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Шановні друзі! Щиро 
вітаю  вас із Новим 
роком та Різдвом 

Христовим. Я пишаюся успіхами 
ФЕМу, досягнутими в минулому році, 
яких було чимало, і переконана, що 
2018  р ік  п і дхопить  естафету 
натхненної роботи та примноження 
добрих справ, порадує новими 
звершеннями, що будуть гідним 
п р о д о в ж е н н я м  б а г а т о р і ч н и х 
традицій нашого Інституту. Щиро 
дякую колективу викладачів, нашим 
студентам та аспірантам за успіхи і 
здобутки, професіоналізм, відданість 
своїй справі, креатив та сміливість у  
починаннях. Нехай Новий рік  здійс-
нить усі наші мрії, принесе в сім’ї 
затишок і достаток, а  Різдво  напов-
нить душу радістю, спокоєм  і 
благословить на нові справи! 

Бажаю світлих думок, звер-
шення планів і надій, оптимізму та 
незгасної життєвої енергії!

Äèðåêòîð ²íñòèòóòó ÔÅÌ
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê ,  

ïðîôåñîð
Âàñèëüºâà Òåòÿíà 

Àíàòîë³¿âíà
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Шановні студенти, викладачі та всі, 

кого об 'єднав ФЕМ! Щиро бажаю 

перетворити свої мрії на плани та 

реалізувати їх у 2018 році. Нехай поруч 

завжди буде родина, друзі та колеги, які не 

лише допоможуть у реалізації задуманого, 

а й з радістю відсвяткують ваші пере-

моги. Щасливих свят, щасливого Нового 

року та Різдва!

У ці святкові дні  бажаю сміливо 

мріяти, вірити в себе та свою справу, 

крок за кроком наближати свою мрію,  

цінувати тих, хто розділяє з вами цей 

шлях, щиро радіти перемогам та не 

зупинятися!

Тетяна Васильєва
Директор Інституту ФЕМ

Олексій Люльов
Заступник директора з навчально-організаційної 

роботи 

Денис Смоленніков 
Заступник директора з виховної роботи та 

гуманітарних питань

З Новим роком! Нехай веселі 

дзвіночки наповнять серце радістю, 

нехай яскраві вогники подарують добру 

надію. Бажаю з новими силами та 

щасливими відчуттями досягати 

нових успіхів та здійснювати свої мрії в 

новому році. Нехай щастить кожного 

дня, нехай вдача буде поруч увесь рік.

ПРИВІТАННЯ
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Радості, натхнення та любові у Новому 

році Вам та Вашим родинам! Нових, 

безмежних можливостей -  сил та часу, щоб 

ними скористатися. Щоб кожен день нового 

року можна було прожити із захопленням!

Шановні студенти!

Я вам бажаю дихати на повні груди, мріяти 

та реалізовувати свої мрії на шляху 

особистого розвитку. Будь-яке свято – це 

привід пригадати всіх друзів, колег, знайомих, 

людей, з якими вас звела доля,  та подякувати 

їм за те, що вони є у вашому житті. Будьте 

вдячними та отримуйте подарунки в житті, 

відчувайте зміни в повітрі та повертайте 

вітрило у напрямку найкращих практик. Я 

бажаю вам цікавих подорожей, небачених 

пригод та нових проектів у наступному році!

Наталія  Котенко 
Заступник директора з методичної роботи

Ганна Швіндіна  
Заступник директора з наукової діяльності

Наталія  Котенко 
Заступник директора з методичної роботи

Вітаю всіх із Новим 2018 роком!

Бажаю незгасної творчої енергії, нових 

наукових звершень та самореалізації.

Нехай прийдешній рік принесе всім нам 

багато тепла, посмішок та яскравих 

моментів! Вікторія Кубатко
Заступник директора з профорієнтаційної роботи

’ ЗИМА 5



Нехай наступний рік відкриє нові мрії 

та цілі  для кожного з вас, буде насичений 

міжнародними стажуваннями!

А мандрівка новим роком буде 

незабутньою та захоплюючою!

Вітаю з Новим роком та Різдвом 

Христовим! Бажаю міцного здоров'я та 

натхнення ,  родинного щастя та 

добробуту, здійснення мрій та бажань! 

Нехай рік новий буде багатим на добро, 

щедрим на успіхи та вдачі!

Нехай у новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Незгоди всі забудуться,

Що мріялось — усе збудеться,

Злагода в сім'ї панує.

Дарунки Дід Мороз готує!

Наталія  Антонюк 
Заступник директора з заочної та дистанційної форм 

навчання

Юлія Чорток 
Заступник директора з брендменеджменту та рекламно-

інформаційної діяльності

Тетяна Пімоненко 
Заступник директора з міжнародної діяльності
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Щиро вітаю іЗ Новим роком та 

Різдвом Христовим!

Нехай різдвяна зірка осяє нові шляхи та 

приведе до бажаних звершень. Хай сімейне 

тепло, любов і підтримка близьких 

залишаться непохитною опорою, а зміни 

будуть лише на краще. Бажаю натхненно 

працювати, весело відпочивати та 

ділитися своїми досягненнями з усім 

світом. Щастя і добробуту в новому році!

Любі фемівці, нехай 2018й стане 

роком беззаперечної чесності та 

вірності. Вірності своїм мріям, цілям 

та переконанням. Чесності з собою 

та своїм оточенням. Відтак, бажаю 

нам сміливості у прийнятті рішень 

та реалізації своїх найяскравіших 

амбіцій!

Микола Костель 
Заступник директора з інформатизації

Юлія  Шкодкіна 
Голова ради з якості 

Бажаю невичерпної життєвої 

енергії, добробуту, гарного настрою, 

успішних проектів. Нехай кожна 

сфера вашого життя буде наповнена 

цікавими та приємними подіями.

Альона Євдокимова 
Заступник директора з практично-орієнтованої підготовки 
студентів та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів

’ ЗИМА 7 



 Цей невгамовний хлопчина знає, як зацікавити 

та розкачати будь-який «двіж».
Іноді він сам дивується з ідей, які з'являються у нього в 

голові, але вони завжди нереально веселі та корисні. 
Якщо він поруч з вами, то сумувати не доведеться нікому! 
Заступник студ. директора з культурно-масової роботи - 
Ігор Загребельний. А робить він наступне:

- проведення традиційного турніру «Кубок 

ФЕМу з пейнтболу»; 

- туристичний виїзд «Залишитись у живих»; 

 - розважальна гра «Шериф»;

- подорожі містами України «В пошуках 

пригод»; 

 - вечір настільних ігор; 

 - гра "Bottle gаme"; 

 - фестиваль актуального кіно.

8 ЗИМА’ 

Ігор Загребельный 

Данієль Філюта

 Спортивний  Міккі Маус завжди готовий до 

змагань, турнірів із боулінгу та футболу. Заступник 
студ. директора зі спортивної роботи -  Даніель 
Філюта. Основні цілі: 

- підтримка вже існуючих проектів та 

подальший їх розвиток («Убитая  

кегля», «FEM cup»); 

- турнір із пляжного волейболу «Під 

сонцем»;

- проведення турніру зі спортивного покеру; 

 - велопробіг; 

- проведення ранкового забігу навколо озера 

Чеха.

ОБЛИЧЧЯ З ОБКЛАДИНКИ

СТУДЕНТСЬКИЙ МІХ

 У нас в Інституті дуже активний та веселий 
cтудентський директорат. В канун новорічних 
свят, ми вирішили провести карнавал. А хто 

тут хто, Ви зможете дізнатися на наступних 
сторінках нашого журналу.



Анастасія Кисіль

 Цей «Песик» додержується девізу: «Навчання 
в радість!». Заступник студ. директора з наукової 
роботи - Діана Водотика. Вона  навчить  писати 
наукові роботи та організовувати тренінги.

 Основні завдання : 

- аналіз та виявлення проблем із навчанням 

студентів, допомога в їх вирішенні;  

- проведення зустрічі «Цікава та проста 

наука, або як я можу реалізувати свої 

можливості»; 

- Проведення зустрічі у форматі «питан-

ня-відповідь» з питань, що турбують  

студентів.

 Ця «дівчинка в крапочку» допоможе у 

питаннях із гуртожитком і проведе будь-яку 
благодійну акцію. Заступник директора із соціально-
побутової роботи - Анастасія Кисіль. Вона може 
організувати:

- участь у міських та всеукраїнських 

благодійних акціях; 

 - проведення акції «Чистота навколо»; 

 - проведення акції для дітей сиріт та дітей 

з вадами слуху «Подаруй радість»; 

- підтримка та розвиток проекту «Бюро 

знахідок» для втрачених речей.

Діана Водотика
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 До «Жирафіка» можна звернутися з будь-

яким питанням, адже вона має безцінний досвід 
роботи студентського директора в минулому 
навчальному році та чудові організаторські здібності. 
Перший заступник студентського директора - Альона 
Сергієнко. 

Альона Сергієнко

Сніжана Петренко

 «Далматинець» займається дуже серйозними 

справами. Секретар студентського директорату - 
Сніжана Петренко. Без неї  неможлива організація 
будь-якої події. Вона знає з ким потрібно домовитись 
за виїз та в кого підписати служебку.

Валерія Антоненко 

 Ця дівчинка завжди знає все, що відбувається та що 

буде відбуватися в Інституті. Заступник студ. директора з 
інформаційної роботи - Валерія Антоненко. Програма 
роботи:

- висвітлення подій із життя інституту через 

традиційний проект «Очима  ФЕМу»;  

- постійне інформування студентів через інтернет-

сторінку «Cтуд. директорат ІФЕМ СумДУ» про 

заплановані та проведені заходи інституту та 

університету; 

- проведення фотоконкурсів різної тематики («Я на 

парі», «Дівчина-весна»); 

- проведення тематичної фотовиставки; 

- постійне оновлення стенду студентського самовря-

дування актуальною, цікавою для всіх інформацією; 

- активна співпраця з місцевими розважальними 

закладами.



Євгеній Щербаков і 

Сергій Гунько  

 Що робити, коли вступив до університету? 

Куди можна записатися? А в кого запитати? Саме 
Євгеній Щербаков і Сергій Гунько допоможуть  
відповісти на ці запитання. Зустріч із ними гарантує 
заряд хорошого настрою надовго. На ці сильні плечі 
покладені профорієнтаційний та адаптаційний 
напрями:  

- проведення блоку зустрічей із викладачами 

та студентами «Що для мене ФЕМ?»; 

- допомога в адаптації студентам з інших 

міст «Мої Суми»; 

- розроблення роздаткового матеріалу для 

першокурсників з основними даними про 

університет;  

- проведення квесту для першокурсників 

«Твій СумДУ».

 Очолює цей «звіринець»  в. о. студентського 

директора - Юлія Шафорост. Вона представляє 
ФЕМ в університеті, здійснює розподіл повно-
важень між заступниками та іншими членами 
директорату й організовує плідну роботу всього студ.  
директората.Юлія Шафорост 

Студентка Діана Водотика
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ПОДІЇ
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Команда ФЕМівців

НАШІ СТУДЕНТИ - НАЙКРАЩІ

а день студента в СумДУ обирали  Н«Кращого студента СумДУ».   Дуже 
приємно, що кращим студентом 

Сумського державного університету стала 
студентка Інституту ФЕМ Єлизавета Чудеса. 

Наші студенти взяли ще декілька 
номінацій. Перемогу в номінації «Навчальна 
діяльність» святкувала цього дня Кароліна 
Опенько, від профспілкової організації 
студентів СумДУ відзначена Світлана Козик .

Окремо були відзначені Юлія Нехорош-
кова, яка отримала грамоту Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації, та Валерій П'ятаченко, який 
отримав грамоту відділу у справах молоді та 
спорту Сумської міської ради.

Єлизавета - відмінниця навчання, учасник програм міжнародної академічної 
мобільності, іменний стипендіат Верховної Ради України. Органічно поєднує навчальну, 
наукову, культурно-мистецьку та громадську роботу. Є старостою академічної групи, в 
якій всі предмети викладаються англійською мовою як для українських студентів, так і 
для іноземців. У 2017 році стала призером Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього 
середовища» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського. Закінчила музичну школу за класом фортепіано, цікавиться 
класичною музикою, співає та займається сучасними танцями. У 2017 році в складі 
танцювального колективу «Сузір'я» стала призером міжрегіональних, всеукраїнських та 
міжнародних змагань із сучасного танцю.

Наша редакція задала нашим кращим студентам декілька запитань.

ЄЛИЗАВЕТА  ЧУДЕСА. 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

FB: Чи очікували Ви 
отримати відзнаку «Кра-
щий студент СумДУ»? 

