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арешті ми дочекалися
весни, а весною завжди
хочеться думати, говорити та мріяти про позитивні зміни.
Часто ми чуємо, як у невдачах
звинувачують уряд, суспільство,
сусідів, колег, начальників... Можна
довго скаржитися, але зміни
починаються лише з нас самих, і дуже
щаслива, що поруч зі мною
працюють люди, які не бояться
починати зміни з себе, своїм
прикладом надихають інших та
зрушують із місця складні проблеми.
Важливо не боятися задавати
правильні запитання правильним
людям, тому що вчасно знайдені
відповіді на складні питання в
подальшому перетворюються на
наші переконання, потім - на дії,
звички та цінності. Бажаю всім
читачам журналу «FEMbook» цієї
весни знайти відповіді на свої
питання, зробити перший крок для
втілення своїх планів і задумів, мати
весняний настрій та натхнення на
зміни!

Äèðåêòîð ²íñòèòóòó ÔÅÌ
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê ,
ïðîôåñîð
Âàñèëüºâà Òåòÿíà
Àíàòîë³¿âíà
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ОБЛИЧЧЯ З ОБКЛАДИНКИ
НАШ МІСТЕР!

У

грудні в Сумському державному університеті відбувся конкурс чоловічої сили та
краси «Містер СумДУ - 2017». За творчою концепцію шоу 11 учасників на кілька
годин стали супер-героями коміксів видавництва Marvel Comics, які завдяки
своєму таланту та мужності боролися з уявними світовими несправедливостями.
Наш інститут представляв першокурсник, студент спеціальності «Менеджмент
організацій» - Дмитро Кругляк. І з’явився він перед глядачами в образі Дедпула

На початку конкурсу
учасники виступали в
спільному дефіле, де в
образах «супер-героїв»
демонстрували свої уміння
триматися на сцені та
пластику. У наступному,
інтелектуальному конкурсі,
хлопці повинні були відповісти на каверзні запитання
ведучої, виявивши кмітливість, оригінальність
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м и с л е н н я т а к ул ь т у р у
мовлення. Далі було друге
дефіле в більш традиційному стилі для хлопців street-casual - тобто у
повсякденному одязі.
Найочікуванішою частиною конкурсу, звісно ж,
був творчий етап, де хлопці
демонстрували свої таланти.
Дмитро танцював за-

пальний бальний танець і
взяв титул «Містер артистичність».
Завершальним етапом
конкурсної програми для
хлопців стало дефіле «Вечірній образ». У класичних
костюмах, елегантні та мужні, учасники демонстрували,
я к п о в и н н і в и гл я д а т и
справжні чоловіки.

Ми поцікавилися
у Дмитра про його
враження щодо
участі в конкурсі.
FB: Чому ти вирішив брати участь
у конкурсі?
Дмитро: Я хотів випробувати свої
сили, себе, познайомитися з новими
людьми. Хотів довести собі, що можу
більше.
FB: Чи вважаеш ти цю подію
важливою у своєму житті ?
Дмитро: Звісно, так! Оскільки я
зрозумів і показав, на що здатний. А
також під час підготовки до конкурсу
я зустрів багато друзів.
FB: Що, на твою думку , завадило
тобі здобути перемогу?
Дмитро: Я вважаю, що окрім
таланту в таких конкурсах великий
вплив відіграє удача. На жаль, удача
відвернулася від мене в конкурсі
талантів, коли тихо включили музику,
та підвела світломузика.
FB: Яка атмосфера була між
учасниками?
Дмитро: Між учасниками була
дуже дружня атмосфера. Ніхто ні з
ким не сварився, а завжди допомагали один одному.
FB: Чи одержав ти задоволення від
участі в конкурсі?
Дмитро: Я в таких конкурсах
«новачок», але вони допомогають
усвідомити, на що ти здатен. Я
одержав дуже велике задоволення!!!
FB: Якби була можливість ще раз
взяти участь у конкурсі, ти б
погодився?
Дмитро: Звісно! Можливо Ви
мене ще побачите на сцені не один
раз!

Ìè áàæàºìî Äìèòðîâ³ ùå áàãàòî
ïåðåìîã ó éîãî æèòò³!!!
Íåõàé óñ³ êîíêóðñè, â ÿêèõ òè áóäåø
áðàòè ó÷àñòü, âåäóòü ëèøå äî ïåðåìîãè!
Студентка Анастасія Казак
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ПОДІЇ
ЗИМОВА БІЗНЕС-ШКОЛА

Я

к заробити гроші на машину,
коли ти лише в 11-му класі? Як
стати власником мережі
мовних шкіл у 23 роки? Просто потрібно
піти в бізнес-школу!
Цього року в бізнес-школі взяли
участь 185 слухачів. Учасниками були учні
старших класів, студенти коледжів, університетів та представники малого й
середнього бізнесу з 5 міст України і
Сумської області.

Школа складалася з трьох основних
частин:
1. Лекторій із підприємництва. Вісім
спікерів звернулися до учасників бізнесшколи з мотивуючими виступами та
поділилися власним досвідом у бізнесі.
Спеціально запрошеним спікером із Київа
була координатор програм мережі
академічних бізнес-інкубаторів «YEP»
Катерина Сапнова.
2. Командна робота над бізнеспроектами в секціях. Учасники
розподілилися по чотирьох секціях, в яких
працювали над командними бізнес-ідеями
під керівництвом ментора-підприємця та
модератора-викладача.
3. Полуфінальні та фінальні
пітчинги бізнес-проектів. Уранці другого
дня бізнес-школи команди представили
власні бізнес-проекти в секціях перед
менторами-підприємцями, які, у свою
чергу, визначили кращі проекти в кожній
із секцій. У фінальному пітчингу бізнеспроектів виступили п'ять команд - фіналістів. До складу журі увійшли власники та
експерти з бізнесу та підприємництва. Три
кращих проекти відзначені Золотою,
Срібною та Бронзовою ракетами бізнесшколи!
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Íàø³ ïåðåìîæö³:
ЗОЛОТА РАКЕТА
Команда в складі:
Ксенії Новак,
Сергія Верещаги,
Альони Власенко,
Надії Шумер,
Дмитра Панчука,
Вікторії Білоцерківської.
Ментори: Дмитро Петіфоров,
Катерина Сапнова.
Модератор - Олена Чигрин.

СРІБНА РАКЕТА

Команда в складі:
Владислави Молчанової,
Каріни Ніколаєнко,
Сергія Шапаренка,
Катерини Линок,
Софії Савченко,
Анни Літвинової,
Дмитра Спиридонова.
Ментор - Самір Грицьків.
Модератор - Павло Гриценко.

БРОНЗОВА РАКЕТА
Команда в складі:
Гліба Мартинюка,
Дениса Литвинова,
Анастасії Гриценко,
Олександри Максименко.
Ментор - Олексій Шульчевський.
Модератор - Анатолій Павлик.
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ПОДІЇ
ЗИМОВА БІЗНЕС-ШКОЛА

Íàø³ ñï³êåðè:
Співвласниця технологічного майданчика з
комп'ютерної грамотності KID'IT у Сумах, керівник проектів
у Lab Marketing Solutions, координатор програми CodeClub
у Сумській області.
У своєму виступі Юлія розкрила секрет «Хто цільова
аудиторія твоєї бізнес-ідеї, і як знайти того, кому вона
потрібна?».

Þë³ÿ Ëåòþãà
Власник мережi мовних шкiл «POLYGLOT - Центр
иностранных языков» та «BOTAN - Твоя школа английского
языка лоукост». Дмитро поділився власною life story
«Труднощі та розчарування на шляху від нульової точки до
працюючого бізнесу».

Äìèòðî Ïåò³ôîðîâ
Співвласниця мережi ресторанів
домашньої кухні та кафе-їдалень «Рідне місто».
Оксана поділилася з учасниками власною life story
та підприємницьким досвідом.

Îêñàíà Óìàíñüêà
Співвласниця мережi магазинів «Комісійний БУМ».
Наталія поділилася з учасниками власною life story та
досвідом сімейного бізнесу.
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Íàòàë³ÿ Ëåîíîâà

Власник магазину дитячих товарів «Karapuzov».
Самір поділився з учасниками власною life story та
досвідом в інтернет-бізнесі.

Ñàì³ð Ãðèöüê³â
Фрілансер, fullstack - дизайнер, випускник бізнесшколи. Антон розповів про ті можливості, які
відкрилися перед ним після участі в бізнес-школі

Àíòîí Ðåâà
Директор виробництва натяжних стель
«Територія стилю». Олексій поділився з
учасниками власною life story та досвідом в
адмініструванні та управлінні бізнесом.

Îëåêñ³é Øóëü÷åâñüêèé
Координатор програм мережі академічних бізнесінкубаторів "YEP".
Катерина виступила двічі: в перший день вона
поділилася досвідом у підготовці презентації для пітчингу
проекту, а на другий - мотиваційним спічем про те, як
розвивати власний проект.

«Áóëî íåéìîâ³ðíî! Äÿêóþ

Êàòåðèíà Ñàïíîâà

îðãàí³çàòîðàì ³ íàøîìó ìåíòîðîâ³ çà
òàêó ìîæëèâ³ñòü ³ íàñòàâëÿííÿ!!!»
Учасник Владислава Молчанова

Доцент Богдан Ковальов
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ПОДІЇ
ВЧИМОСЯ НА ПРАКТИЦІ

Я

- студентка другого курсу
спеціальності «Публічне
управління та адміністрування». Саме у третьому семестрі
навчання я зрозуміла, що я недаремно обрала цей напрям, бо
побачила на власні очі механізм
роботи в органах самоврядування.
Для моєї групи та першокурсників
викладачі Інституту розробили
цікавий план екскурсій до міської та
обласної рад.

