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ізнобарвна осінь завжди
додає в наше життя багато
нових кольорів, відтінків,
настроїв, відчуттів...
Цієї осені ФЕМ збагатився
креативними першокурсниками, які
одразу принесли ФЕМу довгоочікувану перемогу в конкурсі
«Золотий інтеграл», наші студенти
перемогли у конкурсі «Кращий студент СумДУ» за різними номінаціями.
Багатою на здобутки ця осінь
стала і щодо міжнародної діяльності:
студенти ФЕМу перемогли у конкурсному відборі на академічне стажування в Іспанії, а викладачі - в Австрії,
Латвії, Болгарії, Вірменії, Грузії та
Чехії. Два викладача ФЕМу стали
Фулбратовькими стипендіатами.
Порадувала нас осінь і новими
науковими перемогами викладачів та
аспірантів, освітніми інноваціями,
спортивними здобутками.
Свої двері для всіх наших студентів відкрив сучасний простір
«Breake», де вже проводиться багато
цікавих заходів.
Я щиро бажаю нам всім нових
горизонтів,розширення можливостей, цікавих зустрічей та нових
проектів!

Директор Інституту ФЕМ
доктор економічних наук ,
професор
Васильєва Тетяна
Анатоліївна
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ЦІКАВИЙ ФАКТ з ІСТОРІЇ
70 РОКІВ УСПІХУ

Цьогоріч Сумському державному університету виповнилося 70 років та 25 років - у статусі
класичного університету.
Наразі СумДУ входить до авторитетних каталогів кращих дослідницьких університетів – від
рейтингів Times Higher Education до Шанхайського, виходить на позиції 101-150 серед
«молодих» вишів світу, що «стрімко зростають».
Та хоч університет і вважається одним із «молодих вишів світу», але він уже має власну довгу
та дуже цікаву історію.
Тяжкі умови повоєнного періоду стали поштовхом для створення в
1948 році на Сумщині
навчального закладу з наданням вищої освіти інженерно-технічного спрямування. Тридцятого липня
був прийнятий наказ по
Сумському машинобудівному заводу ім. М.В.Фрунзе. Контингент студентів на
той час становив 30 осіб,
НКП очолив Василь Іванович Попов. У 1958 році
НКП переводять до структури УЗПІ. План приймання студентів зростає до
125 чоловік. У травні 1960р.
на базі НКП ство-рено
Сумський загальнотехнічний факультет
(ЗТФ) УЗПІ.
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За 5 років його існування
320 осіб закінчили навчання
без відриву від виробництва.
Цікавий факт: пам'ятка
культурної спадщини національного значення - палацовий комплекс графині
Штеричевої, зведена на
початку ХІХ століття в унікальному для Слобожанщини псевдоготичному
стилі, двічі горіла. Після 1942
року в приміщеннях садиби
були розміщені різні лікувально-профілактичні заклади, а згодом санаторійпрофілакторій Сумського
державного університету.
Після створення університетської клініки головну
будівлю садиби було переобладнано під адмінбудівлю
Медичногоінституту СумДУ,

а один із господарських корпусів
перебудовано на навчальнолікувальний стоматологічний
корпус. Басівський парк, що
входить до палацового комплексу, є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення та посаджений у класичному пейзажному стилі.

Палацовий комплекс графині
Штеричевої

У 1966 році Сумський загальнотехнічний факультет реорганізовують у Сумську філію

Нині - стоматологічний корпус СумДУ

Харківського політехнічного
інституту в складі двох факультетів та з першим набором на денну форму навчання. Починають діяти кафедри загальноінженерних дисциплін, технології машинобудування, із листопада
1966р. навчальний процес
забезпечують уже 7 кафедр,
а згодом - й інші. У 1975 р.
створено кафедру металорізальних верстатів та інструментів (завідующий кафедри – доцент Л.Б.Ступіна),
а в 1976 р. – кафедру економіки (завідуючий кафедри –
доцент О. Ф. Балацький). На
17 кафедрах філії на той час
працювало вже 150 викладачів, зокрема 4 доктори,
більше ніж 60 кандидатів
наук і доцентів.

сумісники, 88 викладачівпогодинників, 61 спеціаліст
підприємств, які здійснювали
керівництво дипломним проектуванням.
Цікавий факт: лісопосадку на
Хіммістечку біля СумДУ висаджували за безпосередньої участі студентів та співробітників
тоді ще новоствореної філії ХПІ.
У посадці соснами між деревами
листяних порід висаджено напис
«СУМИ 1968», який було добре
видно з літаків, що заходили на
посадку до сумського аеропорту
Юнацький патріотичний
наметовий
безпосередньо
над цим лісочтабір "Коловратк оім.
Романа
Атаманюка"
м. Навіть зараз можна
Корпус громадського харчування
розрізнити частину напису,
якщо дивитися з верхніх поНезабаром філії були
верхів Г- корпусу.
передані 2 корпуси технічного училища № 1, розпочали їх переобладнання. У
1981 р. відкрито їдальню.
Створена патентно-ліцензійна група. Введено машинний спосіб оброблення результатів поточної
успішЗа роботою
ності студентів.
конувало господарськодоговірні роботи. При студентському клубі працювали
колективи художньої самодіяльності: хор, оркестр
духових інструментів, вокально-інструментальний
ан-самбль «Політехнік», студентська кіностудія, танцювальний гурток, агітбригада.

Машинобудівний корпус

Технологічний корпус, що дістався
філії

До наукової роботи
завжди залучали студентів.
Близько 400 з яких брали
участь у роботі студентського наукового товариства, яке проводило цікаві
наукові дослідження, ви-

Станом на 1989 рік філія
мала 4 факультети і 21
кафедру, з яких 7 кафедр –
випускові. Освіту здобували
понад 4 300 студентів. Усього
у 1967-1989 рр. отримали
дипломи 7 839 молодих спеціалістів, з яких 3 419
закінчи-ли денне відділення,
2 626 – вечірнє, 1794 –
заочне.
Навчальний процес
забез-печували 269 штатних
викладачів, 52 штатних

Лісопосадка біля СумДУ

Будівництво гуртожитків СумДУ

2018’ ОCІНЬ 5

ЦІКАВИЙ ФАКТ з ІСТОРІЇ
70 РОКІВ УСПІХУ
У 1990 році на базі Сумської філії ХПІ створили фізико-технологічний інститут.
А вже 30 серпня 1993 року
Постановою Кабінету Міністрів України № 646 на базі
СФТІ створено Сумський
державний університет.
Наступні роки були сповнені змістовною працею з
подальшого розвитку класичного за суттю, регіонального
за значенням закладу вищої
освіти. Фундаментальна бібліотека із сучасними інформаційними технологіями,
відкриття нових спеціальностей та факультетів.
2015–2016 роки увійдуть в
історію успішним об’єднан-

ням СумДУ та Української
академії банківської справи
в єдиний заклад.
Життя університету триває й сьогодні. Потужними
темпами зростає наукова
діяльність. Студенти не
здають позицій – вони вже
десять років нікому не віддають першість у конкурсах
студентських наукових робіт; лідери студенти СумДУ і
на всеукраїнських олімпіадах
із навчальних дисциплін. Ми
здобуваємо гучні перемоги в
спорті, в культурно-мистецькій та соціальній діяльності,
працюємо на перспективу,
що ще довго буде продовжуватися.

Бібліотека 80-х років ХХ ст.