Ліза: Насправді, при-
с уд ж е н н я  н а г о р о д и 
«Кращий студент» стало 
для мене повною несподі-

в а н к о ю .  І з  с а м о г о 
початку я була заявлена 
як кандидат у номінації 
«Культурно-мистецька 
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д іяльність» .  І  я  була 
достатньо впевненою у 
с в о ї х  с и л а х ,  щ и р о 
сподівалася отримати 
нагороду саме в ц ій 
категорії. У цьому році 
так сталося, що одразу 
двох студентів обрали 
кращими культурними 
діячами, і, чесно, я була 
мало не в шоці, що я все 
ж не потрапила до їх 
складу. День видався 
напруженим і дуже емо-
ційним, тож я просто 
чекала закінчення цере-
монії. Люди не завжди 
перемагають, тож просто 
потрібно докласти ще 
більше зусиль надалі, так 
я вирішила. 

Урочистості майже 
доб і гли  к інця ,  і  ось 
студентський ректор 

повинна була оголосити 
переможця останньої, 
масштабної номінації - 
«Найкращий студент 
2017». Я була готова 
привітати того щасливця 
і  вже приготувалася 
плескати. Я й уявити не 
могла, що буде назване 
саме моє ім'я.

FB: Ваші перші емоції 
п і сля  проголошення 
переможця?

Ліза: Емоція була лише 
одна - шок! Усі дивилися 
на мене, а я не могла 
повірити. Але ж потрібно 
було йти за нагородою. 

Я обіймала всіх і багато 
дякувала.  А дорогою 
додому нав іть  трохи 
плакала від радості. Я 
дуже вдячна СумДУ і всім, 
хто підтримав мене і так 

мріє про таке визнання.
F B :  Щ о  п о т р і б н о 

робити, щоб стати кра-
щим студентом?

Л і з а :  М е н і  д л я 
перемоги знадобилося 
лише одне - робити те, 
щ о  т о б і  н а й б і л ь ш е 
подобається і добре вихо-
дить.  Потрібно бути 
готовим інколи жертву-
вати власним вільним 
часом та вихідними, доко-
рінно змінити плани, аби 
готуватися, тренуватися, 
писати, вчитися задля 
досягнення тільки най-
кращого результату. Але 
воно того варте.

високо оці-
нив мої здо-
бутки.  На-
певно ,  ко -
жен студент 

За роботою

ЮЛІЯ  НЕХОРОШКОВА.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МАРКЕТИНГ»

Краща студентка в науковій роботі. 
У 2017 році здобула IIІ місце у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт із маркетингу 
«Молодь опановує маркетинг», I I I  місце у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт за напрямом «Маркетинг, управління 
персоналом та економіка праці» та отримала ІІ 
командне місце у Всеукраїнській студентській 
олімпіаді зі спеціальності «Логістика» серед 
студентів вищих навчальних закладів. Також має 1 
статтю та 2 тези доповідей. 

FB: Що Вас надихає на 
наукову роботу?

Юлія: Бажання бути 
к о р и с н о ю  і  ч и м о с ь 
допомогти підприємст-
вам і компаніям, удоско-

налити існуюче чи 
створити щось нове. 
Хочеться, щоб резуль-
тати моїх робіт були 
використані на прак-
тиці.
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НАШІ СТУДЕНТИ - НАЙКРАЩІ

Валерій за час навчання в Сумському 
державному університеті виявив себе як активіст з 
першого року навчання, є активним учасником 
студентського самоврядування інституту та 
університету та опікувається патріотичним 
вихованням.

З 2015 року займається громадською діяльністю 
в м. Сумах, пріоритетний напрям – «національно-
патріотичне виховання молоді». Станом на 25 
жовтня є головою Сумського осередку, представ-
ником громадського руху «Вільні люди» та 
секретарем Сумського відокремленого підрозділу 
громадської організації «Національна молодіжна 
рада України». 

Валерій є неодноразовим тренером та учас-
ником тренінгів з особистісного розвитку молоді. 
Організовує байдаркові сплави р. Псел, урочистоті 
пам'ятних дат: «День пам'яті революції гідності», 
«День пам'яті жертв голодомору», «День собор-
ності»,  «День пам'яті героїв Крут».

ВАЛЕРІЙ П'ЯТАЧЕНКО. 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА 

ПІДПРИЄМСТВА»

FB :  Ви  займаєтеся 
громадською діяльністю. 
Чому саме патріотичне 
виховання? 

Валерій: Бо саме цей 
напрям дозволяє розви-
вати нашу країну, для мене 
це найваж-ливіше. Завжди 
говорю,  що молодь - 
рушійна сила нації, тому 
потрібно навчати молодь 
розвивати, насамперед 
українську державу, а вже 
далі думати про власну 
користь.

FB: Як у Вас вистачає 
часу на організацію й 
відвідування такої кіль-
кості заходів?

Валерій: Організація -  
зараз найважливіша час-
тина мого життя, мої 
колеги надихають мене, і 
я розумію, що з цими 
людьми я зможу розви-
вати місто і державу, а 
більшість заходів спря-
мована саме на розвиток 
національної ідеї, тому і 

більшість напрацювань 
робляться в дорозі на 
різноманітні заходи.

FB: Чи очікували Ви 
стати номінантом на 
відзнаку «Кращий студент 
СумДУ»?

Валерій: Думок про 
номінацію не було, адже в 
університеті про мою 
д іяльн ість  майже не 
знають, бо вважаю, що 
потрібно більше працю-
вати ніж піарити себе та 
свою діяльність.
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За роботою

Краща студентка в навчальній  
діяльності.

У 2017 році отримала диплом ІІІ 
ступеня у Всеукраїнській студент-
ській олімпіаді зі спеціальності

ті в позанавчальній робо-ті.
FB: Чи легко Вам даєть-

ся навчання в СумДУ? 
Кароліна: У будь-якій 

справі виникають певні 
складності, але з часом я 
навчилася їх долати. Нав-
чання в СумДУ стає більш 
цікавим та різноманітним 
із кожним роком.

FB: Чи багато часу 
навчаєшся самостій-
но?  

К а р о л і н а :  Т а к , 
навчання з універ-
ситету переходить у 
домашню роботу, в 

«Фінанси і кредит», а також І місце Всеук-
раїнському конкурсі  студентських наукових 
робіт за  спеціальністю «Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит» у м. Києві.

Має статтю у фаховому виданні.

КАРОЛІНА  ОПЕНЬКО. 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Ùèðî â³òàºìî ïåðåìîæö³â 
³ íîì³íàíò³â!!!

якій велику частку займає 
робота над пошуком 
ново ї  інформаці ї  та 
особистими завданнями.

FB: Чи доводилося Вам 
прогулювати пари?

Кароліна:  Так, для 
того, щоб з’явився час 
для спілкування з одно-
групниками або для учас-

Старший викладач Денис Смоленніков,
головний редактор Юлія Опанасюк
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ЛЕОНІД МЕЛЬНИК: ВИПЕРЕДЖАЮЧИ 
ЧАС....

Досьє
Ім’я: Леонід Мельник.
Дата народження: 20 березня 1948 року.
Країна: Україна.
Наукова сфера: економіст.
Вчене звання: доктор.
Посада:  професор,  завідувач кафедри 
економіки і бізнес-адміністрування.
Улюблені заняття: подорожі, баскетбол, КВК.

FB: Як починалася Ваша 
історія? Що стало поштовхом 
при виборі економіки як 
справи життя?

Леонід Григорович:  За 
першим фахом я інженер-
механік. Проходив дипломну 
практику в конструкторсь-
кому бюро СНМВО Фрунзе. І, 
навіть, довелося там трохи 
попрацювати. Дипломний 
проект був пов'я-заний із 
конструюванням центри-
фуги. Але на останньому курсі  
мене запросив у Лабораторію 
економіки чистого повітря  
в и к л а д а ч  е к о н о м і к и  т а 
управління, кандидат еконо-
мічних наук О.Ф. Балацький. 
Робота виявилася надзви-
чайно цікавою, оскільки дове-
лося досліджувати те, що до 
цього не вивчав ніхто. А саме, 
питання формування еконо-
мічних збитків від забруд-
нення повітря. На той час це 
була дуже інноваційна галузь 
економіки, що враховувала не 
лише  витрати (як це робили 
всі економісти в Радянському 
Союзі), а й результативність 
господарської діяльності (як 
це робили «кляті капіталісти»). 
До того ж економіка давала 
можливість відповісти на 
багато запитань. Якщо інже-
неру доводилося відповідати 
на запитання: «Як зробити 
продукцію?», то економіст міг 
відповісти на запитання: «Чи

взагалі доцільно розробляти 
цю конструкцію?».

У дослідженнях довелося 
об'їздити півкраїни, познайо-
митися з багатьма цікавими 
людьми. Головне – все доводи-
лося робити по-дорослому, 
хоча всі ми науковці у О.Ф. 
Балацького були молодими 
людьми. 

Надзвичайно важливо, що 
доводилося зустрітися з людь-
ми, яких я тепер вважаю 
своїми вчителями. Це – науко-
ві керівники обох моїх дисер-
тацій – доктори економічних 
наук О. Ф. Балацький та 
В.М.Лексім. Необхідно також 
назвати М. Ф. Реймерса, К. Г. 
Гофмана, М. М. Лук'янчикова 
та багатьох інших.  У бесідах із 
ними я проходив свої наукові 
університети, набуваючи 
досвіду та випробовуючи ази 
академічних шкіл. Обидві свої 
дисертації я захищав у Москві 
(Інститут сталі та сплавів (нині  
НДТУ «МІСіС), а також Мос-
ковський інститут народного 
господарства ім. Г. В.Плєха-
нова (нині - Російський еконо-
мічний університет ім. Г. В. 
Плєханова). Бажання кожен 
день пізнавати щось нове в 
кінцевому підсумку і стало 
змістом мого життя.

FB:  Чому  сестейнова 
економіка?

Леонід Григорович: До 
вивчення проблеми стійкої

економіки я долучився несподівано 
для себе. Ця категорія походить від 
поняття стійкого (його ще нази-
вають сталим) розвитку, але ж я 
його називаю сестейновим розвит-
ком (від англ. sustainable develop-
ment).

А тепер – чому знайомство з 
ним було для мене несподіваним. 
Перебуваючи на річному стажу-
ванні в Японії (1985 - 1986 роки), я 
долучився в листах до дискусії 
вчених із різних країн із питання, 
яким повинна бути економіка 
розвитку людини. Тоді не було 
Інтернету. Ми просто надсилали 
свої думки. Ініціаторами були 
американські вчені, що належали 
до школи «Екологічної економіки».

Коли я повернувся додому,  то 
раптом отримав запрошення на 
наукову конференцію до Вашинг-
тона, яка повинна була  проходити у 
Всесвітньому банку. 

На лекції проф. Л.Г.Мельніка в 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2014 р.)
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обговорювали доцільність 
використання різних термінів 
для назви розвитку людства: 
environmental, balance, ecolo-
gical розвиток та інші. Обрано 
було все ж таки хоч і незнайо-
мий, але солідний термін 
sus ta inable  deve lopment . 
Через 2 роки саме він пролу-
нав в Ріо-де-Жанейро, як 
назва магістрального шляху 
людства в ХХІ сторіччі.

Повернувшись до країни, я 
змушений був робити перек-
лад незнайомого терміна для 
міністерського звіту в Москві. 
Тоді, можливо, я один із пер-
ших переклав його російсь-
кою як «устойчивое разви-
тие». Тепер я зрозумів, що 
зробив тоді помилку і нама-
гаюся її виправити, вико-
ристовуючи у своїх наукових 
працях термін, що є калькою з 
англійського, а саме сестей-
новий розвиток. Це дає коло-
сальну перевагу в передачі 
багатьох відтінків такого 
ємного поняття.

FB: Яким був ФЕМ 20 
років тому?

Леонід Григорович: 20 
років тому ФЕМ був веселим, 
енергійним і безтурботним: 

Коли КВК було заборонено в 
країні, його учасники пішли в 
«Гуморину»; 10 років 1 квітня ми 
виходили на сцену зі своїми гумо-
ристичними виставами. Значну 
частину в наших мініатюрах стано-
вили твори Михайла Жванецького. 
Від цього, знову таки почалися не-
приємності. Деякі жарти  вияви-
лися, на думку  деяких товаришів, не 
досить доречними. Нами «почали 
займатися». Врятував одержаний  
на той час науковий ступінь (канди-
дата економічних наук), несподі-
вано присуджена премія Ленін-
ського Комсомолу для молодих 
науковців  та те, що за мене 
поручився вже новий директор І. О. 
Ковальов. До речі, разом зі мною 
проходив «по ділу» мій наступник з 
капітанства КВК В. М. Боронос.  Я 
дуже вдячний цьому досвіду, який 

Учасники Форуму в 
Ріо - де - Жанейро (2013 р.)