То ж почну із вступної
лекції, яку провів радник
міського голови, керуючий
справами виконкому –
Волонтирець Віктор Мефодійович. Лекція відбулась у
стінах міської ради за круглим столом, до речі, за яким
вирішується чимало важливих питань із розвитку міста.
Віктор Мефодійович розповів про нові аспекти (в
наслідок децентралізації)
функціонування місцевого
бюджету та його зв'язок із
державним, детально розглянув роботу та кількість
департаментів, наявних у
виконавчому комітеті.
Віктор Мефодійович відкрито розповів про реалії та
актуальні проблеми міста, а
також пояснив, як місцеве
самоврядування вирішує
складні питання (на прикладі
підвищення вартості проїзду
в маршрутних таксі та
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тролейбусах міста Сум).
Наступний етап плану
екскурсій – сесія місцевої
ради. Засідання міської
ради є важливим, адже на
ньому депутати приймають
багато доленосних рішень
для нашого міста та його
жителів. На жаль, прийшовши до зали засідання о
9-й годині, я зрозуміла, що
вчасно не почнеться, бо із
43 депутатів - було 15.
Згодом коли всі зібралися,
то за 10-ту годину почали.
Одна з партій взагалі не
з'явилася на засідання,
демонструючи цим незгоду
з постановою про підвищення тарифу на проїзд
у місті. На сесії розглядали
такі питання, як: земельні
відносини та містобудування, комунальна власність та
приватизація, хід виконання програми економічного
та соціального розвитку

міста Сум на 2018 рік тощо.
Сесію вів міський голова –
Олек-сандр Миколайович
Лисен-ко та секретар
міської ради - Баранов
Андрій Володимирович, до
речі, який є випускником
кафедри управління ННІ
ФЕМ імені Олега Балацького.
Чим далі – тим цікавіше,
адже наступною була сесія
обласної ради. Мені
здалося, що цей захід був
більш серйозним, бо всі
фракції зібралисья вчасно,
загалом 64 депутати, а для
глядачів та учасників сесії
навіть місць у залі бракувало. Розпочалось усе
урочисто, з гімну, потім
жінок-депутатів привітали
квітами з прийдешнім 8-м
Березня. І почалась активна
робота. Загалом на сесії
розглянули 60 питань.

Також ми прослухали звіт поліції
про результати роботи за минулий рік
(незважаючи на тяжку соціальноекономічну ситуацію в області,
кількість злочинів зменшилася на
15%.
То ж на цьому екскурсія до
місцевого самоврядування не завершується, попереду - Центр надання
адміністративних послуг (ЦНАП), а
також у рамках організації стажування молоді у виконавчих органах
Сумської міської ради на мою
академічну групу чекає практика у
різних департаментах залежно від
добровільного вибору студента.

×óäîâî, ùî âæå ç³ ñòóäåíòñüêî¿ ëàâè
ìè ìîæåìî íà ïðàêòèö³ äîòîðêíóòèñÿ
äî òîãî, ç ÷èì áóäåìî ïðàöþâàòè â
ìàéáóòíüîìó!
Студентка Ольга Майборода
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ПОДІЇ
МЕНЕДЖЕР ХХІ СТОРІЧЧЯ

С

імнадцятого лютого на кафедрі управління СумДУ стартувала VII «Школа
майбутніх керівників», а вже 21 березня учні навчальних закладів м. Сум
презентували викладачам вишу свої власні проекти. Відбір переможців
проходив у двох секціях: «Публічне управління» і «Менеджмент». Учні 9-11-х класів
дванадцяти шкіл міста представили своє бачення наявних у сучасному суспільстві
проблем та запропонували шляхи їх вирішення. Переможцями в секції «Публічне
управління» стали: перше місце – школа № 4, друге місце – школа № 26 і третє місце –
школа № 27. У секції «Менеджмент» перше місце посіли школярі школи № 9, друге –
№ 7 і третє – № 29.

Для мене ця «Школа»
стала вже третьою, бо
вперше до, такої собі,
спільноти юних менеджерів
я приєднався в 9-му класі.
Згадую, як тоді вже наступного дня після тренінгу ми
повинні були захистити
свою роботу перед авторитетними педагогами.
Якщо працювати без сну, то
на створення проекту мали
18 годин. Але результат був
шокуючим – I місце. Цього
разу на створення презентації кожна команда мала
часу понад один місяць. І,
справді, дискусії та обговорення проекту в нашій
команді проходили весь цей
час. Допомогло ще й те, що
наш проект «Кампанія з
виборів нового президента
школи № 7» ми створили
саме на виконання завдання
«Школи майбутніх керівників», а реалізувати в школі
почали ще до захисту роботи в стінах СумДУ. Хоч
презентація, як 2016 року й
робилася в останній день, а
виступати довелося без
заготовленої доповіді,
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намагаючись донести
аудиторії свою ідею, ми
посіли II місце, поступившись школі № 9 на 0,19
бала.
Не можна не зазначити,
що тренінгова програма
«Менеджер у XXI столітті:
моя команда і я» була дуже
цікавою, змістовною та
ко рис но ю. У цьо м у м и
переконалися як у фіналі
проекту, коли довелося
захищати свої роботи, так і
спілкуючись зі своїми товаришами з інших закладів
освіти. Як учень, який був
учасником школи менеджерів уже втретє, а також брав
участь у різних заходах м.
Сум, можу впевнено сказати, що «Школа майбутніх
керівників» є одним із
найцікавіших проектів.
Йому я завдячую тим, що
створений три роки тому він
постійно підтримує інтерес
до професії менеджера, яка
сьогодні, як ніколи раніше, є
важливою для суспільства,
адже країна потребує нових
лідерів. Справу, яку робить
Сумський державний уні -

верситет, неможливо недооцінити, а внесок кафедри
управління у розвиток учнівської молоді Сум –
колосальний.
Учень Микита
Ковалевський, заступник
голови Координаційної ради

У «Школі» ми навчилися
правильно створювати
команду та налагоджувати
її роботу. Ця інформація є
досить важливою для всіх
людей, оскільки лише
одиниці не працюють або
не працюватимуть у
колективах та групах, тому
теми цього тренінгу
найбільш близькі до людей,
які беруть участь у
командних іграх або вже
працюють у колективах.
Нам було надано багато
теоретичних відомостей із
так званого тимбілдингу
включно з професійними
нюансами типу видів
об'єднань людей, способів
відбору команди, розподілу
ролей та менеджменту
роботи. Можна зробити
висновок, що більшість
інформації, одержаної в
«Школі», була застосована.
Про фінал із презентацією заходів, проведених
різними командами, активну дискусію між проектами, а також цікаві
винагороди можна й не
говорити, адже абсолютно
всі команди були задоволені. Ми в цьому впевнені,
оскільки спілкувалися з
учасниками після закінчення проекту.
Підбиваючи підсумки,
можна зазначити, що в
цілому було проведено
значну, кропітку та складну
роботу над цим проектом і
отрима-ний результат нас
цілком задовільнив.
Учень школи № 7
Андрій Ткаченко,
чемпіон обласного
турніру юних економістів
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ПЕРСОНА
ВИВАТ, МАТЕМАТИКУ!

В

2016 году ушёл из жизни
уникальный математик, кандидат
наук, доцент, преподаватель с
многолетним стажем работы в нашем
университете: Валентин Петрович
Димитров.

Нелегко найти человека
более трагической судьбы,
чем Валентин Петрович
Димитров. Познакомился я с
ним ещё школьником
младших классов в далёком
1965 году в достаточно
пикантной ситуации, хотя моя
мама — заведующая бактериологической лабораторией
сумской городской эпидемиологической станции давно
по работе была связана с его
старшей сестрой — заведующей городским здравотделом сумского горисполкома. Тогда ему было 34 года и
он перешел на второй курс
физико-математического
факультета педагогического
института им. А. С. Макаренко
(ныне - СумГПУ). Понаслышке
я знал, почему Валентин
Петрович стал студентом так
поздно, но, поскольку в
дальнейшем он никогда мне
ничего по этому поводу не
рассказывал, писать об этом
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считаю неэтичным.
Когда уже в 1968 году я
поступил в девятый математической класс 8-й
школы (нынче Александровская гимназия) и узнал,
что классным руководителем 9-Б класса стал недавно окончивший вуз учитель математики Валентин
Петрович Димитров, то в
какой-то степени чувствовал себя неловко, как часто
чувствуют себя студенты, у
которых читают лекции
знакомые по «неуниверситетской» жизни преподаватели. Выпускники школы
до сих пор с теплотой
отзываются о блестящих
школьных учителяхматематиках того времени
— Н. И. Баранник, К. С.
Демченко, Н.М. Покоевой,
В. В. Семенченко и,
конечно, о В.П. Димитрове. В третьей - четвертой четвертях он препода-

вал и в нашем 9-В классе,
заменяя заболевшую учительницу математики, а потом вёл
отдельные темы на летней
математической практике. Уроки, которые проводил Валентин
Петрович, отличались оригинальностью, нестандартностью
и большой любовью к своему
предмету, к примеру, у него был
свой подход к построению
рисунков геометрических
задач, он готов был поставить
пятерку за оригинальное решение лишь одной задачи на
контрольной работе и т. п.
Как-то он меня вызвал к
доске. Задача была достаточно
сложной (со звёздочкой). Ход
решения я выбрал верный, но в
конце запутался. Перед звонком после первого спаренного
урока Валентин Петрович
быстро закончил задачу, хотя
мне показалось, что не совсем
корректно. На пятнадцатиминутном перерыве во время
игры в футбол я заметил, что он
меряет шагами школьный двор
и о чём-то сосредоточенно
думает. Следующий урок он
начал с того, что при решении
не учёл одну тонкость и
«прошёл» ход решения повторно. Валентин Петрович
вполне мог этого не делать,
девятиклассников этот вопрос