Бібліотека нині

Розвиток університету триває…

Бібліотечний корпус

Завершений архітектурний
ансамбль

Законсервований Н-корпус
Будівництво головного корпусу
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Більше про історію нашого
закладу Ви зможете прочитати в
книзі «Сумський державний
університет: історія та сучасність: 70 років на освітянській та
науковій ниві; 25 років у статусі
класичного» / А.В.Васильєв,
В.О.Садівничий. – Суми: Сумський державний університет,
2018. – 272 с.
Студентка Анастасія
Яскевич

Історія успіху

О

л е с я Та р а с е н к о –
засновник ГО
«ArtFoundation»,
засновник 1-го онлайн-блогжурналу про цікавих людей та
події «Lucky Ukraine», організатор творчих конкурсів і
фестивалів для дітей у рамках
проекту «ArtKids Europe».
Помічник народного депутата
Ук р а ї н и , г о л о в а К о м і т е т у
промислової політики та
підприємництва. Виконавчий
директор (на громадських
засадах) «Всеукраїнського
об'єднання організацій роботодавців санаторно-курортних та оздоровчих закладів. Із
цього року обіймає посаду
заступника начальника управління Державної служби
зайнятості (Центральний апарат).
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FB: Розкажіть про свій шлях після
торі, 20 партнерських ЗМІ, більше 180
СумДУ.
успішно реалізованих проектів (від
Олеся: Сьогодні важливий не шлях,
прес-конференцій, бізнес-зустрічей,
а те, куди ви ним прийшли. На цей час я
соціальних та благодійних акцій до
займаюся тим, що люблю: організація
конкурсів малюнка, fashion-показів
та освітлення соціальних, культурних,
дитячого одягу та вечірніх суконь) на
благодійних проектів. Я обрала роботу
кращих локаціях Києва та України.
та напрямки діяльності, які приносять
2017 – рік перемоги! «LuckyUkraine»
мені задоволення, а оточуючим –
– єдина онлайн-платформа, що вибокористь! На мій погляд, ключовими у
рола право висвітлювати роботу «Oslo
визначенні успіху життєвого шляху є
Innovation Week» від України, медійний
швидше не зовнішні критерії - кар'єра
партнер та співорганізатор Міжначи фінансове благополуччя, - а якісь
родного юнацького конкурсу класичвнутрішні відчуття: стан, коли ми
ного танцю «Гран-Прі Київ» (голова
відчуваємо почуття задоволеності і
журі – геній балету Володимир Малаподяки за те, що маємо і що нас оточує,
хов).
коли ми задоволені своїм життям в усіх
Із командою «LuckyUkraine» ми
її аспектах.
знаходимо і відкриваємо нові сторони
За цей час відбулося багато подій та
нашої Батьківщини – міста, історію,
якісних змін у навчанні та пошуку свого
культуру; нових людей – цікавих, неорпризначення: ще два червоних
динарних, успішних, чесних; проекти і
дипломи, МВА з адміністративного мезаходи
– соціальні,
нестандартні,
корисЮнацький
патріотичний
наметовий
неджменту, курси та трені,
душевні.
табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка"
нінги, форуми, поїздки,
FB: Що Ви відчуваєте,
УСПІХ
ЦЕ
нові професійні сфери. І
коли вдалося реалізувати
це - безцінний досвід,
той чи інший проект?
ПОДОРОЖ,
особливо, що стосується
Олеся: Відчуттів
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, багато!
комунікабельності, спілЗадоволення, закування та управління.
ЯКИЙ НЕ МАЄ хоплення, неймовірну
FB: Розкажіть про свій
енергію відчуваю від
КІНЦЯ
проект «LuckyUkraine».
людей. Але ніколи не відЯк виникла ідея його створити і чи довго
чуваю завершеності, тобто тієї крапки,
Ви втілювали її в життя?
що ставиться в кінці літературного
Олеся: «LuckyUkraine» – це той
роману, після якої написано слово
позитивний момент у житті, який
«Кінець». Ще до фінального акорду
потрібний кожному з нас . Сьогодні
будь-якого проекту з'являються ідеї, як
людей оточує неймовірна кількість
його
вдосконалити, що зробити далі для
За роботою
негативу, всюди «зрада» та зрадники. Але
розвитку, зароджуються і нові проекти.
життя – це рух уперед, позитивні
Том у часто наші проекти м ають
зрушення! «LuckyUkraine» – це не просто
повторення в наступному кварталі чи
блог-журнал, це стиль життя. Чим
році. Реалізований проект - це ще й
більше є радісних подій, щирих та
величезне задоволення! Задоволення від
добрих людей, прикладів, які хочеться
роботи як такої, від роботи з людьми,
наслідувати, тим більш щирими,
почуття задоволення від успішної
добрими та відкритими стають наші діти.
спільної діяльності команди. Завдяки
А діти – це майбутнє. Що ми вкладаємо в
проектам у нас з'являється можливість
дітей, таке наше і майбутнє!
подорожувати, знайомитися з новими
Кожний 5-й захід в Україні відбулюдьми і новими культурами, насолоджувається за підтримки нашої команди.
ватися прекрасними моментами та
Близько
двох
років роботи в медіа-проснезабутніми подорожами!
Гра
«Ревин
Яр»

”
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Білий благодійний бал «White Design
Promenade - 2018»
Образ: Наталія Бойко

Соціальний проект «Запроси мене з війни»
Сукня: Людмила Балашова
Фотограф: Олена Женевська

FB: Які проекти в майбутньому плануєте реалізувати?
Олеся: Планів безліч, деякі на
стадії ідеї, деякі вже осмислені і
чекають втілення, деякі в процесі
реалізації. І всі вони підпорядковані
о д н і й і д е ї – к ул ь т у р н о м у, і н т е лектуальному, соціальному розвитку
особистості. В процесі реалізації
декілька проектів культурної дипломатії, художній дитячий проект, соціальний проект відповідального батьківства, декілька благодійних проектів
підтримки талановитої молоді.
Особливим серед цих проектів є
реалізація Національного проекту
«Курорти та санаторії України», спрямований на популяризацію здорового
способу життя, ранньої діагностики,
профілактичної медицини та відновленню нашого санаторно-курортного
потенціалу. Я вірю, що через зміну
парадигми від медикаментозного до
системи невикористання ліків, українці
можуть стати здоровою нацією! А ще
санаторно-курортна галузь може
приносити дуже великий профіт в
економіку України.
FB: Звідки ви черпаєте енергію?
Олеся: Енергія приходить від людей,
подій і власного погляду на життя.
Наше життя – самозарядний генератор, якщо ти рухаєшся, енергія є,
якщо зупинишся, енергії не буде. Якщо
людина вирішує, що осіння хандра це
про неї, то так і буде. Найпростіше
вкутатися в теплу ковдру і сьорбати
чайок. А якщо хочеш позитиву, хочеш

В жюрі проекту «Fashion
Designer Battle New Brand 2018»
Фотограф: Юлія Прохорович

побачити посмішку
світу, то встань і
рухайся.Посміхнись
життю і воно посміхнеться тобі.
FB: Ви відвідуєте

безліч заходів. Як Ви все встигаєте? Чи
вистачає часу на родину?
Олеся: А тут ви попали в десятку.
Вкрай шкода, що в добі лише 24 години,
було б годин 50, може все і встигла б. Я
можу багато куди не встигати, і, на
жаль, телепорт ще не придумали, і
дорога займає безліч дорогоцінного
часу. Проте зі мною працюють люди, які
підтримують мої ідеї і курс у житті. Вони
від імені «LuckyUkraine» відвідують
заходи і дають модливість читачам
поринути в атмосферу різних проектів,
навіть якщо мене особисто на них і не
було.
А родина для мене – головне. Донька
та мама – саме вони мій мотиватор,
опора й підтримка. Тому коли стоїть
питання, на кого мені витратити свій
час – то це моя сім'я.
FB: З якими відчуттями Ви згадуєте
навчання в СумДУ?
Олеся: Вдячність. Кожен етап життя
нас чомусь вчить, дає можливості та
відкриває нові горизонти. І я вдячна
СумДУ як одному з таких етапів.
FB: Ваш дебют на сцені був зі
сценкою «Ірочка і Лесечка» в Інтегралі.
Які були емоції? Що він Вам дав?
Олеся: Так, я згадую ті часи та наші
виступи. Ми самі створили ці образи та
самостійно
писали тексти.
Команда ФЕМівців
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«Золотий Інтеграл - 1999»

FB: Що Вам дало навчання на ФЕМі?
Олеся: Кар'єру людини можна
порівняти із спорудженням будівлі - чим
міцніший і ґрунтовніший фундамент,
тим вищий і надійніший будинок. Після
більше 10 років із дня закінчення ЗВО я
з упевненістю можу сказати, що на
ФЕМі в побудову моєї кар'єри було
закладено міцний фундамент знань і
впевненості у своїх силах.
Навчання дозволило сформувати
системне мислення і ставлення до
професії, одержати необхідні знання, а
також розвинути необхідні кожному
Як правильні маркетологи, ми і свій
фахівцю якості: комунікабельність,
колектив назвали своїми іменами. Для
вміння
аналізувати велику кількість
мене це був колосальний досвід, який
інформації і приймати правильні
навчив не боятися сцени, публічних
рішення, відповідальність, самодисвиступів, сміливо висловлюватися.
ципліну
і, на мій погляд, найважливіше Сцена давала нам якийсь кредит довіри
прагнення до самоосвіти та самовдосй повагу від публіки, піднімала нас не
коналення.
лише фізично, а й психологічно в очах
Окрема подяка, звичайно ж, викслухачів. Ми розуміли, що глядачі були
ладачам, які, незважаючи на недосконаготові слухати нас, їм подобалося.
лість української
Потім, якось в один
системи освіти,
момент, ми з Іриною
КАР'ЄРУ ЛЮДИНИ
намагалися завобрали різні життєві та
жди
знаходити
МОЖНА ПОРІВНЯТИ ІЗ
професійні шляхи, і ці
цікаві підховиступи залишилися
СПОРУДЖЕННЯМ БУДІВЛІ- нові
ди до подачі мапросто в минулому.
теріалів, уміли
ЧИМ МІЦНІШИЙ І
З гумором та сценою
так зацікавити,
було закінчено. Наразі
ҐРУНТОВНІШИЙ
що відразу
ми часто зустрічаємося
хотілося
бігти і
ФУНДАМЕНТ,
ТИМ
в медійній сфері. Ірина
застосовувати
– головний редактор у
ВИЩИЙ І НАДІЙНІШИЙ весь
одержаний
відомому глянці, я таматеріал на
БУДИНОК
кож маю своє видання.
практиці.
Ці зустрічі завжди теп-