Афоризм великого класика (Одеса, 2012 р.)

У назві конференції зяви-
лося незнайоме для мене, а в 
той час навіть для багатьох, 
слово – sustainability. У 1990 
році з багатьма пригодами 
мені все ж таки вдалося 
потрапити на конференцію, 
де я мав можливість не лише 
познайомитися, а й поспіл-
куватися з класиками еколо-
гічної економіки (тоді ще мо-
лодими науковцями) Робер-
том Констанцою, Терманом 
Дейлі та іншими. Серед інших 
п и т а н ь  н а  к о н ф е р е н ц і ї

це були перші кроки еконо-
містів у нашому Інституті (нині 
СумДУ).  А, як свідчить прак-
тика, в перших лавах ідуть, як 
правило, найбільш енергійні. 
Не випадково, що перші наші 
випускники - економісти май-
же всі, без винятку, займають 
вагомі місця в житті, ставши 
провідними науковцями, 
керівниками та фахівцями 
своєї справи.

FB: Чи змінилися студенти 
нині?

Леонід Григорович:  З 
одного боку, сьогодні студен-
ти, як і 20 років тому, молоді, 
веселі, енергійні. З іншого 
боку, вони все ж таки інші, 
адже не мають можливості бу-
ти такими безтурботними, як 
студенти 90-х років. Майже всі 
наші старшокурсники сьогод-
ні вже працюють повністю або 
частково, опановуючи універ-
ситетські дисципліни у вільний 
від роботи час.

Із студентами (2014 р.)

FB: Розкажіть про своє КВК 
минуле.

Леонід Григорович: Воно 
припало на кінець 60-х років. 
Тоді вся країна захворіла КВК. 
Не було вийнятком і життя 
молоді в місті Сумах, команди 
КВК створювалися на заводах, 
дослідних інститутах, конст-
рукторських бюро.  Наш 
Сумський філіал ХПІ лише 
починав свої перші кроки. Я 
був одним із перших 75 сту-
дентів філіалу.  І коли постало 
завдання створити команду 
КВК, то до цього залучився 
майже весь наш маленький 
потік. Хто безпосередньо 
входив  до  команди,  хто 
допомагав шукати жарти,  
вигадувати питання тощо. 

тися з суперниками, і спілкуватися із 
глядачами. На той час виступати в 
КВК не було безпечним. Один із 
моїх жартів щодо нашого «асимп-
тотичного» просування до кому-
нізму «декому» не сподобався. Я 
потрапив під «пильну увагу» «това-
ришів».  Урятував мене від великих 
неприємностей  тодішній директор 
нашого філіалу В. В. Малюшенко 
(світла йому пам'ять!). 

Команда довірила 
мені стати капі-
таном,  за  що я 
вдячний долі, адже 
довелося і писати 
сценарії, і шліфу-
вати жарти, і боро-
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лише розумом, який є локо-
мотивом усіх інших компо-
нентів гри. Я щасливий, що 
сьогодні із моїм колегою О. М. 
Дериколенком і тренером  
команди Я. Ковальовим  нам 
удалося створити команду, яка 
грає у Вищій лізі країни. До 
речі, за підсумками минулого 
року, команда нашого універ-
ситету посіла перше місце 
серед баскетбольних команд 
України (5-те місце в регуляр-
ному чемпіонаті ВНЗ, та 2-ге  - 
у змаганнях стрітболу).

Але в мене є й казки іншого 
роду. Пару років тому мені 
довелося брати участь у 
конкурсі,  який проводив 
Державний фонд фундамен-
тальних досліджень. Моя 
книжка «Філософські казки 
про розвиток» отримала 
сертифікат Фонду та була 
номінована серед 30 кращих 
науково-популярних книжок 
України.  У ній мені довелося 
вигадувати казки про надзви-
чайно складні категорії, що 
становлять основу розвитку 
Всесвіту. І тоді героями казок 

FB: Ви пишете казки. Хто їх 
герої і для кого вони?

Леонід Григорович: Мої 
казки можна поділити на два 
види.  У витоків їх були мої 
онуки. Старшому з них зараз 
12, середньому - 9, а мен-
шому- 2 місяці. Першими 
казками були ті, які я розпо-
відав старшим перед сном. 
Дорослішали вони – «дорослі-
шали» і казки. Раніше це були 
різні звірі та дерева. Сьогодні 
ж це герої незвичні, але саме 
їх замовляють мені хлопчики 
для розповіді. Як не дивно, 
серед них уже фігурують сут-
ності, які створені і хмарними 
технологіями, і  дивними 
силами,  філософськими 
парадоксами. Сьогодні героя-
ми казок стають час, пам'ять, 
простір, думки.  Так, сьогод-
нішні діти обізнані й  про це!

 Саме мої онуки і є моїми  
основними натхненниками та 
співавторами – вони вже самі 
видають певні сюжетні лінії.

стали матерія, інформація, зв'язки 
енергія, ентропія, пам'ять тощо. 

FB: Що вас надихає? 
Леонід Григорович: Чесно 

кажучи, надихати може лише одне 
– це любов: до близьких, до дітей, до 
студентів, до рідного університету, 
до рідного міста, до рідної країни.

День спеціальності «Економіка 
підприємства» (2013 р.)

 Проф. Л. Г. Мельнік і 
проф. Т. І. Лепейко з 

презентованими книгами (2014 р.)

У заповіднику Моrere (Нова Зеландія, 2017 р.)

Із даху хвильової електростанції відкривається 
гарний вигляд на Біскайську затоку (Іспанія, 2016 

р.)

Проф. Л. Г. Мельник «особисто на місці» керує 
фарбуванням лайнера (Франція, 2014 р.)

Колізей і Тріумфальна арка все ще стоять у Римі 
(Італія, 2014 р.)

нині допомагає у викладацькій  
діяльності, адже він розвинув 
відчуття глядача, сприяв 
набуттю навичок тримати 
аудиторію, навчив лаконічно 
викладати свої думки. 

FB: Крім  того, Ви зай-
малися баскетболом? Чому 
саме цей вид спорту?

Леонід Григорович: Я ним 
займаюся й сьогодні. Це 
частина мого життя. Одне з 
перших кохань у житті. Навіть 
коли я займався легкою атле-
тикою в 6-7-му класах, я не 
переставав мріяти про баскет-
бол. На мій погляд, найбільш 
синтетичний і синергетичний 
вид спорту, в якому необхідно 
поєднувати інтелект, фізичну 
силу, філігранну координацію 
рухів і єднання команди в одне 
ціле. Тут не проходить гасло 
«Сила є – розуму не потріб-
но!».  Тут можна перемогти 
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від відповіді на запитання викла-
дачів до здатності самому задавати 
питання, а отже формулювати 
проблеми.

FB: Ваші побажання ФЕМу до 
Нового року.

Леон ід  Григорович:  Хочу 
побажати розумних і кмітливих 
студентів і щоб викладачі могли бути 
цікавими цим студентам.

Головний редактор Юлія 
Опанасюк

Такі вони - зелені дахи із сонячними панелями
 (м Мальме, Швеція, 2016 р.)

У музеях Ватикану (м Мальме, 
Швеція, 2014 р.)

В університеті Карла ІІІ (Іспанія,  
2014 р.)

Венеція - в стороні від святкових вулиць 
(Італія, 2015 р.)

Ходимо по снігу (2014 р.)

Стіни фортеці Авіли (Іспанія, 
2014 р.)

Участь проф. Л. Г. Мельника в засіданні круглого 
столу (Брюссель, 2016 р.)

На фоні міської ратуші (Відень, Австрія, 
2016 р.)

Тезки (2015 р.)

Конференція під вітрилами. Північне 
море (Ставангер, Норвегія - Антверпен, 

Бельгія, 2016 р.)

FB: Ви  об'їхали весь світ. 
Яка країна сподобалася 
більше?

Л е о н і д  Г р и г о р о в и ч : 
Можливо, я так створений, 
але багато країн я сприймаю 
як свої рідні: згадую як рідну 
Японію, країни Європи, Нову 
Зеландію, Коста-Ріку, Норве-
гію, з якою мені довелося рік 
тому пливти до Бельгії на віт-
рильному судні в ролі простого 
матроса.

FB: Чи є у Вас профе-
сійний девіз?

Л е о н і д  Г р и г о р о в и ч : 
Професійний девіз – випе-
реджати час!!!  Це означає в 
науці зазирати в майбутнє, а у 
викладацькій діяльності – бути 
цікавим студентам. 

F B :  Я к и м 
п о в и н е н  б у т и 
«Кращий студент 
ХХІ століття»?

Л е о н і д 
Григорович: Той, 
хто зможе перейти 
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НЕМОЖЛИВЕ - МОЖЛИВО

Досьє
Ім’я: Євгенія Бедріна.
Спеціальність: Економіка підприємства.
Рік закінчення: 2011.
Місто: Київ.
Місце роботи: «ExpoPromoGroup».
Посада : менеджер із розвитку бізнесу.

FB: Як склалася Ваша 
кар'єра після закінчення 
СумДУ?

Євгенія:  На п'ятому 
курсі на одну з лекцій до нас 
запросили Внученко Вікто-
рію якості експерта з пра-
цевлаштування (на той 
момент вона була студент-
кою спеціальності «Бізнес-
адміністрування» і керів-
ником одного з відділів 
Ерсте Банку). Вона розпо-
відала нам, як правильно 
скласти резюме, проявити 
себе на співбесіді і про свої 
кар'єрні сходи – як пройшла 
шлях від касира до керів-
ника відділу. Це була дуже 
корисна лекція для кож-
ного з нас. Я вважаю, що 
подібних лекцій для студен-
тів старших курсів повинно 
бути якомога більше – 
більше реальних нади-
хаючих історій  усп іху 
випускників.

Пізніше Вікторія запро-
понувала роботу в одному з 

ї ї  проектів. Три етапи 
сп івбес іди на камеру, 
групові та індивідуальні 
завдання і я опинилися в 
Національ-ному проекті 
«Курорти і санаторії Украї-
ни».

Коли проект закінчився, 
ми з колегою вирішили, що 
наші амбіції вже більші за 
місто Суми і вирушили до 
Києва.

Моїм першим робото-
давцем у столиці стала 
компанія Head Hunter 
Україна (hh.ua). Це сервіс із 
підбору персоналу, що 
спеціалізувався на рідкіс-
них фахівцях і менед-
жерах вищої та середньої 
ланок. Завдяки цій компанії 
я дуже добре вивчила ри-
нок, стала розуміти його 
тенденції, а також зустріла 
тут  свого нинішнього 
роботодавця. Прийшла 
продавати послуги hh.ua, а 
пішла з пропозицією про 
роботу від компанії Expo-
PromoGroup (міжнародна 
Digital компанія, яка ство-
рює і розвиває ряд медіа-
проектів, що дозволяють 

просувати послуги орга-
нізаторів бізнес заходів). 
Головний офіс компанії 
розміщений у Лондоні, 
також є офіси в Києві, 
Москві, Шанхаї і Стамбулі).

Мене взяли в один із 
проектів компанії - Expo-
Promoter (IT-платформа для 
просування виставок по 
всьому світу і залучення 
додаткової аудиторії у виг-
ляді відвідувачів та експо-
нентів) на посаду менед-
жера з розвитку бізнесу в 
СНД. 

Основними моїми клієн-
тами були організатори 
виставок в Україні та Росії.

Тут нарешті стала реалі-
зовуватися мрія про зару- 
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б іжн і  в і дрядження .  Я 
почала літати до Москви і 
Санкт-Петербурга прак-
тично щотижня, зустрі-
чатися з цікавими людьми, 
відвідувати різні бізнес-
заходи, конференції, вис-
тавки. У 2014 напрямок  
щодо СНД закрили. Наша 
компанія почала шукати 
альтернативні ринки, роз-
глядали інший варіант - 
США і Китай, у результаті 
зупинилися на другому. Під 
керівництвом моєї колеги, 
яка колись переманила 
мене з hh.ua, ми почали 
розвиток окремого нап-
рямку на базі основного 
сервісу нашої компанії - VIP 
BUYER PROGRAM. Суть 
цього сервісу полягає в 
тому, що для найбільших 
організаторів виставок в 
Європі та Азії ми збираємо 
міжнародні делегації цільо-
вих VIP-відвідувачів (потен-
ційних покупців облад-
нання, технологій та ін.) –  
керівників найбільших ком-
паній профільних для кож- 

ної виставки, і суп-
роводжуємо їх на ці 
виставки.