уже не интересовал…, но
доводить дело до конца было в
е го правил ах. Од нако , к
всеобщему сожалению как
старших школьников, так и
педагогического коллектива
школы, с сентября 1969 года
Валентин Петрович перешёл
на работу во ВНИИ «Компрессормаш». Конечно, решение
оптимизационных задач планирования на уровне всесоюзного НИИ намного интереснее, перспективнее и, чего
греха таить, денежнее, чем
работа школьного учителя.
Семья Димитровых ждала
ребёнка. Через несколько лет
Валентин Петрович защитил
кандидатскую диссертацию.
С е м ь я ж и л а т р уд н о . В
однокомнатной квартире,
которую Валентин Петрович
получил ещё будучи студентом, так как согласился в
летнее время несколько лет
подряд быть директором
пионерского лагеря строителей, ютились не только он с
супругой и маленьким Жориком, но и на зиму переселялись родители жены.
В трёхкомнатную в такой
же хрущёвке он переехал нам-

столице, главное поставить
себе цель — идти в науку»;
«настоящий учёный посвящает науке всё своё свободное время», «нет плохих
студентов — есть ...», «наука
— это усложнённая школа,
подход один и тот же:
постановка задачи, идея по
её решению на основании
уже известных (кандидатская диссертация. - Прим.
авт.) или предложенных
тобой методов (докторская
диссертация. - Прим. авт.) и
непосредственное решение», «В советское время я
всегда критиковал усатого
(Сталин. - Прим. авт.), но
сейчас я, наверное, встал бы
на его сторону».
Существует мнение, что
СумГУ — последнее пристанище сумской интеллигенции. Одни попадают сюда
сразу после обучения, другие, - получив опыт работы в
народном хозяйстве, бизнесе и т. п., третьи после
работы или службы в других
заведениях бюджетной
сферы. Отсюда, как правило, — в другой город, за
пределы государства , на

кафедру
математического моделирования, относящуюся к
экономическому факультету:
как известно, экономика без
математического описания
происходящих в ней процессов — слепа. В это же время
семья потеряла горячо любимого сына, окончившего с
отличием один из престижнейших московских вузов.
Такая трагедия остаётся с человеком до конца и накладывает
отпечаток на всю оставшуюся
жизнь. Так было и с Валентином
Петровичем.
Но за все последующие годы
даже после того, когда он
овдовел, я от него не слышал ни
стона, ни брюзжания, ни
пессимизма. Таким он был и для
студентов, и для коллег по
преподавательской деятельности. Не знаю, как другие, но
я слышал о Валентине Петровиче только положительное.
В начале 2000-х
годов
В. П. Димитрову пришлось
оставить заведование кафедрой, которая была его детищем.

«Íåîáÿçàòåëüíî ó÷èòüñÿ â ñòîëèöå, ãëàâíîå ïîñòàâèòü
ñåáå öåëü — èäòè â íàóêó»
ного позже.
Советы В. П. Димитрова в
70-х годах в значительной
степени вселили уверенность
и в меня: сначала, когда я
выбирал вуз для учёбы, и
потом, когда делал первые
шаги в науке, работая в отделе
АСУП Сумского завода электронных микроскопов им. 50летия ВЛКСМ. Вот только некоторые его крылатые фразы:
«Не обязательно учиться в

пенсию или вообще в
вечность.
Подобная участь не
обошла и Валентина Петровича. Он был искренне рад,
когда узнал, что в начале
90-х годов меня пригласили
сначала на преподавательскую работу штатным
совместителем, а потом и
проректором. В то время
Валентин Петрович уже
несколько лет возглавлял

Но у настоящего учёного
всегда есть чем занять своё
время, а для настоящего преподавателя главной ценностью
его деятельности есть общение
со студентами. Таким и остался
в нашей памяти доцент, кандидат физико-математических
наук Валентин Петрович
Димитров.

Профессор Александр Телетов
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ІСТОРІЯ УСПІХУ
STALний випускник!

З

устрічайте ще одну
історію про випускника
Ф Е М у, я к и й с в о є ю
наполегливістю досяг успіху.
Зараз він власник фітнес-клубу
«STAL». І ви не повірите, він
знову вчиться на ФЕМі, на
новій спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність».

Станіслав Кононенко,
випускник спеціальності «Менеджмент організацій»
FB: Розкажіть про свій
шлях після СумДУ.
Станіслав: Моє, так би
мовити, доросле життя
почалося ще в студентські
роки. Після третього курсу я
розпочав свою першу роботу
в дитячому таборі в штаті
Вісконсин (США). Після четвертого курсу були Аляска та
ювелірна компанія, після
п'ятого – те саме. Далі доросле
життя продовжилося в Сумах:
працював у районній адміністрації, потім способом
заробітку стала роздрібна та
оптова торгівля, виготовлення
дублікатів номерних знаків…
Коротше кажучи, чого тільки
не було!
FB: Розкажіть про свій
проект «STAL».
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Ста нісла в: Про е кт
«STAL» «народився» близько трьох років тому, й був
реалізований як невеликий
клуб, орієнтований на
клієнта. Всього за кілька
років маленький тренажерний зал на Холодногорській змінився до невпізнання: сьогодні до послуг сотень наших клієнтів –
три просторих зали в
універмазі «Київ», - у
самому центрі міста. Змінилося все: спектр надаваних послуг, рівень забезпечення обладнанням та
обслуговування клієнтів.
Проте один важливий
момент – клієнтоорієнтованість, - був і залишається
«номером один» у нашій

повсякденній роботі. Ми зробили ребрендинг, не так давно в
клубі стартував новий проект
«STAL EVOLUTION», у рамках
якого ми «перезавантажили» та
«перезапакували» фітнес-клуб. І
головне, що наші улюблені
клієнти своїми побажаннями та
нашими руками кожного дня
допомагають нам ставати кращими. Саме вони є основними
мотиваторами на здійснення
масштабної революції у сфері
сумського фітнесу.
FB: Чому саме спортивний
зал? Як прийшла ідея його
створити і чи довго Ви втілювали ідею в життя?
Станіслав: Чому саме зал?
Все дуже просто: уявіть, як це
прекрасно – кожен день стимулювати людей самовдосконалюватися та займатися собою!
Ідея відкрити тренажерний
зал прийшла шляхом вивчення
трендів і від розуміння та
бажання займатися тим, що
справді подобається. Проект
«STAL» був реалізований за 6
місяців, з яких 3 було відведено
на вивчення і складання плану та
3 - на реалізацію й запуск.

FB: Що Ви відчули, коли
вдалося реалізувати цей
проект?
Станіслав: Відчув, що
потрібно розвиватися далі.
FB: Які проекти в
майбутньому плануєте
реалізувати?
Станіслав: Нині працюю
над розвитком проекту
«STAL», розвитком на партнерських умовах проектів
«ФАНКИ» та інших. Ніколи
не втрачаю можливості
зайнятися чимось цікавим.
Звісно, ідей багато, але на
все потрібно знаходити час
або надійних партнерів.
FB: Звідки ви черпаєте
енергію/сили?
Станіслав: Мене переповнює енергія моєї команди, родичів і людей, які
беруть участь у моїх проектах. Це справді важливо –
знайти людей, які знаходяться з тобою на одній
ідейній хвилі.
FB: З якими відчуттями
Ви згадуєте навчання в
СумДУ?
Станіслав: Було все… І
весело, і сумно, і багато
нового, і цікавого, і нудного.
Проте, підбираючи слова з
ювелірною точністю, впевнено можу сказати – мені
сподобалося!
FB: У чому сильні
сторони ФЕМу?
Станіслав: ФЕМ насправді вміє готувати різнопрофільних фахівців різних
спеціальностей, але й, погодьтеся, багато що вирішує
бажання самого студента. У
«STAL» студенти ФЕМ уже
регулярно проходять практику. До речі, нещодавно
одному із таких практикан-

тів запропоновано
посаду
статиста.
Нині він якраз проходить
стажування.
FB: Що Вам дало навчання
на ФЕМі?
Станіслав: Знання, друзів,
зв'язки, а також відкрило можливість отримати практику в
Америці.
FB: Розкажіть цікаву історію, яка сталася з Вами під час
навчання на ФЕМі.
Станіслав: Скажу чесно,
цікаві історії тут розповісти
точно не вийде. Всі мої однокурсники – вже дорослі люди.
Університет - це таке місце, де
історії повинні залишатися
лише між «учасниками», але,
повірте, коли зустрічаєш «старих» знайомих, їх спливає
величезна кількість!
FB: Які викладачі Вам
запам'яталися?
Станіслав: Багато. Величезний вплив справив Олег
Федорович Балацький, Олександр Михайлович Теліженко,
Вадим Федорович Грищенко,
Денис Олегович Смолейнніков
- прекрасні викладачі. Хочу
відзначити викладача і вже
просто мого друга Ігоря Кобушка. Він і зараз у мене викладає,
так вийшло, що я знову студент!
FB: Ваші побажання студентам ФЕМу.
Станіслав: Навчання в
універі - це класний час, використовуйте його максимально
продуктивно задля майбутніх
кар'єрних звершень, але й не
забувайте відпочивати і весело
проводити час.
Головний редактор Юлія
Опанасюк
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ФЕМ БЕЗ КОРДОНІВ
ПРАЦЮЙ ТА ПОДОРОЖУЙ!!!

Євген
Каблучко,
студент спеціальності
«Менеджмент організацій»
двічі відвідав США і двічі
за програмою «Work and
Travel USA». Він поділився
своїм досвідом на
сторінках нашого
журналу.

