ліквідування
ворога», знявши шляхом боротьби спеціальну пов'язку з руки.
У цій грі найбільше мене вражає
дружність людей, яких ти, здавалося б,
знаєш всього декілька годин. Але разом ви
вже готові пройти крізь вогонь і воду…
Головне, що об'єднує, - спільна мета, і ви зі
своєю командою крокуєте до неї, минаючи
всі перешкоди на власному шляху.
Для мене цей проект - не просто
іграшки, а досить серйозна річ! Він
допомагає мені розвиватися в різних
сферах, починаючи від звичайних фізичних
навантажень до роботи з документацією,
фінансами. Великим плюсом залишається й
постійне спілкування з цікавими людьми
нашої країни. За попередні 2 роки участі я
знайшов вел ику кіл ькість друзів та
однодумців з усієї України, випробував себе
фізично й психологічно».
Ось такі вони, чоловіки-фемівці!

Юнацький патріотичний наметовий
табір «Коловрат ім. Романа Атаманюка»

Кубок
ФЕМу з боулінгу
За роботою

Студентка Валерія Антоненко

Гра «Ревин Яр»

Із колегами та завідувачем

2017’ ОСІНЬ 29

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Äðóã «Áåðåñò»
Наш Інститут пам’ятає своїх героїв, тому ми
вирішили започатк увати рубрик у «Герої не
вмирають», в якій будемо розповідати про наших
студентів та випускників, які, ризикуючи своїм
життям захищали нашу Батьківщину. Сьогодні ви
дізнаєтеся про Романа Атаманюка, випускника
спеціальності «Фінанси».

Навчався Роман в
математичному класі Олександрівської гімназії в місті
Сумах, яку закінчив у 2007
році. Вступив до Сумського
державного університету на
факультет економіки та
м е н е д ж м е н т у, к а ф е д р а
фінансів. У 2012 році захистив дипломну роботу на
ступінь «магістр» англійською мовою. Був студентським активістом: організовував та брав участь у
наукових, спортивних та
громадських заходах. Будучи
російськомовним, повністю
перейшов на українську,
навчаючись на першому
курсі.
«Прямий, як рельса»,
«чесний, аж зуби зводить»,
суворий, але чуйний,
відповідальний, аж за межу
абсолютного, з надзвичайно
загостреним почуттям
справедливості і великим
серцем. Коли він помічав
«щось не те», від одного
льодяного осудливого пог-

30 ОСІНЬ’ 2017

ляду «мурашки бігали» –
саме так згадують про
Романа Атаманюка друзі.
Після завершення навчання в університеті,
переїхав до Києва, де працював за своєю спеціальністю—
фінансовим аналітиком у
службі фінансового планування та контролінгу фінансового департаменту у
корпорації «Артеріум».
Роман захоплювався грою
в регбі. Був одним із
засновників регбійного
спорту в Сумах і його
головним популяризатором.
Професійно грав у складі
київської команди РК
«Ведмеді», коли проживав та
працював у Києві.

Регбі
З 1-го класу займався
бальними танцями, брав
участь як в обласних, так і у

всеураїнських змаганнях.
Цікавився айкідо, шахами,
прикладним мистецтвом та
навіть писав вірші.

Заняття бальними
танцями
Окрему сторінку його
життя займали громадські
заходи. Активіст українського націоналістичного
руху, член Студентського
братства Сумщини та
почесний член (посмертно)
Молодіжного націоналістичного конгресу. Був
вихованцем патріотичного
наметового табору «Січ»,
потім — одним із головних
організаторів та відповідальних за проведення на
Сумщині дитячого наметово-патріотичного табору
М о л о д і ж н о г о
націоналістич-ного
конгресу «Коловрат», на
якому в 2012 і 2014 роках

Роман Атаманюк у ролі чотового
команди «жовтих». Теренова гра
«Гурби-Антонівці 2013»
виконував роль бунчужного.
Крім того, був співорганізатором теренової
гри для молоді «Ревин Яр».
Брав участь у тереновій грі
«Гурби-Антонівці».
Роман один із тих
активістів, кого 10 грудня
2013 року затримала міліція

під час зачистки барикад на
Грушевського. Невдовзі
його відпустили, але це ще
більше підштовхнуло його до
пошуків справедливості в
країні. Входив до складу 14-ї
сотні Самооборони Майдану
«Вільні Люди».