У  наших  деле -
гаціях завжди ке-
р івники ,  творц і 
компаній із різних 
країн, представ-
ники міністерств. 

Нині цим проек-
том керую я. Мені 
дуже подобається 
моя робота.

Сам процес укла-

дання контрактів з органі-
заторами по всьому світу, 
розвиток цих взаємин, а 
також взаємовідносин з 
членами наших делегацій - 
це величезний бонус для 
мого особистісного роз-
витку. Адже це велике щастя 
перебувати в такому ото-
ченні, спілкуватися з успіш-
ними, процвітаючими людь-
ми. Їх головна відмітна риса 
в тому, що вони ніколи не 
скаржаться, незважаючи на 
те, що дуже багато пра-
цюють, рідко бачать сім'ю, 
часто ризикують усім. Я 
ними завжди захоплююся і 
вважаю підприємництво 
величезним талантом!

FB: Наразі ви працюєте в 
Києві. Багато випускників 
ФЕМу, яких ви знаєте, та-
кож працюють у Києві? В 
яких сферах?

Євгенія:  Так, уже 5 років 
я живу і працюю в Києві. 
Багато випускників пра-
цюють у FMCG компаніях, а 
ще більше в IT-сфері.

FB: Можете порівняти 
свою підготовку в СумДУ з 
підготовкою колег зі столич-
них ВНЗ?

Євгенія: Я ніколи не від- 

чувала велику різницю в 
підготовці, єдине, в чому 
рівень столичних випуск-
ників вищий, так це в рівні 
знань іноземних мов. Він 
практично в усіх студентів 
значно вищий.

FB: Ваша робота пов'я 
зана з подорожами світом. 
Які країни вже відвідали?

Євгенія: Я виїхала впер-
ше за кордон у 19 років і з
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Євгенія: Я завжди з ностальгією і теплом згадую 
студентські роки. І чим далі від них, тим солодші ці 
спогади. Студентство - це перший крок у доросле 
життя. З одного боку, ти вже сам приймаєш рішення, з 
іншого боку, ще немає сім'ї, роботи і відповідальності. 
Єдине, що потрібно від тебе, - це здавати заліки та 
іспити і насолоджуватися життям.

Моє студентське життя почалося не так, як я його 
собі уявляла. Буквально на старті навчання через 
серйозну травму я випала з навчального процесу на 
кілька місяців. Першу сесію я здала з відзнакою прак-

лом із відзнакою.
Крім навчання, універ-

ситет подарував мені бага-
то вражень, перше кохан-
ня, справжніх друзів і 
незабутні пригоди, сплави, 
поїздки.

Я мріяла поїхати за 
програмою Work & Travel 
до США.

НЕМОЖЛИВЕ - МОЖЛИВО

ІСТОРІЯ УСПІХУ

того часу відвідала 23 країни (Угорщина, Австрія, 
Німеччина, Іспанія, Італія, Чорногорія, Хорватія, 
Греція, Польща, Франція, Великобританія, Нідер-
ланди, Швейцарія, Росія, Білорусія, Грузія, США, 
Таїланд, Філіппіни, Індонезія, Китай, Туреччина, 
Єгипет). Основну частину цих країн я відвідала по 
роботі або завдяки їй.

FB: Що цікавого пом'ятаєте зі студентського життя? 

тично з усіх предметів, крім дисципліни 
«Вища математика і теорія  ймовірності». 
Коли я прийшла на третю перездачу до 
Брацихіної Людмили Іванівни, вона 
сказала фразу, яка, мабуть, у подаль-
шому зіграла величезну роль: «Я зараз 
вам ставлю трійку, але, якщо будете та 
наполегливо працювати, проявите себе 
впродовж  наступних років, прийдете до 
мене на перездачу на 4-му курсі. І обіцяю, 
якщо з профільними предметами буде 
порядок, із радістю зустрінуся з вами 
знову...». Тоді вона дала мені надію, що 
все в моїх руках. І я прийшла перездавати 
оцінку на 4-му курсі, щоб отримати дип-
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На Гаваях ми зустріли багато хороших і 
цікавих людей. Один наш колишній спів-
вітчизник, успішний бізнесмен у США, з яким 
ми випадково познайомилися, сказав: 
«Дівчата, якщо ви починаєте відкривати світ 
для себе з Гаваїв, боюся уявити, що вас чекає 
попереду». Виходить, що його слова були 
пророчими – я літаю світом, як і мріяла. Галя 
отримала другу вищу освіту в Німеччині і 
працює в одній із найбільших IT-компаній у 
Кельні.

 руки опускаються.
Напористість, віра і працьовитість дуже 

важливі для досягнення цілей і не менш важливі 
при цьому - збереження людських якостей, 
чуйність і порядність.

FB: Що можете побажати ФЕМ і СумДУ, 
студентам, випускникам і викладачам?

Євгенія: Студентам я бажаю не витрачати 
свій час даремно, бути страшно жадібними до 
знань, цікавими до життя, до всього нового, 
використовувати будь-які можливості проявити

 Так, я зі своєю найкращою подругою та одно-
групницею Галиною Шабан опинилися на Гаваях. Ми 
самі знайшли роботу в McDonalds, який перебував на 
найбільшій військовій базі США. Потім працювали на 
головній океанській набережній Вайкікі, були вожа 
тими в дитячому цирковому таборі, роздавали флаєри 
для сусіднього кантрі бару, були фотографами в 
ресторанах високого рівня, прибирали в нашої 
американської подруги. Найбільш напруженими були 
дні підготовки на честь Дня незалежності Америки, 
впродовж яких кожна з нас заробила практично по 
1000 доларів.

FB: Чи є у Вас життєве кредо/формула успіху?
Євгенія: «Неможливо - це всього лише гучне слово, за 

яким ховаються маленькі люди. Їм простіше жити в 
звичному світі, ніж знайти в собі сили щось змінити. 
Неможливе - це не факт. Це лише думка. Неможливе - це не 
вирок. Це виклик. Неможливе - це шанс проявити себе. 
Неможливо - це не назавжди. Неможливе - можливо» -  
цьому принципу я  намагаюся слідувати завжди, навіть коли

себе, спробувати себе в різних напрямках і головне бути 
наполегливими. Мрії мають властивість здійснюватися, і я це 
точно знаю! Головне слідувати за покликом СВОГО серця й 
інтуїції.

Усім викладачам я бажаю терпіння, сил і великого 
натхнення. Нехай ніколи не вичерпаються доброта і мудрість 
у ваших серцях! 

Доцент Юлія Чорток
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ЦІКАВА СПІВПРАЦЯ

Наш Інститут розширює свої горизонти 
на міжнародній арені. Ще один 
іноземний професор у штаті ФЕМу!  

Тепер викладати нашим студентам буде 
бельгійський науковець зі світовим ім’ям  - Люк 
Хенс. Професор багато років співпрацює з 
СумДУ, зокрема спільно з ним науковцями 
нашого вишу було видано 2 підручники.  
Учений вже вдесяте завітав до Сум. 31 жовтня 
та 1 листопада викладачі та студенти вже могли 
долучитися до його виступів із теми «The Wide-
ning Concept of Clean Production» («Розши-
рення концепції чистого (екологічного) 
виробництва»). А наша редакція не змогла не 
поцікавитися історією співпраці Люка Хенса та 
нашого Інституту!

F B :  Я к  н а м  с т а л о 
відомо, це не перший 
Ваш візит до Сум?

Люк Хенс:  Насправді, 
ні, не перший, я зустрів 
свого колегу, Леоніда 
Мельника, на Міжна-
родній конференції в 
Бельгії у  Антверпені у 
1993 році. Ця конфе-
ренція була присвячена 
урбаністичній екології, 
«зеленим» містам, і в цей 
час Всесвітня організація 
охорони здоров'я вже 
почала пропагувати здо-
ровий спосіб життя. Ми 
зустрілися на конфе-
ренції, що поєднала наші 
дослідницькі інтереси, і 
це був початок нашого 
співробітництва з Леоні-
дом Мельником та Сум-
ським державним універ-
ситетом. Через кілька 
років потому ми разом 
виграли грант на вико-
нання спільного проекту,

метою проекту були роз-
роблення 2 підручників: 
«Економіка природоко-
ристування» та «Довкілля 
і здоров'я», а також підго-
товка комплексу нав-
чальних матеріалів для 
забезпечення навчаль-
ного процесу. Так, у 
г р уд н і  1 9 9 7  р о к у  я 
вперше потрапив до 
Сум, після цього відві-
дував місто, що стало для 
мене майже рідним, 
мабуть, не менше ніж 10 
разів. Ми також брали 
участь в інших проектах, 
викладаючи дисципліни 
екологічного менедж-
менту разом у  Гані , 
Брюсселі, Москві. Ще 
однією подією стало роз-
роблення підручника 
«Соціально-економічний 
потенціал сестейнового 
розвитку» .  На  його 
презентацію до Сум 
приїз-див посол Бельгії в 
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ях,  головній 
гірській сис-
темі Європи,  
також тануть.  
Це  починає 
перешкоджа- 

Україні, а потім ми зробили 
презентацію в посольствах 
Бельгії,  України та Росії. Не 
можна не згадати ще про 
один спільний дослід-
ницький проект за прог-
рамою НАТО. До речі, в 
процесі підготовки нам 
довелося разом відвідати 
Чорнобильську зону. Зага-
лом разом ми підготували 
понад десяток спільних 
підручників, навчальних 
посібників (більшість з 
якиих із грифом МОН) та 
наукових книжок.

Із великою радістю  я 
зустрів новину про те, що 
мені присвоєно звання 
почесного доктора СумДУ. 
І зараз  із задоволенням 
залучаюся до роботи на 
кафедрі економіки та 
бізнес - адміністрування.

FB: Скажіть, яким чином 
ви обрали Сумський дер-
жавний університет для 
співробітництва?

Люк Хенс: Чесно кажу-
чи, спільні інтереси у 
дослідженні зіграли тут 
основну роль. Передусім, 
моя персональна зацікав-
леність – Леонід Мельник, 
який на той час був одним 
із небагатьох знайомих 
мені дослідників, які здій-
снювали дослідження у 
сфері екологічної еконо-
міки. В цій сфері я пос-
тійно стикаюсь із скеп-
тицизмом і з думкою, що 
екологія не є головною 
метою розвитку еконо-
міки, а Леонід був одним із 
небагатьох у цій галузі на 
той час, 20 років тому, хто 
розділяв мої погляди на те, 
що екологія – це наше 
майбутнє. Все, що ми ро- 

били зі стійкого розвитку, 
екологічної економіки, 
різних аспектів стійкості 
розвитку,  результат коопе-
рації між академічними 
персоналіями. 

FB: Якщо говорити про 
сучасний стан академічних 
досліджень, яка проблема 
на сьогодні є основною, на 
що потрібно зважати су-
часним науковцям?

Л ю к  Х е н с :  Н а  м і й 
погляд,  одна з  найго-
ловніших проблем сучас-
ності – це зміни клімату. Я 
пам'ятаю ті ранні часи 
дискусі ї ,  коли обгово-
рювалися дані про обсяги 
концентрації оксиду вугле-
цю та інші речовини в 
атмосфері. На семінарах 
та воркшопах концент-
рували увагу на невиз-
наченості цього феноме-
ну, іншими словами, поле-
міка розгорталась у вира-
зах на кшталт «ми не 
знаємо напевно,  чи є 
науково доведеним зв'язок 
між змінами клімату та 
концентрацією шкідливих 
речовин» і таке інше. Але 
тепер, коли концентрація 
речовин збільшилася та 
екологічні й економічні 
наслідки стали очевид-
ними,  насправді  ми в 
ситуації, коли зміни клімату 
визнані й відбуваються 
прямо зараз. Ми спосте-
рігаємо підвищення рівня 
океану по всій Європі, ми 
бачимо, як Арктичні льоди  
тануть і  тануть більш 
швидкими темпами, ніж ми 
м о гл и  с п р о г н о з у в а т и 
двадцять чи двадцять п'ять 
років то-му.  Льодовики у 
Гренландії, в горах Перене-

ти розвитку туризму, під-
вищує небезпеку в цих 
районах, а вода, що пот-
рапляє до річок, спри-
чиняє, зрештою, опріс-
нення океану.

FB: А що ви скажете про 
вчених чи політиків, які 
с тверджують ,  що  «не 
вірять у зміни клімату»?

Люк Хенс: Зміни клімату 
– це не питання віри, це 
питання вимірювання та 
оцінювання даних, це пи-
тання наукового контексту. 
Аби щось стверджувати, 
необхідна вибудована тео-
рія, гіпотеза, яку пере-
віряють за допомогою 
оброблення даних. Отже, 
це не питання вірувань, і в 
цьому я ніколи не погод-
жусь із Трампом. Це пи-
тання науки, це питання 
даних, наукового аналізу, я 
погоджуюся, що існує ще 
багато невизначеності в 
дискусії про зміни клімату.

