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кожного літо проходить
по-різному: для декого це
період відпочинку, перезавантаження та роздумів, для інших –
час поїздок і зустрічей з друзями, час
для родини та близьких, для когось –
можливість для самовдосконалення,
участі в міжнародних програмах, час
для побудови нових планів. Перед
канікулами я запитала своїх студентів:
«Що для вас літо?». Відповідь була
така: «Літо – це нові емоції, знайомства, досвід, адже життя яскраве і
потрібно брати від нього тільки
найкраще». Студенти ФЕМу – молоді і
непосидючі, наповнені енергією та
бажанням відкривати для себе щось
нове. Я щиро бажаю нових літніх
відчуттів і пригод, використати цей
чудовий час для себе і повернутися
першого вересня в стіни рідного
університету з новими ідеями та
проектами!

Äèðåêòîð ²íñòèòóòó ÔÅÌ
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê ,
ïðîôåñîð
Âàñèëüºâà Òåòÿíà
Àíàòîë³¿âíà
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ОБЛИЧЧЯ З ОБКЛАДИНКИ
МІС ВСЕСВІТ
Åêñêëþçèâíî äëÿ «FEMbook»

Ізабель Чикоті

І

забель Чикоті - випускниця ФЕМу. Під час
навчання вона займала активну громадську
позицію - захоплювалася співами, брала участь у
концертах та конкурсах. У 2013 році стала переможницею конкурсів «Кращий студент СумДУ – 2013»,
«Міс Африка Суми – 2013». Представляла Замбію на
«Міс Африка Україна – 2013» та здобула перемогу. На
конкурсі «Студентська весна – 2014» перемогла в
номінації «Естрадний вокал».
Ізабель народилася і виросла в Чінголі (Замбія).
Вона перемогла в конкурсі «Міс Всесвіт Замбія - 2017» і
цього року представляла Замбію на конкурсі «Міс
Всесвіт». Ізабель сподівається використати освіту та
допомагати своїй прекрасній країні. Ізабель хоче
відновити і забезпечити свою країну такими ресурсами, як одяг, взуття та обов’язкове навчання в
школах, підвищення рівня освіти в сільській місцевості. Наша редакція запитала Ізабель про її життя,
конкурси та плани на майбутнє.
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Àíêåòà
Ім'я: Ізабель Чикоті.
Чикоті
Знак зодіаку: Близнюки.
Близнюки
Улюблена книга: Гарпер Лі
«Убити пересмішника».
пересмішника»
Улюблений фільм: «Солдат
Солдат
Джейн
Джейн».
Улюблені страви: індійська
(курка тікка масала, палак
панир і часник наан).
наан)
Захоплення: живопис, співи
і читання.
Зріст: 1,68 м.
м
Колір очей: темнокоричневий
коричневий.
Колір волосся: чорний.
Чорний
Освіта: бакалавр із
з
менеджменту (Сумський
державний університет)

FB: Які у Вас враження від
конкурсу «Міс Всесвіт»?
Ізабель: «Міс Всесвіт» дивовижний конкурс. Я
зустріла однодумців - молодих жінок, які хочуть, щось
змінити у світі та в той
самий час дуже красиві
(сміється). Це гарна
платформа для демонстрації різноманітності краси
з усього всесвіту.
FB: Розкажіть про себе.
Чим займаєтеся, що Вам
подобається?
Ізабель: Я 26-річна весела молода дівчина, яка любить писати, співати, читати
і проводити свій час з менш
захищеними верствами
суспільства.
FB: Розкажіть, будь ласка,
як Ви стали учасницею «Міс
Всесвіт», із чого все починалося?
Ізабель: Я взяла участь у
«Міс Всесві-Замбія», бо
мені було цікаво. Це те
місце, де можна розповісти
про проблеми країн, що
розвиваються. Я найбільше
захоплююся такими, як
реконструкція шкіл для
дітей та підвищення якості
життя у своїй країні.
FB: Розкажіть про конкуренцію з іншими дівчатами
та ваші взаємини одна з
одною.
Ізабель: Дівчата, як у
Замбі, так і на міжнародному етапі конкурсу
були дивовижними. У мене
залишилося багато спогадів
та нових знайомств. І,
звичайно , я по то варишувала з Міс Всесвіт Україна-2017 Яною Красніковою.
FB: Конкурс краси - це
не лише зовнішність, а й

уміння. Якою повинна бути
сучасна дівчина? Які
навички, на Вашу думку,
вона повинна мати?
Ізабель: Девіз «Міс
Всесвіт»: «Впевнено красива». Саме до нього я
дослухалася і, Слава Богу,
перемогла! Важливо, щоб
усі жінки зрозуміли, що ми
унікально прекрасні.
Дівчина, яка сподівається в
один прекрасний день
стати Міс Всесвіт, повинна
розуміти, хто вона, що вона
повинна бути доброю,
щирою та багато над собою
працювати.

дуже засмутився, що я не
перемогла.
Я запевнила його, що це
означає, що мій час ще не
настав. Але я перемогла в
будь-якому випадку, тому
що представляла свою країну настільки, наскільки
здатна. І ні про що не
шкодую.
FB: Розкажіть трохи про
свою батьківщину. Як вони
Вас підтримували, як уболівали за Вас?
Ізабель: Замбійська
громада дуже підтримувала
мене задля перемоги.

FB: Що було найбільш
складним у конкурсі?
Ізабель: Для мене
найважчим було те, що
мене в Лас-Вегасі не підтримувала родина.
FB: Яке найприємніше
привітання і від кого Ви
почули?
Ізабель: Фанат (я ніколи
не думала, що в мене будуть
фанати - хіхікає) з Філіппін
написав мені на Instagram і
сказав, що йому сподобалося, як я виступала під
час змагань у конкурсі, і
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ОБЛИЧЧЯ З ОБКЛАДИНКИ
МІС ВСЕСВІТ

FB: Чи відчуваєте Ви
гордість або відповідальність за те, що саме Ви
представляли свою країну на
такому престижному конкурсі?
Ізабель: Я дуже пишаюся
собою!!! Звичайно, я б
хотіла перемогти. Але,
можливо, це відбудеться на
іншому етапі мого життя.
Все, що не відбувається,
відбувається на краще!!!
Ніщо не є більш дивовижним, ніж усвідомлювати,
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Â³ðèòè â ñåáå
òà â òå, ùî
ðîáèø, éòè äî
ìåòè òà ç
ïîçèòèâîì
äèâèòèñÿ íà ñâ³ò
– îñü ñåêðåò ìîãî
óñï³õó.

”

що ти представляєш цілу
націю, і що твоя країна
пишається тобою. Це
найприємніші відчуття!
FB: Участь у конкурсах
краси зобов'язує до якихось
соціальних, благодійних
акцій?
Ізабель: Я працюю над
модернізацією шкіл. Тому
що, як на мене, середовище,
в якому розвивається дитина, безпосередньо впливає
на неї. Я з нетерпінням
чекаю тієї миті, коли буду
мати власний капітал. Але
зараз я працюю з фондом
«Освіта для всіх».
FB: Ваші спогади про
навчання в СумДУ.
Ізабель: СумДУ!!! Так
(посміхається). Суми справді
є другим домом для мене. І я
люблю його та сумую за ним.
Найбільш запам’яталися
музичні концерти, тому що я
люблю перебувати на сцені.
Це просто дивовижно!
Всі студенти були такі
приємні, з більшістю з яких я
й до сьогодні спілкуюся.
Дуже приємні співробітники
СумДУ. Я можу говорити ще
довго про те, який класний
СумДУ.
Те, яка я є сьогодні, заслуга СумДУ. Саме він
допоміг мені розвиватися як
особистості та соціально відповідальній особі.
Головний редактор
Юлія Опанасюк,
куратор групи
Наталія Вернидуб

FEM!
Ìîÿ ðîäèíà, ìî¿
äðóç³!
ß ñïîä³âàþñÿ
íåçàáàðîì
ïðè¿õàòè äî âàñ ³
ïåðåæèòè ùå ðàç
÷óäîâ³ ìîìåíòè,
ÿê³ ìè ïðîâîäèëè
ðàçîì. À òàêîæ
ñïîä³âàþñÿ íà
íîâ³ ñïîãàäè.
Äÿêóþ çà âñå.

”
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ПОДІЇ
STABICON-2018
26 та 27 квітня в Сумському державному університеті
відбувся І Міжнародний форум “STABICON-2018”, який
об'єднав конференції кафедр Інституту ФЕМ та створив
майданчик для обговорення актуальних наукових проблем
сьогодення.
Модератором проекту стала заступник директора з
наукової роботи доцент кафедри управління Ганна
Швіндіна.
Перший день роботи
Форуму урочисто відкрив
проректор із наукової
роботи Чорноус Анатолій
Миколайович. Завідувач
кафедри економіки, підприємництва та бізнесадміністрування Мельник
Леонід Григорович свого
часу заснував конференцію
«Economy for Ecology», яка
існувала протягом багатьох
років. Завідувач кафедри
управління Теліженко Олександр Михайлович свого
часу організував конференцію «Сучасний менеджмент і економічний розвиток». Тепер зусилля обох
кафедр об'єднані у форумі
«STABICON-systems», призначення якого – створювати
нові можливості для дослідників із різних галузей
знань обмінюватися досвідом, знаннями та ідеями,
набувати контактів та утворювати нові дослідницькі
партнерства.
Гостями пленарної секції
стали директор Екологічного центру Брестського
державного університету
імені О. С. Пушкіна Олександр Колбас, який є співавтором проекту «Брест
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Simbio City». Олександр за
допомогою відеопрезентації розповів про можливості перетворення Бреста
на «Розумне» місто до 2020
року, про свій внесок у
розвиток біотехнологій, що
є основою трансформації
міста.
Професор кафедри економічної теорії Самуель
Чейн виступив із доповіддю
про «села-привиди» в Україні, навів приклади перетворень міст та сел Ізраїлю на
міста процвітання і дав свої
рекомендації щодо подальшого розвитку місцевих
інфраструктур.
Завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного
бізнесу Українсько-американського університету Конкордія в м. Києві, доктор
економічних наук, професор Любов Жарова, яка
також викладає в Економікогуманітарному університеті
в Бєльсько-Бяла (Польша),
розповіла про концепцію
«навздогінного зростання» в
умовах сталого розвитку.
Доповідь викликала жваву
дискусію та питання з боку
аудиторії, тема виявилась

цікавою й такою, що потребує більше часу для роз'яснення та обговорення.
Сподіваємося на подальші
зустрічі.
Консультант зі стратегіч-

ного розвитку аеропортів
України та доцент кафедри
економіки повітряного
транспорту Національного
авіаційного університету
Ірина Геєць доповіла про
«Соконкурентні стратегії
розвитку авіаційних підприємств», розуміння яких є
надважливим для подальшого розвитку інфраструктури міста, адже аеропорт
Сум наразі є майже непрацездатним, а подальший
розвитку туризму, зокрема,
зеленого, неможливий за
відсутності доступу до регіону.
Форум об'єднує як зусилля викладачів і провідних
дослідників, так і студентської молоді, яка лише розпочи н ає н ау ко ву кар 'є р у.
Співголовуюча студентської
секції є студентський директор ННІ ФЕМ Ганна
Пономарьова, і отже, в
пленарній секції виступили
студенти, серед яких Станіслав Ніколаєв, Єлизавета
Солодова і Олена Ткаченко .
Друга половина першого
дня була присвячена роботі
секцій форуму за окремими
напрямами. Молоді та вже
досвідчені науковці обмінювалися питаннями та
ідеями, пропозиціями й рекомендаціями для подальшого покращення власних
та сумісних досліджень.
Одним із важливих результатів роботи форуму стали
домовленості про укладання
договорів на науково-дослідні роботи між гостями та
організаторами форуму.
Другий день Форуму
«STABICON» був присвяче-