”

лі та цікаві!
FB: У чому сильні сторони ФЕМу?
Олеся: У тому, що є можливості
розвитку особистості. Тут вчать аналізувати, прислухатися до себе, дають
багато різнорідної інформації. А також
неймовірно цікаві люди - і серед
студентів, і серед викладачів.
Особливим є доброзичливе ставлення і сильний педагогічний склад
факультету. Знання, які можна тут
отримати, стануть сильним фундаГра «Ревин
Яр»
ментом
у житті.
Далі – будуйте себе!
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«Ірочка і Лесечка» через
10 років

FB: Які професії для
випускників ФЕМу зараз
найактуальніші?
Олеся: Ринок праці
безперервно змінюється, і
професії, які були затребувані 5 років тому, сьогодні можуть виявитися
непотрібними і низькооплачуваними. Передбачити такі зміни нелегко.
Експерти-аналітики передбачали що в топ-10 професій сьогодення потраплять
фахівці у сфері нанотехнологій, маркетологи, космічні
робочі та програмісти. Важко відокремити якісь професії. Ринок праці
розвивається неймовірними темпами.
Сьогодні вже майже немає «чистих»
професій. А здобуття фахової освіти ще
не робить людину професіоналом. І
вдосконалювати свій фах необхідно все
життя.
У майбутньому фахівцям, окрім
основної професії, потрібно буде все
частіше поповнювати запас своїх
особистих компетенцій, набувати нових
навичок, що будуть актуальними і затребуваними у світі, який стрімко
розвивається. Серед прогнозованих
актуальних навичок, на яких би я
зробила акцент, це мультизадачність,
робота в умовах невизначеності,
системне мислення, комунікації,
клієнтоорієнтованість та управління
проектами.
Навіть якщо ви не будете працювати за фахом, інтелектуальний
розвиток у ЗВО зазвичай більш потужне, ніж у технікумі або коледжі.
Важливо йти в ногу з часом, щоб в
якийсь момент не залишитися за
бортом цивілізації і не перестати котируватися в професійному середовищі.
FB: Ваші побажання студентам та
викладачам ФЕМу.
Олеся: Будьте собою, не зраджуйте
своїм мріям і бажанням. Ідіть до своєї
мети впевнено і натхненно. Але не

забувайте, що дорога, якою ви йдете,
має не менше значення, ніж сама мета!
Головний редактор
Юлія Опанасюк

В жюрі конкурсу «Golden Crown of
Ukraine 2018»

На зйомках телепередачі «Страсті за
ревізором» на Новому каналі
Образ: Людмила Балашова
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ПОДІЇ
НОВИЙ ДІМ
У цьому навчальному році студдиректорат ФЕМу перемістився з такої рідної Г-610
до Г-612. Нова аудиторія складається з
двох частин. Якщо
менша кімната призначена більше для
зібрань, то інша - це
лаунж-зона для наших
студентів.
Тут є проектор, мультимедійна дошка, колонки, неймовірно
зручні крісла-мішки, які
так і заманюють усіх
охочих присісти й відпочити.

Студентський актив намагається прикрасити та зробити її затишнішою, щоб
кожному хотілося провести там вільну хвилинку. Тому навіщо багато говорити?
Запрошуємо до Г-612 і все самі побачите!

Яковлева Анна,
спеціальність «Фінанси,
банківська справа і
страхування»

12 ОСІНЬ’ 2018

Кімната студентського директорату – це насамперед креативний творчий простір, дім, де генеруються
ідеї й створюються круті проекти. Звичайно, колишня
наша маленька кімнатка була нам як рідна, скільки вона
всього з нами пройшла... Але ми пишемо нову історію у
великому і неймовірно крутому творчому домі. Там
створені всі умови для зручної продуктивної праці та
комфортного відпочинку: сенсорна дошка, крісламішки, величезний годинник, чудова картина, зроблена з
крутого фото, що нагадує минулі часи, та мотивуючі
фрази і фотки! Кавоварка, великий чудовий білий стіл та
живі квіти!) Звичайно, ми ще працюємо над нашим
простором, але там уже дуже гарно! Заходьте до нас у
гості та подивіться самі на це диво, в яке ми вклали душу!

Добре відомо, що незвичайне середовище
сприяє креативному мисленню. Тож нове
приміщення студентського директорату неабияк
допомагає ефективніше, швидше та раціональніше планувати позанавчальну діяльність
інституту.

Євгенія Григоренко,
спеціальність
«Підприємництво, торгівля
та біржові діяльність»

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

Основний плюс нової кімнатки - це більша кімната
для відпочинку поряд. Просторне місце для дозвілля
студентів. Сучасний проектор та крісла-мішки
допомагають робити вечори настільних ігор та
кіноперегляди більш затишнішими.
У цьому місці приємно працювати та просто
проводити вільний час. Адже завжди можна зайти та
просто поговорити за чашечкою чаю. Ми завжди раді
гостям у Г-612.

Якщо хтось запитає в мене: Що таке ФЕМ? Я
відповім одразу, що ФЕМ – це місце, де всі мрії
стають реальністю, де одна маленька думка може
змінити все навколо.
Ще рік тому студентський директорат Інституту
ФЕМ мріяв про своє маленьке та затишне місце, в
якому могли б відпочивати найкращі студенти
СумДУ, а вже сьогодні на базі аудиторії Г-612
функціонує студентський простір «Break».
До облаштування аудиторії всі поставилися з
великою відповідальністю. Студенти вносили своє
бачення, викладачі висловлювали свої побажання, і
врешті-решт вийшла «квіточка», яку всі так люблять
та оберігають.
Якщо ти ще не був у нас – приходь та переконайся
в цьому самостійно! Наші двері відкриті кожному!

Студентка Діана Водотика

Ганна Пономарьова,
екс-студентський директор
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ОБЛИЧЧЯ З ОБКЛАДИНКИ

ÍÅÌÎÆËÈÂÅ ÌÎÆËÈÂÎ
Як потрапити на
першу шпальту
журналу
«FEMbook»?
Дуже просто!
Займайся тим,
що тобі
подобається,
будь активною, цілеспрямованою
людиною,
подорожуй та
навчайся.
Комусь здасться це складним,
але студентка 1-го
курсу магістратури спеціальності «Маркетинг» Дарія
Захарченко готова поділитися своїми секретами
успіху з нашими читачами.
FB: Із чого починається
твій день?
Дарія: Кожного ранку
прокидаюся, збираюся на
навчання, якщо в цей день
є заняття, моніторю новини у своїх каналах у Telegram, дивлюся серіал або
переглядаю Instagram. Чесно, нічого особливого,
люблю подовше поспати,
але нещодавно зрозуміла,
що не хочу витрачати своє
життя на сон, тому почала
прокидатися раніше.
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Дарія: Ставити пріоритети, не витрачати багато
часу на соц. мережі та
перегляди різних відео (це
не стосується тих, які є корисними та допомагають
розвиватися). Знаєте, гарна штука - тайм менеджFB: Твій життєвий девіз?
мент, допомагає. Корисно
Дарія: «Будь собою,
розписати цілі на день чи
відкривай світ та себе світу і
тиждень та розподіляти на
ніколи не здавайся».
них час.
FB: Яке твоє улюблене
FB: Чи є в тебе кумир, із
заняття?
кого ти береш приклад?
Дарія: Обожнюю чиДарія: Ніколи не було
тати, але не завжди доскумирів, але можу сказати,
татньо часу на це, іноді пищо цікаво спостерігати за
шу вірші та прозу, подоЄвгенієм Клопотенко. Його
рожую, вишиваю, волонпідхід до життя, оптимізм та
терю, ціную свою сім'ю та
впевнені кроки до змін у
друзів і намагаюся з ними
харчуванні надихають, хоча
проводити як можна білья й не дуже цікавлюся
ше часу. Не можу серед цих
кулінарією.
занять виділити те, яке
FB: Розкажи про свої
люблю найбільше, бо кожзахоплення, уподобання?
не по-своєму дороге.
Дарія: Мої захоплення FB: Як все встигати?
Команда ФЕМівців
подорожі, настільні ігри та