FB:  Чи можна назвати 
освіту тією самою рушій-
ною силою, що змінить 
екологічну поведінку лю-
дей та країн, суспільне 
ставлення до природи?

Люк Хенс: Я впевнений, 
що освіта є ключовою 
ланкою, але потрібні бути 
задіяні всі компоненти 
громадянського суспіль-
ства.

Доцент Ганна Швіндіна
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Знай наших!

Спорт є невід'ємною частиною життя кожної людини. Однією з 
головних подій цього року стала перемога збірної команди ФЕМ у 
загальному заліку «Спартакіада здоров'я».

ФЕМівці довели, що вони багатосторонні. Вони розвивають не лише 
науку і культуру, а й беруть активну участь у спортивному житті.

Своєю витривалістю та 
швидкістю відзначилися 
В.В. Божкова (кафедра 
МУІД), М. Ю. Абрамчук 
( к а ф е д р а  Ф і К ) ,  Г. В . 
Салтикова (кафедра ФіК), 
О.В. Мельник (кафедра 
управління), О.Г.Дегтя-
ренко (кафедра управ-
ління), В. Д. Горобченко 
(кафедра ЕтаБА), С.М.Соло-
довников (кафедра ФіК). А 
Д е н и с  Г о р о б ч е н к о   
виборов 2-ге місце в осо-
бистому заліку!

Спритність та гостроту 
реакції продемонстрували 
Я. С. Ковальов (кафедра 
ЕтаБА) ,  О.  В.  Кубатко 
( к а ф е д р а  Е т а Б А )  т а 
Л.В.Довга (кафедра ЕтаБА) 

Наступним переможним 
видом спорту для нашої 
«родини» став бадмінтон. 
С.В. Глівенко (кафедра 
управління) та Л. В. Довга  
(кафедра ЕтаБА) вибороли 
3-тє місце завдяки наполег-
ливості та самоконтролю! 

Інтелектуальні здібності 
ФЕМівці виявили в турнірі з 
шашок і шахів. Кмітливість 
та зосередженість допо-
могли збірній команді у 
складі М. В. Провозіна (ка-

в змаганнях із настільного 
тенісу. Завдяки командному 
духу та згуртованості ФЕМ 
виборов  3-тє місце!

федра МУІД), К. В. Ілляшенка 
(кафедра ФіК), Т. С. Співак (деканат), 
М.  М.  Петрушенка (кафедра 
управління) та Н. О. Байстрюченко 
(кафедра управління) зайняти 
заслужене 3-тє місце!
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Змагання з плавання 
вимагають від спортсменів 
швидкості, ініціативності та 
витримки, які продемонст-
рували Ю. М. Дерев'янко 
(кафедра ЕтаБА), С. М. Со-
лодовніков (кафедра ФіК), 
О. І. Деміхов (кафедра 
управління), А. В. Бондар 
(кафедра управління). Віта-
ємо О. В. Гуцуляк (ФПКВ) із 
зайнятим  в 3-м місцем
особистому заліку!

Завершальним видом 
змагань став волейбол. 
Сміливість ,  р ішучість , 
наполегливість продемон-
струвала збірна команда 

ФЕМу у складі О.Г.Дег-
тяренка (кафедра управ-
л іння) ,  О.  В .  Люльова  
(кафедра ЕтаБА), В. В. Са-
бадаша В.В.  (кафедра 
ЕтаБА), В. В. Ігнатченко 

(кафедра ЕтаБА), І. В. Торби (кафедра 
ЕтаБА), О. М. Олефіренка (кафедра 
МУІД), Я. С. Ковальова (кафедра Ета БА) 
завоювала 3-тє місце!

Традиційно «Спартакіада здоров'я» 
завершилася Козацькими розвагами, на 
яких ФЕМ також був гідно предс-
тавлений вже визнаними спортсменами 
та початківцями.

Бажаємо спортсменам не зупи-
нятися на досягнутому, досягати все 
більших висот, бойового настрою та 
духу Перемоги! 

Ïèøàºìîñÿ íàøèìè ñïîðòñìåíàìè òà áàæàºìî 
ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ³ ïåðåìîã!

Доцент Наталія Байстрюченко
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ВОЗНЕСЕНІВКА - МІСТО НА СХІДНОМУ 
КОРДОНІ

Наші студенти приїздять навчатися до 
Інституту з різних куточків нашої країни. 
Сьогодні ми вас познайомимо з 

містечком  Вознесенівка Луганської області. А 
екскурсію цим чарівним містом проведе нам 
студентка спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини» Гнатенко Каріна.

FB: Карино, звідки ти?
Карина:  Моєю рідною 

домівкою є невеличке 
шахтарське містечко 
Червонопартизанськ на 
сході Луганської області. 
Зараз воно змінило назву 

внаслідок декомуніза-
ції, і вже називається 
Вознесенівкою, проте 
для мене воно назавж-
ди залишиться саме 
Червонопартизансь-
ком.

FB: Розкажи, будь ласка, деталь-
ніше про своє рідне місто.

Карина:  Я не можу сказати, що 
місто вражає своєю красою. Для 
пересічної людини воно мало чим 
відрізняється від сотень подібних 
міст, розкиданих по всій Україні. Та, 
я к  н а  м е н е ,  в о н о  д і й с н о 
надзвичайне. Особливо гостро це 
відчувається, коли ти довгий час 
знаходишся десь далеко від рідного 
дому. Ніде у світі я більше не знайду

таких затишних вулиць, 
наст ільки заворожливих 
Королівських скель Донець-
кого кряжу. Навіть тери-
конові насипи біля шахт, що з 
дитинства здавалися велич-
ними і неймовірними, навіть 
зараз згадуються з непідроб-
ним захватом і ностальгією за 
чимось рідним.

Як і в кожному маленькому 
містечку, тут ти відчуваєш 
себе вдома, в одній великій 
родині, де знаєш майже кож-

Каріна Гнатенко,
Спеціальність «Міжнародні 

економічні відносини»

Центр міста

Шахта «Червоний партизан»
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ну людину, всі провулки, кожну стежку у дворі, де 
пройшло незабутнє дитинство у великому колі друзів. 
Життя  тут  завжди було  тихим,  спок ійним, 
урівноваженим. Це саме те місце, де люди поважають 
тяжку працю і не цураються ї ї ,  де у дворах 
високоповерхівок завжди метушаться галасливі діти, а 
День шахтаря (остання неділя серпня) святкується на 
рівні Нового року. Для мене рідне місто – це саме та 
тиха гавань, куди варто повернутися, щоб відпочити від 

шаленого тем-
пу сучасного 
життя.

F B :  З а 
я к и м и  к р и -
теріями оби-
рала ЗВО і чому вирішила 
навчатися саме у Сумах? 

Каріна:  Зважаючи на те, 
що спеціальність, за якою я 
навчаюсь, «Міжнародні еко-

номічн і  в і дносини»  - 
досить молода в нашій 
країні, тому не так багато 
університетів наразі здатні 
запропонувати цей нап-
рям навчання. Тож вибір 
ЗВО був не надто ве-
ликим. Крім того, як і 
більшість інших людей, 
хотілося навчатися не 
надто далеко від рідного 
краю, але в той самий час, 
- відкрити для себе щось 
нове, мати можливості 

 для всебічного розвитку. 
FB: Чи легко ти адаптувалась у нашому 

місті? 
Каріна:  Загалом, звикнути до но-вого 

місця проживання для мене ніколи не 
було проблемою. Крім того, Суми – місто 
порівняно компактне, в ньому досить 
легко зорієнтуватись і знайти важливі 
місця. З перших днів я зустріла багато 
привітних людей, що без зайвих питань 
могли пояснити, як дістатись тієї чи іншої 
вулиці, порадити, де одержати необхідні 
послуги  чи просто відпочити з компанією 
друзів.
                   FB:  Чи задоволена ти своїм
                                   вибором?

Каріна:  Цілком задо-волена! 
Дуже приємно опинитись у 
такому чарівному і привітному 
місті, як Суми.  На відміну від 
великих гамірних міст воно 
приваблює мене своєю просто-
тою і відкритістю. 

Студентка Валерія Антоненко 
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Храм на честь Архистратига Михаїла

Обеліск «Червона могила»

Териконові насипи біля шахт
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КНИГА ПАМ’ЯТІ

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Сьогодні ми раскажемо ще про 
одного випускника нашого Інституту - 
Дмитра Лісовенка. Навчався він за 
спеціальністю «Економіка  п ід -
приємства». Загинув у 33 роки в боях 
за Дебальцеве.

Дмитро був командиром відділення 
– командиром бойової машини піхоти 1-ї 
роти 40-го окремого мотопіхотного 
батальйону 17-ї окремої гвардійської 
т а н к о в о ї  К р и в о р і з ь к о ї  о р д е н і в 
Червоного Прапора і Суворова бригади 
Сухопутних військ Збройних Сил 
України, солдат.

Народився 25 грудня 1982 року в 
місті Сумах. У 2000 році закінчив 
загальноосвітню школу-гімназію № 7, у 
2001 - професійно-технічне училище 
№2 імені Героя Радянського Союзу 
Ройченка О. О. (нині - Державний 
професійно-технічний навчальний 
заклад «Сумський центр професійно-
технічної освіти»).

У 2001-2003 роках проходив 
строкову військову службу в 30-й гвар-
дійській танковій Новоград-Волинській 
Рівненській орденів Червоного Прапора 
і Суворова дивізії 8-го армійського 
корпусу Сухопутних військ Збройних 
Сил України (місто Новоград-Волинський 
Житомирської області).

Із 8 липня 2003 року по 22 вересня 
2008  року  працював  с люсарем-
ремонтником, з 22 вересня 2008 року до 
19 листопада 2012 року – майстром 
дільниці 1-ї групи, з 19 листопада 2012 
року – старшим майстром дільниці 1-ї 
групи цеху №22 Публічного акціонер-
ного товариства «Сумське машино-
будівне науково-виробниче об'єднання 
імені Фрунзе» (місто Суми).

У 2010 році заочно закінчив 
Сумський державний університет за 
спеціальністю «Економіка підприємства».

2 2  с е р п н я  2 0 1 4  р о к у  б у в 
мобілізований до лав Збройних Сил 
України. Військову службу проходив на 
посаді водія-механіка 40-го батальйону 
територіальної оборони «Кривбас» 
Дніпропетровської області Збройних 
Сил України (з листопада 2014 року – 40-й 
окремий мотопіхотний батальйон 17-ї 
о к р е м о ї  г в а р д і й с ь к о ї  т а н к о в о ї 
Криворізької бригади Сухопутних військ 
Збройних Сил України; військова 
частина польова пошта В2603, місто 
Кривий Ріг).

З осені 2014 року брав участь в 
антитерористичній операції на Сході 
України.

Через деякий час призначений на 
п о с а д у  к о м а н д и р а  в і д д і л е н н я  – 
командира бойової машини піхоти 40-го 
окремого мотопіхотного батальйону 17-ї 
о к р е м о ї  г в а р д і й с ь к о ї  т а н к о в о ї 
Криворізької  орденів  Червоного 
Прапора і Суворова бригади Сухопутних 
військ Збройних Сил України.
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12 лютого 2015 року Дмитро 
загинув унаслідок мінометного обстрілу 
рос ійсько-терористичними угру-
пуваннями позиції українських військо-
вих поблизу села Новогригорівка 
Артемівського (нині – Бахмутського) 
району Донецької області в ході боїв за 
місто Дебальцеве Донецької області. 
Після загибелі вважався зниклим без 
вісти. 22 дні родичі шукали сина.

Удома залишилися дружина Ірина та 
двоє дітей — Данило (2010 р. н.) та 
Тимофій (2013 р. н.).

«Він завжди був дуже активним. Ще 
з дитинства був ініціатором усіх ігор, 
змагань, завжди брав участь у різних 
заходах. Без нашого дозволу записався у 
спортивну школу із самбо і дзюдо 
«Факел». Досяг там неабияких резуль-
татів. Був майстром спорту. Завжди був 
авторитетом і під час навчання, і на 
роботі. Любив життя, дуже прагнув 
жити, хотів все охопити.

Він був дуже відданий своїй 
Батьківщині. Віддав життя, щоб ми з 
вами жили. А інакше він не міг!!!» - 
розповідає батько Дмитра Іван Лисо-
венко.

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного сувере-
нітету та територіальної цілісності 
України, вірність військовій присязі під 
час російсько-української війни, 27 
червня 2015 року нагороджений  
орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).