ний проведенню засіданя
круглого столу з розвитку
міста із використанням
найновітніших технологій
“SMART CITY”. В рамках
засідання круглого столу
обговорювали проекти та
проектні ідеї з покращання
інфраструктури міста,
впровадження новітніх технологій у різних галузях
знань, зокрема в сфері
енергозбереження, екологічних новацій, управління
та логістики міста.
Спікерами були доцент
кафедри фінансів і підприємництва СумДУ, Александров Вадим Трофимович, який є співавтором
проекту «SMART CITY» та
Нєшева Анастасія Ігорівна,
аспірант кафедри управління, яка запропонувала
проект з удосконалення
внутрішньої логістики міста.
До дискусії долучилася дослідниця, доцент Ірина Геєць,
яка запропонувала декілька
сценаріїв реанімації аеропорту міста Сум.
На завершення форуму студентам різних спеціальностей була запропонована лекція «Світовий
досвід організації міжнародного авіаційного регулювання» від гостя конференції І.О. Геєць, яка має академічний та дослідницький
досвід, і в той самий час є
практиком як інспектор
Міжнародної організації
цивільної авіації та консультант зі стратегій розвитку
аеропортів України.
Доцент Ганна
Швіндіна
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ПОДІЇ
СУМИ - МІСТО МАЙБУТНЬОГО
16 червня 2018 року відбувся перший у місті Фестиваль
ідей «Суми майбутнього», мета якого сприяти
інноваційному розвитку міста, поширенню ідей про
використання нових технологій у житті містян, досягнення
в медицині, програмуванні, дозвіллі тощо, які повинні
покращити якість життя в місті. Цей проект створено
командою дослідників Сумського державного університету
і реалізовано в рамках Громадського (партиципаторного)
бюджету та за підтримки Сумської міської ради. Сума
фінансування цього проекту запланована близько 190 тис.
грн, при цьому виконавчим партнером за проектом став
Центр дозвілля молоді.
Автори проекту – Ганна Швіндіна , Денис Смоленніков і
Надія Костюченко , викладачі та дослідники нашого
Інституту.
На площі біля Конгресцентру СумДУ та в самій
будівлі було розміщено понад 20 локацій, де були
представлені технології 3Dта 2D-друку, змагання робототехніки, фізичні й хімічні
експерименти. Жителі міста
та його гості змогли відвідати лазерний тир, майстеркласи з молекулярної кухні
та альтернативного кавоваріння, надрукувати 3D-сувенір на згадку, познайомитися з новим стилем
життя від представників
йога-студії, записатися на
курси китайської мови та
взяти участь у майстер-класі
з каліграфії. Трансформатор Тесла, безпілотний
міні-автомобіль, квадрокоптер, хірургічний тренажер доповнили уявлення
про технології майбутнього.
Крім освітніх та наукових
проектів, частина локацій
Фестивалю була присвячена

художньому та театральному мистецтву, де відвідувачі змогли випробувати
себе у ролі митців. Віртуальна автошкола та майстеркласи з програмування
привернули увагу дітей, які
із захопленням брали в них
участь. На додаток до цього
відвідувачі отримали неперевершений досвід від аніматорів – живих скульптур,
від участі у конкурсах від
різних локацій, та футквесту наприкінці якого
учасники отримали подарунки від організаторів.
Із 14-00 почали свою
роботу локації всередині
Конгрес-центру СумДУ, а
саме продовжили свою
роботу майстер-класи з
програмування для дітей,
майстер-клас із художнього
мистецтва та Start-Up платформа. В рамках Start-Upплатформи виступили спікери, які представили свої

Автори проекту – Денис Смоленніков
та Надія Костюченко

Автор проекту – Ганна Швіндіна

Живі скульптури

Молекулярна кухня від кафе-піцерії
«Портофіно»
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Альтернативне кавоваріння
від кав'ярні «CoffeeMan»

Учасниця фестивалю Тетяна

Живі скульптури

3-D-друк

досягнення у сфері підприємництва, просування
та фінансування нових ідей.
Таким чином, у рамках
Фестивалю об’єдналися зусилля представників міської
влади, Сумського державного університету, підприємців міста та області і
небайдужих містян, які брали участь у Фестивалі. Всього фестиваль відвідало за
приблизними розрахунками
більше ніж 600 осіб.
Сподіваємося, що ця подія стане першою з багатьох
наступних і прикладом для
подання нових проектів
громадського бюджету та
втілення нових ідей і мрій.

місто майбутнього

Доцент Ганна Швіндіна

Майстер - клас з живопису

відвідувач фестивалю Андрій
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Учасники фестивалю

ПОДІЇ
ПОЄДНУЄМО ТЕОРІЮ ТА ПРАКТИКУ
В нашому дуже динамічному світі студента не можна навчати, не залучаючи практиків з
бізнесу. В цьому році Інститут ФЕМ теж приєднався до цього руху і впровадив для наших
студентів практикоорієнтоване навчання.

Студенти ФЕМу мають
чудову можливість ознайомитися з процесами виготовлення продукції під час
екскурсій на виробництво.
Регулярні зустрічі з ТОПменеджерами підприємств
дають змогу зрозуміти систему управління процесами
на підприємстві та перспектив його стратегічного
розвитку, а вирішення практичних кейсів дає можливість показати себе успішними менеджерами. Невимушена та дружелюбна атмосфера заходів сприяє
створенню креативних і
оригінальних ідей, що при
вирішенні практичних кейсів дає можливість в подальшій реалізації ідей при підготовці студентами індивідуальних проектів.
Залучення практиків у
навчальний процес на ФЕМі
відбувається багато років.
Так, у 2009 році перші
заходи з практично орієнтованого навчання відбулися в рамках дисципліни
«Маркетингова товарна
інноваційна політика» для
студентів спеціальності
«Маркетинг». Тоді ще студенти (а сьогодні деякі з них
стали співробітниками
кафедри) представляли свої
інноваційні проекти успіш-
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ному бізнесмену, експерту з
інвестиційної діяльності
В.О. Терещенку.
У поточному навчальному році курсові роботи з
дисципліни «Маркетинг»
студенти розробляли для
реальних підприємств,
таких як ГО «Sumy Extreme
Style» , столярне виробництво «Familia», дитячий
розвиваючий центр «Золота
рибка» та мовна школа
«Мандарин». Керівництво
цих підприємств радо співпрацювало з майбутніми
маркетологами, усіляко
сприяло, допомагало
необхідною інформацією та
високо оцінило якість предс-

Практичні заняття на базі
Кінопалацу «Дружба»

тавлених робіт.
Цієї весни студенти спеціальностей «Міжнародна
економіка» та «Міжнародні
економічні відносини» мали
можливість поспілкуватися
з питань теорії та практики
курсоутворення, валютного
р е г ул ю в а н н я , п р о г н о зування та оцінки валютних
курсів з фахівцем - практи-

ком в галузі макроекономіки та банківської
справи Артемом Трояном.
Студенти обговорили питання регулювання запобіганню торгівлі людьми,
напрямки співпраці органів
місцевого самоврядування з
Представництвом ЄС в
Україні з першим секретарем, експертом з питань
політики децентралізації,
секторної реформи Представництва ЄС в Україні
Бенедиктом Херрманном, а
також заступником голови
центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Юлієй ТарасенкоБаландіною, і радником з
питань преси та інформатизації Представництва ЄС в
Україні Вікторією Давидовою. А в День Європи наші
студенти відвідати «Суддівську школу» та прийняти
участь у тренінгу «Теорія
брехні». Обговорити
специфіку укладання міжнародних договорів,
оформлення контрактів та
документації для купівліпродажу наші студенти
змогли з Валентиною Галуш-

День кар’єри ЄС в м. Суми

ко - засновницею ТОВ
«Electro Auto» та Олегом
Олефіренком - директором
ТОВ «Технохім».
Також наші студенти
можуть напряму познайомитися з особливостями
діяльності провідних підприємств Сумщини. Наприклад, студенти спеціальностей «Економіка», «Бізнес-адміністрування» та
«Менеджмент» відвідали
ТОВ «Керамейя» - успішне
підприємство, яке динамічно розвивається і є лідером
ринку будівельних керамічних матеріалів в Україні.
Під час екскурсії студенти
ознайомилися з основними
стадіями виготовлення високоякісних будматеріалів
безпосередньо на виробничій лінії. Далі студенти
відвідали зал контролю
виробничих процесів та лаЕкскурсія на ТОВ «Керамейя»

бораторію контролю якості
готової продукції.
Студенти спеціальності
«Фінанси, банківська справа
та страхування» розглянули
успішні практики проведення закупівель, приклади
проблемних ситуацій та
особливості електронної
системи публічних закупівель «ProZorro» з Олександрою Білопільською - сертифікованим тренером з проведення тренінгів для членів
тендерних комітетів. А студенти спеціальності «Фінанси і кредит» зутрілися з практикуючим бухгалтером ТОВ

«Альфа-Ю» Тетяною
Гавриленко. На зустрічі
розглядались практичні питання нарахування і оподаткування заробітної плати,
відпускних, лікарняних, заповнення та подання звітності із заробітної плати.

поділився власною історією
успіху, запросив студентів до
співпраці в своєму новому
еко-проекті та розповів про
найсучасніші професії.
Роман Шеремета висловив
свою думку щодо шляхів
економічного розвитку
України та світові тенденції в
напрямках економіки,
освіти та ІТ-технологій.

Тренінг з О. Білопільської

Власник кав'ярні «CoffeeMan» Валерій Масік запросив студентів спеціальності
«Бізнес-аналітика» та «Міжнародні економічні відносини» до свого закладу. Він
розповів гостям про можливості організувати власну
справу у місті Суми на
своєму прикладі. Валерій
поділився своїм досвідом у
знаходженні локації, ресурсів, в управлінні командою,
промоції якості та соціальної відповідальності бізнесу,
а також про те, як знайти
с в о ю с п р а в у, я к с т а т и
успішним на обраному
шляху, і про багато іншого саме зараз, у місті Суми!

Лекція Т. Демкури

Сьогодні дуже багато наших студентів вдало поєднують навчання та отримання практичного досвіду у
вигляді стажування або безпосередньо вже працюючи
на іноземних та українських
підприємствах. Якщо говорити про старші курси, то
близько 85-90% фемівців
вже працюють.
Навіть з перших курсів
студенти намагаються отримувати практичні навички.
Наприклад, студенти спеціальності «Публічне управління» пройшли півторамісячне стажування в Сумській міській раді.

Заняття на базі кав'ярні «Coffee-Man»

Крім того за останній час
відбулось багато зустрічей
фемівців із відомими підприємцями-науковцями світового рівня. Тарас Демкура

Доцент Юлія Мельник
Старший викладач
Альона Євдокимова
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ПОДІЇ
«YOUTH&BUSINESS» OPENAIR
Бізнес-школа у літньому форматі OPENAIR — це один день мотивуючих виступів від
спікерів-підприємців. Відбулася вона 30 червня в мальовничому місці - «Студентському
сквері» СумДУ. Формат OpenAir дав можливість послухати мотивуючі промови 9 спікерів
та подихати свіжим повітрям. І навіть дощик з ранку не налякав наших учасників.

тобі це потрібно?». Аліна
говорила про цінності, місію
та щастя, про те, як не
втратити себе і побудувати
бізнес або кар'єру у відповідності зі своїми внутрішніми бажаннями. Як
почути і серце, і розум...