Київ

Наприкінці серпня 2014
року Роман став добровольцем батальйону «Айдар». За його словами,
близько двох місяців перебував у м. Щастя, чекаючи
на бойові дії.
Прийнявши рішення
змінити батальйон, опинився в «Донбасі» і пройшов
навчання під Дніпропетровськом. Саме там він
познайомився зі своїми
майбутніми бойовими побратимами, з якими разом
перейшов у 93-ю бригаду
ЗСУ, був у 6-й роті стрільцем.
Після бою під Донецьким
аеропортом, його роту передислокували у с. Водяне.
28 травня 2015 року
поблизу Донецького аеропорту, у селищі Опитному,

Доброволець батальйону
«Айдар» в місті Щастя
Луганської області
почався мінний обстріл. І хоч
Роман не повинен був перебувати на позиції, він пішов
замість хлопця, який не міг
їхати на вогневі.
В окоп потрапила міна, від
якої Роман загинув. Його
напарник залишився живим,

оскільки Роман взяв удар на
себе.
Кілька сотень людей
зібралось, аби провести
його в останню путь. Роман
похований на Алеї Слави у
Сумах, Центральне кладовище.
13 серпня 2015 року
Указом Президента
№473/2015 « За особисту

мужність і професіоналізм,
проявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій
присязі» Роман Атаманюк
нагороджений орденом «За
мужність» ІІІ ступеня
посмертно.
Рішенням Сумської
міської ради йому присвоєно
звання «Почесний громадянин міста Суми».
Розпорядженням міського голови м. Сум від
19.02.2016 р. № 43-Р «Про
перейменування топонімів
м. Сум» вулицю 40 років
Жовтня перейменовано на
вулицю Романа Атаманюка.
Таким був Роман Атаманюк. Ми пишаємося нашим
випускником. Слава героям!
За матеріалами
Валентина Бондаренка
http://mnk2017.tilda.ws/a
tamanyuk
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ТВОРЧИЙ ФЕМ
СКАЗКА О ТОМ, КАК ГУСЕНИЦА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
САМООРГАНИЗАЦИИ УЧИЛА

дному человеку досталась хорошее
наследство – капитал, в общем. Думал человек,
думал и решил предпринимателем стать…
Производством нужных для людей вещей
заниматься надумал… Ну, само собой, и себе
на жизнь зарабатывать тоже.
Однако надумать – это одно, а сделать –
совсем другое… Тем более, если никаких
з н а к о м ы х п р е д п р и н и м а т е л е й н е т, и
расспросить, с чего начинать и как дело вести
– не у кого. Знал только человек, что
предпринимательство – это такой вид
деятельности, который на полной
самоорганизации строится… Иными словами,
нужно во всём только на себя рассчитывать:
самому решать, что производить и находить,
как это делать. Самому организовывать
производственный процесс и реализацию
результатов производства… Конечно,
теоретически все эти вещи вам любой
перечислит, а вот, как к этому на практике
подступиться, – много вопросов возникает.
И вот, с этими самыми мыслями сидел
как-то в парке на лавочке наш «без пяти минут
предприниматель», размышляя, как ему
лучше свою хозяйственную деятельность
построить. Вдруг видит, по лужайке Гусеница
ползёт… Видимо, тоже свои хозяйственные
проблемы решает.
«Эге-е! – подумал человек. – А ведь она
тоже на самоорганизации и самоокупаемости
живет… И весь свой капитал при себе
держит… Как говорится, на полном ходу.
Нашла пропитание – выжила. Не нашла –
пора свою деятельность сворачивать».
Стал Предприниматель за Гусеницей
наблюдать. И видит, её передвижение к новым
пищевым ресурсам распадается на несколько
этапов, так сказать, производственных фаз:
На первом этапе Гусеница подтягивает свою
заднюю часть вперёд и вся как бы утолщается,
при этом сжимаясь, как пружина.
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«Понятно! – думает человек. – Это она
свою энергию конвертирует. Можно сказать,
свой внутренний капитал трансформирует в
различные формы, способные работу
совершать. Ведь она, как пружина, сжимается,
создавая разницу потенциалов между частями
своего тела, необходимую для совершения такой
работы.
Так, – продолжает размышлять «почти что
Предприниматель» (впрочем, дальше мы его
будем уже Предпринимателем называть, раз он
на это дело решился), – это же фактически
модель предпринимательской деятельности.
Точно! На первом этапе предприятие тоже
трансформирует одну форму капитала в другие
его формы. А именно, преобразует денежную
форму капитала в материальные и
нематериальные активы, способные выпускать
продукцию или оказывать услуги. Покупается
оборудование, сырье, лицензии, пр. Они будут
как сжатая пружина готовы для работы и выпуска
продукции».
На втором этапе Предприниматель
смотрит, а Гусеница снова вытянулась, но уже
изогнулась по отношению земли.
«Ясно! – думает он. – Это она уже создает
разницу потенциалов между своим телом и
внешней средой, в смысле, поверхностью
земли». Если проводить параллель с предприятием, тут тоже, вроде бы всё ясно.