море. Якщо випадає мож
ливість кудись поїхати, не
р о з д у м у ю ч и ї д у. Я к щ о
близько місяця нікуди не
їздила, то відчуваю, що
потрібно щось змінювати, і
їду, неважливо, чи до друзів
в інше місто, чи на проект,
про який давно мріяла.
Обожнюю водойми, це не
лише про море, а й про
річки, озера, океани. Одного разу побачила і закохалася на все життя. А ще
саме я та людина, яка в
компанії буде говорити «Давайте вже в щось пограємо?». Люблю розвине можу довго сидіти на
уявляєте, наскільки я була
вальні ігри: Cash ﬂow, Alias,
місці.
щасливою. Побувала неодноUno…
FB: Чи вважаєш ти себе
разово за кордоном, вистуFB: Що тебе надихає?
прикладом для наслідуванпала з власною поезією на
Дарія: Природа, друзі,
ня? Чому?
сцені та знайшла
справу, якою
Юнацький патріотичний
наметовий
різні події в житті, які
Д а р і я : В в а жтабір
а ю , "Коловрат
що
х о чім.
у зРомана
а й м а т иАтаманюка"
ся. А одна
доводять, що мрії
кожен може бути приздійснюється прямо зараз здійснюються.
кладом для наслідування і я
завжди хотіла бути людиною з
FB: У тебе є особистий
зокрема.
обкладинки та щоб у мене
Д л я
рецепт успіху?
взяли інтерв'ю :)
«ÁÓÄÜ ÑÎÁÎÞ, м е н е
Розкажи про
FB: Твої плани на майÂ²ÄÊÐÈÂÀÉ ÑÂ²Ò к о ж н а бутнє?
нього ?
людина Дарія: Не можу
Дарія: Планів багато. Не
ÒÀ ÑÅÁÅ ÑÂ²ÒÓ
особисзалишати справу
буду поки відкривати всі карти.
² Í²ÊÎËÈ ÍÅ
тість, в
не завершеною,
Переконалася, що найпотаємÇÄÀÂÀÉÑß»
я к о ї
ставлю перед
нішим іноді краще ділитися
лише з вузьким колом людей.
собою цілі та йду до них.
можна чомусь повчитися. Я
FB: Твої поради стуНеважливо, наскільки ця
не соромлюся зізнаватися
дентам ФЕМу?
мета глобальна - чи новий
собі, що є речі, які хтось
Дарія: Не бійтеся. Відкрирівень англійської мови, чи
вміє краще, ніжЗая,роботою
а я вайте щось нове для себе,
просто підйом о 8 ранку краще ніж хтось. Тому
вірте у власні сили, ставте цілі
вважаю їх однаково важвважаю, що ми завжди
та
досягайте їх, не зупиливими, адже це поставповинні вчитися один в
няйтеся на досягненому і
лені мною цілі. Перекоодного.
пам'ятайте, що лише від вас
нана, що потрібно багато
FB: Чи втілила ти в життя
з
алежить якісь власного
читати і переймати досвід
мрії дитинства?
життя. А ще будьте добрими.
від людей, що вже чогось
Дарія: Одну з найбільш
Добро
повертається :)
досягли.
бажаних, хоча не глобальFB: Як ти відпочиваєш від
них, втілила нещодавно на
навчання?
молодіжному обміні. Була
Дарія: Гуляю з друзями,
акторкою: ставили перГоловний редактор
дивлюся серіали, читаю,
форманс для місцевого
Юлія Опанасюк
подорожую.
Гра «РевинАле,
Яр»насправді,
населення Португалії. Ви не

2018’ ОCІНЬ 15

ПЕРСОНА
ÔÅÌ-áîñ: ïàíå ÄÎÑ

Д

енис Олегович Смоленніков - старший
викладач кафедри
управління, заступник директора
ННІ ФЕМ імені Олега Балацького
з виховної роботи та гуманітарних питань, тьютор проекту
англомовного дистанційного
навчання (спеціальність «Менеджмент»), член вченої ради
ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, ради з якості ННІ ФЕМ імені
Олега Балацького, другий тато
для всіх студентів ФЕМу та просто
гарна людина, про яку обов'язково потрібно знати!
FB: Розкажіть про Ваше
життя до СумДУ.
Денис Олегович: Навіть
не замислювався над тим,
що так званий «екватор»
пройдений: більше половини мого життя пов'язано
з Сумським державним
університетом. До вступу в
університет, я був учнем
загальноосвітної школи I-III
ступенів № 15, мав доволі
непогані успіхи в навчанні.
У старших класах почав
захоплюватись інтелектуальними іграми на
кшталт «Що? Де? Коли?»,
«Брейн-ринг» і ще школярем увійшов до Правління
Сумської міської дитячомолодіжної громадської
організації «Інтелект-клуб».
FB: Чому Ви обрали саме
економічні науки?
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гідь.
Денис Олегович: Вибір
FB: У Ваші студентські
був доволі довгим. Бакар о к и В и б ул и в і д м і н лаврат та магістратуру я
ником/активістом чи роззакінчував на інженерному
бишакою?
факультеті, а ось з еконоДенис Олегович: На
мікою більш тісні взаємодумку викладачів, точно не
відносини розпочалися в
розбишакою.
Але й такі
аспірантурі. Причин згадамоменти, зазвичай, трапти можна кілька, зокрема й
лялися.
Правда, про них
захоплення економічними
знає дуже обмежене коло
дисциплінами в студентські
осіб. Із першого курсу був
роки, і пари одного з найстаростою, були й поразки,
улюбленіших викладачів –
й перемоги в студентських
Жулавського Аркадія Юріолімпіадах, конкурсах науйовича, під керівництвом
кових робіт, численних турякого в подальшому я й
нірах з інтелектуальних ігор
захистив дисертацію. Але
тощо.
не менш важливим залишається той факт, що мій
батько за освітою інженер,
а мама – економіст. Тож
проблема вибору між
інженерією та економікою
Команда ФЕМівців
була поставлена заздале-

FB: Розкажіть про всі
плюси та мінуси посади
заступника директора з
виховної роботи і гуманітарних питань.
Денис Олегович: Та які
там мінуси, лише плюси! І
головний плюс – це постійне спілкування зі студентами, участь у десятках
проектів і перебування на
хвилі справжнього студентського життя. Поособливому хвилюючий є
початок року, коли триває
знайомство з першокурсниками, та жовтень - листопад, коли відбувається
конкурс талантів першокурсників «Золотий інтеграл». Суміш емоцій, хвилювань та очікувань… Кожний рік – як перший раз!
Якщо все ж таки говорити
про мінуси посади – це
обмаль вільного часу та
дуже високий ступінь відповідальності. Намагаюся
завжди максимально швидко реагувати на звернення
студентів, питання яких
доволі часто є не простими.

FB: Чим Ви захоплюєтесь у вільний від
роботи час?
Денис Олегович: Не
скажу, що вільного часу
дуже багато. Навіть, навпаки, його майже немає.
Звичайно, зустрічаюсь із
друзями, яким доволі важко
пояснити особливості
Гра «Ревин
Яр»
роботи
в університеті,
коли

левову частку роботи доводиться виконувати дома та
ще й із постійно догораючими дедлайнами. Ну а
вільний час із друзями ми
проводимо або граючи в
квести, або в наметах на
природі.