Першим спікером стала
Аліна Познанаська - співвласниця компаніі POZNANSKIteam, яка спеціалізується на організації та
проведенні івентів різного
рівня, відео-продакшені
сімейних, соціальних та
рекламних фільмів, в свій
День народження поділилася своєю історією...
«У кожного свій шлях. І
важливо пам'ятати, що щастя не починається за рогом,
з покупкою автомобіля або
після отримання особистого
Оскара. Життя - це процес, і
щастя потрібно відчувати,
помічати і обирати ТУТ і
ЗАРАЗ!»
У сучасному світі життя
летить і ми намагаємося
встигнути - летимо слідом,
не зупиняючись, часто заганяючи себе до напівживого
с т а н у. Т о м у о с н о в н и й
меседж спікера на виступі
був в питанні: «НАВІЩО
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Дмитро розповів про свій
бізнес, як визначив, що
найвигіднішими є освітні
послуги, про залучення
бізнесмена в свої справи.
«У житті я поділяю людей
на 3 категорії: бізнесмен,
підприємець та ремісник.
Ремісник – це людина, яка
займається своєю справою
самостійно. Підприємець –
це людина, на яку працює
мінімум 2-3 людини. Бізнесмен – людина, на яку працює
100+ людей. Коли ти працюєш на себе в тебе є
більша відповідальність.
Бізнесмен повинен бути
залучений у свій бізнес.

Немає такого бізнесу, що
буде успішним, коли немає
цікавості. Мета будь-якого
бізнесу є прибутки. Коли ти
не цікавишся бізнесом –
немає прибутку. Звичайно,
найкраще, кол и бізнес
виникає з хобі...
Але іноді потрібно і
відпочивати. Не можна
вкладатися в роботу 24/7.

Дмитро розповів, що не
завжди в роботі головне
отримання прибутку. Іноді
цікавіше отримати досвід.
Досвід допоможе у житті.
Спробуйте щось нове, щоб
знайти себе в житті.
«Коли ти зробив щось
вперше, то, навіть коли тебе
збивають з ніг, вставай і
роби знову. Ті, хто вважає,
що підприємництво – це
легко, ви помиляєтеся! Вас
чекають такі сюрпризи долі,
які не описані ні в одній
книжці. Частіше наступайте

на граблі, прямо шукайте
їх, щоб наступити, адже все
це досвід - найцінніше не
тільки в підприємництві, а й
у житті в цілому. Не бійтеся, рухайтеся далі, здійснюючі помилку за помилкою. Потім, повірте, побачите результат! Навіть,
коли ви працюєте найманим працівником - отримуйте досвід. Не бійтеся
братися за складні завдання – це ваш досвід. В майбутньому ви будете впевнені – я це вже зможу!
Знайдіть свій стиль життя і підтримуйте його.
Створюйте свої правила.
Підприємництво не повинно бути важкою роботою.
Тобі завжди повинно бути
цікаво робити щось нове.
Тому що ти це робиш для
себе, для своєї родини та
свого оточення».

Юлія розповіла про 7
фішок в маркетингу і
продажах!
«Я займаюся підприємництвом вже 13 років. Я,
мабуть, та людина, яка не
хотіла займатися підприємництвом. Я хотіла бути
високооплачуваним найманим працівником, краще -

директором з маркетингу .
Чому я не хотіла бути
підприємцем? Я бачила
досвід свого батька в
бізнесі і знала, що робота
забирає весь час, що
потрібно працювати 24
години на добу, що іноді
немає грошей, а іноді ти
можеш отримати успіх. Я
не бачила в підприємництві
солодких плюшок – вихідні,
коли захочеш, сам собі
хазяїн. Я приймала бізнес,
як рабство. Але життя
захотіло інакше…
Я хотіла виділити 3 основні тези своєї промови.
По-перше, любіть те, що ви
робите. Якщо вам щось не
подобається – ви не будете
віддаватися справі повною
мірою. Знайтіть ту справу,
в якій ви «кайфуєте»,
будете нею займатися і
вдень, і вночі. А потім
вигадайте, як на ній заробити.
По-друге, є формула, за
якою можна зробити гроші
в будь-якій справі. Складові
вдалих продаж - це:
1. Продукт. Якщо ви
знайшли, чим займатися –
ідіть відразу до клієнтів.
Якщо клієнти голосують
грошима – цей продукт
цікавий на ринку.

2. Сформуйте красивий оффер – це одне
речення, яке пояснює, чим
ви займаєтесь і чому це
потрібно клієнтові.
3. Зробіть класне пакування – як люди ознайомляться з вашим продуктом.
Це може бути сайт, торгова
пропозиція, сторінка в
соціальних мережах.
4. Трафік – аналіз джерел, через які про наш
продукт зможуть дізнатися
як можна більше людей.
5. Система утеплення –
додаткове стимулювання
клієнта зробити покупку.
Ви повинні пояснити
клієнтові навіщо йому
потрібен ваш товар, яку
модель обрати, як користуватися тощо.
6. Продажі.
7. Команда. Не шукайте
суперменів. Виділіть 2
якості, які вам потрібні в
ваших робітниках та знижуйте планку. Всьому іншому можна навчитися.
По-третє, робіть користь людям - не робіть
поганих продуктів, не впарюйте, підкажіть клієнту те
рішення, яке потрібне
саме йому.
Ви можете зробити себе
самостійно. Всьому, що не

Анастасія, учасниця бізнес-школи
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«YOUTH&BUSINESS» OPENAIR
дала вам природа, не дала
освіта, можна навчитися.
Для цього потрібно тільки
бажання…»

Олександр поділився
своїм досвідом у підприємництві та розповів про
основи успішного бізнесу.
«Я багато вивчав, з чого
складається бізнес і зрозумів, що основи успіху - це:
1. І д е я . І д е ю к р а щ е
брати із свого хобі. Якщо
бізнес вам не подобається –
можна швидко перегоріти.
Ідея повинна бути новою та
задовольняти саме ваш
інтерес. Ви чимось користуєтесь, вам це подобається
і від цього інтересу зароджується бізнес.

2. Команда. В квадраті
грошового потоку можна
виділити такі види психотипів: робітник, підприємець, бізнесмен та інвестор. Шукайте людей, які
будуть перейматися вашою
ідеєю.
3. Інвестиція. Станьте
інформаційним інвестором, розробіть ідею та
долучить до її впровадження
інвестора та бізнесмена.

Валентина розповіла
свою історію успіху та як
знайти в собі ресурси.
«Якщо Ви вважаєте, що
запустити свій бізнес легко
– ви помиляєтесь! Мої
досягнення – це маленькі дії,
крок за кроком….
Щоб відкрити свій бізнес

Олександра, учасниця бізнес-школи
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у вас повинні бути ресурси:
гроші, кадри, простір. Щоб
вести свій бізнес – ти повинен горіти. Ти повинен вставати вранці з думкою, що
сьогодні я зміню світ. Але
спочатку «прокачайте» себе. Коли керівник не володіє
тематикою свого бізнесу –
він не буде ефективним.
Завжди залишайтесь людиною, говоріть правду, розмовляйте на рівних, ви не
знаєте, що буде завтра…
Поважайте своїх співробітників, їх навички, довіряйте їм. Відпускайте контроль. Якщо у вас є команда –
вона впорається й самостійно.
Запуск бізнесу – це великий копняк. Якби не було
того копняка - не було б і
мене. Якщо ви кудись
рухаєтесь – знайте для чого
ви це робите. Якщо у вас
чогось не має, то воно буде
згодом. Головне – вірити! »

Родіон розповів про досвід у ІТ-підприємництві та
звідки беруться ідеї.
«Щоб прийняти рішення
ким стати, ми повинні

спрогнозувати, що буде
через 5 років. Не бійтеся
робити інноваційні речі. Не
дивлячись, що на ринку
існують гіганти, невеликі
компанії теж можуть створювати класний продукт».

Станіслав розповів про
помилки у введені бізнесу,
про свій бізнес та маркетингові стратегії.
«Я живу своїм бізнесом, я
переймаюсь їм повністю.
Бізнес - це гра. І якщо ви
граєте з партнерами, то ви
робите це разом. Ви разом
будуєте стратегії, розвиваєтесь та не бачите конкурентів. Конкуренція завжди
стимулює ріст. Якщо у вас є
конкурент з ефективною
маркетинговою стратегію,
то ваша задача спрощується. Все, що вам потрібно

зробити – адаптувати їх
модель під себе».

Вікторія поділилася тим,
як долати невдачі у підприємництві!
«Кожен досвід – індивідуальний. Для когось гарно
знайти свій шлях, для когось – взяти чужу модель та
адаптувати її, комусь гарно
працювати самому, а хтось
не може без партнера.
Завжди повинна бути в
оточенні людина, яка може
скептично оцінити твої дії.
Не бійтеся нікого питати.
Одна голова – добре, а дві
краще. А три – ще краще…
Якщо робиш щось у
перше і в тебе не виходить,
то ти думаєш – ВСЕ, мабуть
це не моє. Це теж добре.
Іноді потрібно піти з бізнесу

попрацювати на когось,
зрозуміти, що хочеш робити ти і почати з початку.
Отже, отриманий досвід дає
нам шанс побачити все під
іншим кутом.
У вас завжди повинна
бути мета. Причому вона
повинна бути дуже амбітна.
Але мету не потрібно робити ціллю всього життя. Бо
ти можеш досягти її раніше,
ніж планував. Цілі повинні
йти одна за одною. Виявіть,
що для вас найважливіше.
Які ваші цінності? Шукайте
цінність, яку ви можете запропонувати. Самий кращий
бізнес – ціннісний. І якщо ви
будете задовольняти цінності клієнта – він вибере
вас з мільйона конкурентів.
Зараз немає дефіциту товарів, зараз є дефіцит ціннісних відносин. І ми обираємо товари, які нам імпонують і схожі з нами за
цінностями. Часто бізнес
виникає з якихось незручностей. Зробіть проблему
своїм бізнесом. Знайдіть,
що є поганого у вашому
житті – та вирішіть цю
проблему.
Успіх на 50% залежить від
оточення. Оцініть своє
оточення, чим воно займається, скільки воно заробляє, які в нього цінності.
І через 5 років Ви станете
такими же. Формуйте своє
оточення і ставайте кращими. Обирайте оточення
відповідно вашим цінностям.
Головний редактор
Юлія Опанасюк

Інна, учасниця бізнес-школи
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ПРОФЕСОР іЗ ПОЕТИЧНОЮ ДУШЕЮ

П

рофесор Олександр Тєлєтов дуже різнобічна
людина. На його рахунку 400 науково-методичних
праць, 50 підручників, 450 публіцистичних статей
та декілька збірок віршів. Не один рік досвіду у
викладацькій, управлінській та політичній сферах. А ще
Олександр Сергійович вихователь із великої літери.
Цього року Олександру Сергійовичу виповнилося 65
років і наша редакція вирішила поговорити з ним про
життя, студентів та хобі.

FB: Повернімося на 25
років тому. Економічний
факультет у технічному
ЗВО – як це сталося?
Олександр Сергійович:
Це була вимога часу, аналогічна тому, як у Сумах виник
технічний напрямок у 1948
році чи аграрний - у 1977.
Велика потреба в економістах на межі переходу до
ринкової економіки відразу
втілилася в життя. Зараз
навіть не віриться, що двох
таких важливих факультетів, а тепер інститутів, як
економічний і медичний,
ще 30 років тому на Сумщині не було. Завдяки
роботі тодішнього ректорату саме ці факультети
допомогли нам стати класичним університетом,
який зараз в Україні є одним
із провідних.
FB: Розкажіть про Ваш
шлях до СумДУ та ФЕМу.
Олександр Сергійович:
Після закінчення факульте-
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тету систем управління
Харківського інституту
радіоелектроніки, до речі,
найближчого до економіки,
я був направлений на
Сумський завод електронних мікроскопів ім. 50-річчя
ВЛКСМ, де працював
інженером, старшим інженером, начальником бюро
оброблення інформації відділу АСУП, старшим
науковим співробітником,
обирався секретарем комітету комсомолу та заступником секретаря парткому.
Після захисту в 1990 році
кандидатської дисертації з
1992 року був сумісником
на кафедрі промислової
електроніки, яку очолював
доктор технічних наук,
професор Олексій Андрійович Борисенко. Потім
завідувач кафедри економіки доктор економічних
наук, професор Леонід Григорович Мельник запропонував мені розробити двосеместровий курс маркетингу, який із 1994 року
вперше викладався для
економістів. Через декілька
днів після присвоєння в

грудні 1995 року вченою
радою університету звання
доцента я несподівано
одержав від тодішнього
ректора СумДУ професора
Ігоря Олександровича Ковальова пропозицію стати
проректором із науковопедагогічної роботи. На той
час запрошення проректора, так би мовити «зі
сторони», було рідкістю. Не
без вагань я погодився, бо
більше вважав себе промисловцем, ніж педагогом.
Прийняли мене добре, і ті
чотири мої проректорські
роки не пройшли дарма.