Н а п е р ш и й п о гл я д
поїздка першокурсника до
США, може видатися
чимось нереальним, адже
тобі доведеться летіти, в
кращому випадку, 16 годин,
розмовляти іноземною
мовою з людьми різних національностей, яких ти
бачиш в перший раз. З
іншого боку, це цікава
пригода, де ти зможеш
пізнати культури інших
країн, адже до США
приїздять люди з усього
світу. Поїздка надзвичайно
корисна для тих, хто в
майбутньому хоче стати
підприємцем, адже ми
знаємо, що люди в штатах
дійсно знають «how to make
business».
Існує дві основні прог-
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рами для поїздки до штатів,
які називаються Camp USA
та Work and Travel USA.
Перша програма передбачає роботу в таборі. Друга
дає можливість вибрати
роботу, місто та штат на
власний розсуд. Я вибрав
Work and Travel USA. Брати
участь у програмі можна,
якщо тобі є 18 років і ти
знаєш англійську мову на
рівні десятикласника. Вже
другий рік поспіль я проводжу
літо в США. У цьому мені
допо-магає офіс «CIP», який
від-правляє студентів за всіма
можливими програмами.
Тобі не потрібно нічого
боятися, адже в офісі тобі
розкажуть про все, що тільки
можна почути про програму,
адже там працюють студенти,

які були в штатах разом зі
мною, та деякі працівники, які
вчилися або вчаться в СумДУ.
Перший рік я обрав штат
Флорида, місто Дестін, гарні
пляжі, океан за 5 хвилин від
дому, багато дівчат. Але я не
в р а х у в а в т о й ф а к т, щ о
робити лайфгардом не так
вже й легко, адже ти цілий
день стоїш на пекучому сонці
та рятуєш людей. Так, саме
рятуєш!!! Я найбільше запам’ятав про американців те,
що вони люблять стрибати в
басейн, не вміючи плавати.
Але я не шкодую, що поїхав на
роботу в це місто, адже саме
туди приїжджає найбільше
студентів з інших країн, які
після закінчення програми
будуть запрошувати тебе в
гості. Тепер у мене є друзі з

Сербії, Албанії, Німеччини, Росії, Македонії,
Китаю та, звісно, із США.
На другий рік я поїхав у
Далас, Техас. Працював
офіціантом в одній із найкращих готельних мереж
«Marriot Int.». Навіть не те,
що робота офіціантом є
найбільш оплачувана, порадувало мене, а те, що
мені довелося працювати в
бізнес-готелі, і у мене була
можливість поспілкуватися з гостями, які мають свої
компанії - від тих, хто
виращує насіння, до тих,
хто має свої страхові компанії та великих банкірів.
Одного разу я спілкувався
з власником страхової
компанії, в якій працює
7 112 осіб з усього світу.
Ви запитаєте, чи потрібно знаходити другу
роботу? Це залежить від
мети, через яку ви поїхали до Штатів. Але оскільки
більша кількість студентів
хоче і подорожувати, і
привезти достатньо коштів
в Україну, то відповім - так!
На другу роботу вам

потрібен спеціальний документ, який називається Social
Security і надає вам право
працювати хоч на десятьох
роботах одночасно. Звісно,
ви можете його не оформлювати і працювати нелегально
(але я вам про це не говорив).
І рекомендувати цей спосіб
не буду, краще почекати два
тижні на свій Social.
Іншу роботу знайти не
важко, в програмі передбачені в основному курортні
міста, де на час літа дуже
різноманітний вибір робіт. Я
б рекомендував вам брати
першу чи другу роботу десь у
ресторані або фаст-фуді,
щоб завжди мати можливість
безкоштовно поїсти.
Перший рік, скажу чесно,
було трохи страшнувато
спілкуватися іншою мовою,
але це лише спочатку. Адже,
як говорять, «Хочешь жить
умей вертеться», коли ти
приїзджаєш назад до України,
тобі важко буде не розмовляти англійською мовою,
завжди будуть проскакувати
слова з американського сленгу.

Найбільш за все мені
запам’яталися такі місця, як:
Гранд-Каньйон та Лас-Вегас.
Про Гранд-Каньйон складно
знайти слова щоб описати
його, необхідно бачити. У
Лас-Вегасі, як у фільмах,
всюди є готелі, в яких знаходяться казино. Всюди проводяться дискотеки. Мені вдалося пожити в готелі «Цезарь», де відбувалися зйомки,
всім нам відомого фільму
«Похмілля у Вегасі».
Так склалося, що в Сполучених Штатах Америки кожен штат має свою особливість. Десь дуже жарко, десь ні, в деяких штатах люди
посміхається тобі, в деяких просто не помічають, тому
що спішать на біржі, ділові
зустрічі та перемови, але все
ж таки в кожному є своє чудо
Америки.
У Неваді я побував у ЛасВегасі - місті-казино та
величних, як палаци, готелей.
В Аризоні я побував у
величному Гранд-Каньйоні, в
одному з найбільших та
найпрекрасніших каньйонів
світу. Також відвідав музей
траси 66, де ходить легенда,
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що там вивчають пришельців.
Був у Майамі, крім відвідування
MIAMI B E ACH , че с н о кажу чи
робити там нічого, але як же
пафосно звучить: Майамі!!!
Та як же без Нью-Йорка!!! Там
мені вдалося побачити фондову
біржу на Уолл-стріт, відвідати
Статую Свободи, яка знаменує
демократичність США та рівність
усіх людей, не зважаючи на колір
шкіри та національну належність.
Побачив Бруклінський міст, що
поєднує райони міста, де проживає
9 мільйонів осіб. Та, звісно, Таймссквер, рай для маркетологів, адже
саме там розміщена реклама
найбільших брендів світу, ця площа
називається перехрестям світу,
адже кожен день там проходить
більше ніж 300 тисяч осіб, 115 тисяч
водіїв із пасажирами та працюють
170 тисяч осіб.
Нью-Йорк - місто, де може
трапитися все, що завгодно! Так,
близько 2-ї ночі ми, проходячи повз
готель «Плаза», де колись знімали
фільм «Один вдома», побачили
велике скупчення людей. Це
виявився показ мод «Viktoria’s
Secret», який вирішили відвідати такі
знаменитості, як: актор Джим Кері,
співачка Нікі Мінаж, музикант
Джаред Лето та актриса, співачка,
фотомодель, бізнес вумен Періс
Хілтон. Нам вдалося стати маленькою частиною того світу, який нам
показують у новинах, як зірки
виходять з автомобілів та йдуть
червоною доріжкою, посміхаючись
та вітаючись.
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Найголовніше,
що ви привезете
із США - це надзвичайні
ємоції та яскраві
фотографії, продукцію
«Аpple», вона там дешева.
На Ebay можна купити новий
айфон у коробці на
200-300 $ дешевше,
ніж у магазині.

Не лише Нью-Йорк, а й усі
Сполучені Штати можуть стати
місцем, де може трапитися все,
що завгодно, адже не просто так
люди їдуть туди шукати свою
американську мрію!

Якщо у вас виникнуть якісь питання стосовно
поїздки в США, ви завжди можете написати мені на
пошту jeka.kabluchko@gmail.com або просто в
інстаграмі @janyaway , буду радий вам допомогти)
Студент Євген Каблучко

2018’ ВЕСНА 21

СПОРТИВНИЙ ФЕМ

ЖІНКИ В
СПОРТІ

У

продовж багатьох
років у нашому
рідному університеті
навчаються спортивні чемпіони,
перемоги яких відомі в усій
Україні. А останнім часом постійно
збільшується участь жінок у
досягненні провідних позицій у
спорті національного та світового
рівнів, тому доцільним буде
розповісти читачам журналу
«FEMbook» про незвичайних
спортивних жінок, якими є
студентки Інституту ФЕМ.
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Героїнею цієї рубрики стала студентка першого курсу – Катерина
Богомолова.
Ця неймовірна дівчина є великою фанаткою спорту, яка вже
спробувала себе у футболі, легкій атлетиці, волейболі, біатлоні,
туризмі, спортивному орієнтуванні та настільному тенісі. Окрім
спорту, вона ще займається науковою діяльністю та відмінно
навчається за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність».
Редакція «FEMbook» вирішила задати декілька цікавих питань
Катерині.
FB: Який вид спорту Вам подобається найбільше?
Катя: Найбільше я люблю футбол. Професійно
займалась у футбольному центрі «Барса», була
учасницею 6 чемпіонатів України. Зараз граю за
футбольну команду СумДУ.
FB: Що надихає Вас на перемогу?
Катя Б: Я ніколи не замислювалася над цим
питанням, але мабуть люди, які вже досягли
неймовірних висот.

FB: Що Ви відчуваєте під час
змагань?
Катя: Звісно, не лише хвилювання, а
й впевненість у тому, що роблю.
FB: Як Вам вдається поєднувати
наукову і спортивну діяльність?
Катя: Насправді бувало дуже
складно, проте правильний розподіл
часу не давав вибитися з колії.
FB: Чи відчували Ви бажання все
покинути у період поразок?
Катя: Поразки або ж невдачі
спонукали мене працювати над собою
та своїми вміннями ще більше та
наполегливіше.
FB: Які поради Ви можете дати майбутнім
спортивним чемпіонам?
Катя: Тим, хто хоче почати займатися спортом, я
можу дати пораду - ніколи не здаватися та не
зважати на бар'єри, що стоятимуть на шляху до
мети.

Ðåäàêö³ÿ æóðíàëó áàæàº Êàòåðèí³ ëèøå ïåðåìîã íà
ñïîðòèâíîìó ïîïðèù³! ², ìîæëèâî, ìè ùå ïîáà÷èìî
Êàòåðèíó íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ!
Студентка Єлизавета Солодова
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МОЄ МІСТО
ПУТИВЛЬ - МАЛЕНЬКЕ МІСТО
З ВЕЛИКОЮ ІСТОРІЄЮ
Давня Сіверська
земля ... Непрохідні
ліси, заливні луки,
повноводний Сейм
. . . Н а й о г о
мальовничому
крутому березі в
кінці Х століття
сіверяни звели
«місто на шляху» -

Путивль.

Його будівництво почалося за наказом київського
князя Володимира Святославовича, який вважав, що
«... се не добро, еже мало
міст біля Києва ...». За
задумом князя, ланцюг
міст-фортець на східних і
південних околицях Русі
повинен був би стати
надійним заслоном від
набігів кочівників.
Візитною карткою Путивля є пам'ятник Ярославні. Монументальна бронзова скульптура була встановлена на південному
краю пагорба, де розташувалося містечко.
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Також однією з основних пам’яток архітектури
Путивля є Мовчанський
монастир. Його заснували
вихідці із Софронієвської
пустелі (відомого монастиря, розташованого недалеко від Путивля) в 1591
році. Спочатку це була
могутня фортеця (від неї
зараз збереглися лише
залишки стін і кілька
перебудованих веж). На
початку 17-го століття тут
розміщувалася резиденція
Лжедмитрія ІІ. Цей відомий
в історії персонаж, який
деякий час був царем
Московської держави, до

Д

авня Сіверська земля ...
Непрохідні ліси, заливні
луки, повноводний
Сейм... На його мальовничому
крутому березі в кінці
Х століття сіверяни звели
«місто на шляху» - Путивль.
А екскурсію ним нам
проведе його мешканка та
наша студентка Анастасія
Казак.