FB: Розкажіть про свою
власну формулу успіху.
Денис Олегович: Успіх –
це не результат, успіх – це
процес. Успіх не може мати
абсолютних значень, це
щоденна робота над собою. І я впевнений, що
студенти та випускники
ФЕМу – 100 % успішні, бо
вони цілеспрямовані, реалізовують безліч проектів і
кожного дня рухаються
вгору сходами своєї успішності.
FB: Чи уявляєте Ви своє
життя без ФЕМу?
FB: Ви любите подороДенис Олегович:
жувати? Розкажіть про
Останні кілька років я собі
поїздку, яка запам'яталася
не раз це питання задавав. І
Вам найбільше.
щоразу відповідь була неЮнацький
Денис Олегович:
Іноді патріотичний
гативною. наметовий
І це не лише
табір
"Коловрат
ім. Романа
мені здається, що
людей,
які
тому,
що моєАтаманюка"
професійне
не люблять подорожувати,
та особисте життя тісно
просто не існує. І чим більпов'язане з інститутом.
ше подорожуєш, тим більНасамперед, мова йде про
ше хочеться подорожувати.
відповідальність за всіх тих,
Бо подорожі – це один із
хто колись зробив свій
найцікавіших способів дізвибір на користь ФЕМу. І
наватися про щось нове та
дуже сподіваюся, що ані
надихатися новими проекстуденти, ані випускники,
тами. І кожна поїздка заані викладачі нашого інстипам'ятовується чимось
туту про свій вибір ніколи
особливим і новим. Одна з
не пошкодують.
останніх була в місто НеаFB: Ваші побажання
поль, яке вражає своєю
студентам ФЕМу.
роботою
розмаїтістю. БоЗа
Неаполь
–
Денис Олегович:
це і найкримінальніше місПобажання отримувати
то Європи, і найаутентичзадоволення від кожного
ніший шматочок Італії. А
дня. Безліч позитивних
ще це батьківщина піци і
емоцій та почуття впеввона тут дійсно найсмачненості, що робиш гарну
ніша, яку я куштував у
справу. Працювати в косвоєму житті. А ще поряд із
манді та відчувати відповіНеаполем всесвітньо відодальність за свої дії. Любити
мий вулкан Везувій та руїни
свою справу та ФЕМ!
давньоримських міст, зокрема Помпеїв. Неаполь –
Студентка Анна
місто справжніх емоцій і
Колесник
несподіванок!
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Г

анна Пономарьова, студентка третього
курсу спеціальності «Економіка
підприємства» у цьому році відвідала славне
місто Фоджу, що в Італії. Як вона туди потрапила і що
варто подивитися в Італії, дізнайтеся зі статті...

Як потрапити до Італії?
FB: За якою програмою
ти навчалася? Які враження склалися про програму?
Анна: Восени 2017
року мені випала неймовірна можливість побувати
в Італії за програмою
академічної мобільності
Erasmus+ з університетом
у м. Фоджі. Спочатку я
дуже переймалася тим, що
через мовний бар'єр я не
зможу нормально спілкуватися та взагалі вчитися
за кордоном, але потрапивши туди, всі перешкоди
танули в повітрі. Люди
дуже привітні та доброзичливі, завжди посміхаються й готові допомогти в будь-яку хвилину.
Саме з цих невеликих
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та дуже важливих моментів мені почав відкриватися новий світ.
FB: Чи була це твоя
перша програма? Чому
саме цей Університет?
Анна: Так, це була
моя перша програма
мобільності, але думка
про участь мене супроводжувала вже більше
року. Я стежила за оновленнями на сторінці групи «Міжнародні можливості ФЕМ» у соціальних
мережах. Однак мені не
вистачало часу зробити
закордонний паспорт, а
без нього участь у таких
програмах неможлива.
Вже після того, як отримала довгоочікуваний
документ, я натрапила на
цю програму. Чула про
неї від інших студентів
ФЕМу, що вже повернулися в Україну, тому
навіть не вагалася з
вибором і швидко почала оформлювати необхідні документи.
FB: Як прийшла ідея
про подачу заявки на
участь у програмі Erasmus+?
Анна: Завжди мріяла
побувати за кордоном,
дізнатися про життя лю-

дей, їх побут, як вони
навчаються, живуть, які
в них традиції. І в один
момент я сказала собі:
«Потрібно спробувати!
Щоб щось вийшло,
необхідно докласти зусиль!» Це одне з тих
випробувань у житті, яке
робить тебе новою
людиною. До того ж я
відкрита новому.
FB: Як подавала документи? Розкажи про свій
досвід. Що порекомендуєш студентам, які хочуть подавати документи?
Анна: При подачі
документів, якщо чесно,
не думала що в мене
вийде, бо разом зі мною
проходили відбір й інші
студенти, в яких був
досвід виїзду за кордон,
деякі навіть уже брали
участь у подібних програмах. Але я переслідувала мету, не бачила
перешкод. Після того як
подала всі документи,
найжахливішим було чекати на відповідь. Тому
тим, хто хоче подавати
документи, хочу сказати,
що все обов'язково
вийде, сил, витримки та
віри у себе!

FB: Які знадобилися
документи?
Анна: Потрібно було
написати мотиваційний
лист, CV-резюме, мати
рекомендаційний лист від
викладача, виписку з оцінками, довідку про знання
англійської мови. Якість
оформлення цих документів дуже впливала на
подальший відбір кандидатів.
FB: Чи зіткнулася ти з
труднощами при вступі як
іноземний студент?
Анна: Було складно
адаптуватися до нових
умов, бо багато італійців
не знають англійської, а
якщо й знають, то говорять з акцентом. Взагалі,
окрім мовних труднощів,
ні з чим більше не зіткнулася, бо люди відкриті й
веселі, можна було порозумітися.
Про освіту
FB: Хто навчався з тобою на програмі? Чи багато іноземних студентів? А
російськомовних? Із ким
краще за все знаходити
спільну мову?
Анна: Разом зі мною
навчалося близько 300
студентів з усієї Європи.
На мовних курсах часто
бачилися зі студентами з
Польщі, Білорусі, Литви,
Румунії, Молдови, Азербайджану та інших країн,
де люди хоч трохи знають
російську. А на економічних дисциплінах була
можливість поспілкуватися з італійськими
студентами, іноді - з німцями, іспанцями і турками.
Складно було в перші тиж-

ні починати розмову, але
потім, коли вже звикла до
того, що я студентка за
обміном, було краще і зі
всіма знаходила спільну
мову.
FB: Чи вдалося тобі
завести близьких друзів?
Анна: Впродовж семестру я познайомилася з
великою кількістю людей,
ми бачилися не лише на
заняттях, гуляли, проводили разом свята.
Тобто знайомих тепер у мене набагато
більше, але дійсно

близьких друзів серед
іноземців я не знайшла.
Зблизитися вдалось із сусідкою по кімнаті, все ж
таки півроку разом.
FB: Чи забезпечує
університет стипендіями
іноземних студентів?
Анна: Так, я отримувала
стипендію від Університе-
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а вже потім йти
ту у м. Фоджі. Її
шукати зупинку
вистачало на продля авто-буса.
живання, харчуВодій не певання, трішки - на
ревіряє наявність
відпочинок. Ніколи
квитка, це залине думала, що житло
шається на сокоштує набагато
вісті самих пасабільше, ніж харчужирів.
вання.
Але якщо в авFB: Як ти добиратобус зайде контлася до Італії?
ролер і виявить,
Анна: Оскільки
що в тебе немає
ніколи раніше не
квитка, доведетьбула за кордоном,
ся заплатити чито я вирішила мінімалий штраф.
мізувати ризики
Знайти житло
потрапити в складні
було нескладно,
ситуації, загунам дуже пощабитися, або запізÃÎËÎÂÍÅ – ÍÅ ÁÎßÒÈÑß, Ð²ØÓ×Å ÉÒÈ
стило з власнинитися на рейси, я
ÄÎ ÑÂÎª¯ ÌÅÒÈ! ßÊÙÎ ÒÈ ÌÀªØ
ком квартири.
купила квиток із
ÁÀÆÀÍÍß
–
ÂÑÅ
ÂÈÉÄÅ!
М
и ж и л и
Києва до самісінької
неподалік від вокФоджі на автобус.
Без пригод звісно ж не
залу, в нашому будинку
Суми. Фоджу можна
обійшлося. Мій автобус
були
супермаркет, кав'ярпішки пройти за 40 хвизапізнився на три години,
ня, піцерія, паб, тобто все,
лин з одного кінця до
через це я ледве знайшла
що необхідно для життя
іншого. Незважаючи на
людей, які мене зустрічали
сучасному
студентові.
свої розміри, в усьому
у Фоджі.
FB: Розкажи те, що
місті розміщено багато
Про місто Фоджі
запам'яталося на все життя.
кав'ярень, піцерій, суперFB: Розкажи трохи про
Найяскравішу
емоцію.
маркетів, магазинів одягу
місто, в якому побувала.
Анна: Кожного разу
тощо. Для мене дуже дивЯкі плюси та мінуси ти
коли мене запитують про
ним видався місцевий
бачиш для себе?
Італію, я розповідаю одну
транспорт, адже тобі споАнна: Місто маленьке,
історію. Це було в перший
чатку необхідно купити в
затишне, дуже схоже на
день,
коли я приїхала до
спеціальному місці квиток
Фоджі. Як уже говорила
раніше, мій автобус запізВИЗНАЧНІ МІСЦЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ВІДВІДАТИ
нився
на три години. В меВ ІТАЛІЇ
не не вийшло повідомити
В Італії обов'язково необхідно виїхати до моря,
людей, які мене зустрічали,
відвідати столицю Італії – Рим, столицю моди – Мілан,
про
це, але ми також
столицю італійського духу – Флоренцію, столицю
домовилися, що за годину
незвичайного життя – Венецію.
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ситуаціях.
FB: Твій типовий обід в
Італії.
Анна: Коли я їхала і чула
від людей, що італійці їдять
піцу на сніданок, обід та
вечерю, я сміялася та говорила, що вони ненормальні. А коли опинилася
там, спробувала справжню італійську піцу, я закохалася в неї. Тому при
можливості обідала піцою.
FB: Які
були умови про-