Захисти перших дипломних
робіт з економіки, 1996 рік

Із 2002 року до цього
часу — працюю на кафедрі
маркетингу та УІД.
FB: Що стало поштовхом
обрати економіку справою
життя? Ви не жалкуєте, що
обрали цей шлях?
Олександр Сергійович:
Почну з останнього — не
жалкую. Прийшов до цього
й свідомо, й під впливом
обставин. На заводі займався автоматизацією економічних задач, кандидатську
дисертацію було присвячено побудуванню моделей
та алгоритмів оцінювання
якості праці та продукції в
АСК машинобудівних підприємств, а потім декілька
років займався маркетингом найнаукоємнішого
підприємства нашої області.
Оскільки на той час маркетингова наука робила в
Україні перщі кроки, я і
увійшов до першого складу
Української асоціації маркетингу (УАМ) та до редакції
журналу «Маркетинг в Україні» і зміг видати перші в
Україні підручники з грифом міністерства «Маркетинг у промисловості» та
«Рекламний менеджмент».
Загалом у мене близько 50
підручників, навчальних
посібників, монографій та
майже 400 наукових і
науково-методичних статей. Як можна жалкувати?
FB: В університеті ви
були відмінником? Вам
легко давалося навчання?
Олександр Сергійович:
Відмінником не був, хоч не
можу сказати що навчання
давалося важко. Але, оскільки жив у студентському
гуртожитку, знаю, що так
званим «місцевим» вчитися

значно легше. Тому завжди
ставлюся із симпатією до
студентів, які вчаться не
вдома: їм і побут потрібно
налагодити, й адаптуватися
до товаришів, які живуть
поруч, і під час вихідних та
свят допомогти батькам
тощо. А взагалі найкраще,
що є у ЗВО, — це можливість постійного спілкування зі студентами. Зі
своїми ж співкурсниками я
все життя підтримую зв'язки. Зустрічаємося ми не
лише в Харкові кожні п'ять
років, а й за будь-якої нагоди в будь-якому місці.

во не оплачується, а існує на
громадських засадах, тому
винагородою за нього є
лише вдячність людей та
певний соціальний результат. Депутатська діяльність
складається з трьох частин:
1) засідань сесій та депутатських комісій (я був заступником голови регламентної комісії, однієї з
найзавантаженіших);
2) роботи із зверненнями
громадян та підготовки депутатських запитів;
3) справ, фракційних питань
та важливих громадських
питань, що повинні вирішу-

Останній дзвоник

FB: Ви довгий час були
депутатом. Чи важко було
поєднувати депутатську та
наукову діяльність?
Олександр Сергійович:
Важко в тому сенсі, що
катастрофічно не вистачає
часу. В середньому потрібно як мінімум 1-2 дні на
тиждень. Вчені й у вихідні
дні багато працюють, а тут
ще й серед тижня потріб-но
забирати час від родини,
який просто не може бути
зайвим. Обласне депутатст-

ватися (наприклад, музейне
господарство обласного
центру вимагає додаткових
приміщень, щоб дати мож-

З однокурсниками
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ливість як сумчанам, так і
гостям побачити тисячі
експонатів, що лежать у
запасниках. Скажу як маркетолог, що це може стати
однією зі складових позитивного іміджу Сумщини як
усередині країни, так і за її
межами).
FB: Чи підтримує Вас
родина?
Олександр Сергійович:
Так, без підтримки жити і
працювати просто неможливо. Ми завжди радимося з
різних питань, спільно переживаємо невдачі й радіємо успіхам. Нам завжди є
що обговорювати: моя дружина - кандидат філологічних наук, доцент Сумського педагогічного університету ім. А. С. Макаренка
С. Г. Тєлєтова довгий час
була одним із проректорів,
а син Дмитро - призер
всеукраїнських олімпіад
серед школярів із математики та хімії.
FB: Розкажіть про момент у Вашій викладацькій
практиці, що запам'ятався
на все життя.
Олександр Сергійович:
Подібних моментів чимало.
Але, певно, найважливішим, так би мовити
«моментом істини», була
подія березня 2004 року. За
три дні до цього вчена рада
університету проголосувала за ініціативою Володимира Петровича Щербаня
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та Олександра Михайловича
Царенка за приєднання до
СНАУ. Студенти висловили
мені бажання до кінця
боротися за самостійність
СумДУ. Проговорили ми цілу
пару, я підтримав їх, запропонував допомогу і дав декілька порад. На жаль, ні
звернення народних депутатів, ні пікетування Верховної Ради не допомогли, і
лише славнозвісний протест
студентів влітку фактично
привів до другого народження університету. Потрібно зазначити, що найактивнішу участь у підтримці протестуючих студентів
взяли і завідувач кафедри
маркетингу доктор економічних наук, професор
Сергій Миколайович Ілляшенко та доктор економічних наук, професор кафедри Вікторія Вікторівна Божкова. Також у цьому протесті брали участь студенти і
викладачі інших залкдів
вищої освіти, зокрема моя

В студентському будівельному загоні

дружина, а також мої старші
діти, які теж закінчили наш
університет.
FB: Як змінилися студенти з часом? Чи сильніші
студенти зараз?
Олександр Сергійович:
Це складне комплексне запитання. Чверть століття
тому більше студентів залишалися на навчання в Сумах, з іншого боку, з удосконаленням інформаційних
технологій принцип навчання кардинально змінився,
все більше студентів поєднує навчання з роботою за
спеціальністю і т. ін. Але
погіршилася шкільна підготовка студентів саме з фундаментальних наук — математики, фізики, історії тощо. Практицизм, що останнім часом формується в
юнаків і дівчат у досить
ранньому віці, не йде їм на
користь. Проте на олімпіадах студенти демонструють свої знання не гірше і
наукові роботи пишуть до-

сить зрілі. І я, і мої колеги
СумДУ: «Никогда не буду
пишаємося нашими стубольше я студентом, ждать
дентами.
зачёта, бегать с курсовым
FB: Чи є у вас цікаве хобі?
...», і посвята в студенти
Олександр Сергійович:
ФЕМу: «Как много нас,
Дуже добре, якщо робота і
экономистов, а девушек —
хобі збігаються. Значною
утрём всем нос ...», і гімн
мірою в мене це так, бо
маркетологів: «Маркетолог,
професійна діяльність не
маркетолог — и учёный, и
обмежена рамками часу.
психолог, креатив новоКрім того, все життя любвведений без конца. Рекла.лю футбол, у молоді роки
мисты и логисты, бакалавры
займався альпінізмом, про
и магистры — транзитивспорт у мене близько 20
ной экономики сердца», і
статей у загальноукраїнпосвяти викладачам, і
ських газетах. А загалом у
багато чого іншого.
мене за останні 40
років майже 500
публіцистичних статей у більше ніж 30
газетах і журналах.
Пишу тоді, коли маю
внутрішню потребу
відгукнутися на ту чи
іншу подію.
FB: Ми знаємо,
що ви пишете вірші. У черговій подорожі
Що вас надихає?
Олександр Сергійович: В юності і в молоді
Із задоволенням читаю
роки, безумовно, надихало
свої вірші у колі колег та
кохан-ня. Взагалі поезія —
друзів, провів кілька авсправа молодих. Якщо згаторських вечорів, виступав і
дати великих поетів, то
в переповненій актовій залі
більшість із них, починаючи
СумДУ на колись попуз поезії, згодом переходили
лярних концертах співрона прозу. Так було і з Олекбітників, хоч і вважаю, що
сандром Пушкіним, і з Косвірші краще сприймаються в
тянтином Симоновим, і з
камерній обстановці в колі
Володимиром Висоцьким,
20 - 30 слухачів. А взагалі
іта багатьма іншими. Це й
найприємнішим у житті
зрозуміло: з плином часу
вважаю спілкування з родиемоції поступаються розсудною. Спільний час, провеливості та виваженості.
дений із нею, важко переПід час проректорської
оцінити.
діяльності, погоджуючи сцеFB: Чи є у Вас профенарії, нерідко коригував або
сійний девіз?
Олександр Сергійович:
заново переписував вірші з
Завжди бути самим собою.
текстів. Так з'явилися і
FB: Ваші побажання
варіант гімну випускників

ФЕМу.
Олександр Сергійович:
У моєму вірші «Пам'яті Олега Федоровича Балацького»,
ім'ям якого названий наш
інститут ФЕМ, я, буцімто
радячись із метром, пропоную такі рядки: «Он завещал, чтоб факультет был
монолитным, и каждый защищал своих коллег». На
жаль, останнім часом колективу не вистачає толерантності, почуття ліктя,
відчуття цілісності. В одній із
статей, присвячених рекламній діяльності у
ЗВО, я вже пропонував, яким чином
повинна вестися пропаганда одержання
економічної освіти в
нашому університеті,
щоб у загальноінститутських інтересах уникнути паростків сьогоденної
нездорової конкуренції між спеціальностями
та кафедрами.
Головний редактор Юлія
Опанасюк

Із синами, 2015 рік

На конференції «Маркетинг
інновацій та інновації в маркетингу»
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ожен із нас знає як важливо підкорювати
вершини. Одним із найактивніших представників, хто підкорює вершини, є Демкура Тарас
Володимирович, який приїздив до студентів ФЕМу, щоб
поділитися своїми знаннями та досвідом, а також
презентувати нову програму «Життя в стилі ЕСО».
16 травня наш університет прийняв усіх бажаючих,
заповнив найбільшу аудиторію студентами та професорами, які були зацікавлені змістовою діяльністю
мецената.

Житель Тернополя, Тарас Володимирович Демкура - віце-президент із
питань регіонального співробітництва Міжнародної
торгової палати, кандидат
економічних наук Тернопільського представництва
ICC Ukraine, інвестор
культурних програм. При
знайомстві він розповів про
свою сім'ю, про важливість
культурної спадщини українців.
Така культурна спадщина передається з покоління в покоління і є ремеслом, якого він навчився від
свого батька. Тарас наголошує, що всі студенти повинні пам'ятати і знати своїх
рідних, навіть запропонував зробити сімейне
дерево, переробивши фото
на новий лад.
Його колекції є визначними та цікавими не лише
для студентів, а й для викладачів та професіоналів різ-
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них фахів. Тарас Володимирович - меценат та колекціонер, власник колекції
«Кролевецьких рушників та
вишиванок», а також колекції «Ретрокортеж», що
знаходиться в Західній Україні. До колекції «Ретрокортеж» входить 20 експонатів автомобілів, серед
яких «Ягуар», що належав
Річарду Ніксону та «Майбах» зі ставки Гітлера. Автівки з колекції ви можете
переглянути в кінострічці
«Червоний».
Було дуже цікаво послухати історію життя та успіху
такої видатної людини.
Тарас Володимирович має
три освіти за різними фахами та не перестає розвиватися. Так, за його плечима Тернопільський педагогічний інституті (нині Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка),
де він здобув освіту вчителя
фізичного виховання. Згодом навчався в Тернопільській академії народного господарства (нині

Тернопільський національний економічний університет) (спеціальність
«Фінанси») і Московському
інституті управління та сервісу. Нещодавно здобув
науковий ступінь «кандидат
економічних наук» за спеціальністю 08.00.02 — «Світове господарство та світові
міжнародні відносини» за
дуже цікавою темою «Мережевий маркетинг». Тарас
Володимирович наголошує,
що вчитися ніколи не пізно. І економічну освіту він
почав здобувати, бо в бізнесі виникали деякі питання. «Якщо б я навчився
цьому в університеті – мій
бізнес розвивався б набагато швидше. Я прийшов то
тих самих моментів, але
методом спроб та помилок», - говорить Тарас
Володимирович.
Трудову діяльність він
розпочав у 1985 році з
посади заввідділу КЗ Тернопільської МР, проходив
строкову військову службу.
Із 1987 до 1997 року у
загальноосвітній школі в
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Захист кандидатськоі дисертації, 2017 рік.
ТНЕУ.