Рішенням Сумської міської ради від 
02 грудня 2015 року № 15 - МР Дмитру 
Івановичу було присвоєне звання 
«Почесний громадянин міста Суми» 
(посмертно).

За матеріалами: https://ukraine-
memorial.org/ua/biography/lisovenko-

dmitro-ivanovich/
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Команда ФЕМівців

Наш студентський директорат завжди має круті 
ідеї як провести вільний час студентів. 
Хочешь, можешь пограти у настільні ігри, 

хочеш - грай в боулінг, хочеш - стріляй у викладачів!

ТУРНІР З БОУЛІНГУ «ВБИТА КЕГЛЯ»

Студентський директорат 
знову провів  традиційний 
турнір з боулінгу «Убита 
кегля». Все що потрібно було 
зробити – зареєструватися і 
прийти в назначений час у 
назначене місце….

Було цікаво та весело. 
А д р е н а л і н  з а ш к а л ю в а в . 
Неймовірні емоції, командній 
дух та позитивна атмосфера 
панувала протягом усього 
вечора. 

ВЕЧІР НАСТІЛЬНИХ ІГОР

Вже традицією стало проведення 
«Вечора настільних ігор» в Лабараторії 
І д е й .  Ц і к а в о  б у л о  п о г р а т и  у 
«економічний» покер, побудувати 
найвеличезні вежі в «Джанго», а 
головне не програти. Бо кожний 
програш - це виконання бажання. А 
вдвічі приємніше проводити вечір в 
приємній компанії ФЕМу з чаєм та 
смаколиками!!
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Команда ФЕМівців

ДЕНЬ СТУДЕНТА

Д е н ь  с т уд е н т а ,  я к 
завжди, на нашому ФЕМі 
проходить дуже яскраво. Як 
завжди, студ. директорат 
«покалядував» студентам та 
викладачам на парах, відділам 
та особисто ректору.

А ввечері на бажаючих 
чекала запальна та нестримна 
«Stolovka»!!!

ТУРНІР З ПЕЙТБОЛУ

Ось і пройшов традиційний турнір «Кубок 
ФЕМ з пейнтболу». Погода не підвела і навіть 
з'явилося сонечко під час гри.  А ось і 
результати: переможцями стала команда 
«Зустрінемося на сессії», серебро завоювала 
команда «Студсовєт», бронзу отримала 
команда «Новобранці».

Хочеться сказати всім велике дякую за 
участь, сподіваємося Ви гарно провели цей 
час, отримали масу емоцій, подихали свіжим 
повітрям і смачно покушали. І пам'ятайте, 
головне не результат, а час, проведений в 
сімейній атмосфері улюбленого Інституту
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Кожен із нас індивідуальність і сприймає інформацію по-
різному, тому і ведення конспекту для когось є необ-
хідністю, а для когось - нічого не означає. Я вважаю, що 

потрібно вести конспект, адже інформація, яку сприймаємо на 
слух, має властивість швидко забуватися. Отже декілька порад, як 
вести конспекти:

1. Скорочувати матеріал, тобто записувати  лише головне.
2. Залишати вільними поля для заміток.
3. Виділяти важливу інформацію маркером, а коли немає часу, 

то можна підкреслювати ручкою.
4. Використовувати скорочення слів, абревіатури, позначки.
А також я рекомендую не викидати конспекти, які стосуються 

вашої спеціальності, адже вони обов'язково вам знадобляться.
Ось і все, сподіваюся, що ці поради допоможуть вам у веденні 
конспектів.

34 ЗИМА’ 

#FB_ЛАЙФХАК_ВІД_СТУДЕНТІВ
«

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ßÐÈÍÈ

Як екстрено підготуватися до іспиту?

«

«

Іспит для першокурсника – це хвилюючий момент, особливо 
якщо готуватися до нього останніми хвилинами. Щоб усе 
пройшло на відмінно, насамперед потрібно зосередитись і 

заспокоїтись, відокремити те, що ти знаєш, від того, про що чуєш 
уперше. Можна нашвидкуруч зафіксувати найголовніше. Якщо є 
час, варто виспатися, щоб прокинутися в доброму гуморі та 
бадьорим. Пам'ятайте, думки матеріалізуються, тому думайте лише 
про хороше і не сумнівайтеся в собі.

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÞË²¯

Як прохарчуватися на 100 грн? 
«

Якщо в кишені лише 100 грн і ти дуже голодний, не 
засмучуйся, вихід є. Перший варіант - відвідати New York 
Street Pizza. Заклад має великий асортимент бюджетних і 

смачних страв. Другий – їдальня СумДУ. Там на Вас чекає домашня, 
щойно приготована, їжа, але потрібно поквапитися, щоб обрати 
найсмачніші страви, бо їсти хочуть усі.  І третій варіант - для тих хто 
хоче зекономити максимально. Але потрібно врахувати свої кулінарні 
здібності. Візьми 100 грн, прямуй до АТБ, купуй набір продуктів, 
докладай трохи зусиль і ВУАЛЯ. Вечеря готова!

Як правильно вести конспект? 

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÞË²¯

Ярина Калюжна,
спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування»

Юлія Топтун,
спеціальність «Маркетинг»

«

Юлія Білоус,
спеціальність «Фінанси»
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«
#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÊÀÒÅÐÈÍÈ

Як організувати «бюджетну» вечірку?

Це питання хвилює майже всіх студентів, а особливо 
першокурсників. Так-от, діємо за планом:

1. Пошук місця. Поки тепло, можна виїхати на природу, коли  похолодає 
- шукаємо квартиру (будинок), спеціалізовану для вечірок (так у вас 
гарантовано не буде проблем із сусідами і биттям крихких речей, адже це 
місце перевірене). Також необхідно попередньо зустрітися з власником 
квартири для того, щоб подивитися місце та обговорити всі деталі.

2. Дізнавшись смаки та уподобання гостей, визначившись із 
кошторисом, йдемо за їжею та напоями.

3. Шукаємо людей з найгучнішими колонками, стробоскопом (можна 
замінити гірляндами), димовою пушкою (так ми не платимо за їх оренду) і 
запрошуємо на вечірку.

  Як уникнути труднощів у навчанні?

Студентське життя, мабуть, найяскравіша і щаслива пора в житті 
людини. У цей час із багатьма речами ми стикаємося вперше, 
багато чого дізнаємося, багато чому вчимося. По-перше, не варто 

нехтувати допомогою старшокурсників. Як можна докладніше розпитай про 
тонкощі  навчання за твоєю спеціальністю, витягни максимум інформації про 
політику викладачів.   

По-друге, намагайся готуватися до семінарів. По можливості шукай 
цікаву інформацію з теми в додатковій літературі. Зацікавишся сам - краще 
засвоїш матеріал.  До того ж звернеш на себе увагу викладачів.

По-третє, у  всьому потрібна система, готуйся до занять регулярно, а не 
раз на півроку перед сесією, тоді іспити пройдуть з мінімальним збитком для 
твоєї нервової системи.

«
#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÀËÜÎÍÈ

Як знайти спільну мову з одногрупниками?

Неодноразово студенти зіштовхуються з такою проблемою, 
як непорозуміння у групі. Це стається з різних причин.  
Різні характери, різні інтереси. Найкращим способом

зійтись із людьми, пізнати їх краще є неформальне спілкування. В 
університеті - це вечірки, дискотеки, концерти. Ви не встигните 
помітити,  як будете себе почуватися «у своїй тарілці».

Потрібно бути відкритим до людей, бути самим собою, люди 
відчують це і з вами буде легко спілкуватися. Неменш важливим є 
показник взаємодопомоги в групі. Якщо ви знаєте якусь інформацію, 
яка потрібна вашим одногрупникам, поділіться нею. Вони це 
запам'ятають і колись допоможуть вам. Так і формується спілкування в 

«

«

Катерина Єрмоленко   ,
спеціальність «Фінанси і кредит»

Альона Дубровіна,
спеціальність «Менеджмент»

Студент Руслана  Грибініченко

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÀÍÀÑÒÀÑ²¯

«
« Анастасія Казак

спеціальність "Підприэмництво, 
торгівля і біржова діяльність»



Із задоволенням продовжуємо знайомити вас, 
любі читачі, з улюбленими книжками 
викладачів нашого інституту. У цьому номері 

зустрічайте книжковий must read від Юлії Шкодкіної, 
кандидата економічних наук, керівника Групи 
сприяння академічній доброчесності, старшого 
викладача кафедри фінансів і кредиту. 

Щоб стати успішним економістом, радять читати книжки з 
ділової літератури та на бізнес-тематику. Щоб стати щасливою 
людиною — із саморозвитку та психології. Як на мене, у 
людині має бути все гармонійно, тому намагаюсь урізномано-

«Квіти для Елджернона»/«Flowers for Algernon»
Деніел Кіз 

Êíèãà, ÿêà í³ÿê íå ñòîñóºòüñÿ åêîíîì³êè, àëå ï³äí³ìàº ïèòàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî 
ðîçâèòêó. Ïåðåä ÷èòà÷åì ïîñòàº äèëåìà: ùî êðàùå: áóòè ùàñëèâèì, àëå ðîçóìîâî 
îáìåæåíèì,  ÷è ãåí³ºì,  àëå íåùàñíèì?  

«Ніколи не їжте наодинці»/«Never Eat Alone»
Кейт Ферацці 

Одна з порад, якою ділиться автор з-поміж інших секретів успішного 
нетворкінгу. Проста, чудова книжка, яка свого часу дозволила зрозуміти 
важливість та, головне, можливість побудови власної мережі корисних 
зв'язків.

«Зроблено в Америці. Як я створив Wal-Mart»/ 
Sam Walton «Made in America»
Сем Уолтон Один із моїх найулюбленіших жанрів — біографії та автобіографії, 

особливо з економічним або політичним бекграундом. У цьому сенсі 
історія творця Walmart  — однієї з найбільших компаній сучасного 
світу, яка вже більше ніж 10 років посідає перші місця у списку Fortune-
500, варта уваги допитливого фемівця. 

�

�Þë³ÿ Øêîäê³íà

MUST READ

манітнювати свої літературні вподобання. Хоча на читання залишається дуже мало часу і список 
книг, які хочу прочитати, вже такий довгий, що скоро стане сам по собі книгою, все ж таки 
виділяю принаймні 20 хвилин на день, щоб усамітнитись із книгою та горнятком кави. Нашим 
студентам раджу теж знаходити час на книги та по можливості читати в оригіналі. 

«Включайся! Жінки, робота і воля вести за собою»/«Lean In» 
Шерил Сендберг 

Øåðèë Ñåíäáåðã - îäíà ç íàéá³ëüø â³äîìèõ òà óñï³øíèõ á³çíåñ-âóìåí 
îñòàíí³õ ðîê³â, ÿêà â÷èòü ñì³ëèâîñò³ òà ð³øó÷îñò³ ä³ÿòè ó ñâ³ò³ êîíêóðåíö³¿. 
Ìàþ÷è íåàáèÿêèé äîñâ³ä ðîáîòè â Facebook, Google, Ì³í³ñòåðñòâ³ ô³íàíñ³â 
ÑØÀ, Ñâ³òîâîìó áàíêó, àâòîðêà ðîçïîâ³äàº ïðî îñîáëèâîñò³ îá³éìàííÿ 
æ³íêîþ êåð³âíî¿ ïîñàäè ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Ïðè öüîìó ïðè ïåðåêëàä³ òåêñò 
êíèãè àäàïòóºòüñÿ ï³ä êðà¿íó, ó ÿê³é âèäàºòüñÿ. Êíèãà áóäå ö³êàâîþ òà 
íàäèõàþ÷îþ,  ïåðåäóñ³ì  äëÿ àìá³òíèõ ñòóäåíòîê ÔÅÌó.



«Сліпа віра»/«Blind Faith»
Бен Елтон 

«Економіка для менеджерів»/Shlomo Maital «Executive Economics: 
Ten Essential Tools for Managers»

Шломо Майталь 
Êíèãà, ÿêà çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ º çá³ðêîþ ëåêö³é ç åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ 

ïðîôåñîðà Øëîìî Ìàéòàëÿ. Îäíàê îäíà ç íåáàãàòüîõ, ó ÿê³é ðîçêðèâàºòüñÿ 
êîðèñòü åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ ³ ìîæëèâ³ñòü ¿¿ çàñòîñóâàííÿ íà ïðàêòèö³, à ñàìå 
ïðè ïðèéíÿòò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü íà ïðèêëàäàõ ðåàëüíèõ ³ñòîð³é 
íàéá³ëüøèõ àìåðèêàíñüêèõ êîìïàí³é. Ùî îñîáëèâî ïðèâàáëþº ìåíå ó ö³é 
êíèç³, öå ïðîñòîòà òà íàãëÿäí³ñòü ïîÿñíåíü ïîñòóëàò³â åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿, ÿê³ 
³íêîëè ìîæóòü çäàâàòèñÿ çîâñ³ì àáñòðàêòíèìè.