Предприятие начинает выпускать
продукцию, на которую существует спрос во
внешней среде, т. е. начинает создавать
разницу экономических потенциалов между
предприятием и средой (на предприятии
создается избыток товаров, недостаток
которых есть на рынке). При определении
основных исходных параметров производственной и коммерческой деятельности
предприятие отталкивается от анализа характеристик внешней среды (потребительского
спроса, поведения конкурентов и пр.). Именно так гусеница опирается на поверхность
земли, чтобы создать свой потенциал
продвижения вперед.
Третий этап приносит новую картину.
Опираясь на землю и используя «пружину»
своей изогнутости, иными словами, разницы
потенциалов с землей, Гусеница продвигается
вперед и занимает новое положение в
пространстве.

«Понятно! – думает Предприниматель. –
Аналогично этому, предприятие продаёт произведенную продукцию. Тем самым реализуется
разница экономических потенциалов между
предприятием и средой».
Четвертый этап знаменует завершение
очередного цикла продвижения Гусеницы. Её
тело возвращается в исходное состояние по
отношению к поверхности опоры, но уже с
выигрышем расстояния к новым пищевым
ресурсам. На предприятие же во время
четвертой фазы возвращается затраченный
ранее Предпринимателем денежный капитал с
прибавкой в форме прибыли. И Предприниматель получает возможность на новом
уровне продолжить развитие своего предприятия.
Понаблюдал за Гусеницей Предприниматель, и стало ему почему-то весело. «Ну,
– думает Предприниматель, – если у Гусеницы её
самоорганизация так легко выходит, то у меня и
подавно выйдет».

Самое удивительное, что так и получилось!

Профессор Леонид Мельник

Гра «Ревин Яр»
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MUST SEE

Ô³ëüìè,
ÿê³ ïîâèíåí ïîäèâèòèñÿ
êîæåí åêîíîì³ñò

У

цьому номері ми дещо трансформували рубрику «MUST READ», адже
розуміємо, що дивитися фільми для декого цікавіше. А хто розповість краще
про фільми, як не організатор кіноклубу «Sumy Cinema Club» СумДУ - Анатолій
Павлик. Цей кіноклуб повністю безкоштовний, збирає молодь, яка хоче вільно володіти
англійською мовою. У цьому році є ще одна особливість - кожен кіпоноказ вас чекає
дискусія з носієм мови! Кожну середу о 17:00 Конгрес - центр СумДУ, ауд. 102 (вул.
Покровська, 9/1) вас чекає: чудовий фільм на великому екрані, гарячий чай, обговорення
фільму, відмінна компанія, багато хороших вражень і емоцій!

«

Àíàòîë³é Ïàâëèê

Читати підручники та конспекти не завжди виникає бажання, а
вгадати як вам знадобиться та чи інша інформація – не можливо.
Водночас усі дивляться кіно та серіали під час відпочинку, а дехто – під
час роботи. Інколи вибір гарного кіно займає багато часу і все одно не
завжди знаходиш. Я підібрав для вас декілька саме таких фільмів.
Деякі кінострічки можуть навчити та показати багато цікавих
моментів із роботи майбутніх фінансистів, економістів, менеджерів
та маркетологів. Перелік таких фільмів надзвичайно великий. В цих
фільмах важливі не лише основний сюжет, а ще й деталі, які
оточують головних героїв. Я сподіваюся вам стануть у нагоді ці
рекомендації і ви гарно і корисно проведете час.

»

«Гра на пониження» (2015)
Êîëè ìîâà çàõîäèòü ïðî êðèçó 2008 ðîêó - öå ïåðøèé ô³ëüì, ÿêèé
âàðòî ïîäèâèòèñÿ. Öåé ô³ëüì çàñíîâàíèé íà ðåàëüíèõ ïîä³ÿõ - ³ñòîð³ÿ
ê³ëüêîõ ïðîâèäö³â, ÿê³ íåçàëåæíî îäèí â³ä îäíîãî ïåðåäáà÷èëè ñâ³òîâó
åêîíîì³÷íó êðèçó çàäîâãî äî òîãî, ÿê ïðî íå¿ çàøåïîò³ëè â êóëóàðàõ íà
Óîëë-ñòð³ò. ² ïåðåäáà÷èâøè, ñòàëè íà íüîìó çàðîáëÿòè. Âè çìîæåòå
ïîáà÷èòè íå ëèøå ñàìó êðèçó, à é ¿¿ ïðè÷èíè çñåðåäèíè.