м. Тернопіль вчителем фізичного
виховання. Але, зрозумівши, що на
вчительську зарплату не проживеш,
вирішив шукати себе в бізнесі, почавши
їздити у Польщу. В 1996 році почав
працювати у сфері багаторівневого
маркетингу в компанії «Amway». Разом
із дружиною стали членами Ради засновників американської організації, яка
налічує всього лише 70 сімейних пар з
усього світу. З 1998 року почав займатися посередницькими послугами з
купівлі.
Із 2012 року Тарас Володимирович директор «ТАІР-ДЕМ» (дослідження
кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки). Власник торговельновідпочинкового центру «Атріум» у
м.Тернополі. Також він є віце-президентом із питань регіонального
розвитку, керівник регіонального
представництва у Тернопільській
області Міжнародної торгової палати
ICC Ukraine. Лише у 2016 році за цим
напрямком діяльності організації за
сприяння Тараса Демкури було відкрито
регіональні представництва у Львівській, Рівненській, Закарпатській та
Київській областях, які очолили авторитетні підприємці у своєму регіоні. Це
сприяло ефективному налагодженню
взаємовідносин із представниками
влади, бізнесу та громадськості в цих
регіонах. Широко використовується
досвід співпраці Демкури зі Світовим
конгресом українців та Українською
всесвітньою координаційною радою,
проводяться численні зустрічі на рівні
послів і торгових представників країн
Європи та світу. Демкура — ініціатор та
активний учасник проведення міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина invest» у 2016, 2017 роках.
Але ще одним аспектом діяльності
подружжя Демкури є меценатство.
Тарас Володимирович є ініціатором
інституалізації культурної дипломатії в
регіоні, проводить послідовну й системну діяльність щодо створення унікального культурного контенту для
презентації країни за кордоном, просу-
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вання історико-культурної спадщини поза
фінансовою державною підтримкою, за
принципом особистої ініціативи, небайдужості до питання іміджу України в світі,
синергії культурного обміну між країнами та
шляхом проектного розвитку. Меценат
проекту відновлення та популяризації творів
Івана-Григорія Пінзеля.
«Нам подобається займатися благодійністю. Адже, якщо ти зробиш добро, воно повернеться до тебе сторицею. Ми
постійно підтримуємо різні соціальні
проекти, співпрацюємо з Петриківським
дитячим будинком. Благодійним фондом
нашої навчальної організації було завезено
в Україну 500 інвалідних візків і роздано тим,
хто їх потребує. Плануємо завезти ще 1 000
таких візків», - говорить в одному інтерв'ю
Тарас Демкура.
Програма «Життя в стилі ЕКО», якою він
займається разом зі своєю дружиною,
пропонує зробити перший крок до
екологічної трансформації соціуму через
зміну підходів до підтримання чистоти в
побуті та індустрії гостинності. Поєднання
вимог споживачів та можливостей бізнесу
може докорінно змінити уявлення про те, як

Íå æàë³éòå ñåáå, ëþá³òü
ñåáå òà ðîçâèâàéòåñü!
ми живемо. Соціальна спрямованість проекту
вмотивовує кожного до змін, а якісна екопродукція забезпечить найкращі результати
для екологічної безпеки громадян та збереження довкілля. Цуй проект буде сертифікувати бізнесову діяльність та надавати
сертифікати.
У Сумах ти теж можеш долучитися до цієї
справи. Не прогав свій шанс!
Студентка Олена Касьян
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Під зорею Пінзеля

Під зорею Пінзеля

Відкриття туристичного сезону в Кам'янець- Подільському

Колекція вишиванок

Дипломатичний прийом «Українські
амаzонки»

Під зорею Пінзеля

Бережани - зйомки фільму
«Червоний. Без лінії фронту»

З дружиною

Колекція ретроавто
Міжнародний конгрес-центр «Український дім»

На конференції «Гостинність, сервіс, туризм»

Тернопільщина Invest - 2018
Все починалося з маленькоі мрії!

2018’ ЛІТО 25

ФЕМ БЕЗ КОРДОНІВ

Ê

îæíîãî ðîêó âñå ìàñøòàáí³øèõ
îáåðò³â íàáèðàº ì³æíàðîäíà
àêàäåì³÷íà ìîá³ëüí³ñòü ñòóäåíò³â òà
âèêëàäà÷³â ÍÍ² ÔÅÌ.
Íîâèé 2017-2018 íàâ÷àëüíèé ð³ê ðîçïî÷àâñÿ
ïî-íîâîìó äëÿ ñòóäåíòêè äðóãîãî êóðñó
ìàã³ñòðàòóðè êàôåäðè ô³íàíñ³â ³ êðåäèòó Êàðèíè
Êàðàáåöü. Òàê óïðîäîâæ îñ³ííüîãî ñåìåñòðó âîíà
íàâ÷àëàñÿ â Óí³âåðñèòåò³ Àðèñòîòåëÿ â Ñàëîí³êàõ
(ì. Ñàëîí³êè, Ãðåö³ÿ) ó ðàìêàõ ïðîãðàìè
Åðàçìóñ+ÊÀ1. Öüîãî ðîêó äî Óí³âåðñèòåòó
Àðèñòîòåëÿ â Ñàëîí³êàõ ï³ñëÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó
âèðóøèëî 83 ñòóäåíòè ç 18 êðà¿í ñâ³òó.

СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯ
Скеля Афродіти, Петра-ту-Роміу — скеля в
місті Пафосі (Кіпр). Згідно з однією легендою
скеля є місцем народження богині кохання
Афродіти.
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Едеса — місто в Греції, столиця ному
Пелла

FB: Як ти потрапила до
Греції?
Карина: Я дізналася про
наявність можливості взяти
участь у конкурсному відборі, яка надає щасливцю
шестимісячну мобільність
навчання за кордоном, і з
радістю подала заявку.
FB: За якою програмою ти
навчалася? Які враження про
програму?
Карина: Враженнями від
проекту важко поділитися
декількома реченнями, там

альному вимірі.
FB: Як прийшла ідея про
подачу заявки на участь у
програмі?
Карина: Подати документи до цієї програми мені
порекомендував мій викладач.
FB: Як ти подавала документи? Розкажи про свій
досвід. Що порекомендуєш студентам, які
хочуть подаватися на
програму Еразмус+?
Карина: Передусім пот-

редбачувані ситуації і навіть
елементарні технічні збої
сайтів чи затримки з отриманням або поданням окремих документів, тож краще
це все робити в швидкому
темпі. Ще однією гарною
порадою вважаю – вірити в
себе і в результат, оскільки
деякі студенти втрачали свої потенційні позиції
лише тому, що не вірили в те,
що це реально.
А коли просто йдеш і робиш потрібні дії – з кожним
кроком стає все легше,
навіть коли спочатку деякі
речі здавалися неможливими. І, звичайно, порада
не лише для тих, хто подається на програми, а для всіх
– вивчайте англійську мову!
FB: Які знадобилися документи?
Карина: Різні програми
вимагають дещо відмінний
набір документів. Наскільки

навіть декількох
сторінок не
вистачить, проте в основному
це позитивні
враження. Найкрутіше - це
пригоди! Я б
пережила їх ще
раз.
FB: Чи була
це твоя перша
програма? Чому саме цей
Археологічний парк, Пафос. Кіпр
Ун і в е р с и т е т ? Біла вежа - музей, колишня в’язниця,
символ міста Салоніки
Що зацікавило
саме в ній?
Карина: Більше того, це
рібно не
була не лише моя перша
зволікати і
програма, а й перша поїздка
не чекати
за кордон! Відповідно до цієї
останньої
програми я не мала можлимиті – ставості обирати країну перебутися мовання чи університет – все це
жуть будьвже було визначено умовами
які непеданої мобільності. Але в будь5 МІСЦЬ, ЯКІ ПОТРІБНО ВІДВІДАТИ В ГРЕЦІЇ:
якому випадку мене влаш1.
Півострів-курорт
Халкідікі - мальовниче місце і прекрасний
тували ці умови. Хто ж
пляж.
відмовиться від сонячних
2. Набережну міста Салонік, Білу вежу на ній, з якої
обіймів Греції з її багатовідкривається
чудовий краєвид.
віковою культурною спад3. Замок Кастра, без якого не проходить жодне перше
щиною! Багато хто лише мріє
побачення.
приєднатися хоч на деякий
4. Численні магазини європейських брендів.
час до Еразмус-спільноти, а
5. Ресторани, кафе і нічні клуби, щоб просякнутися
мені ця нагода випала в ременталітетом і культурою.
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Район Фатіх - історичний район Стамбула

національностей, майже з
кожного кутка світу, не лише
Європи. Російськомовних
еразмусівців було близько
25-30, проте там також велика російськомовна діаспора
звичайних студентів, а не
лише Еразмус.
FB: Чи вдалося тобі
завести близьких друзів?
Карина: Так, я знайшла
багато близьких друзів, і не
лише з програми Еразмус, я
навіть знайшла найкращу
подругу там.
FB: Чи забезпечує університет стипендії для іноземних студентів?
К а р и н а : С т уд е н т и
країн - нечленів ЄС отримували стипендію у роізмір
800 євро на місяць.