до прибуття
я ще раз із
ними зв'яжусь.
Але зробити цього не
вдалося.
Шоста вечора, Фоджа, я з валізою, вокзал. Стою собі, дивлюсь
навколо і розумію, що
ніхто не знає, що я тут. У
цей момент яких тільки
думок у мене не було. А
найжахливіше те, що не
було доступу до Інтернету,
я не могла нікому подзвонити. Думала і до поліції
звернутися, і залишитися
в готелі, найкращим варіантом було знайти доступ до Інтернету або телефонного зв'язку. Пройшла приблизно година поки
я набралася рішучості й
попросила подзвонити в
місцевих студенток. Ця
ситуація це не лише перевірка на міцність та силу
духу, а й вона показує,
наскільки ти креативна
людина, чи зможеш
знайти вихід у стресових

живання?
Анна: Ми
вибирали
житло самостійно,
тому умови

були найкращі. Жили ми
вп'ятьох, у нас були 3 спальні кімнати, гостинна, 2
ванні кімнати, величезна
кухня та 2 балкони. Пам'ятаю, ми зранку виносити
стіл та стільці на балкон,
заварювали каву і насолоджувалися гірським видом.
FB: Чи вдалося познайомитися з культурними
особливостями країни? З
менталітетом, історією?
Анна: За півроку…
звісно. Дуже довго звикала
до сієсти.

Це така італійська перерва
на обід, лише вона триває
десь із 13:00 до 15:30. Усі
магазинчики зачиняються,
людей на вулицях немає, всі
вдома відпочивають.
Така сама ситуація з
неділею, бо для них це час,
який вони приділяють сім'ї,
ходять до соборів. Ще в
них дуже цікаво святкують
Різдво. На Різдво ставлять
по всьому місту сцени, на
яких цілий день виступають
місцеві артисти, люди відпочивають, ніде пройти, бо
всі жителі Фоджі на вулиці
в компанії друзів та сім'ї.
Ще одним несподіваним
моментом для мене був
Новий рік, бо я чула, що за
кордоном його не святкують. Але це не так,
ставляться вони до нього
інакше, але як тільки годинник пробив 12-ту, всі італійці виходять на вулицю,
або на свої балкони, і пускають маленькі салютики,
пітарди. Це виглядає дуже
масштабно, дуже гучно,
все в диму, і чутно як люди
радіють приходу нового
року.
5 ВАЖЛИВИХ РЕЧЕЙ,
ЯКІ ПОТРІБНО ВЗЯТИ
З СОБОЮ
Насправді для подорожей не так багато й
потрібно. Окрім документів та грошей, обов'язково
необхідно мати при собі
телефон із цілодобовим
доступом до Інтернету,
зручне взуття і гарний
настрій.
Головний редактор
Юлія Опанасюк
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ФЕМ БЕЗ КОРДОНІВ
«ПОДІБНОСТІ
В РІЗНОМАНІТНОСТЯХ»
Із кожним роком ННІ ФЕМ
минає кордони. Доказом цього є
нещодавна участь студентів Інституту
Катерини Богомолової, Анастасії
Яскевич та Ярослава Решетника в
проекті «Подібності у різноманітностях» («Similarities in Diversity»),
що проходив із 16 по 27 вересня у
м.Пороніні (Польща).

Міжкультурний обмін дозволив подолати мовні бар'єри, стереотипи та
упередження, він дав можливість кожному розвинути креативність й лідерські якості.
Студенти навчилися організовувати соціальні акції, працювати в команді та досягати
поставлених цілей. А результатом проекту стала інтелектуальна настільна гра
“SiDi.Co”, завдяки якій кожен може дізнатися про культуру, історію, традиції Польщі
та України.
Журнал FEMbook вирішив докладніше дізнатися про поїздку.
FB: Чим для Вас став
проект?
Катерина: Для мене
цей проект став маленькою історією з цікавим початком та, маю
надію, продовженням.
Мотивована команда була
запорукою високого результату. Флешмоб, гра,
комікси, безліч тематичних зустрічей нам
допомогли об'єднатися.
Ще раз собі довела, ми є
молоддю світу, ми стираємо кордони між країнами,
а допомагають саме такі
зустрічі.
FB: Чого Ви навчилися?
Ярослав: Я дізнався
багато нового та корисного для свого життя. Я
познайомився з новими
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друзями як із Польщі, так і
з України. Дякую всім, хто
посприяв нашій поїздці в
цю чудову країну.
FB: Що змінилося після
участі в обміні?
Анастасія: Цей неймовірний проект перевернув
мій світ повністю. Він
допоміг мені краще зрозуміти себе, оцінити свої
вміння та навички (починаючи з англійської мови
та закінчуючи спілкуванням з такими самими активними людьми, як і я),
навчитися дослухатися до
думки інших, розуміти без
слів, переосмислити свої
лідерські якості. Сесії,
знайомства, культурні
вечори, енерджайзери,
вправи на розвиток
командної роботи, флеш-

моб до Дня миру, дискусії
про стереотипи, складання питань, розроблення
гри, інформація… багато
інформації… розумовий
штурм. Але це був незабутній досвід, що допоможе мені в подальшому
житті. Я вдячна всім і
кожному, хто писав ці
спогади разом зі мною. Я
хочу й надалі брати участь
у таких проектах і заохочую вас, любі читачі! Ви не
пошкодуєте!
Ярослав: Після проекту я став більш упевненим у собі, відвертим,
більш цілеспрямованим.
Катерина: Ми навчилися працювати в команді,
а головне, стали одними з
творців чудової настільної
гри «SiDi.Co», що вміщує

різноманітні як українські,
так і польські культурні
особливості.
Здавалося б, усього
лише 10 днів, але як вони
вплинули на моє життя. За
цей час я знайшла багато
друзів, позбулася стереотипності мислення та
багатьох комплексів.
Навчилася знаходити
спільну мову з людьми.
Мені цей проект дав багато
нових знань. Наші заняття
проходили в ігровій формі,
й ми проводили паралелі з
реальним життям. Це
набагато краще, ніж одержувати нудну теорію. Цей
обмін - одна з найкращих
подій у моєму житті. Дуже
рада, що була учасницею
цього проекту й одержа
такі чудові враження та
корисні життєві навички.
FB: Що б Ви хотіли
порадити своїм колегам?
Катерина: Я пораджу не
боятися, звертати увагу на
будь-які пропозиції від
університету, брати участь
у міжнародній академічній
мобільності, виходити із
зони комфорту та отримувати насолоду від того,
що ти робиш.
Анастасія: Подорожувати! Такий шанс випадає
не кожному. Не бійтеся
чогось нового, адже у Вас є
чудова нагода спробувати
на собі те, про що пишуть
на шпальтах.
Хотілося б подякувати
організаторам цього прекрасного молодіжного
проекту та побажати їм
нових звершень. Щоб й
надалі було якнайбільше
таких позитивних комен-

тарів, нових проектів і
задоволених учасників!
Проект фінансувався
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży .
Обмін молоддю реалі-

зувався у співпраці з
польською організацією
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego.
Студентка Анастасія
Яскевич
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STUDENT LIFE
#FB_ЛАЙФХАК_ВІД_СТУДЕНТІВ
Як швидко адаптуватися до

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÀÍÀÑÒÀÑ²¯

«К

навчання після літніх канікул?
оли чуєш слово «літо», одразу з'являється посмішка
на обличчі. Уявляєш собі сонечко, прохолодні
напої, легкий одяг, море, пляж… А потім
виявляється, що ти сидиш на парі, в прохолодній аудиторії,
тримаєш гарячий чай і слухаєш чергову лекцію.
Зі свого досвіду скажу, що в університеті в тебе буде одне
чи два справжніх літа. Адже літні канікули залишаються для
тебе відпочинком до того часу, поки ти не влаштовуєшся на
роботу. Потім ці три місяці стають для тебе такими ж
звичайними, як і інші 9. Якщо усе літо ти провалявся на дивані
чи прогуляв зі своїми друзями, то ти з радістю підеш на
навчання, адже лінь із часом набридає.
Насправді ж навчатися весело, адже студентські роки - це
найкраще, що може бути у твоєму житті.