«Межа ризику» (2011)
Öåé ô³ëüì ðîçïîâ³äàº ³ñòîð³þ âåëèêîãî áàíêó Lehman Brothers, à
òî÷í³øå 24 ãîäèíè, çà ÿê³ â êîìïàí³¿ çì³íþºòüñÿ âñå. Ô³ëüì ö³êàâèé ç
òî÷êè çîðó àìåðèêàíñüêî¿ ìîäåë³ ìåíåäæìåíòó, ñòàâëåííÿ êåð³âíèê³â äî
ïðàö³âíèê³â, ïðàö³âíèê³â äî êë³ºíò³â. Ô³ëüì ãðóíòóºòüñÿ íà ö³êàâèõ
ä³àëîãàõ, ³äåÿõ, ïðàãíåííÿõ, ³ âñå öå íà òë³ êðèçè, ùî íàñóâàºòüñÿ.

«Уолл-стріт» (1987)
Öå êëàñèêà, ÿêùî ðîçìîâà çàõîäèòü ïðî ô³íàíñîâ³ ô³ëüìè. Ó ö³é
ê³íîñòð³÷ö³ âè çìîæåòå ïîçíàéîìèòèñÿ ç àêóëîþ á³çíåñó, ñåðéîçíèì
ãðàâöåì ðèíêó - Ãåêêî Ãîðäîíîì ³ ìîëîäèì áðîêåðîì Áàäîì Ôîêñîì. Áàä
ïðàãíå îòðèìàòè çîëîò³ ãîðè, ÿê³ îá³öÿº éîìó Ãåêêî, àëå äëÿ öüîãî
ïîòð³áíî áàãàòî ÷îãî çðîáèòè, ³íîä³ - ïðîòèçàêîííå.

«Уолл-стріт: гроші не сплять» (2010)
Ïðîäîâæåííÿ ô³ëüìó 1987 ðîêó òà ¿õ íåîáõ³äíî äèâèòèñÿ ï³äðÿä. Ó ö³é
êàðòèí³ ïîêàçàíî, ÿê ëþäè òèïó Ãîðäîíà Ãåêêî âèõîäÿòü ïåðåìîæöÿìè ç
áóäü-ÿêî¿ ñèòóàö³¿. À íà ôîí³ - ñïàä ðèíêó 2008 ðîêó. Ó ô³ëüì³ º ëþáîâ,
çðàäà, êîíôë³êò ïîêîë³íü ³ áàãàòî ³íøîãî.

«Мені б у небо» (2009)
Êåð³âíèêàì âàæêî çâ³ëüíèòè ëþäèíó, ÿêà ïðîïðàöþâàëà íà êîìïàí³þ
âñå æèòòÿ, òîìó áàãàòî êîìïàí³é â³ääàþòü öþ ïðîöåäóðó íà àóòñîðñèíã.
Ñàìå ìàñîâî¿ çà÷èñòêîþ êàäð³â ³ çàéìàºòüñÿ ãîëîâíèé ãåðîé ô³ëüìó
Ðàéàí Á³íãåì. Éîãî ïåðñîíàæ ïîñò³éíî ë³òàº ó â³äðÿäæåííÿ ç îäíîãî
øòàòó â ³íøèé. ² íà÷åáòî âñå ó íüîãî äîáðå: â³í ïîñò³éíî áåç í³÷îãî, ó
íüîãî ñòàá³ëüíà ðîáîòà, ïðîâîäèòü òðåí³íãè, àëå íåçàáàðîì ç'ÿâëÿºòüñÿ
óñâ³äîìëåííÿ, ùî ùîñü ó âñüîìó öüîìó íå òàê...

«У погоні за щастям» (2006)
Ô³ëüì çíÿòèé íà îñíîâ³ ðåàëüíî¿ ³ñòîð³¿ ïðî áàòüêà-îäèíàêà, ÿêèé ç
îñòàíí³õ ñèë íàìàãàºòüñÿ çàðîáèòè ãðîø³ äëÿ ñâîãî ºäèíîãî ñèíà. «Ó
ïîãîí³ çà ùàñòÿì» - öå çðàçîê òîãî, ÿê ïîòð³áíî áîðîòèñÿ çà ñâîþ ìð³þ,
íàñê³ëüêè ïîòð³áíî â íå¿ â³ðèòè, ïðàãíóòè òà éòè äî íå¿. Öå ìîòèâóþ÷èé
ô³ëüì ïðî êîðèñòü ïðàö³, çàâçÿòîñò³ òà ñèëè âîë³ â ìèñòåöòâ³ ïðîäàæ³â.

«Тут не палять» (2005)
Öåé ô³ëüì-êîìåä³ÿ ïðèñâÿ÷óºòüñÿ âñ³ì, õòî ïî÷àâ ñóìí³âàòèñÿ â
òîìó, ùî ïðîäàº. Êàðòèíà ðîçãëÿäàº îñîáëèâîñò³ ðîáîòè ëîá³ñò³â ó ñôåð³
òþòþíîâî¿ ïðîäóêö³¿. Ó öåíòð³ öüîãî ïðîòèñòîÿííÿ îïèíÿºòüñÿ Í³êîëàñ
Òåéëîð. Ëîá³þâàííÿ ³íòåðåñ³â âèðîáíèê³â òþòþíó - öå éîãî ðîáîòà, à
êîæíà âèêóðåíà ñèãàðåòà - çàðîá³òîê, ùî äîçâîëÿº ðîñòèòè ñèíà. Îäíàê,
ùî ðîáèòè, êîëè ïðîêèäàºòüñÿ ñîâ³ñòü?