я пам'ятаю, нам знадобилося резюме (CV),
Приблизно ця сума дорівнює середній заровиписка з оцінками про успішність
навчання, сертифікат знан-ня англійської бітній платі грека.
FB: Розкажи трохи про місто, в яке потрапила.
мови на рівні В2, навчальна угода (Learning
Які плюси та
Agreement), де ми зазначали, які саме
мінуси ти бапредмети плануємо вивчати в грецькому
Головна площа міста Платія
чиш для себе?
університеті. Також ми попередньо прохоАрістотелюс, Салоніки.
Чи
легко знайдили співбесіду англійською мовою в Новорічна ялинка
ти житло, зароМіжнародному відділі нашого університету,
біток, чи багата
усний та письмовий тур.
транспортна
FB: Чи зіткнулася ти з труднощами при
вступі як іноземний студент? Якщо так,
розкажи нюанси.
Карина: Кожна країна має свої
особливості та відмінності, і зокрема,
університет. Це і менталітет, і відмінність
мов спілкування і взагалі – ритм та стиль
життя. Істотних проблем не було, проте
проникнутися звичаями і культурою Стародавньої Греції та
підходів до навчання все ж таки довелося.
FB: Хто вчився з тобою на програмі? Чи багато іноземних
студентів? А російськомовних? Із ким краще за все знаходити
спільну мову?
Презентація домашніх
Карина: Лише з країн - нечленів Європейського Союзу на цей
університетів еразмус
навчальний семестр прибуло більше ніж 100 студентів, ще
студентами.
стільки ж з країн ЄС. Була дуже велика різноманітність країн та
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система? А як нічне життя?
Карина: Салоніки вважаються північною другою
столицею Греції, це містомільйонер і до того ж місто
студентів. Місто доволі
привітне і затишне, відразу
відчуваєш себе, як удома і в
безпеці.
Житло знайти легко,
проте комфортне і дешеве
житло – вже потрібно трошки постаратися. Для студентів Еразмусу зазвичай ціни
можуть трохи завищувати,
деякі студенти вбачають
кращий варіант – приїхати і
потім на місці вже шукати
житло. За 150 - 250 євро
за 1 місяць, включаючи
комунальні послуги, можна знайти житло навіть у
центрі міста. Країна переживає кризу, тож із заробітком там складно навіть
для греків, проте щодо
сезонного підробітку – він
процвітає. Транспортна
система розвинена добре, але потрібно хоч трохи орієнтуватися, де і чим
краще дістатися. Також
періодично громадяни
виходять на різноманітні
мітинги, тоді громадський
транспорт перестає рухатися. Стосовно нічного
життя, то правильно буде
сказати, що Салоніки не
сплять взагалі. Коли одні
люди вже прокидаються,
інші ще не встигли лягти
спати, тож завжди панує
життя.
FB: Розкажи те, що запам'яталося на все життя.
Найяскравішу емоцію.
Карина: Яскравих емоцій
було дуже багато. Найяскравіші з них не бажано

розповідати для широкого
загалу)) А якшо серйозно, то
найбільше запам'яталися
люди, нові знайомства,
кухня і традиції.
FB: Які були умови про-

Карина: Як тільки ти
перетнув межу аеропорту –
автоматично починається
знайомство з культурою й
традиціями. Як говорять
про Грецію: «Якщо вранці ти

5 ВАЖЛИВИХ РЕЧЕЙ, ЯКІ ПОТРІБНО ВЗЯТИ
ІЗ СОБОЮ З УКРАЇНИ:
1. Гроші на перший час поки дадуть стипендію (150 - 200
євро).
2. Документи.
3. Медикаменти (потрібно також сказати, шо в місті є
російські магазини та аптеки).
4. Гаджети (ноутбук, планшет).
5. І гарні нерви, щоб адаптуватися.
вийшов у справах, ти ніколи не
можеш бути цілковито впевненим, коли і як ти
повернешся додому». Це справді про Грецію. А
історія там на
кожному кроці –
що не вулиця, то
розкопки і якась
археологічна
пам'ятка.
Метео
́ ра — комплекс монастирів, другий за
FB: Поради
розміром після Афону, розташований на
тим, хто збивершинах скель Фессалії, розміщений на
півночі Греції.
рається поїхати
на навчання за
кордон.
живання?
Карина: Не зволікайте, не
Карина: Умови прожибійтеся і не роздумуйте –
вання в деякій мірі залежать
подавайте заявки на всі
від ціни орендованого житпрограми і якнайшвидше
ла і конкретного вибору
їдьте, просто їдьте, а далі –
даного житла та району
розберетеся. Таких емоцій,
його розміщення. Я жила в
як на навчанні за кордоном,
центрі і з прийнятними
ви ніде більше не отриумовами, тож була майже
маєте. А якщо програма ще
задоволеною.
й фінансується стипендією,
FB: Чи вдалося познайочас мобільності ви точно
м и т и с я з к ул ь т у р н и м и
проведете весело.
особливостями країни? З
Головний редактор
менталітетом, історією?
Юлія Опанасюк
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МОЄ МІСТО

Щ

е в 10-му
класі я почала серйозно
замислювати над майбутнім:
читала статті, проходила
тести, відкривала рейтинги
у н і ве р с и те ті в, ко р о тше
кажучи досліджувала все, що
можна було дослідити на той
момент.
Переді мною постала ще
одна проблема, я не знала,
яку спеціальність мені обрати, як взагалі мені далі жити.
Я довго думала і коли
подавала документи в електронному вигляді, якось потягло мене до СумДУ, і я
повністю задоволена своїм
вибором. В університеті
цікаво та весело.
Але іноді так тягне до дому
- в Охтирку. Чому? Бо моє
рідне місто – це частинка
історії мого життя, те, що
знаю, отримала саме в Охтирці. Я мала прекрасне
дитинство та багато друзів.
Зараз мало чого змінилося.
Як і тоді, на вулицях бігають
діти, вони бавляться в ігри,
сваряться і знову миряться,
час від часу випадково закидають м'ячі до сусідніх дворів, а потім ломляться у двері
з проханням забрати.
Молодь, у свою чергу, ввечері «тусується» в центрі:
простора площа, зелені
насадження, дитячий майданчик, кафе, магазини,
десятки статуй у формі динозаврів, до речі, їх звели в
минулому році й це було ве-
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Ì²ÑÒÎ 13 ÖÅÐÊÎÂ
ликим подарунком для всіх нас.
Особливу увагу я б хотіла приділити природі. Чудові
парки , що в теплий період повністю покриваються квітами та
радують містян аж до холодів. Мілководна річка, що має назву
«Охтирка» і є домівкою для черепах та окунів, які люблять
поніжитися на сонці й порадувати дітей.
На околицях міста ростуть прекрасні соснові
ліси,взимку вони надзвичайно мені подобаються: густий
білий сніг покриває темно-зелені голки та створює реально
магічну атмосферу.
У період зимових свят місто змінюється, з великим
шумом воно скидає свої окови монотонності та перетворюється на одну велику блискучу точку на карті Сумської
області.
Як я вже говорила, Охтирка – красиве, спокійне місто. І
щоб краще вас познайомити з ним, розкажу трішки з історії.
Охтирка започаткована в 1641 році поляками, але перщі
поселення виникли тут близько трьох тисяч років тому. З
моменту народження міста і до сьогодні його жителі беруть
активну участь у військових діях, наприклад: у 1655 році було
сформовано Охтирський слобідський козацький полк, який
проіснував до 1765 року, у 1709 році територія Охтирського
козацького полку стала ареною запеклої боротьби зі
шведами, охтирські гусари брали участь у багатьох
військових походах, зокрема у франко–російській війні 1812
року, за часів Української революції влада в місті змінювалася

кілька разів, і щоразу це
супроводжувалося розстрілами і грабунками, місто
спершу зайняли австронімецькі війська, їм на зміну
прийшли війська Директорії, згодом — Червона
армія, денікінці.
Охтирський район –
нафтопромисловий. У 1957
році були відкриті родовища нафти й газу, що дало
поштовх до створення нових підприємств, і за своєю
потужністю цей район займає перше місце в Україні за
покладами нафти і блакитного палива. Нині тут видобувається 50 % української
нафти.
Охтирка має великий
культурний спадок: на хуторі Чечва у 1889 році народився Павло Михайлович
Губенко, гадаю, ви впізнаєте
його за псевдонімом Остап
Вишня - український сатирик, прозаїк, що започаткував новий стиль – усмішка. Він вірив, що лише
сильна людина може посміятися над собою, він
волів через сміх донести
такі важливі сутності до
простого народу та хоч
якось змусити його задуматися над умовами життя,
над ситуацією в цілій країні.
З гордістю можу сказати,
що навчалася в ЗОШ № 4
І-ІІІ ступенів імені Остапа
Вишні. Мені добре відома
його творчість та його
поривання.

Студентка Вікторія
Вовченко

ЩО ПОДИВИТИСЯ?

Покровський кафедральний собор – головний
храм, можна з упевненістю
вважати візитною карткою
нашого міста. За легендою,
священик Данило Полянський у 1739 році посеред
поля знайшов чудодійну
ікону, яку згодом назвав
іконою Охтирської Божої
Матері. І майже через 20
років на тому місті
збудували храм у стилі
українського бароко за
проектом архітектора
В. Растреллі. До 1950 року
в Охтирці налічувалося 13
церков, але потім їх
кількість почала невпинно
скорочуватися.

Курган Слави, де
знаходиться пам'ятник
Матері, яка сумує за своїми
загиблими синами та
дочками.

Охтирський краєзнавчий
музей, де знаходяться опудала різних тварин, топографічні карти, військові реквізити та багато чого іншого.

Монастирська гора, на якій
сьогодні відроджується
чоловічий монастир, що
існував навіть раніше, ніж
була збудована сама Охтирка.
Цей монастир можна
побачити лише здалеку або ж
зайшовши на його
територію. Місце розбудови
було ретельно продумане,
кожен, хто ближче підходив
до монастиря, все менше
починав його бачити.
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MUST READ

F

emBook вирішив не змінювати традицій та
розповісти Вам, любі читачі, про книги, які
варто прочитати кожному, а саме 7 найкращих
книг про бізнес.



Бізнес-книги корисно читати не лише стартаперампочатківцям і керівникам компаній, а й усім бажаючим, хто
хоче побудувати успішну кар'єру. Читаючи книги про бізнес,
ви можете дізнатися про історії успіху, про помилки і
труднощі з якими стикалися автори на власному досвіді, й
про ефективні способи вирішення цих проблем.
Ці книги надихають, мотивують, змінюють світогляд,
змушують задуматися й спонукають до дії.
Тож, читайте і надихайтеся!



Студентка групи ПЕ-71, Анастасія Яскевич

«Моє життя, мої досягнення»

Генрі Форд

Ця книга надрукована багатьма мовами світу. Вона побувала майже в усіх
країнах, де її видання продаються десятками тисяч. Книга вважається
класикою наукової організації праці. Й до сьогодні вона актуальна для
економістів, інженерів, конструкторів, психологів, соціологів, керівників і
організаторів виробництва.
У книзі Генрі Форд – людина з великої літери та «батько» автомобільної
промисловості США ділиться історією свого життя, своїми поглядами на
управління бізнесом та своїми ідеями щодо теорії менеджменту. За
принципами, запровадженими Фордом ще на початку двадцятого століття,
нині працюють тисячі компаній.

Стівен Кові

«Сім навичок високоефективних людей. Потужні
інструменти розвитку особистості»
Книга видана в 73 країнах світу на 38 мовах тиражем понад 15 мільйонів
примірників.
На думку автора, навички ефективності та лідерства формуються на
основі 3 факторів: знання, вміння і бажання.
У книзі ці навички об'єднані в зрозумілу і логічну систему. Поступово
освоюючи кожну з них, Ви зможете досягти так званої «міжособистісної
залежності» – навчитися шукати способи співпраці з іншими людьми, що
допоможе досягти поставлених цілей у бізнесі.

«Стів Джобс. Біографія»
В основу книги покладені бесіди із самим Джобсом, а також його
родичами, друзями, ворогами, суперниками та колегами.
«Проект Щастя»
Сам герой ніяк не контролював автора та відверто відповідав на всі
запитання. У результаті ми одержали розповідь про життя, повне падінь і
злетів, історію про сильну людину й талановитого бізнесмена. Між рядками
можна прочитати одну з правдивих думок автора – Стів Джобс одним із
перших зрозумів, що для досягнення успіху в XXI столітті потрібно
створювати продукт, який поєднує в собі креативний підхід та ІТ-технології.