сходження на трон деякий
час жив в одній із веж
Молчанського монастиря.
Зараз ця вежа перебудована в монастирську
дзвіницю.
У Путивлі налічувалося
багато церков і соборів, але
з приходом радянської
влади велика частина
споруд була знищена. На
даний момент у місті збер е гл и с я л и ш е С п а с о Преображенський собор,
Хрестовоздвиженська надбрамна церква-дзвіниця,
Церква Миколи Козацького.
Також Путивль славить-

виться як місто партизанської слави. Саме з
Путивля партизани почали свій шлях.
П’ятнадцяті кілометрів
на захід від Путивля розкинувся
Спадщанський ліс - колиска партизанського руху на Сумщині, місце
зародження парти-занської армії, яка
пройшла з боями від Путивля до Карпат
під командуванням двічі Героя Радянсь-

кого Союзу С. А. Ковпака і Героя
Радянського Союзу С. В. Руднєва.
На узліссі відвідувачів зустрічає
стела «Народні месники». Звідси
звивиста лісова дорога веде до
колишньої партизанської бази.

Юнацький патріотичний наметовий
табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка"

У лісі на великій галявині стоїть
охайна будівля Музею партизанської
слави, неподалік від нього - Монумент
партизанської слави.
Напівтемрява і вогкість колишніх
партизанських землянок, розташованих
в оточенні боліт, розкажуть про тяготи і
поневіряння мужніх народних месників

більше, ніж найяскравіші описи, а
братська могила партизан-ковпаківців нагадає про те, якою ціною
заплачено за свободу і незалежність
Батьківщини.
На жаль, я прожила в Путивлі не
так вже й багато, щоби повністю
про нього дізнатися, але з
упевненістю можу сказати, що це
місто з багатою історією.

За роботою

Студентка Анастасія Казак

2018’ ВЕСНА 25

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
ДЕНИС КЕНЯ:
ЧЕСНИЙ І СПРАВЕДЛИВИЙ

З

устрічайте розповідь про ще одного нашого випускника. Денис
закінчив ФЕМ у 2009 році за спеціальністю «Економіка підприємства».
Він був молодшим сержантом, командиром 2-го відділення 3-го взводу
3-ї мотопіхотної роти 15-го окремого мотопіхотного батальйону 92-ї окремої
механізованої Чугуєво-Ропшинської бригади ЗСУ. Загинув у с. Новозванівці
Попаснянського району Луганської області.

Життя Дениса
палало, як смолоскип, і
обірвалося трагічно.
Він так любив жити,
був єдиним сином,
маминою надією,
щирим і відкритим
другом. Учень, студент,
солдат, палкий прихильник футболу, Денис, як живчик, завжди був рішучим, вольовим і радісно-компанійським.
До війни хлопець не
був дуже релігійним,
навіть «Отче наш»
напам'ять не знав. «А
останній раз каже
мені:
- Мамо, ти знаєш,
як я тепер «Отче наш»
знаю? Ось послухай!» - розповідає мама
Надія Петрівна.
Він уже подумки налаштовувався на дорогу додому. І як не налаштуватися, якщо до
демобілізації всього десять днів? Прагнув до
друзів, до Червоного. Осінь 2015 р. мала
бути для Дениса дуже щасливою. Він
планував повернутися із буремного Сходу і
відгуляти весілля з дівчиною Катею. Великий
ошатний будинок чекав на свято. А вийшло
інакше... Білі меблі, які замовив син,
перебуваючи у відпустці, тепер щодень
крають матері згорьоване серце. Вона гор-
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диться Денисом: «Він
був у мене чесним і
справедливим. І хоч
як не вмовляла, пішов
боронити рідну Україну від сепаратистів».
Жінка подумки дивувалася, як син може
перебувати в зоні
АТО. Справа в тому,
що він любив порядок та чистоту, а з новин жінка знала, що з
водою на фронті
великі перебої: «Він
по декілька разів на
день був у душі. Любив білі шкарпетки. І
на Схід із собою повіз
величезні пакунки
вологих серветок. Ця
риса у нього від батька».
Узагалі, в Дениса з татом були дуже
гарні стосунки. Друзі хлопця були татовими товаришами, і навпаки. Усюди вдвох:
і у футбол грати, і рибалити, і по
господарству допомагати. «Де папка?» - це
було його стандартне запитання. Батько
дуже переживав за сина. Коли той пішов
на Схід, навіть не міг розмовляти з ним по
телефону. А під час останньої телефонної
розмови чоловік плакав, немов відчував
щось: загинув він під час купання на
місцев ому озері: зупинилося серце.

Коли батька не стало, Денис довго не
наважувався піти на його могилу, бо хотів у
серці вірити, що «папка» живий, хоча й на
похорон, і на сорок днів приїздив.
Спочатку чоловік, потім, через півроку син... Коли Денис приїхав, щоб провести
батька в останню путь, йому пропонували,
як єдиній опорі для матері, залишитися
вдома. Він відмовився: «Мамо, це не
обговорюється. Там мої друзі, вони чекають. Коли я їхав сюди, вони сказали: - «Ти
вже не повернешся». Та я їм дав обіцянку,
що повернуся. А від слова не можна
відмовлятися», - розповідає заплакана,
згорьо-вана мама Дениса. Вона залишилася
самотня на цьому світі. Без її чоловіків,
ніжних, люблячих, їй дуже важко. У них була
міцна сім'я, у якій усі - як одне ціле, і кожен
стояв горою за іншого. «Мені завжди
говорили сусіди: «Чого ти постійно щось
робиш, сядь, відпочинь. Он які в тебе два
красені!». А тепер їх немає, а я продовжую
робити, робити, робити. Для чого?
Можливо, щоб зайвий раз не думати», зізнається Надія Петрівна.

вірних друзів. Непоправна втрата для мами,
якій ніхто і ніщо не
замінить сина Дениса,
який би радував її, подарував би онуків,
утішив у старості. Глибоке співчуття мамі.
І нехай діти, молодь доживають до
старості. Денис пішов у вічність молодим.
Ми не забудемо!»

Він планував повернутися з буремного Сходу
і відгуляти весілля
13 березня, під час хиткого перемир'я,
ворожа куля обірвала молоде життя,
майбутнє роду Кенів. Привезли до рідного
села Дениса 15 березня о 22:30. Уночі старі
й малі, молодь із лампадками, свічками
зустрічали в скорботі земляка. Тяжка
втрата.
16 березня у Червоному прощалися з
воїном саме біля меморіалу загиблим у роки
війни. Тут зібралися усією громадою: рідні,
друзі, колеги, учителі, представники
обласної, міської, районної влади, щоб
провести героя в останню путь.
2 вересня у школі с. Червоного було
відкрито меморіальну дошку героєві, який
з а г и н у в , з а х и щ а ю ч и р і д н у Ук р а ї н у.
Директор школи Сергій Іщенко сказав такі
слова: «Страшне горе, горе для всієї
громади Червоного, для нас, учителів, для

За матеріалами книги «Героям слава.
Книга пам’яті героїв АТО. Сумська
область. - Суми : Всі Суми Панорама. Медіа, ПКП «Видавничий будинок
«Еллада», 2017. - 120 с.»
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STUDENT’S LIFE
#FB_ЛАЙФХАК_ВІД_СТУДЕНТІВ

«П

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÊÀÐÈÍÈ
Як відпочити після сесії?

ісля тривалого часу, проведеного в компанії
підручників та конспектів, краще зайнятися чимось
кардинально іншим: провести час із близькими або
друзями, спробувати свої сили у спорті, чи навіть спакувати речі і
вирушити в подорож… Як на мене, відпочинок після сесії - це саме
час, щоб побалувати себе, займаючись безглуздими, проте
напрочуд приємними речами. І абсолютно не важливо, як саме
розважатися: зайнятися шопінгом, влаштувати галасну вечірку,
провести кілька вечорів за переглядом фільмів зі смаколиками та
гарячим чаєм, чи навіть усе разом. Найголовніше - дозволити собі
робити те, що, дійсно, приносить задоволення!

«Я

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÀÍÀÑÒÀÑ²¯

Карина Гнатенко, спеціальність
«Міжнародні відносини»

Як зробити бюджетний подарунок до Дня закоханих?

«

Анастасія Заяць,
спеціальність «Фінанси, банківська
справа і страхування»

к говорять, найкращий подарунок - це подарунок, зроблений
своїми рукам. Якщо ти студент, який не має стабільного
заробітку, то цей вислів саме для тебе!
Ось вам ідея для подарунку, який обійдеться в 50 гривень. Для нього
знадобиться 10 метрів червоної та 10 метрів білої стрічок, 5 білих та 5
червоних аркушів А4. На аркушах потрібно надрукувати 100 причин, чому
ти кохаєш свою другу половинку (думаю, це не складно), потім їх рівно
розрізати та кожну причину обгорнути стрічкою у формі бантика.
Результат роботи потрібно скласти у коробку (будь-яку, яка є у вас вдома)
та прикрасити її сердечками. Ось і все! Подарунок, який точно вразить
вашу кохану людину, готовий.

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÞË²¯

«У

Як розвивати свої здібності в університеті?

Сумському державному університеті навчається багато
талановитих студентів. Для розвитку їх здібностей на базі
створені спортивні секції, КВН-студія, танцювальний
гурток і т. д. Кожного року проводять конкурс талантів «Золотий
Інтеграл», у якому усі першокурсники можуть показати свої
таланти.
Також дуже часто до університету запрошують відомих
спікерів, які своїм прикладом розповідають про те, як досягти
успіху та не залишитись в тіні.
Розвиватися в університеті досить просто, адже кожен
викладач хоче і може тобі допомогти. Єдине, що для цього потрібно
– це несамовите бажання рости вгору!