«В погоні за щастям» (2006)
Äðóãèé ô³ëüì, ïðèñâÿ÷åíèé ëîá³ñòàì. Öÿ ³ñòîð³ÿ òàëàíîâèòî¿,
óñï³øíî¿ òà íåéìîâ³ðíî ðîçóìíî¿ æ³íêè, ìåòà ÿêî¿ äîìîãòèñÿ ïåðåìîãè
íà âèáîðàõ. Íåéìîâ³ðíî òîíê³ õîäè, íåïåðåäáà÷óâàí³ ïîâîðîòè ³
çàõîïëþþ÷èé ñþæåò ô³ëüìó çìóøóº çàòàìóâàòè ïîäèõ äî ðîçâ'ÿçêè
ô³ëüìó. Ô³ëüì áóäå êîðèñíèé âñ³ì, õòî ïðàãíå êåðóâàòè â êîíêóðåíòíîìó
ñåðåäîâèù³. ßê ñòâåðäæóº ãîëîâíèé ãåðîé» «Ëîá³çì - öå ìèñòåöòâî
ïðîãíîçó».

«Розумник Уїлл Хантінг» (1997)
Öå äðàìà ïðî 20-ð³÷íîãî âóíäåðê³íäà ç Áîñòîíà, ÿêèé âëèïàº â
íåïðèºìí³ ³ñòîð³¿. ²ñòîð³ÿ áåðå ñâ³é ïî÷àòîê ç ìîìåíòó, êîëè ïðîôåñîð
ìàòåìàòèêè áåðå éîãî ï³ä ñâîþ îï³êó, àëå çà îäí³º¿ óìîâè: Ó¿ëë ïîâèíåí
ïðîéòè êóðñ ïñèõîòåðàï³¿. Ñåàíñè «ïåðåâèõîâàííÿ», ùî ðîçïî÷àëèñÿ ç
íåäîâ³ðè, ïîñòóïîâî ïåðåðîñòàþòü ó äðóæáó ì³æ Ó³ëëîì ³ éîãî
íàñòàâíèêîì, âíóòð³øí³ êîíôë³êòè íå äîçâîëÿþòü ðîçêðèòè òàëàíò
Ó¿ëëà, à ãîëîâíå - çðîçóì³òè, ÷îãî â³í õî÷å. Öåé ô³ëüì áóäå êîðèñíèé òèì,
õòî õî÷å çðîçóì³òè, ÷îãî â³í õî÷å. Íàâ³òü âåëèêèé ðîçóì ³ òàëàíò - öå íå
ãàðàíò³ÿ ùàñòÿ.

Students point
òàÊ³íî: ùî äèâëÿòüñÿ íàø³
ñòóäåíòè?
Кіно спроможне впливати на наш настрій та емоційний стан. Вчені проводили дослідження, як різні жанри кіно впливають на організм людини. Виявилося, що перегляд бойовиків і трилерів зі сценами жорстокості і насильства погіршують циркуляцію крові глядача, тобто згубно впливають на його здоров'я. Наші студенти вирішили перевірити це
твердження. В анкетуванні брали участь 100 респондентів – студентів Сумського
державного університету, з них - 80 % жіночої статі, 20 % - чоловічої, віком від 18 до 20
років.
Які жанри фільмів ви вважаєте за краще дивитися?
Комедії

Сімейні

Із 100 студентів, які брали
участь в опитуванні, 80% люблять фантастику.

Де ви вважаєте за
краще дивитися
фільми?

Фантастика
Як часто ви дивитеся фільми?
Кожен день
22%

78%

У друзів,
знайомих
18%

Вдома
52%

30%

В кінотеатрі

Як ви вибираєте фільми для перегляду?
Кілька разів на тиждень

Вважаєте ви, що сучасне кіно має поганий вплив
на суспільство?
Не знаю

Да

10% 5%

ні

Ті, що ідуть в За порадами кінокритиків
кіно або
20%
показують по
29%
2%
телевізору
48%

25%

60%
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Не впевнений

За відгуками в Інтернеті

За порадами
знайомих

Що вас приваблює у фільмах?

Як ви вибираєте фільми для перегляду?
Одержання
життєвого досвіду

Одержання нової
інформації

2%
35%
45%
5%
Проведення
вільного часу

10%
3%

Розвага
Одержання
емоцій, яких
немає в житті

Духовне
задоволення

Який негативний вплив
переважає в фільмах?