Уолтер Айзексон

«Багатий тато, бідний тато»
Автори книги переконані, що в школі діти не отримують потрібних
фінансових знань і тому в них не формуються правильний погляд і ставлення
до того, як заробляти гроші. Саме тому впродовж життя багато людей
працюють заради грошей, але при цьому не завжди вдається їх заробляти. На
думку авторів, потрібно використовувати інший підхід  змусити гроші
працювати на себе.
Роберт Кіосакі та Шерон Лектер пропонують нам по-новому поглянути на
цю проблему і розповідають, як вчити дітей поводитися з грошима раніше,
ніж вони зіткнуться з фінансовими труднощами.
Регіна Бретт

Роберт Кіосакі,
Шерон Лектер

«Думай і збагачуйся!»
Понад 70 років книга вважається класичним підручником зі
створення багатства. Мова йде не лише про фінансове благополуччя.
Автор запевняє, що його філософія допомагає досягти успіху і в інших
сферах життя. Тому в книзі розповідається й про те, як домогтися
особистого успіху, навчитися долати труднощі, зберігати життєву
енергію.
Книга написана на основі досвіду співпраці та спілкування з великою
кількістю успішних людей. Спираючись на їх характеристики, Хілл
розробив і запропонував 16 законів успіху.

«Стратегія блакитного океану. Як знайти або
створити ринок, вільний від інших гравців»
Із кожним роком конкуренція стає все більш і більш напруженою, а
боротьба за симпатії споживачів – усе більш запеклою. Бізнес-океан став
червоного кольору, і виживати в ньому стає все важче. Це одна з ключових
думок книги.
Автори «Стратегії» впевнені  потрібно відійти в сторону і придумати
щось зовсім нове. І тоді в спокійних водах «Блакитного океану» бізнес
доб'ється бажаного зростання. Кім і Моборн пропонують нам докладні
інструкції з виведення компанії зі стану конкурентного стресу і створення
абсолютно нової бізнес-моделі.

Джейсон Фрайд,
Девід Хенссон

Рене Моборн,
Чан Кім

«Rework. Бізнес без забобонів»
Книга розповість про те, як почати свій бізнес особам, які не
наважуються на цей крок. При бажанні  паралельно з основною
роботою. Автор також дає рекомендації, як удосконалити бізнес, поіншому поглянути на нього.
У книзі даються відповіді на гострі запитання про оптимальний для
компанії розмір, проблеми її зростання, правильне планування
процесу, навчання на власних помилках.

STUDENT POINT
ВІЛЬНИЙ ЧАС У ЖИТТІ СТУДЕНТА:
к проводили свій вільний час студенти у
ХХ та ХХІ сторіччя

Я

1970 та 2018 роках? Цікаво? Тоді дізнайся
це з нашого опитування.

51 %

100 %

54 %

студентів задоволені тим,
як вони проводять свій
вільний час

59 %

студентів ходять до
кінотеатру хоча б
один раз на місяць

студентів надає перевагу
«нерегламентованому дозвіллю»
(спілкування з друзями)

84 %

студентів дивляться по
ТВ окремі передачі

84%

51 %

67 % студентів мають хобі

1970 ð³ê

читають художню
літературу

студентів підтримують
ідею створення
студентських клубів

студентів віддають
перевагу
незапланованому
відпочинку

78,7 %

студентів задоволені тим, як
вони проводять свій вільний
час

57,4%

студентів ходять до
кінотеатру

74,5 %

студентів дивляться
по ТВ окремі
передачі

51,1 %

83 %

студентів надає перевагу
«нерегламентованому
дозвіллю» (спілкування з
друзями)

читають художню
23,4 % літературу

8,5 %

студентів перевіряють
соціальні мережі
кожні 2 - 3 години

55,3 %

студентів грають у
комп’ютерні ігри
кожен день

студентів віддають
перевагу
запланованому
відпочинку (подорожі,
бази відпочинку)

Професор Володимир Кислий

2018 ð³ê
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НАЙКРАСИВІШІ

О

сь і пройшла весна, пора любові та краси, а разом із нею - найочікуваніший конкурс
краси і грації «Міс СумДУ». Конкурс проходив у стилі «Оскар». Дев’ять учасниць
доводили глядачам і суддям, що вони гідні особливого титулу. Наш інститут
представляли дві прекрасні учасниці: Білоцерківська Анастасія та Пятко Дарина.
Вітаємо Анастасію Білоцерківську з титулом «Перша віце-міс» і номінацією - «Міс Талант»
та Дарину П'ятко з номінацією - «Міс Грація». А зараз хотілося б, щоб учасниці поділилися
своїми враженнями.

FB: Дівчата, що спонукало вас до участі в
конкурсі?
Дарина: Для мене рішення про участь у
конкурсі далося дуже важко. Я дуже багато
сумнівалася, тому що було багато комплексів, які я не могла перемогти. Але всі мої
друзі й рідні змусили викинути це сміття з
голови і повірити в себе. Я сприйняла цей
конкурс насамперед як випробування для
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себе, можливість стати
впевненішою і полюбити
себе.
Настя: Я з дитинства на
сцені. Займалася акробатикою в цирковій студії під
керівництвом Тетяни Притуляк. Брала участь у театральних постановках і маю
досвід ведучої. Навчилася
бути цілеспрямованою і
сміливою. Я вирішила, що з
такими вміннями можна
претендувати не лише на
участь у конкурсі, а й на
перемогу.
FB: З якими перешкодами довелося зіткнутися?
Настя: Перешкод не
помічала. Організатори
шоу провели гідну роботу.
Від мене особисто залежало передати атмосферу
свята і з хорошим настроєм
йти до перемоги.
Дарина: Якщо чесно, то
конкурс для мене - одне
суцільне випробування.
Брало участь 9 красивих
дівчат, і мені часто здавалося, що я не в своїй тарілці.
А ці пошуки одягу, взуття,
аксесуарів. Яка паніка в
мене була, коли конкурс
через 4 дні, а в мене все ще
немає костюма. А підбори...
До конкурсу я на них ходити
взагалі не вміла, а тут танцювати потрібно було в
них. А про інтелектуальний
конкурс я взагалі мовчу, бо
страх, що я скажу щось не
так, просто з'їдав мене. Але
найбільшою перешкодою
був конкурс талантів. Всі
дівчатка дуже-дуже талановиті. І мені здавалося, що
я нічим не зможу здивувати,
зацікавити і взагалі запа-

м'ятається глядачеві.
FB: Що, на вашу думку,
б ул о н а й с к л а д н і ш и м в
участі?
Настя: Найскладнішим
було запам'ятатися глядачеві та журі. Всі учасниці
талановиті й красиві. У
мене була перевага - сольний номер. Я наодинці з
глядачем і лише від мене залежить, чи зможу я підкорити їх серця. Мій танець із
жонглюванням відрізнявся
оригінальністю. Скажу по
секрету, були переживання
з приводу реквізиту, який
міг вислизнути з рук, але
настрій на перемогу надихнув мене і все пішло як по
нотах.
Дарина: Для мене найскладнішим у конкурсі була
нестача часу. Підготовка
займала дуже багато часу. Я
додому поверталася пізно,
була страшенно втомлена і
просто падала з ніг. А ще
потрібно не забувати про
навчання, з яким виникло
багато проблем. Батьки мене вдома майже не бачили.
Я часто приходила, коли
вони вже спали. А якщо й
бачили, то поговорити
можливості не було. А
друзі... Мені здавалося, що
вони вже забувати почали
про мене, тому що зовсім
не встигала приділяти їм
час. Але вони розуміли мене, не ображалися зовсім, а
навпаки завжди підтримували і допомагали не
лише словами, а й ділом.
FB: Дарина, твій творчий
номер був присвячений
мамі, чому?
Дарина: У мене близько

двох років дуже напружені
відносини з батьками. Постійні сварки, докори, я ніколи
не можу помовчати і поступитися. За день до конкурсу
ми дуже сильно посварилися.
Я боялася, що батьки після
цього взагалі не прийдуть.
Було багато моментів, коли я
робила батькам дуже боляче,
але я ніколи не могла вибачитися. І тому, коли випала
така можливість показати,
що вони для мене не порожнє
місце і що я все одно їх
сильно люблю, я її не упустила і вибачилася через танець. Так, було дуже складно
впоратися емоційно. На
кожній репетиції я плакала, і
на конкурсі, прямо на сцені,
сльози наверталися на очі.
Але я це зробила. Кожен глядач перейнявся моєю історією, і я нікого не залишила
байдужим, особливо батьків.
FB: Настя, ти отримала
дуже значущу нагороду «Перша віце-міс», що ти
відчувала в цей момент?
Настя: При врученні
нагороди «Перша віце-міс» у
мене виникло відчуття подяки всім, хто повірив у мене і
дав можливість стояти на
сцені. Я щаслива!!!
Студентка Анастасія
Казак
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Dance Battle

Dance Battle

The HIT

1 вересня... Ні, зараз не про нудне навчання, а про той
момент, з якого всі ФЕМовці починають відраховувати час
до початку неймовірного дійства – тиждень ННІ ФЕМ імені
Олега Балацького. І недарма, адже саме впродовж цього
періоду кожен має можливість поринути в атмосферу
єдності, згадати старі й написати нові смішні історії та ще
більше закохатися в рідний інститут. Реферати та курсові
потім.
Що відбувається? Маленький вогник любові до
ФЕМу, що зародився у душі
при першій зустрічі зі студентським активом, розгоряється з кожним днем усе
сильніше та сильніше, і ось
із 16 до 22 квітня він виривається назовні та запалює
шаленим полум'ям цей
тиждень! Масло для цього
вогнища – низка заходів та
цікавих подій. Перший день
вразив усіх потужним
вибухом енергії від не-
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стримного Dance Battle,
майстер-клас цього разу
показали неперевершені
підопічні студентки першого курсу Каріна Сопрун
та Владислава Лобанова.
Понеділок був, на диво,
музичним, адже увечері
родина ФЕМу зібралася для
того, щоб визначити, хто ж
так само круто підспівує і
хітам 90-х, і сучасним пісням на конкурсі «The HIT» у
супроводі живого виконання короля естради –

The HIT

Bottle game

The HIT

FEM Cup

FEM Cup

Ігоря Загребельного, повірте краще один раз побачити,
ніж сто разів почути. Наступного дня зупинитися було просто неможливо, адже
на кону – все або пиріжок із
маком. Мова йде про добре
відому гру – Bottle game, в
якій охочі мали можливість
спробувати свої сили та виграти круті призи від наших
спонсорів (генерального
партнера - Kusum Pharm,
Simbiosi, CompService, Super
Hero, Сафарі, Груша) та
сувенірну продукцію з най-

FEM Cup

Cash Flow

Переможець гри Шериф

Виїзд

Cash Flow

кращим інститутом. Після
пар відбувся футбольний
турнір «Fem CUР», такої
сили, витримки та підтримки
«Зеленка» ще не бачила!
У середу ФЕМовці зібралися в Лабораторії ідей,
для того щоб приміряти на

себе нові ролі та погратися з
грошима, ти ж здогадався,
що мова йде про економічну
гру Cash ﬂow?
У четвер була організована
найгарячіша вечірка «FEM
BIRTHDAY PARTY», на якій
гості могли не лише продемонструвати свої танцювальні вміння, а й весело
провести час в улюбленій
компанії.
П'ятниця запам'яталася
всім змістовними та зворушливими короткометражним и фільмами,
смачною випічкою
та душевними розмовами. Упродовж
усього тижня проходила гра «Шериф», маркер та
підозрілий погляд
відіграють у цей час
неабияку роль, ну
ти розумієш, про
що я. Зовсім неважливо, якою ціною Женя Григоренко стала шерифом! Останньою та
найяскравішою фінальною точкою
став виїзд студентів
та викладачів інституту на базу «Орлятко». Що може
бути кращим за
активний відпочинок, смачний
шашлик, гарну
погоду і найрідніших людей поруч?
Лише ще один виїзд! Ти ж у
курсі, що наступного року
буде ще яскравіше?
Відлік часу вже розпочався.
Студентка Євгенія
Григоренко
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ФОТОСУШКА

В

рамках Тижня ФЕМу пройшла ще одна подія - фотосушка на тему
«Дитинство». Представляємо Вам роботи, що надійшли на цей конкурс!