«
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Юлія Топтун,
спеціальність «Маркетинг»

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_²ÐÈÍÈ

«Я

Як прожити без стипендії?

кщо ви навчаєтеся на контракті чи бюджетник, але
втратили свою стипендію, співчуваю. Життя без стипендії я
перевірила на власному досвіді, але все ж таки я жива й
здорова, а тому можу дати кілька порад:
1. Шукайте заробіток, хоча б маленький. Можна працювати на
вихідних, чи трохи після пар, але ні в якому разі не кидайте навчання
заради роботи.
2. Відмовтеся від частих розваг. Наприклад, кіноперегляд можна
влаштувати і вдома: запросити друзів та купити попкорн. А похід у
кафе можна замінити домашнім приготуванням смаколиків. Це буде
трохи дешевше та ще смачніше.
Життя без стипендії складне, але повністю реальне. Головне – не
впадати у відчай!!!

Ірина Басанець,
спеціальність «Фінанси, банківська
справа і страхування»

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_²ÐÈÍÈ
Юнацький патріотичний наметовий

«К

табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка"

Як налаштуватися на навчання, коли весна в самому розпалі?

оли на вулиці сонячно та тепло, хочеться лише одного –
безтурботно гуляти з друзями. Але ці думки псує одна маленька
деталь – потрібно ж учитися! Поєднувати ці дві справи досить
складно, а тому потрібно надавати перевагу чомусь одному. І щось мені
підказує, що обирати потрібно друге, тобто навчання. Щоб у тебе були сили
на навчальний тиждень, потрібно забезпечити собі чудовий відпочинок на
вихідних. Для цього можна сходити в кіно чи кафе з друзями, зайнятися
шопінгом, або просто прогулятися на свіжому повітрі.
А сидячи на парах, думайте про них, а не про розваги ввечері. Як
говориться, усьому свій час!

Ірина Соловей,
спеціальність «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÑÎÍ²

«Н

За роботою
Як увійти в навчальну колію після канікул?

Гра «Ревин Яр»

«

Соня Белокур,
спеціальність «Маркетинг»

овий колектив - нова репутація. Зазвичай, коли
потрапляєш у нову групу, то один із найважливіших
аспектів «вливання» у незнайоме середовище - перше
враження. Бачення, яке сформується про тебе під час перших хвилин
спілкування, буде супроводжувати тебе весь час навчання. Але це не
повинно лякати, а сприйматися, як шанс проявити себе з найкращих
сторін!
І немає різниці, на якому курсі ти потрапив у лави одногрупників,
головне - твоє бажання порозумітися з ще незнайомими друзями.

Студентка Ганна Колесник
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MUST READ

М

и продовжуємо ознайомлювати вас,
дорогі читачі, з цікавими книжками.
Сьогодні про свою улюблену літературу
вам розповість Вікторія Євтушенко - магістр спеціальності
«Управління проектами».
Книжки для мене — річ особлива. Це джерело натхнення,
ідей, нових знань та можливість «поспілкуватися»
безпосередньо з автором. І хоча часу на читання зазвичай
дуже мало, все-таки намагаюся його знаходити під час
поїздок у громадському транспорті, у довгих чергах і навіть
чекаючи доки закипить чайник. У переліку далеко не усі
книжки, які б мені хотілося порадити, але я намагалася
зробити його таким, щоб кожен міг знайти для себе щось, що
потрібно саме йому: починаючи від документальної прози і
закінчуючи антиутопією та фентезі.
Приємного вам читання! І, цитуючи філолога Дмитра Ліхачова, хочу побажати вам:
Будьте Колумбами — відкривайте хороші книжки в океані незначних!





Студентка групи УП.м-61 Вікторія Євтушенко

«Генії та аутсайдери»

Малкольм Гладуелл

Книжка, прочитавши яку, відразу захотілося перечитати її знову. Автор
намагається показати, що кожен із нас може стати генієм, і від природного
таланту це залежить лише на 5 %. Усе інше — наполегливість, кропітка праця
і трішки сприятливих умов.
«…Если упорно трудиться и не отступать, найти верное применение
уму и воображению — весь мир будет у твоих ног».

«Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал?»
Девід Келлі, Том Келлі
Брати Келлі своєю книжкою запевняють читача: усі люди творчі! А для
того, щоб розкрити свій творчий потенціал і почати його застосовувати,
варто лише повірити у власні сили, стати трішки уважнішим до оточуючого
світу і застосувати прийоми дизайн-мислення, якому, власне, ця книжка і
присвячена.
«Упевненість у власних творчих силах подібна на м'яз: його можна
збільшити та розвинути, доклавши певні зусилля».

«Проект Щастя»
Історія про те, як авторка взялася за реалізацію власного річного
проекту з пошуків щастя. Цікава розповідь, корисні висновки та
вкраплення наукових фактів про щастя, спорт, дружбу і ще багато чого
надихають читача на реалізацію власного подібного проекту і доводять, що
перейматися власним щастям — зовсім не егоїстична справа, а навіть
навпаки!
«Поводься так, як хочеш почуватися».

Гретхен Рубін

«100 способів змінити життя»
Збірка порад, квінтесенція багатьох мотивуючих та бізнес-книг, яка Лариса Парфентьєва
спонукає діяти негайно і не зупинятися на шляху до своєї мрії. Як стверджує
авторка, набагато небезпечніше залишатися у своїй зоні комфорту, ніж
вийти з неї і спробувати щось змінити. Якщо ви давно шукаєте для себе
подібного «копняка», обов'язково зверніться до цієї книжки. До того ж, у кінці
знайдете перелік рекомендованої літератури на усі випадки життя.
«Мечты нужны для того, чтобы их воплощать, ведь так? Это наша святая
обязанность перед миром».

«Бог ніколи не моргає», «Бог дає таланти всім»,
«Будь дивом»

Регіна Бретт

Якщо зовсім немає часу на читання, завантажте на мобільний будьяку з перелічених книжок і доки їхатимете у маршрутці встигнете
отримати свою порцію мотивації на день. Це збірки з 50 есеїв відомої
американської журналістки, двічі фіналістки Пулітцерівської премії,
які розповідають про звичайних людей, але настільки натхненно, що
«перетравлювати» одну історію можна цілий день, а уроки, винесені з
неї, застосовувати впродовж усього життя.
«Ми всі - Супермени. Усередині мене, усередині тебе, усередині
кожного з нас є сила. Сила, завдяки якій ми можемо змінити цей
світ, чи принаймні той його куточок, у кому перебуваємо зараз».

«1984»

Джордж Орвелл

Світова класика. Один із найяскравіших романів-антиутопій. Тут є усе: і
любов, і зрада, і страх, і біль… Якщо ви досі не знаєте, звідки пішли фрази
про «Великого брата» та «Кімнату 101», то цей роман — найперше, що вам
варто прочитати. Він психологічно не легкий, але після прочитання, ви
зрозумієте, що він вас змінив назавжди.
«Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не
значит, что ты безумен».

«Країна Чудес без гальм і Кінець Світу»
Харукі Муракамі

Якщо ви фанат серіалу «Чорне дзеркало», то ця книжка саме для вас. До
того ж вона — ще й спроба подивитися на іншого, нетипового Муракамі. У
романі переплітаються два сюжети: антиутопічний (про чоловіка, що
використовує свою підсвідомість для оброблення даних) та фентезійний
(місто, звідки не можна вийти і де ніхто не має тіней, а за допомогою черепів
єдинорогів можна прочитати сни).
«Когда тебе не с кем поделиться мыслями, мысли начинают делить тебя
между собой».

«Тінь вітру»
Усе починається на Кладовищі забутих книжок. Саме там 12-річний
Даніель Семпере знаходить книжку, яка змінить його життя назавжди та
перетворить у приватне розслідування, загадку, трилер. Сучасний
іспанський автор чудово справляється з описом Барселони першої половини
ХХ століття, а ще чудово вимальовує персонажів та тримає інтригу до кінця.
«Ціна таємниці залежить від людей, від яких її належить вберегти».

Карлос Руїз Сафон

STUDENT POINT
Магістратура VS робота

В

ибір подальшого шляху після
одержання першої вищої освіти нелегкий процес. З одного боку,
вступ до магістратури дає можливість здобути
освіту більш високої якості та відкриває нові
кар'єрні перспективи. З іншого боку, початок
кар'єри відразу після отримання диплома відмінний старт для набуття професійного
досвіду. Який шлях обрати і з чого почати?
За опитуванням наших студентів, лише 66 % наших ФЕМівців хочуть продовжити навчання
в магістратурі, з них 36 % збираються поєднувати навчання і роботу.
Ця стаття буде корисна тим студентам, які:
– сумніваються, чи вступати на магістратуру;
– бояться суміщати роботу з навчанням;
– сумніваються, чи потрібна активність поза університетом.

×è âàðòî âñòóïàòè äî ìàã³ñòðàòóðè?

2.

Думка 1
Так, бо це відкриває додаткові можливості:
1. Зараз необхідна повна вища освіта;
Для навчання в магістратурі можна обрати ту
спеціальність, яка тебе цікавить.
Думка 2
Магістратура потрібна, бо ступінь «бакалавр» надає нам
лише теоретичні знання, а ступінь «магістр» - практичні
знання та навички, які можна використити у майбутньому.
Думка 3
Кожен обирає сам, але роботодавці часто віддають
перевагу тим, у кого є диплом магістра.
Думка 4
Так, сьогодні дипломом бакалавра нікого не здивуєш!
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ßê ñóì³ùàòè ðîáîòó òà íàâ÷àííÿ?
Думка 1
Легко! Є безліч можливостей працювати не повний
робочий день або декілька днів на тиждень.
Було б бажання!
Думка 2
Можливо, але важко! Потрібно визначити пріоритети.
Якщо ти хочеш навчатися на «відмінно», з роботою це
навряд чи вдасться. Або ж, якщо ти хочеш успішно
працювати, з навчанням будуть проблеми!
Думка 3
Потрібно переймати практику зарубіжних країн. Так,
наприклад, у Німеччині є університети, де студенти 2 дні
навчаються, а 1 – працюють. Так найкраще
закріплюються знання та навички.
Думка 4
Ніяк, або вчитися заочно!!!