«

«П

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_²ÐÈÍÈ

«Г

Як допомогти першокурсникам не
загубитися в університеті?

ершокурсникам не варто боятися загубитися в корпусах та
аудиторіях нашого Сумського державного університету.
Поруч завжди є безліч студентів та викладачів, які можуть
підказати правильний шлях до потрібного місця. Крім того, на сайті СумДУ
є карта-схема, на якій дуже доступно зображено усі корпуси та інші, не
менш важливі, місця (буфет, медпункт). Також у нашому університеті є
студентський директорат, який активно спілкується зі студентами будьякого курсу. Якщо потрібна допомога, ти завжди можеш звернутися до
них.
Взагалі, наш університет нагадує Нарнію. Кожний, хто відчиняє для
себе його двері, потрапляє у казковий та незабутній світ, який будеш
згадувати до кінця свого життя!

Як "вижити" в гуртожитку?

«

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

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÀË²ÍÈ

уртожиток здається страшним лише з першого погляду.
Недоспані ночі (через гучних сусідів), голодні дні (через
лінь чи нестачу продуктів), незвична самостійність (бо
батьки за сотню кілометрів, а то й більше). Минає декілька місяців
і ти починаєш розуміти своїх старших друзів чи знайомих, які
говорили тобі фразу «Не жив у гуртожитку – не був студентом!».
Гуртожиток – це місце, де тебе оточують приємні та веселі
люди. Це місце, де ти починаєш своє тяжке та водночас цікаве
самостійне життя. Це місце, де ти проводиш незабутні чотири, а
то й п'ять років свого студентства. Це місце, яке ти будеш
згадувати з посмішкою на обличчі через декілька десятків років.

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

Юлія Левченко,
спеціальність «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»

«У

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÑÒÀÑÀ

місті?

се нове у твоєму житті завжди викликає страх чи тривогу.
Але потрібно бути оптимістами і дивитися на це зовсім з
іншого боку. Нове місто – це незвідані місця, пригоди,
люди, які можуть стати близькими, багато цікавих можливостей. Це
як нова сторінка життя, яку ти можеш зробити яскравою та
приємною.
У сучасному світі є безліч можливостей із кимось познайомитися. Мабуть, найперше, що спадає на думку – соціальні
мережі. Крім того, для молоді є нічні клуби, антикафе, соціальні
заходи і т. д. Познайомитися з новими людьми можна будь-де, але
головне, що ти повинен запам'ятати: будь собою та не соромся!

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÞË²¯
Юнацький
патріотичний наметовий
табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка"

студентські будні?

а щастя, у сучасному світі є безліч варіантів для проведення
свого дозвілля. Похід у кіно/театр, кафе/ресторан/антикафе,
виставки, галереї, соціальні заходи. Для любителів активного
відпочинку є похід, квест-кімнати, аквапарк, прогулянки на свіжому повітрі.
Це далеко не повний перелік усіх можливих варіантів. І що саме приємне, він
постійно доповнюється.

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÂÀÑÈËß

«С

Чи варто скористатися міжнародними можливостями
нашого університету?За роботою

Василь Товстий, спеціальність
«Маркетинг»

Юлія Топтун,
спеціальність «Маркетинг»

тудентам Сумського державного університету дуже
пощастило, адже вони постійно мають можливості поїхати за
кордон. Це і стажування, і паралельне навчання, і
працевлаштування… Для цього потрібно мати хоча б мінімум знань з
мови, закордонний паспорт, сильну мотивацію та бажання спробувати
щось нове.
В університеті часто проводять зустрічі, на яких представники різних
організацій дуже вміло мотивують молодь бути активними, не боятися
змін та розповідають про усі можливі варіанти поїздок за кордон. Крім
того, у головному корпусі працює міжнародний відділ, у якому ти завжди
можеш отримати безкоштовну консультацію.

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÞË²¯

Юнацький патріотичний наметовий
Поради тим, хто тільки-но приєднався до родини ФЕМу
табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка"

«

«Н

Як урізноманітнити свої

«

Стас Лелюх,
спеціальність «Фінанси, банківська справа і
страхування»

Як знайти друзів у новому

П

орада № 1. Тепер ти частина ФЕМу, а отже, «Телом, сердцем и умом
побеждает эконом!» Порада № 2. Обов'язково візьми участь у «Золотому
інтегралі». Ну, а якщо ти надто сором'язлива(-ий), то просто піди на концерт
та пожалкуй, що ти глядач, а не учасник.
Порада № 3. Познайомся із студентським директоратом. Вони знають усе про все.
Порада № 4. Розповідай усім, що ти навчаєшся у найкращому інституті з
найкращими спеціальностями та найкращими студентами!
Порада № 5. Будь активним, старанним та амбіціозним!
Порада № 6. Читай «FemBook»!

Студентка Анна Колесник

Юлія Гамалій, спеціальність
«Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»

MUST READ

З

устрічайте нову порцію нових книг. Якщо ти
любиш читати, то ця рубрика саме для тебе...
Сьогодні своїм списком книжок поділиться
студентка спеціальності «Підприємництво» Анастасія
Казак.
Фільми завжди грунтуються на якій-небудь ідеї. Саме
вона робить фільм цікавим, а вже потім різні трюки і
спецефекти. І для кожного фільму завжди створюється
сценарій. Книга ж здатна передати неймовірні почуття і
створити потрібну емоційність, яка захопить людину і не
відпустить, поки вона не дочитає її до кінця. На жаль,
екранізація буває гіршою за оригінал, адже сценаристи та
режисери не можуть передати талант автора. До вашої уваги
топ культових книг, за які були екранізовані.
Уїнстон Грум


Àíàñòàñ³ÿ Êàçàê

«Форрест Гамп»



Історія розумово відсталого юнака, розказана ним
самим на сторінках цієї книги, є втіленням міфу про
«американську мрію» і одночасно гострою сатирою на
американське суспільство другої половини XX століття.

Сільвія Назар

«Ігри розуму»
Початок інтригує саме по собі, але чим далі, тим заплутанішим стає
сюжет. У романі описана доля Джона Неша - видатного дослідника,
нездатного знайти контакт із соціумом, що оточує його. У перших
розділах читач знайомиться з молодим студентом Принстонського
університету, який стає спочатку викладачем, а потім - таємним
співробітником ЦРУ.

«Хрещений батько»
У культовій трилогії «Проект
Маріо П'юзом
розповідається про непрості стосунки
Щастя»
всередині мафіозного клану Корлеоне. Сім'я італійця Віто повністю
винищена, вимушений ховатися від вендети, він залишає Батьківщину і
прямує до берегів далекої Америки. Завдяки незламній силі волі та невеликій
частці удачі Віто займає чільне місце у великому кримінальному угрупованні.
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Уолтер Айзексон

«Автостопом по галактиці»

Дуглас Адамс

«Планета Земля підлягає знесенню» - так вирішили
прибульці, які виникли одного погожого дня на нашій орбіті.
З мільярдного населення живим залишається Артур, якому
невимовно пощастило, адже його товариш- інопланетянин.
Намагаючись урятуватися, головні герої переміщуються на
корабель «Вогонь». «Зайців» незабаром виявляють і катують
огидною поезією, після чого викидають у відкритий космос.

«Гаррі Поттер»
Джоан Роулінг
Безумовно, всі повинні не лише подивитися, а й
прочитати «Гаррі Поттера». На цій казці про юного
чарівника виховувалось ціле покоління. Маленький сирота
живе у дядька й тітки. Опікуни не надто шанують свого
племінника. Одиного прекрасного день сова приносить лист
для Гаррі та життя дитини змінюється. Як виявилося, його
батьки загинули не в автокатастрофі, їх убив найбільший
темний чарівник Той-Кого-Не-Можна-Називати. Хлопчик,
який вижив, потрапляє в школу Хогвартс, знаходить вірних
друзів і знову стикається з Волан-де-Мортом.