íàñþê, «ßáëóêà»
Ïåðåìîæåöü: Þë³ÿ Îïà
«Ó êâ³òàõ»

«Â³íî÷êè»
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ТВОРЧИЙ ФЕМ
«НЕСКЛАДНО ПРО СКЛАДНЕ»
15 травня у Літературній вітальні відбулася зустріч із
доктором економічних наук, професором Мельником
Леонідом Григоровичем під символічною назвою
"Нескладно про складне" та презентація його книг "Философские сказки о развитии (просто о сложном)", «Зелена
економіка» та «Рождение сестейновой экономики».
Серед гостей були присутні художник Михайло Волов,
технічний редактор книг, фахівець кафедри економіки,
підприємництва та бізнес-адміністрування Завдов`єва Юлія,
головний редактор журналу «FEM book» Опанасюк Юлія, лікаргомеопат та член літературно-мистецького об’єднання
«Українська хвиля» Ілляшенко Леонід і студенти, які створили
ілюстрації, - Кириленко Максим та Кріпак Євгенія.
У невимушеній обстановці за чаюванням були обговорені
революційні зміни, що відбуваються в економіці та в
суспільстві, покликані забезпечити перехід від «ковбойської
економіки» до «економіки космонавтів» шляхом використання
відновних ресурсів, замкнених циклів та постійного матеріального метаболізму. Особлива увага була приділена
створенню кіберфізичних систем та концепції Інтернету
речей як явища, спроможного кардинально перебудувати
економічні та суспільні процеси шляхом виключення з частини
дій та операцій необхідності участі людини (історія про те, «Як
речі свій Інтернет створили»). Було також зазначено, що
матеріальною основою для такого переходу повинні стати
«зелена» енергетика, масштабне акумулювання енергії та
адитивні технології (3D-принтери). Красномовні приклади та
рекорди «зеленої» енергетики засвідчили, що всі ми живемо в
час колосальних революційних змін і не повинні залишатися від
них осторонь!
Також були представлені нові видання казок серії
«Розумник». Леонід Григорович писав їх, натхненний
допитливими онуками, у відповідь на їх незвичайні запитання
про все навкруги. З появою дітлахів авторові довелося шукати
прості та зрозумілі відповіді на складні запитання своїх юних
друзів, які до того ж виступили були співавторами деяких казок.
На наступних сторінках нашої рубрики Ви можете
продовжити читати філософські казки Леоніда Мельника.
Сьогодні це притчі про всесвітньовідомі вежі...
Доцент Ірина Бурлакова
Команда ФЕМівців
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ПРИТЧА ПРО «ВЕЖУ, ЯКА ТАК І НЕ
ЗАГОВОРИЛА, ХОЧА ПОВИННА БУЛА…
одному місті вирішили побудувати вежу, яка повинна була повідомляти
жителям міста найважливішу інформацію. Побудувати вежу – виявилося
найпростішою справою, тоді як найскладнішим було – змусити її заговорити. І
справа тут була аж ніяк не у вежі, а в людях. Знаєш чому?.. Жителі міста так і не
змогли домовитися, ЩО повинна була повідомляти вежа, КОЛИ і ЯК це належало їй
робити...
Одним хотілося, щоб вона повідомляла винятково важливу для життя
інформацію, наприклад: час, температуру, прогноз погоди тощо. Іншим, – щоб
розповідала ще й новини. Третім і цього здавалося мало – хотіли, щоб вежа, крім
іншого, читала вірші, розповідала казки і співала пісні.
Мешканці міста без кінця сперечалися. Навіть тоді, коли приходили до спільної
думки з приводу того, ЩО повинна була говорити вежа, вони не могли домовитися,
КОЛИ... Зокрема, одні вважали, що час вежа повинна повідомляти один раз на
годину, інші – кожні півгодини, треті – кожну чверть години, а четверті – взагалі
через кожні п'ять хвилин, – щоб не запізнюватися на роботу або на побачення.
Якщо мешканці, нарешті, приходили до спільного рішення з приводу того, КОЛИ
повинна говорити вежа, вони не могли прийти до єдиної думки – ЯК належить це їй
робити. Наприклад, одним здавалося, що вежа взагалі не повинна говорити, а має
лише бити в дзвін і виконувати мелодії. Були й такі, які вважали, що вона повинна
саме не грати, а говорити, в крайньому разі – співати.

Ùî? ßê? Êîëè?

Серед тих, хто вважав, що вежа повинна саме говорити, виникали суперечки, на
яких мовах вона повинна це робити (мешканці міста говорили на різних мовах і
кожному хотілося почути свою рідну).
Кажуть, люди й досі сперечаються: що, коли і як повинна говорити вежа. А вежа,
між іншим, мовчить. Хоча в принципі розмовляти вміє... Чекає, доки люди
домовляться.
Команда ФЕМівців
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ТВОРЧИЙ ФЕМ
ПРИТЧА ПРО ПІЗАНСЬКУ ВЕЖУ
ізанська вежа знаменита на весь світ лише тим, що падає вже понад
семисот років! Потрібно вміти падати так, щоб цим милувалися, дивувалися й
захоплювалися.
У світі є тисячі веж, що твердо стоять на землі й не падають. Сотні років мало хто
на них звертає увагу. Ще більше було веж, які колись уже впали. Хто зараз згадує
про них?

1,6 м

І лише Пізанська вежа відома в усьому світі завдяки своїй здатності падати (!)
Виявляється, падати потрібно вміти ... Так падати, щоб падіння тривало сотні років, і
цей процес відчувався у часі... Так падати, щоб за сотні років жодного разу не впасти
до кінця... Так падати, щоб падіння перетворилося на високе мистецтво, яким будуть
милуватися, дивуватися й захоплюватися.
Команда ФЕМівців

44 ЛІТО’ 2018

ПРИТЧА ПРО ЕЙФЕЛЕВУ ВЕЖУ
оля Ейфелевої вежі - ще одна історія про «гидке каченя».
Коли її творець наважився в 1889 році поставити своє дітище на березі Сени в
Парижі, на його голову обрушилося море критики. Лише ліниві не лаяли архітектора
та його вежу. Всі знаходили її непривабливою, неконструктивною і просто бридкою.
Усі були впевнені, що вона спотворює зовнішній вигляд красеня-міста, річки і
прибережних пейзажів.

Йшли роки, і Вежа з «гидкого каченяти» поступово перетворювалася на «красенялебедя», досконалістю форм якого всі захоплювалися, хоча вона не змінилася ані на
йоту... Перетворення відбувалися не в самій Вежі, а в головах людей... І в цьому основна
відмінність Ейфелевої вежі від «каченяти» з андерсенівської історії...
Отже, виростати з «гидкого каченяти» довелося не самій Вежі, а тому оточенню, яке,
споглядаючи її впродовж доброї сотні років, змогло прозріти настільки, щоб розгледіти в
ній «красеня-лебедя».
Команда ФЕМівців
Професор Леонід Мельник
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STUDENT’S LIFE
#FB_ЛАЙФХАК_ВІД_СТУДЕНТІВ
Цього року студенти ФЕМу вибороли 9 призових місць у
всеукраїнських олімпіадах. Як підготуватися та одержати перемогу в
олімпіаді нам розповіли наші переможці.

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÒÅÒßÍÈ
Як встигати гарно навчатися, їздити на

«В

олімпіади і конкурси?

загалі-то через занадто розвинену симпатію до
прокрастинації не встигаю, тому навчилася
розставляти пріоритети, обирати те, що подобається найбільше, оцінювати вигоди від досягнення тієї чи
іншої мети і виділяти час на її досягнення.

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÊÑÅÍ²¯

«В

Тетяна Якушко,
2-ге місце
Всеукраїнська олімпіада
зі спеціальності «Менеджмент»

Чому потрібно брати участь в олімпіадах?

Ксенія Новак ,
2-ге мсце
Всеукраїнська студентська олімпіада з
дисципліни «Інвестування»

«П

«

зяти участь в олімпіаді мене спонукала можливість
перевірити свої знання в даній науковій сфері.
Минулого року я була учасником цього заходу, але
перемоги не здобула. Тому впродовж року я покращувала свій
рівень, щоб одержати гарні результати для себе та університету.

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÀË²ÍÈ

Як перемогти в олімпіаді?

еремога в олімпіаді стала для мене приємною
несподіванкою. Однак, щоб її здобути, мені
довелося докласти немало зусиль. Я вважаю, щоб
перемогти в олімпіаді, необхідне насамперед бажання,
потрібно, щоб дисципліна, до якої ти готуєшся, була цікавою для
тебе. Якщо є бажання, то з'являються сили готуватися,
вирішувати важкі завдання, працювати над собою. Також багато
чого вирішує удача. На мою думку, поєднання удачі та власних
знань - це перевірений шлях до перемоги.

«
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Аліна Абравіт,
3-тє місце
Всеукраїнська студентська олімпіада
з дисципліни «Податкова система України»

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÎËÅÍÈ

«Щ

Що надихає займатися науковою діяльністю?
е з шкільних років я займалася науковою
діяльністю, любов до цього мені прищепили
вчителі, а, вступивши до ЗВО, викладачі
підтримали цю ідею. Я завжди любила бути першою, мені хотілося
спробувати себе ще й у цьому. Здавалося, студентці першого
курсу стати призером всеукраїнської олімпіади зі «Статистики»
майже нереально, але завдяки постійній підтримці викладачів,
зусиллям, які вони доклали, щоб підготувати мене, я досягла цього!

«

Олена Ткаченко ,
3-тє місце
Всеукраїнська студентська олімпіада
з дисципліни «Статистика»

«Щ

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÏÎË²ÍÈ
Юнацький патріотичний наметовий

табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка"

Як розподілити час для підготовки до олімпіади?

об гарно підготуватися до будь-якої олімпіади, потрібно
виділити 2-3 дні на тиждень та приділяти приблизно 1
годину для вивчення матеріалу. Я виділила для себе ранки
вівторка і суботи та намагалася не планувати в цей час інших справ, щоб
рівномірно засвоїти інформацію.

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÎÊÑÀÍÈ

«У

За роботою
Як підготуватися до олімпіади?

Поліна Кучеренко,
3-тє місце
Всеукраїнська студентська олімпіада
з дисципліни «Економіка підприємства»

часть у різноманітних олімпіадах та конкурсах - це
великий досвід і чудова можливість перевірити свої
знання. Для того щоб не хвилюватися і вдало виконати
завдання, найголовніше пам'ятати: якщо тебе обрали із сотні
студентів твого ЗВО, це означає, що викладачі впевнені у твоїх
силах і в тебе все вийде. А для більшої впевненості у своїх
навичках обов'язково зайди на сайт університету, який буде
проводити олімпіаду, там ти знайдеш список літератури, що
допоможе тобі підготуватися та зайняти призове місце.

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÄÀÐÈÍÈ
Юнацький патріотичний наметовий

табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка"

Які якості повинні бути притаманні успішному

«Н

«

Оксана Росюк,
3-тє місце
Всеукраїнська студентська олімпіада
зі спеціальності «Маркетинг»

молодому науковцю сьогодні??

а мою думку, щоб досягти успіху у науці сьогодні необхідно
бути надзвичайно допитливим і прагнути навчання. І якщо
раніше достатньо було розвиватися тільки в одному
напрямку, то зараз всі сфери інтегровані одна в одну, тому вчитися
потрібно постійно. Також важливо не боятися запитувати людей, що
мають більший досвід у тому, чим ви займаєтесь. Проте, як на мене,
психологічний портрет сучасного науковця не буде дуже сильно
відрізнятися від його колеги 100 років тому. Змінилися технології, які
зараз є значно доступнішими, проте задачі стали важчими.

Дарина Півень,
2-ге місце
Всеукраїнська студентська олімпіада
з дисципліни «Управління проектами»

«
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