Відхід від
реальності
Деградація
підростаючих
36%
поколінь

Підвищення
інтелектуального
рівня
розвитку

7%

Реалістичність
подій, дій

Зміна ціннісних
орієнтирів Схильність до
насильства
5%
58%

15%
38%

Схильність леше
до розваг,
марнування
життя

Схильність до
алкоголю,
наркотиків

Що саме впливає на вас у
фільмі?
Cцени
Красива
безкарності
за
барвиста
будь-які
дії
картинка
Cцени
Реальність Ідеал краси
еротичного
подій
5% 5% 5% 5% характеру
7%
Cцени
1%
жорстокості
28%
Cпосіб
54%
життя
10%
героїв
Думка, яку хоче
передати режисер

Отже, за результатами опитування можна окреслити загальну
картину: сучасна молодь сьогодні обирає кіно як спосіб відпочити майже кожного дня.
Приємним є те, що молодь хоче
розвивати свій інтелектуальний
рівень через кінематограф.
Студентка Вікторія Воловик
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STUDENT’S LIFE
#FB_ЛАЙФХАК_ВІД_СТУДЕНТІВ
#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_Â²ÊÒÎÐ²¯

«з

Страви для студентів «на швидку руку»

апарена мівіна із сарделькою дуже ситна страва,
якраз саме те, що необхідно голодному та
лінивому студентові після пар, рагу з овочей (якщо
брати по 1/2 штуки кожного овочу , то в сумі вийде не більше
ніж 10 грн ) і домашньої тушоки, якщо є. Я дуже люблю суміш
овочей із рисом -10 хвилин на сковорідці і готово. Бутерброди
з намазкою, або ж просто з кетчупом та шматочком чогонебудь та кава , кава - це завжди добре !!!

«

Вовченко Вікторія,
спеціальність «Міжнародна економіка»

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÎËÜÃÈ

Як студент може дозволити собі мандрувати

«У

студeнтські роки потрібно спробувати всe! Так, дійсно,
й самe в цeй час потрібно побачити вeсь світ. Алe як
звичайному студeнтові потрапити за кордон?
На допомогу приходять різноманітні міжнародні програми,
які дають шалeні можливості. Алe для цього необхідно , попeршe, мати вeликe бажання, по-другe, поставити мету, а також
вивчити інозeмну мову.

«

Ольга Майборода,
спеціальність «Публічне
управління та адміністрування»

світом?

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÊÀÐÈÍÈ
Що потрібно знати студентові, окрім

«Н

розкладу

асамперед, важливо знати, де і як можна
відшукати необхідну інформацію. Особливо
допомагає, коли часу на це обмаль, адже маючи
хоч якусь «базу» ти можеш швидко зорієнтуватися навіть
унайбільш несподіваній ситуації.

«
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Карина Гнатенко,
спеціальність «Міжнародні відносини»

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÒÅÒßÍÈ

«Ж

Розумні додатки для студента

«

Тетяна Макаренко,
спеціальність «Міжнародні
відносини»

иття студента сповнене стресів, розваг, спілкування та
веселощів. А ось часу на сон іноді не вистачає, тому
вранці важко вставати. Та й в пам'яті потрібно
утримувати багато інформації, щось обов'язково й забувається. Благо,
в сучасному світі існує достатньо корисних гаджетів і програм, що
полегшують життя студента. Особисто я використовую декілька таких
зручних мобільних додатків і хотіла б розповісти про деякі з них.
Дуже часто нам доводиться знаходити якусь цікаву інформацію,
проте у безкінечно відкритих посиланнях забуваємо про неї чи просто
губимо. Такий додаток як "Pocket" дозволяє зберігати потрібні статті у
чистому вигляді, так що їх можна буде прочитати в будь-який час.
Іншим корисним додатком я вважаю "Clever Alarm Clock". Він
допомагає складати потрібний режим сну, завдяки чому ви завжди
будете почуватися бадьорими, сповненими сил та енергії.
Тому, сподіваюся, що ці мобільні додатки сподобаються вам та
полегшать ваше студентське життя.

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ

«Х

Які пільги дає студентський квиток?

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÊÀÒÅÐÈÍÈ

«

ай, друже! Любишь рідну країну та відвідувати нові
місця нашої неньки? Тоді настала нагода добряче
зекономити. Бо студенський квиток - це ласий
шматочок для студентів, який дає можливість на 50 відсоткову
знижку. Не втрачай надії, подорожуй!
P. S. Псссс, псссс, про ФЕМ не забувай, з ним відпочивай!

Усенко Олександр
спеціальність "Фінанси, банківська справа і
Третяк Тетяна, спеціальність
«Менеджмент
страхування»
організацій і адміністрування»

«У

Якувійти в навчальну колію після канікул?