«Фрікономіка»/«Freakonomics: A Rogue Economist 
Explores the Hidden Side of Everything»

Стівен Левітт, Стефан Дж. Дабнер 

Êíèãà ëàóðåàòà Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ç åêîíîì³êè 2017 ðîêó ïðî òå, ÿê ëþäè 
ïðèéìàþòü íåïðàâèëüí³ ð³øåííÿ ³ ðîáëÿòü íåâäàëèé âèá³ð. Óíèêíóòè òàêèõ 
ð³øåíü ³ âèáîðó ìîæíà âèêîðèñòîâóþ÷è «àðõ³òåêòóðó âèáîðó», ÿêà îïèñàíà â 
êíèç³ â íàéêðàùèõ òðàäèö³ÿõ ôð³êîíîì³êè.  À ùå ç êíèãè ìîæíà ä³çíàòèñü, ÿê 
ìóõà â òóàëåòàõ àåðîïîðòó Ñõ³ïõîë äîçâîëèëà ³ñòîòíî çíèçèòè âèòðàòè íà 
ïðèáèðàííÿ.

Íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñó÷àñíîãî æèòòÿ º ñìàðòôîíè òà ñîö³àëüí³ 
ìåðåæ³. ² âñå á³ëüøå ÷àñó ëþäè ïðîâîäÿòü ó ìåðåæ³. ßê âèãëÿäàòèìå 
ìàéáóòíº, ÿêùî á³ëüø³ñòü ñôåð æèòòÿ ëþäèíè ïåðåì³ñòèòüñÿ â îíëàéí, à 
ïðèâàòí³ñòü, âëàñíà äóìêà ³ íàóêà ñòàíóòü ïðèâîäîì äëÿ ïåðåñë³äóâàíü. 
Íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíà àíòèóòîï³ÿ.

Обожнюю книги, в яких економіка поєднується з особливостями 
людської психології. Однією з таких є «Фрікономіка» — кумедний, 
нестандартний, місцями провокативний збірник кейсів, у якому здавалося 
б зовсім не пов'язані між собою речі (як-от басейн і вогнепальна зброя, 
шкільні вчителі та борці сумо, расисти й ріелтори та ін.) розглядаються та 
розкриваються через призму законів економіки.

«Nudge. Архітектура вибору» / «Nudge: Improving Decisions 
about Health, Wealth and Happiness»

Ричард Талер, 
Касс Санстейн 

«Маленький принц»/«Le Petit Prince»
Антуан де Сент-Екзюпері 

Íå ìîæó íå äîäàòè äî ïåðåë³êó ÷îãîñü êàçêîâîãî òà ô³ëîñîôñüêîãî, áî, ÿê 
ïèñàâ ñàì Àíòóàí äå Ñåíò-Åêçþïåð³:  «Âñ³ äîðîñë³ ñïî÷àòêó áóëè ä³òüìè, ëèøå 
ìàëî õòî ç íèõ ïðî öå ïàì'ÿòàº». Öÿ ÷óòòºâà òà ãëèáîêà êàçêà äîáðå ïðî öå 
íàãàäóº.  ² ÿ áàæàþ âñ³ì ôåì³âöÿì çàëèøàòèñÿ ä³òüìè â äóø³ òà ìð³ÿòè. 



У рамках проекту «Я - молодий. Я - 
мрію. Я - працюю», що відбувся 
завдяки організації заступника 

директора з наукової роботи ФЕМ Ганни 
Швіндіної та за підтримки Британської 
ради, було проведене опитування студентів 
СумДУ про молодіжне працевлаштування. 
Результати ви можете подивитися в нашому 
журналі.
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Успішне впровадження магістерської 
програми на базі  платформи IES 
надихнуло кафедру фінансів і кредиту на 

розроблення бакалаврської програми, яка б 
дозволила студентам набути навичок у сфері 
електронного бізнесу, електронних фінансів та 
електронних комунікацій.

Чому ця програма актуальна?
 Електронний бізнес. Обсяг світової 

торгівлі через Інтернет вже обчислюється 
декількома трильйонами доларів, найближ-
чими роками він досягне 10 трлн дол., що 
еквівалентно всій економіці США. У 
найближчі 2 роки очікується зростання 
продажів у галузі електронної комерції у 20 
разів. Упродовж останніх 5 років українсь-
кий ринок електронного бізнесу показував 
щорічне зростання на рівні 50-60 % 
незалежно від економічних коливань. 
Потенціальне зростання ємності цього 
ринку в Україні становить близько 400 - 500 
млн  дол. 

Електронні фінанси. Сьогодні активно 
розвивається нова галузь фінансів – 
FinTech, яка пропонує клієнтам через 
Інтернет електронні фінансові додатки, 
процеси, продукти чи бізнес-моделі. 
Глобальні інвестиції в електронні фінансові 
технології за 5 останніх років зросли більше 
ніж у 12 разів  та досягли близько 12 млрд. 
дол. Щорічні доходи світової індустрії 
фінансових інтернет-платежів пере-
вищують 2 трлн дол. США.

Електронні комунікації. Сучасні теле-
комунікаційні системи дозволяють праців-
никам виконують свою роботу вдома, а 
зв'язок з офісами підтримувати за допо-
могою комп'ютерних ліній зв'язку. Це 
збільшує обсяг бізнес-процесів,  які компа-
нії віддають на аутсорсинг, вимагає від 
працівників знання правил електронного 
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Юнацький патріотичний наметовий 
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листування, оволодіння техніками онлайн-переговорів, спільної 
командної роботи в WEB-сервісах проектного управління, викорис-
тання соціальних мереж не лише для особистих цілей, а й для опитувань, 
промоції продукції, створення  цифрового бренда компанії .

Чому будемо навчати?
џ що таке цифрова (віртуальна) економіка;
џ як створюються та працюють інтернет-

магазини, торгівельні WEB-платформи, 
здійснюються електронні платежі;

џ що таке електронний консалтинг, SMM-
маркетинг;

џ як організовується WEB-логістика у вели-
ких бізнес-структурах та корпораціях;

џ що таке електронні гроші та цифрові 
фінансові послуги;

џ як працюють онлайн-банкінг, електронні 
платіжні сервіси ;

џ технології blockchain, Bitcoin, забез-
печення фінансової кібербезпеки;

џ психології інтернет-бізнесу, техніку 
онлайн - переговорів;

џ що таке віртуальні офіси, управління 
командою, яка працює он-лайн;

џ як організувати електронні публічні 
закупівлі, цифрові послуги населенню, 
електронне врядування.

Що це вам дає?
џ можливість оволодіти та використовувати 

сучасні інформаційні технології в торгівлі, 
фінансах та спілкуванні в бізнес-
середовищі;

џ можливість знайти престижну високо-
оплачувану роботу, відкрити власну спра-
ву, заробляти гроші через Internet;

џ можливість під час навчання виїжджати за 
кордон для проходження практики та 
стажування у світових лідерів електрон-
ного бізнесу;

џ можливість навчання англійською мовою, 
що сприяє подальшому працевлаш-
туванню за кордоном.

ТОЖ, НЕ УПУСТИ СВІЙ ШАНС!!!

Доцент Наталія Котенко
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АНАСТАСІЯ ЯСКЕВИЧ 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І БІРЖОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ»

«Для мене моя спеціальність - це можливість утілити мрії у 
життя, гарантія щасливого майбутнього.

Я навчаюсь, щоб стати справжнім підприємцем, 
цілеспрямованою та сильною людиною. Навчання допомагає 
мені знайти відповіді на питання: «як створити свій бізнес?», 
«що потрібно знати для відкриття власної справи?», «із чого 
почати?».

Досягнути поставленої мети не складно, головне - 
працювати над собою, а в цьому тобі допоможе університет».

РУСЛАНА ГРИБІНІЧЕНКО 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

«З упевненістю можу сказати, що з кожним днем переконуюсь 
у правильності свого вибору. Адже в ній поєднуються: фінанси – 
рушійна сила економіки, банківська справа – кровообіг 
економіки і страхування – захист від будь-яких ризиків. Такий 
симбіоз економічних напрямів в одній спеціальності дає 
можливість відчувати себе впевнено у безмежному океані 
можливостей нашого життя, бо ти сам будуєш власне майбутнє, і 
у тебе є необхідні знання і навички, щоб визначити своє місце в 
навколишньому світі, а також бути освіченим порадником і 
помічником для тих, хто поряд.  

Отож, якщо ти аналітик чи математик, або ж прагматик чи 
екстремал, і навіть якщо все це одночасно поєднується в тобі, то 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» на 
улюбленому ФЕМі саме для тебе!»

ВАЛЕРІЯ АНТОНЕНКО
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНІ 

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

«Що для мене міжнародна економіка? Насамперед, чудова 
перспектива для успішного майбутнього. Це величезне 
зростання тебе як особистості, розширення твоїх горизонтів. 
Це також класна можливість для подорожей! Адже, 
навчаючись в універі, тобі пропонують різноманітні програ-
ми обміну. І ти можеш працювати за кордоном. Головне - 
бажання. Щоб бути по-справжньому гарним міжнародним 
економістом, ти повинен бути в курсі всіх новин, володіти 
інформацією. А той, хто володіє інформацією, - володіє 
світом! Гарний стимул для новачка в цій сфері!»

АБІТУРІЄНТУАБІТУРІЄНТУ

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
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АРТЕМ СМІЛЯНСЬКИЙ 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МАРКЕТИНГ»

«"Маркетинг» робить життя більш комфортним. Поєднав-
ши інноваційні та рекламні здібності, маркетолог допомагає 
компаніям знайти якомога кращі шляхи взаємодії зі 
споживачем, зрозуміти його запити та задовольнити його 
потреби. Для мене маркетинг - це творча діяльність на користь 
успішним компаніям. Це напрямок, який в майбутньому має 
гарні перспективи розвитку».

«Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» 
для мене - це можливість навчитися вміло застосовувати 
позитивний досвід у сфері публічного управління в Україні, 
набути вмінь та навичок управляти для розвитку своєї країни, 
впливати на життєздатність людей із метою досягнення цілей 
суспільного розвитку».

НІКІТА   НЕСТЕРЕНКО 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ПОЛІНА КУЧЕРЕНКО 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА 

ПІДПРИЄМСТВА»

«Зі шкільних років я мріяла мати свій бізнес, і коли потрібно 
було вирішувати, на яку спеціальність вступати, то я вибрала 
саме економічну. Зрозумівши, що економіка - це дуже цікава річ, 
я дійсно захопилася цією наукою. Зараз я вже студентка 2-го 
курсу і навчаюся за програмою «Економіка і бізнес». 
Найцікавішими для мене є бізнес-зустрічі, які є дуже цікавими і 
мотиваційними для всіх студентів. Адже набагато легше почати 
свій бізнес, знаючи про всі темні кутки економічного напрямку. 
Розуміючи своєрідні закони, за якими діє економіка, одразу ж 
розширюється кругозір і сприйняття бізнесу».

ВАЛЕРІЯ ВОЛОВИК
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

«На перший погляд, може здатися, що менеджмент - це просто, 
але насправді - це професійна діяльність, яка вимагає знань 
аналітики, психології, управління, а також організації, комунікації 
та технічних навичок. Я обрала спеціальність «Менеджмент» тому, 
що вона дозволить мені розвивати лідерські якості, навчитися 
працювати в команді, приймати рішення та досягати бажаного 
результату, освоювати нові види діяльності, творчо ставитися до 
завдань і працювати над собою.

Як сказав Карл Юліус Вебер: «Найважче мистецтво - це 
мистецтво управляти».

Команда ФЕМівців



ТВОРЧИЙ ФЕМ

44 ЗИМА’ 

Команда ФЕМівців

НАШІ МОЛОДІ ТАЛАНТИ

З
олотий інтеграл - це найочіку-
ваніша подія для кожного студента. 
На цей захід з нетерпінням 

чекають не лише першокурсники, а й усі 
старші учні та навіть викладачі, згадуючи 
той самий день на своєму першому році 
навчання в СумДУ. 

Наш ФЕМ кожного року досягає 
високих результатів, демонструючи 
зворушливу історію і намагаючись 
донести якусь важливу істину до сердець 
глядачів. Цього року першокурсники 
в ідобразили проникливу історію 
залежності, доводячи, що кожна людина 
має свою необхідність, яка б вона не 
була. Кожна частина ФЕМівської 
постановки настільки жива, щира та 
чуттєва, що неможливо залишитися 
байдужим.