Àêòèâí³ñòü ïîçà íàâ÷àííÿì:
òàê ÷è í³, ³ äëÿ ÷îãî?
Думка 1
Так, це розвиває тебе
як особистість та дає можливість
обрати свій шлях.
Думка 2
Досить важко суміщати дві галузі,
тому краще викладатися на 100 %
в одній галузі – і це навчання!

Отже, з вищесказаного випливають три
головні висновки:
џ потрібно починати працювати під час
навчання, але на старших курсах;
џ необхідно вступати у магістратуру,
щоб одержати глибші знання або
якщо ти мрієш про Нобелівку;
џ потрібно діяти поза лекціями і семінарами, але бажано, щоб це було
щось інтелектуальне.
Головний редактор Юлія Опанасюк
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ТВОРЧИЙ ФЕМ
Молодий талант ФЕМу

А

настасія Коренєва –
студентка першого курсу,
навчається за спеціальністю «Маркетинг», зайняла перше
місце у конкурсі «Sunflower», писала
вірш та сценарій до номінації
«конферанс» та достойно виступила на
«Золотому інтегралі - 2017». Амбітна та
обдарована дівчина створює вірші та з
кожним днем розширює свої творчі
можливості, зачіпає філософські,
психологічні та соціальні теми.
Редакція журналу «FEMbook»
вирішила докладніше дізнатися про
творчість молодого таланту.
FB: Коли ти почала
писати вірші?
Настя: Першою спробою був вірш, написаний на
день народження моєї
бабусі. Мені тоді було років
сім, звісно, це було
безглуздо, однак, у 16 років
я почала писати. Першим
віршем стала байка про
мого друга, далі я писала
частіше і більш грунтовно,
торкалася серйозних тем.
FB: Звідки береш
натхнення?
Настя: Натхення для
мене - занадто абстрактне
поняття. Я пишу, коли я
поринаю у вирій емоцій, я
п и ш у, к о л и х о ч у п о г о ворити, але немає з ким.
Узагалі література для мене окремий вид самотності.
Наприклад, я у захопленні
після театральної вистави,
фільму або книги, і мені ні з
ким поговорити про це – я
одразу пишу. Навіть якщо я
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не маю натхення, слова
завжди складаються у
рими, нібито магічним
шляхом. Я пишу про те, що
відчуваю, і поезія завжди
рятує мене від негараздів,
смутку та відчаю.
FB: Про що ти пишеш?
Уу твоїх творах є провідний
мотив?
Настя: Інколи пишу про
те, що відчуваю сама,
інколи - про те, що відчувають інші. Важко
виокремити провідний
мотив, трапляється, що я
пишу про кохання, але
загалом я звертаюся до
філософської лірики, адже
мене завжди бентежать
одвічні питання сенсу
буття.
FB: Чи слугує тобі
прикладом якийсь письменник/письменниця? У
тебе є кумир?
Настя: Я захоплююся
поезією, окремі твори й

улюблених поетів - Лермонтова, Тютчева, Фета,
Лесі Українки, Івана Франка, поетів срібної доби
(Блока, Єсеніна, Ахматової,
Цвєтаєвої, Рождественського, - вивчаю напам'ять.
Також я цікавлюся сучасною поезією, обожнюю
вірші Віри Полозкової, маю
всі її збірки.
FB: Які у тебе творчі
плани на майбутнє?
Настя: Я написала збірку (більше ніж 100 віршів),
хочу продовжувати у тому
ж те м п і . Ін к о л и п и ш у
прозові твори. У цьому році
планую написати серію
міфологічних оповідань.
Також у мене є задум для
роману у віршах, але я ще
працюю над фабулою.
Сподіваюся, що я не втрачу
життєвих сил та впевненості і ніколи не припиню
писати.

***
Тебе твердили: ты не безупречен,
но должен быть таким для всех,
и лик твой молодой не вечен,
не вечен и живой твой смех,
но важен лишь
успех.

***
Ты опечален, проходишь стороною
среди советских каменных руин,
среди развалин, именуемых тобою
«дом», в тоске ты стал так нелюдим.
И с каждым днем темнее снег,
религия твоя - сюрреализм.
и в этой серости, в туманный век
ты в колее теряешь смысл.
И солнцем в мраке ты восходишь,
но сам ты света, счастья ждешь
и тайну молчаливую хранишь:
считаешь, что зависишь от кого-то? Ложь,
ведь только ты судьбу свою творишь.
***
Да к черту их, добавь последний штрих:
перечеркни ничтожные их мнения,
живи собой, забудь других
и уничтожь те прошлые сомнения,
что стоят лишь
презрения.
По правде говоря, да и того не стоят,
поверь: все лучшее рассвет еще откроет..

После провалов, боли и падений
в глазах твоих погас тот свет:
надежда, счастье тех мгновений,
наивных, радостных побед.
От них лишь
след.
Ты обесценен всеми – исцелен собою,
ты осознал, что лучший для себя,
не должен быть таким любой ценою
для тех, кто достиг дна,
ведь это –
не твоя вина.

***
Любовью к неизвестному я скована,
прекрасен мир, окрашенный пастелью:
вишневые рассветы, снежные метели,
о далях неизведанных мечтаю сонная.
Мне падал на лицо холодный мокрый снег,
будил меня морозным утром сладким.
я рада была фразам кратким,
когда казалось: я одна навек.
Теперь я рада тишине всегда,
наедине с собою смысл вижу,
богов златые голоса услышу,
одна буду спустя года.

Ë³òåðàòóðà äëÿ ìåíå - ñîíÿ÷íå ñÿéâî, íàâ³òü ó íàéïðèêð³ø³
äí³. Öå óí³âåðñàëüí³ ë³êè â³ä äåïðåñ³¿ òà ðîçïà÷ó.
Студентка Анастасія Яскевич
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Продолжение...
ейчас Вы затронули ещё одно свойство, или, если хотите, функцию памяти.
Она должна не только фиксировать информацию, но и сохранять. Информация
сохраняется ровно до тех пор, пока её материальный носитель сохраняет свои
свойства, позволяющие ему хранить «записанную» информацию. На песке рисунки
будут «жить» очень недолго – пока их не смоют волны или не сдует ветер. Магнитная
запись будет удерживаться, пока не размагнитится носитель. Ледяные фигуры
останутся фигурами, пока не растает лёд.

Неустойчивость носителя информации обычно является причиной
разрушения и системы. Живые существа не способны жить при запредельно
высоких или экстремально низких температурах, так как разрушается их
генетический механизм памяти, построенный на органических соединениях.
Сейчас учёные искусственно пытаются создать генетический механизм на
кремниевой основе, гораздо более устойчивый. Существа, обладающие подобной
генетической памятью, будут способны жить даже в открытом космосе. Однако
найдётся ли человеку место в мире, населённом подобными существами? Как
видим, защита памяти является серьезной технической и информационной
Команда ФЕМівців
проблемой.
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– С удовольствием декодирую, – улыбается Память. – Американский фантаст Рей
Бредбери как-то сказал: «В книге можно вычитать не больше того, что знаешь». Я бы
сказала иначе: каждый читатель вычитывает в книге свою собственную информацию.
«Вычитывание» из книги и есть процесс декодирования её информационного
содержания конкретным читателем. Точность расшифровки зависит от уровня
развития человека, его знакомства с конкретным аспектом знания и даже от
эмоционального настроя «шифровальщика» в данный момент. Порой читатель может
«вычитать» в художественном произведении или научной работе даже то, что автор
преднамеренно и не пытался туда включить. Однако эта информация могла быть им
включена неосознанно.

В художественных произведениях их основное содержание, как правило, между
строк. Чем талантливее писатель, тем больше информации он туда вмещает.
Информационная ёмкость гениальных художественных произведений приближается к
бесконечности. Так, Мона Лиза уже много столетий умудряется «по-разному» улыбаться
разным зрителям, намекая каждому о чём-то сокровенном именно для него.
Рассказывают, однажды на концерте русского хора американский конферансье, хорошо
знавший русский язык, но гораздо хуже чувствовавший тонкости русской поэзии,
перевел песню «… И кто его знает, чего он моргает…», как «...Никто не знает, какие
проблемы у него с глазами…» Он-то перевёл буквальное содержание строк, а не
художественное, образное, которое как раз – в междустрочии и говорит о томлении души,
а не проблеме с глазами.
Этот пример показывает многообразие путей декодировки информационного
сообщения. Аналогично – найденный артефакт различным археологам может раскрыть
разную информацию: одним – о климате «той эпохи», другим – о природной среде,
третьим – об уровне технического развития, четвертым – о культурном укладе и т. п.
Как правило, все три проблемы: фиксации,
хранения и воспроизводства информации –
приходится решать вместе. Нет смысла накапливать
информацию в каком-либо виде, если не решена
проблема её воспроизводства и декодирования…
– Насколько можно судить по экспонатам
Вашего музея, – замечают посетители, –
человечество в этом довольно преуспело…
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Часто для сохранения информации приходится прибегать к специальной
защите памяти. Обычно это называют консервированием информации. Например,
узор на керамической посуде покрывают глазурью, выполняющей функции
прозрачного защитного слоя, чтобы узор (а это информация) дольше хранился.
Подобным образом при помощи лака продляют срок жизни картин. Лак на вид не
заметен, но защищает краски от разрушения. Нередко в качестве своеобразных
консервирующих покрытий выступают различные компоненты природной среды.
Например, слои земли надежно хранят многие археологические артефакты.
Вулканический пепел на столетия законсервировал информацию о быте жителей
Помпеи, а ледники Сибири сберегли практически в нетронутом виде облик
мамонтёнка.
– Вы приводите такие известные факты, но вместе с тем звучащие так необычно,
– удивляются посетители, – просто мы их раньше не связывали с памятью.
– Не менее важной функцией, – продолжает свой рассказ Память, – является
воспроизводство накопленной и сохранённой информации, поскольку память должна
не только «принять на хранение» информацию, но и «выдать» её потенциальным
потребителям для использования. А это не менее сложная задача систем памяти.
Поэтому экспонаты в моём музее столь разнообразны.