продовж довготривалих літніх канікул ми встигли добряче
відпочити. Дехто ніжився на теплому пісочку, пірнав у водні
глибини, але були й такі, хто встиг і попрацювати. Все це
чудово, але як же студентові після таких насичених канікул втягнутися в
навчання? Моя відповідь проста, необхідно залишити все позитивне у
життєвому архіві та максимально спрямувати свої зусилля на вивчення
нового матеріалу, а допомогою у важких ситуаціях і будуть спогади про
літній відпочинок.

«

Катерина Зайчик,
спеціальність «Менеджмент»

Студентки: Марія Грохольська,
Діана Водотика
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П

Ïîñâÿòà â ñòóäåíòè

освята в студенти - це один із найяскравіших етапів студентського життя;
можливість весело провести час у компанії нових друзів, які доповнять, а згодом і
складуть основу великої дружньої ФЕМ-родини. Традиційно посвята в студенти
проходить двома етапами: знайомство зі студентами та святковий виїзд.
Знайомство зі студентами це доволі
тривалий період, період адаптації. Цього
року перша зустріч зі студентами відбулася
30 серпня. На першачків чекав святковий
концерт, в якому вони самі брали активну
участь, дискотека від DJ Your Voice, та
знайомство з командою студентського
директорату.

Команда ФЕМу з радістю зустріла нових
абітурієнтів і підготувала для них особливу
святкову програму.
«Емоцій було маса! До нас прийшли
надзвичайно талановиті, активні та веселі
студенти… Вони ще абсолютно нічого не знали
про наш інститут, про всі ті цікаві події та заходи,
які ми організовуємо. Але в них було нестримне
бажання все це осягнути і якнайшвидше
приєднатися до нашої ФЕМ-родини».
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30 вересня на території табору
«Орлятко» відбувся традиційний святковий
виїзд першокурсників. Одразу хочеться
відзначити ініціативність абітурієнтів, у цьому
році їх зібралося вдвічі більше. Але велика
кількість студентів вимагала ретельної
підготовки команди.

Фемівці зібралися із самого ранку,
займалися приготуванням їжі, оформленням
станцій для квесту та налаштуванням апаратури.
Усі приготування проводили в гарному настрої,
тож не дивно, що все пройшло на найвищому
рівні!
У програмі святкового виїзду було
запропоновано:

* ігри;
* квест;
* футбол, волейбол;
* стіл «по-королівськи»;
* пісні;
* музику від найкращого DJ Skiny;
* запальні танці;
* ранкову зарядку.

«Çàíàâ³ñà ôåì³âñüêîãî
æèòòÿ â³äêðèòà, òîæ
âñå, ùî òîá³
çàëèøàºòüñÿ, - öå
ï³ðíóòè â íüîãî ç
ãîëîâîþ!»

Звичайно, всі залишилися задоволені від пережитих емоцій. Більшість першокурсників
вже з нетерпінням чекає на нові заходи від нашого Інституту. Але це лише початок, попереду найцікавіше.
Гра «Ревин Яр»

Студентка Валерія Антоненко
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Тролейбусник
Нещодавно відбувся традиційний вже для ФЕМу захід тролейбусник. Це, мабуть, один із найдушевніших та
найемоційніших вечорів. Можливо, ви це проґавили з тих чи
інших причин, що ж, ви багато чого втратили. Але це не лише
цікава екскурсія містом (саме те, що цікаво знати молоді, а не
нудні лекції з історії), а ще й душевна атмосфера та приємні люди
поруч.
Тролейбусник - це саме той
захід, коли кожен міг відкинути
зайві думки та забути про
проблеми і просто насолоджуватися вечором. Пісні під
гітару, захоплюючі історії...
Мабуть, кожен, хто був там,
згадуватиме з теплотою у серці усі
подальші роки.
P. S. Але не
забувайте: на ФЕМі
нудно не буває, і
тролейбусник - лише
один із доказів!
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Студентка Валерія Антоненко