Першокурсники та організатори 
зробили все можливе, щоби ФЕМ 
залишився в пам'яті усіх глядачів 
надовго. А підтримка вже у них була на 
найвищому рівні. «Особисто я отри-
мувала кайф та неймовірну насолоду, 
спостерігаючи за усім цим дійством. І 
вважаю великою несправедливістю те, 
що судді не заслу-оцінили старання за 
гами, коли дали лише дві номінації. Але 
це не головне, бо важливо те, що всі 
здружилися та стали частинкою великої 
FEMily», - поділилася емоціями з нами 
Марія Грохольська.

Першокурсники за допомогою своїх 
старших наставників підготували сім 
чудових номінацій: конферанс, інстру-
ментал, бальний танець, вокал, панто-
міма (оригінальна сценічна постановка), 
сучасний танок та фінальний виступ. Дві 
номінації були удостоєні грамотами. 
Саме у переможців ми запитали про їх 
враження від цього дійства.

НОМІНАЦІЯ «БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ»
У ній брали участь студенти, які 

навчаються на спеціальності «Менедж-
мент»: Кругляк Діма, Моїсеєнко Аня та 
Ясенок Влад. Родзинкою виступу стало 
те, що замість звичайного парного 
танцю ми побачили на сцені трьох 
виконавців. 

FB: Аню, чи важко було працювати з 
двома партнерами?

Аня: У мене були надійні партнери, я 
їм повністю довіряла. Мені було зовсім 
не складно працювати, навпаки – легко, 
бо вони чудово знаються на танцях.

FB: Що надихнуло тебе взяти участь у 
конкурсі? 

Діма: Мене надихнуло те, что така 
можливість дається один раз у житті, і я 
був впевнений - це незабутні емоції.

FB: Чи були ви впевнені у тому, що 
переможете у своїй номінації?

Діма: Я був упевнений, що ми виг-
раємо номінацію, і постійно говорили 
про це один одному для того, щоб 
налаштуватися.

ТВОРЧИЙ ФЕМ
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FB: На вашу думку, конкуренти з інших 
факультетів були гідними суперниками? 

Аня: У нас були гідні суперники. Проте 
для всіх тих, хто вболівав за нас, ми були 
найкращими і найсильнішими. 

НОМІНАЦІЯ «СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ»
Дев'ять дівчат, із різних спеціаль-

ностей: Карина Сопрун, Лера Ігнащенко, 
Марина Фролова, Настя Кияненко, 
Марина Черевата, Настя Сіроштан, 
Марина Отрощенко та Аня Моісеєнко, 
під керівництвом Андрія Денисюка та 
Ярослава Ходуна зачарували глядачів і 
суддів неповторним виступом. 

FB: Чи важко було пройти відбір і 
стати учасником «Золотого інтегралу»? 

Настя К.: Коли я прийшла запису-
ватися  на сучасний танець і почула, що 
буде відбір, що з 46 осіб буде танцювати 
лише 11, я дуже злякалася, адже 
хореографія, яку Андрій давав у перший 
же день була дуже складною,  а особливо 
напружувало, коли під час відбору він 
ходив і говорив, скільки дівчаток вже 
вибрав, але все ж я зібралася і пройшла, 
була цьому дуже рада. Та коли назвали 
імена, хтось крикнув із директорату: 

"Чого ви радієте, ви ще не 
знаєте, що вас чекає".

Але через два місяці я 
зрозуміла, що воно варте того, 
адже ми стали частиною цієї 
маленької родини. 

 FB:  На скільки серйозною була 
підготовка до конкурсу? 

Марина Ф.: «Ріпа на 15.00» - ось, що ми 
чули кожен день. Я ніколи не думала, що 
буду проводити в універі 12 годин і ходити 
навіть на вихідних, але це було того варте. 
Синці, крепатури, навіть сльози... Все це 
було у нас, але не зупинило нікого. Хоч іноді 
ми халтурили!!!

Настя С.:  Підготовка була дуже серйоз-
ною. Репетиції до 22.00 і тренування щодня 
по 3 - 4 години.

Лера: Підготовка до конкурсу була дуже 
серйозною, нас часто критикували, але 
робили це лише для того, щоб ми прагнули 
до найкращого результату та одержали 
заслужену перемогу. 

FB: Якою була атмосфера в команді, і чи 
вплинула вона на подальшу співпрацю?  

Марина Ч.: Напевне, два місяці проле-
тіли так швидко саме завдяки цій атмосфері 
– веселій та ненапруженій. Ми навчились 
разом прикладати зусилля, раділи пере-
могам, підтримували одна - одну. Хоча кубок 
виграти нам так і не вдалося, ми здобули 
номінацію. Проте кожен із нас одержав 
набагато більше, ми всі стали однією 
дружньою родиною - родиною ФЕМ.

Студенти: Марія Грохольська, 
Анастасія Казак, Анастасія Яскевич  



СКАЗКА О ТОМ, КАК ПАМЯТЬ В СВОЕМ МУЗЕЕ 
ЭКСКУРСОВОДОМ БЫЛА
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 адумала Память открыть музей, посвящённый самой же себе. А что, не одна 
она такая, кто себе при жизни музей открывает... Вот только разница в том, что 
Память его открыла, чтобы другие понимали, как «запоминается» информация, а 
некоторые такое делают, чтобы запомнили их самих. 
 Интересный музей получился. А главное – разнообразный. В одних залах – ну, 
вылитый планетарий, в других – ботанический сад с зоопарком, в третьих – пещеры с 
наскальными рисунками да инструментами первобытных людей, в четвертых – 
просто-таки музей архитектуры и градостроительства, а в пятых – выставка техники 
и изобретательства. Но есть и такие, где синхрофазотроны стоят, химические 
препараты, компьютеры и даже... 3 - D принтеры. 

 – А почему, – спрашивают посетители, – у Вас такое разнообразие? Что ни 
возьми – оно здесь есть. Какое отношение всё это имеет к памяти?
 – А потому, – отвечает Память, – что прежде, чем возникнет любая природная 
сущность (они в залах музея все представлены), должна появиться система памяти, 
на которую информация о ней – этой сущности – будет записана.
 – Как это? – удивляются посетители. – Почему? Зачем? 
 – Дело в том, – отвечает Память, – что материальный мир, в котором вы 
живёте, на самом деле не совсем материальный...
 – А какой же? – ещё больше удивляются и волнуются посетители.
 – Не беспокойтесь! – успокаивает Память. – Я не совсем правильно 
выразилась. Он, конечно же, материален... Однако, строго говоря, не только 
материальный, но и информационный... Даже не столько материальный, сколько 
информационный, поскольку все окружающие вас предметы создаются из одних и 
тех же стандартных материальных «кирпичиков» – атомов. Но различаются эти 
предметы колоссально. А если материальная основа у всех предметов одинакова, то, 
выходит, отличаются они друг от друга только своими информационными образами 
– алгоритмами взаимной компоновки этих самых материальных «кирпичиков» в 
пространстве и программами их изменения или чередования во времени. 

 – Та-а-ак! – не унимаются посетители. – А при 
чем здесь память?
 – А при том, – терпеливо объясняет она, – что 
память – это и есть то, на чём «записывается» 
информация, которая и формирует данный 
предмет. Выходит, что память как носитель инфор-
мации должна появляться до того, как какой-либо 
предмет будет создан Природой или человеком. 

ТВОРЧИЙ ФЕМТВОРЧИЙ ФЕМ
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 Живые организмы на Земле существуют и воспроизводятся благодаря 
генетической памяти – механизму запоминания и передачи наследственной 
информации. Но генетическая память не могла возникнуть до тех пор, пока не 
появились её материальные носители – органические кислоты. Созданию каждого 
нового поколения компьютеров также предшествовало изобретение новых систем 
памяти: электронных ламп, полупроводников, ЧИПов и т. д. 

 Первичные компоненты материального мира: частицы, атомы, молекулы – 
формировались на основе законов Природы, которая их «помнит» и безукоризненно 
соблюдает. Иными словами, они должны быть у неё где-то «записаны» на 
материальном носителе. Эта первичная память Природы является её таинством. 

 Фактически процесс эволюции 
Природы на Земле представляет собой 
«изобретение» ею новых систем памяти,  
предшествовавших возникновению новых 
уровней природных сущностей: первичных 
компонентов материального мира, живых 
организмов, человека думающею, всепла-
нетной цивилизации, любых создаваемых 
интеллектом и трудом человека предметов и 
явлений. В частности, чтобы возник человек 
думающий, должен был возникнуть мозг – 
система памяти, способная фиксировать 
голографические образы предметов 
окружающего мира. Как видим, процесс 
развития продолжается. Одним словом, всё, 
что существует на планете, не могло 
возникнуть без соответствующих систем 
памяти. Поэтому экспонаты в моём музее 
столь разнообразны.

 – У меня вызывает сомнение одна вещь, о которой Вы только что сказали, – 
обращается к Памяти эффект ная посетительница. – Когда мы проходили по 
архитектурному и техническомузалах, Вы упомянули, что строения и технические 
средства «помнят» идеи, заложенные в них теми, кто их создал. А разве они могут что-
то «помнить»? Они же неживые... Вот я, например, помню, что произошло со мной 
вчера. Если постараюсь, могу вспомнить какие-нибудь стихи, но не могут же 
неодушевлённые предметы, скажем, строение или мясорубка, что-то «помнить» или 
«вспоминать». 
 – Мадам! – отвечает Память. – Я надеюсь, Ваши сомнения рассеются, если 
вникнете в классическое определение памяти, являющейся способностью системы 
накапливать (фиксировать), хранить (закреплять) и воспроизводить информацию. К 
этим трём задачам: фиксации, хранения и воспроизводства информации – сводится, 
в конечном счете, функция памяти. 
 Строго говоря, три слова: «запоминать», «помнить» и «вспоминать» – являются 
не чем иным, как своеобразными сленгами, обозначающими упомянутые 
подфункции памяти. «Помня» свой вчерашний день, Вы на самом деле храните 
информацию о событиях, происшедших вчера. «Вспоминая» же стихи, воспроизво-
дите информацию о данном литературном произведении. Вам кажется, что здание 
или мясорубка не могут что-то «помнить» лишь потому, что Вы привыкли употреблять 
упомянутые сленговые значения функциональных процессов памяти только приме-
нительно к человеку. Ведь раньше человек «помнил» или «вспоминал», не задумываясь 
над истинным значением этих слов. 



 Конечно, мясорубка не может «запоминать» или «вспоминать» стихи. У неё 
иная задача. А вот другие, тоже неодушевлённые, как выразились Вы, предметы, 
уверяю, делают это не хуже, а значительно лучше Вас. Речь идет, например, о 
магнитной ленте, компьютерном диске, USB (в обиходе – «флешке»). Они легко 
фиксируют, хранят и воспроизводят информацию. Мясорубка тоже «помнит», но 
лишь то, что ей необходимо для выполнения её функций. Например, конструкцию 
компонентов, из которых её собрали; компоновку сборки; материалы, из которых 
изготовлены её детали. Скажу Вам больше, простая мясорубка может даже 
«вспомнить», что она делала вчера... Точнее, «поведать» о тех материалах, которые 
ей пришлось перерабатывать накануне. Их можно установить по частицам 
вещества, оставшимся в мясорубке.
 Подобным образом «помнят» необходимую информацию и экономические 
системы. По оборудованию, которое стоит на предприятии, можно определить, 
какой вид продукции выпускает предприятие, в каких объемах она производится и 
даже, какое сырье используется для этого.
 Впрочем, мы отвлеклись... Вернемся к первой подфункции памяти – 
фиксации информации, что зачастую требует решения сложных технических 
проблем. 

 Например, перед тем, как скульптор создаст своё произведение, в его руках 
должен появиться кусок влажной пластичной глины, способной «запоминать» все 
детали замысла творца. Писатель же или художник записывает свои произведения 
на листе бумаги или холсте. Если скульптор попытается ваять произведение из 
высохшего на солнце куска глины, у него ничего не получится. В таком состоянии 
она не способна «запоминать» образы, создаваемые его руками. Аналогично, поэт 
не сможет записать свои стихи шариковой ручкой на стекле. Оно плохой носитель 
памяти для следов шариковой ручки, зато хорошо «запоминает» узоры, остав-
ляемые красками или острым твердым резцом (главное, чтобы его твердость пре-
восходила твердость стекла).
 – А если вдруг стекло разобьется? – интересуется одна из посетительниц.
 – В таком случае вместе с носителем исчезнет и информация, «записанная» 
на стекле, – отвечает Память...

Продолжение следует….

Профессор Леонид Мельник
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