Например, чтобы воспроизвести информацию археологического характера,
которую сохранила память земли, нужно добраться до исторических артефактов. Ещё
недавно для воспроизводства информации фото- и кинодокументов необходимо было
произвести сложные химические процессы. Внедрение цифровых технологий
значительно все упростило.
– Это уж точно! – поддакивают посетители. – Мы убедились на собственном
опыте.
– Воспроизводство хранящейся в закодированном виде информации, –
продолжает Память, – связано, как правило, ещё с одной проблемой, а именно – с ее
декодированием.
– Это Вы нам сейчас о телевидении и радио рассказываете? – интересуются
посетители.
– Нет, не только, – отвечает Память. – Безусловно, там упомянутая проблема
тоже существует. Но она связана не только с тем, как электромагнитные колебания тока
преобразовать в визуальное изображение или звук.
– А с чем же ещё? – не унимаются посетители.
– Дело в том, – объясняет Память, – что информация обладает уникальной
особенностью. Даже в небольшое сообщение могут быть «упакованы» чрезвычайно
большие по объёму массивы многоуровневой и многогранной информации, которая
может быть декодирована, иными словами, расшифрована по-разному.
– Знаете, – смущённо обращаются посетители, – именно сказанное Вами сейчас
Команда ФЕМівців
и требует такой расшифровки.
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– Безусловно, – говорит Память, – и
это очень важно. Ведь память служит
своеобразной опорой для развития
системы. Скорость развития любой
системы будет тем выше, чем выше
быстродействие её памяти, иными
словами, скорости протекания трёх
упомянутых процессов: фиксации,
закрепления и воспроизводства
информации. Если же скорость будет
низкой, развитие будет «пробуксовывать»,
как на скользкой дороге. А то и вовсе
превратится в «бег на месте». Подобную
«заторможенность» мы сразу начинаем
ощущать на своём компьютере при низкой
скорости работы Интернета.
Сегодня компьютеры и Интернет резко повысили быстродействие
общественной памяти. Например, ещё вчера исследователю, чтобы раздобыть
какие-нибудь данные или формулировки, приходилось оббивать пороги многих
учреждений или библиотек. Сейчас – достаточно нажать несколько кнопок на
клавиатуре компьютера.

Воспроизведение

ЗакреплениЕ

ФИКСАЦИЯ

– Выходит, можно сказать, что создана всепланетная система разума? – робко
интересуются посетители.
– Пока можно говорить лишь о том, что создана всепланетная система
памяти, обслуживающая развитие системы цивилизации, – отвечает Память. – А вот
превратится ли последняя в систему Разума – зависит от самого человечества.

Профессор Леонид Мельник
Команда ФЕМівців
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Абітурієнту
Бакалаврські програми
АНАСТАСІЯ ФЕДОРЕНКО
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНІ
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
«Звичайно, спочатку навчального року я хвилювалася,
оскільки нові люди, нові вчителі, нові дисципліни та ще й
усе англійською мовою. Але потім я зрозуміла, що це саме
те, що мені подобається, те, що мені потрібно, оскільки у
майбутньому я зможу не лише орієнтуватися в економіці
різних країн та мати навички справжнього дипломата, а ще
й володіти декількоми мовами. Крім того, наша
спеціальність має багато можливостей для студента, який
хоче побувати за кордоном чи отримати подвійний диплом
тощо».

АНАСТАСІЯ КОРЕНЄВА
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МАРКЕТИНГ»
«Спеціальність «Маркетинг» для мене - це надзвичайна
можливість проявити себе творчо в економічній сфері,
реалізувати себе. Всупереч стереотипам, маркетинг - це не
лише реклама. Маркетинг дає можливість бути креативним,
розкривати свій потенціал та водночас бути корисним
підприємству. На нашій кафедрі ми вчимося мислити
нетипово та набуваємо практичних навичок. Я посправжньому захоплююся вивченням маркетингу та
надзвичайно рада, що обрала саме цю спеціальність».
ЄЛИЗАВЕТА СОЛОДОВА
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПІДПРИЄМНИЦТВО,
ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
«Після написання зовнішнього незалежного оцінювання
переді мною з'явилася проблема вибору – яку професію мені
обрати серед безлічі пропозицій? Я вирішила знайти
інформацію про кожну професію, з'ясувати плюси та мінуси всіх
сфер. Після довгих пошуків мій вибір припав на економічну
сферу, зокрема на спеціальність «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». Навчаючись уже другий семестр, я не
пошкодувала про своє рішення. Моя спеціальність дає мені
знання про заснування бізнесу, управління підприємством,
здійснення біржової діяльності та торгівлі – це все допоможе
мені у майбутньому зайняти високооплачувані посади або
взагалі заснувати свій бізнес».

ЄВГЕНІЯ ГРИГОРЕНКО
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА
І БІЗНЕС»
«Моя спеціальність - це величезний спектр можливостей.
Уже сьогодні, на першому курсі, я можу займатися науковою
діяльністю, самостійно опановувати цікаві для мене теми та
ділитися ними з колегами. Спеціальність «Економіка та бізнес»
дає можливість не лише одержати теоретичні знання з
функціонування підприємства, а й спілкуватися з успішними
бізнесменами міста Сум та встановлювати контакти для
подальшої спільної роботи».
ДАРИНА П'ЯТКО
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ,
БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ»
«На мою думку, фінанси - це мистецтво та професія
водночас, що потребує таланту і терпіння. Сучасні фінансові
відносини вимагають знань природи руху грошових потоків,
акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та
зовнішнього середовищ. Ця спеціальність досить багатогранна,
завдяки чому грамотний фінансист може побудувати кар'єру і на
державних підприємствах, і в приватних компаніях, і працювати
«на себе».
ІННА МАЛЬОНКІНА
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
«Надзвичайно люблю відповідати на питання про те, який
фах я здобуваю! Справді пишаюся, що є навчаюся за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Для
мене відкрилися двері у велику політику й з'явилася
можливість змінити життя всієї України. Я знаю, що свій шлях
продовжу на державній службі, тому навчання для мене посправжньому легке й цікаве. Приємно розуміти, що моє
життя і моя спеціальність - тепер нерозривні поняття».

ФЕЛІКС НОВІКОВ,
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
«Для мене спеціальність «Менеджмент» - це
можливість навчитися взаємодіяти з людьми та
вибудовувати з ними стосунки. Навчання за цією
спеціальністю - це набуття навичок, як для роботи в
організації, так і для створення свого підприємства.
Гра «Ревин
Яр» є дуже цікавим та пізнавальним завдяки
Процес
навчання
викладачам, які детально пояснюють матеріал і наводять
приклади з життя. Отже, менеджмент - це шанс здобути
освіту, що справді знадобиться в житті».

АБІТУРІЄНТУ

Я - Студент
Освітня програма «Фінанси
та облік у підприємництві»
Я навчився, використовуючи обліково-аналітичну
інформацію.
Я стажувався на підприємствах та в аудиторських
компаніях.
Я мав пропозиції працевлаштування у міжнародних
фінансових та аудиторських компаніях.
Я проводив наукові дослідження в галузі фінансів,
обліку та підприємництва і брав участь у всеукраїнських та
міжнародних конкурсах.

Освітня програма «Менеджмент»

Я вчився бути лідером і розвинув лідерські та організаторські
здібності.
Я отримував управлінський досвід уже з першого року
навчання і зробив перший крок до керівництва організацією.
Я познайомився з принципами успішного управління
відомих менеджерів світу, країни та міста.
Я активно використовував ігрові методи навчання.

Освітня програма «Публічне
управління та адміністрування»
Я навчився приймати ефективні адміністративні
рішення.
Я використовував інноваційні технології у сфері
публічних закупівель, електронного урядування та
електронної демократії.
Я стажувався в системі публічної влади в Україні та за
кордоном.
Я відвідував тренінги в міській та обласній раді, в
центрах надання адміністративних послуг.

Освітня програма «Маркетинг»

Я створював реальні рекламні повідомлення, розміщував
контент на сайтах, проводив аналіз ефективності роботи сайтів
тощо.
Я розробляв стратегії і програми реалізації управління
товарною, ціновою, комунікаційною та збутовою політикою
підприємства.
Я відвідував лекції та майстер-класи від практиків у галузі
маркетингу.
Я брав участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах із
маркетингу та реклами.

Освітня програма «Електронний
бізнес, фінанси та комунікації»

Освітня програма «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»
Я навчився формувати ціну на товар, забезпечувати
ефективні продажі.
Я вивчав особливості торгівлі на платформах
фондових, валютних і товарних бірж.
Я обговорив свої підприємницькі ідеї з провідними
бізнесменами регіону та України в рамках Бізнес-школи
СумДУ «Youth & Business».
Я брав участь у бізнес-зустрічах і тренінгах із
провідними підприємцями

Я навчився організовувати ефективну роботу «цифрових
робочих місць».
Я навчився здійснювати продажі у віртуальному середовищі.
Я вивчав електронні публічні закупівлі, цифрові послуги
населенню та бізнесу.
Я практикувався у наданні послуг онлайн-банкінгу та онлайнстрахування.

Освітня програма «Економіка
і бізнес»
Я відвідував лекції та майстер-класи від практиків з
економіки та бізнесу.
Я освоїв програми оброблення економічної
інформації, управління бізнес-процесами.

Я опанував методи економічного аналізу діяльності
підприємства.
Я пройшов стажування на підприємствах ЄС.

À ÿêó ïðîãðàìó îáåðåø òè?

Сумський державний університет
Навчально-науковий інститут
фінансів, економіки та менеджменту
ім. Олега Балацького
офіційний сайт:

fem.sumdu.edu.ua
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