АБІТУРІЄНТУ

ÁÀÊÀËÀÂÐÑÜÊ² ÏÐÎÃÐÀÌÈ
ЯНА РОМАНЧЕНКО
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
«Для мене спеціальність «Публічне управління та
адміністрування» - це можливість забезпечити собі щасливе та
успішне майбутнє. На сьогодні в нашій країні є потреба у
кваліфікованих фахівцях, для роботи в центральних та місцевих
органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування,
державних установах та організаціях. Тому навчаючись саме на цій
спеціальності студенти набувають лідерських якостей, які дуже
необхідні у сфері публічного управління і які допоможуть
реалізувати усі кар’єрні плани».
ДАНИЛО ГЛУЩЕНКО
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНІ
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
«Для мене спеціальність «Міжнародні економічні відносини» - це
чудова можливість пізнати світ та познайомитися з багатьма його
цікавинками, починаючи з економічного розвитку окремого регіону
та закінчуючи повсякденним життям його жителів. І все це можливо,
не виїжджаючи за кордон, завдяки викладачам із різних куточків
світу. Сподіваюсь, що навчання принесе мені лише задоволення, і
через декілька років країна матиме освіченого дипломата ».
АНАСТАСІЯ ШПАК
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «БІЗНЕС ТА
ЕКОНОМІКА»
Більшість одинадцятикласників обирають майбутній напрям
діяльності навмання, не задумуючись над тим, з якою професією
пов'язувати своє майбутнє. Проте ця історія не про мне. Мій вибір
був цілком свідомий. Економіка та бізнес - це дуже пізнавальні та
необхідні науки, науки про наше щоденне життя.
Наприклад, кожен день ми приймаємо рішення, що нам краще
зробити: залишитися вдома під теплою ковдрою чи піти на пари.
Звичайно, ми надаємо перевагу першому варіанту, але, реально
оцінюючи ситуацію, обираємо другий. Ми розуміємо, що в
майбутньому знання одержані в цей день будуть набагато ціннішими
та важливішими за той сон.
І це лише одне рішення…Але пройшовши 4 роки тяжкої праці ,
чи 1088 таких ранкових рішень на користь навчання, я впевнено
можу сказати, що після закінчення університету на мене буде чекати
успішне майбутнє .
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АБІТУРІЄНТУ
ІННА МОСКАЛЕНКО
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ»
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це гарна
можливість зрозуміти, як функціонує сучасний бізнес. Незважаючи на те, що це нова спеціальність у нашому
університеті, знайшлося багато майбутніх підприємців, які
здобувають знання разом зі мною. Тут ми вивчаємо, як
організовується торгівля на різноманітних біржах, що
потрібно для того, щоб розпочати свій бізнес, у що необхідно
інвестувати свої гроші та багато іншого. Саме від цих знань
залежить успішність нашої майбутньої справи».
ІРИНА ТРЕТЯК
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
«Для мене спеціальнсть менеджмент - це мистецтво
прийняття правильних управлінських рішень, це шанс
реалізувати та проявити свої організаторські та лідерські
здібності.
У наш час вони дуже важливі, і тому саме тут я в насамперед
удосконалюю ці якості.
У цьому мені дуже допомогають викладачі на підтримку і
розуміння яких я можу завжди розраховувати? Також,завдяки
ФЕМу в мене є можливість проявити свої здібності не лише в
Україні,а і за кордоном».
ЛЮДМИЛА ТЕСЛЕНКО
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МАРКЕТИНГ»
«Маркетолог – це творча, перспективна та універсальна
професія. Ви можете бути: аналітиком, контекстологом, SMMщиком; продакт-менеджером; контент-менеджером;
піарщиком. Якщо ти в усьому розбираєшся і готовий до
постійного саморозвитку і навчання, то можеш стати
директором з маркетингу. Тож хочеш гарно заробляти і стати
класним маркетологом – приходь навчатися в СумДУ. У нас
кваліфіковані викладачі, які завжди допоможуть, навчать і ви
обов'язково станете найкращим спеціалістом із маркетингу».
СВІТЛАНА ШУЛЬГІНА
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ,
БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
«Що для нас спеціальність «Фінанси, банківська справа та
страхування»? Це - квиток у майбутнє. Інноваційна освіта,
яка відповідає вимогам сучасності і майбутнього».
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ÇÍÎ - 2018: ÍÎÂÀÖ²¯
Наступного року учасники проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання з 12
навчальних предметів: української мови і літератури, історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської та
французької мов. Кожен зареєстрований учасник матиме право виконати
сертифікаційні роботи не більше ніж із чотирьох навчальних предметів.

Терміни проведення ЗНО: з 22.05 по 14.07.2018
Результати зовнішнього незалежного
оцінювання із трьох навчальних предметів
зараховуватимуться як оцінки за державну
підсумкову атестацію за освітній рівень повної
загальної середньої освіти для випускників
старшої школи загальноосвітніх навчальних
закладів 2017 року. Так, майбутні випускники
складатимуть українську мову і літературу
(українську мову), математику або історію
України (період XX - початок XXI століття), а
також один навчальний предмет за вибором
випускника.

Українська
мова і
література

Англійська
мова

Історія України

Інспанська
мова

Математика
Предмети
ЗНО - 2018

Німецька мова

Біологія

Французька
мова

Географія

Хімія

Фізика
Фізика

Запровадження нового формату знань з
розуміння мови на слух (аудиювання) для
сертифікаційних робіт з іноземних мов та
розподіл завдань за рівнями В1 та В2
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