Дейв Еггерс

«Сфера»
Починається як мила, повна загальної любові й дружби,
історія про рай медіа-мереж, поступово переростає в
тривожну, апокаліптичну антиутопію, що лякає і зачаровує
своєю неминучістю. «Сфера» творить новий світ - світ, де
немає злочинів і злочинності, де всі один про одного знають
все, де твоє життя - відкрита книга. Світ без секретів, без
заздрості і зла. Залогинься, став лайки, дружи - і буде тобі
щастя назавжди...
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СПОРТИВНИЙ ФЕМ
ÍÀØ² ÏÅÐÅÌÎÆÖ²
Ç² ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÕÎÐÒÈÍÃÓ

У

місті Бердянську 5-8 червня
відбувся чемпіонат України з
поліцейського хортингу за програмою фінальних змагань Кубка
України. У цьому турнірі взяли участь і
студенти нашого інституту: Бондаренко Станіслав, Пріходін Максим і
Юла Юрій.
За підсумками змагань, Бондаренко Станіслав завоював I місце в розділі
«Поліцейський самозахист», Пріходін Максим став другим у цьому самому розділі, а Юла
Юрій завоював II місце в розділі «Селф-дефенс».
Ми запитали хлопців про цей вид спорту та участь у змаганнях.
FB: Розкажіть, що таке
поліцейський хортинг?
Можливо, трішки історії.
Максим: Поліцейський
хортинг - це система
самозахисту, що акумулює
в собі майже всі види
єдиноборств. Цей вид
спорту є одним із розділів
хортингу - національного
виду єдиноборств.
Як федерація була зареєстрована 30 березня
2015 року, тому цей розділ
хортингу є дуже молодим.
Основою системи є досвід
поліцейських у затриманні
злочинців та самозахисті
при озброєному чи безозброєному нападі.
Станіслав: Це дуже
корисний вид спорту, за
допомогою якого можна
навчиться самообороні від
будь-якого виду зброї, для
захисту (в будь-яких життєвих ситуацій) себе та своїх
близьких. Навчитися діяти
холоднокровно і тверезо в
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екстремальних ситуаціях та
FB: Розкажіть про
бути морально готовим до
хортинг як виду спорту, що
будь-яких наслідків, а також
розвивається менше ніж 10
познайомитися з новими
років.
людьми з грандіозним житЮрій: Головний наттєвим досвідом і велихненник поліцейського
чезним багажем знань за
хортингу Б. Б Шаповалов
плечима, відкритих і готопрацював в органах та був
вих ділитися ними з тобою.
майстром спорту. В ході
Ну і взагалі можна довго
своїх тренувань та роботи
розповідати, що це, але
він зробив висновок, що
краще самому спробувати і
потрібно покращувати
вирішити що цей вид
роботу органів, які захиспорту означає для тебе.
щають порядок. Він зрозуFB: Які напрямки є в
мів, що потрібні такі
хортингу?
прийоми, щоб захистити
Станіслав: Є 5 різних
поліцейського і не завдати
напрямків у поліцейському
шкоди порушникові. Так
хортингу:
почалася історія полі1) техніка самооборони;
цейського хортингу...
2) поліцейська самообоМаксим: Хортинг
рона;
розвивається дуже стрімко.
3) показові виступи без
Останніми роками з'явизброї;
лося дуже багато федера4) показові виступи зі
цій, наші спортсмени в
зброєю;
даних розділах виходять на
5) поліцейська боротьба.
світовий рівень із дуже
У кожному розділі є свої
непоганими результатами.
Команда
ФЕМівців
нюанси і правила.
FB: Чи є якась філософія

в поліцейському хортингу?
Юрій: У поліцейському
хортингу взято за основу
декілька видів спорту: це
рукопашний бій, хортинг.
Суть поліцейського хортингу полягає в тому, щоб
завдати мінімум шкоди
нападнику за мінімальних
зусилль та шкод оточуючим. Тобто за мінімальних
дій – одержати максимальний ефект.
Максим: За філософію
самого хортингу я точно
відповісти не зможу, адже
ми беремо участь у розділі
хортингу, де панує філософія закону та порядку.
FB: Як ви потрапли до
цього виду спорту та на
змагання?
Юрій: Я з військового
міста Десна. З дитинства
займався боксом, потім
почав займатися рукопашним боєм. Під час
вступу до СумДУ я розглядав спортивні секції, і хотів
далі займатися боксом. У
гуртожитку дізнався, що є
таке громадське формування, як «Спарта», де
проходять тренування з рукопашного бою. І вже на
початку 2-го курсу я був
повноцінним членом цього
формування.
Станіслав: Ой, це весела
історія... Все сталося, коли я
прокинувся одного ранку і
почув, що Юра (а ми з ним
жили в одній кімнаті в
гуртожитку) розмовляв по
телефону з приводу змагань (яких саме, я тоді не
знав). Я сказав, що якщо
немає людей, які можуть
поїхати з ним, то я готовий
скласти
йому
Гра «Ревин
Яр»компанію і,

так би мовити, захистити
фера, контактні учасники,
честь СумДУ (оскільки я мав
немає значення, з якого
досвід у змаганнях різних
міста ти приїхав.
типів). Ось так я потрапив
Максим: Найважче за
до цього виду спорту. Може
все було чекати тієї миті,
випадковість, а може і ні...
коли тебе викличуть на
Максим: До цього виду
татамі для виступу. Коли
спорту я потрапив одновже прийшов час показати
часно, як і на самі змагання.
свою підготовку - то вже
Ще в школі я займався
нічого не лякало. Кожна
самозахистом та рукопашпомилка була на вагу золота
ним боєм, тому зацікавале наша команда витриленість цим видом спорту
мала все та привезла добула миттєвою. На першодому три нагороди.
му курсі я вступив до лав
С т а н і с л а в : М и н ул и й
громадського формування
досвід у різних боєвих виз охорони громадського
дів спорту, а також знання
порядку «Спарта СумДУ»,
основних базових правил
де вже продовжив тренусамооборони, відзіграли не
ватися та нести службу. На
малу роль на шляху до
змагання нас запросили,
золотої медалі. Але все одно
оскільки ми є представтих знань, які
були на той
Юнацький патріотичний
наметовий
никами громадської
правомомент
у
мене,
не вистатабір "Коловрат ім. Романа Атаманюка"
охоронної діяльності, що
чило для одержання такого
саме підпадає під регларезультату. Перед змаганмент проведення змагань.
нями ми тренувалися тричі
FB: Що ж може дати
на день, відпрацьовували і
поліцейський хортинг садоводили до ідеалу техніку й
мому поліцейському?
чіткість застосовуваних
Максим: Поліцейський
прийомів, що б виступити
хортинг для юнаків - це
гідно. І наша праця у
насамперед вихованість.
підсумку, дала свої плоди.
Також це загальнофізична
та морально-вольова підгоГоловний редактор
товка, ознайомлення з
Юлія Опанасюк
основами права у сфері
самозахисту, гарне
володінЗа роботою
ня зброєю, та і взагалі,
кожен чоловік за своєю
суттю - захисник, тому
повинен вчитися захищати
своє з мінімальною шкодою
для оточуючих.
FB: Чи було складно на
останніх змаганнях?
Юлія: Морально було
легше, бо вже багато
знайомих, відоме місце,
графіки та режим тренувань. Дуже класна атмос-
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ФіЛОСОВСЬКІ КАЗКИ
СКАЗКА О МОЛОТКЕ, КОТОРЫЙ
ПОНЯЛ, ЧТО СИЛА – ЭТО НЕ
ГЛАВНОЕ

Ж

ил да был молодой Молоток.
Непутевым рос... Силы – не

Сила есть ума не надо!

Подскакивает Молоток к
гвоздю и «бац!» – его по шляпке...
Но не тут-то было. Гвоздь согнулся –
стыдно смотреть на такую работу!
Разволновался Молоток, разгорячился. «Случайно!» – кричит. Подлетает к другому гвоздю – результат
ещё хуже... Гвоздь вообще уродливым стал. «Гвоздь негодный!» –
кричит Молоток. Подлетает к
третьему... «Бац!» – вообще от
волнения попал не по гвоздю, а по
чьей-то руке. Пострадавший орёт, а
окружающие переглядываются и
осуждающе глядят на Молоток.
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меряно, а куда её приложить – не
знает. Хочется всем силу свою показать –
ручка чешется. Чуть что – и в драку, иначе
силу свою показывать не умеет. Окружающие только головами качают да
вздыхают: «Что из него выйдет?» Может
быть, ничего хорошего из него так и не
вышло бы, да случай помог...
Увидел как-то наш «герой», как такой
же, как он, молоток лихо гвозди вколачивает
– легко и непринуждённо! «Раз!» – и гвоздь в
нужном месте сидит – по самую шляпку. А
тут ещё рядом кто-то возьми да и скажи:
«Во, дает! Молоток! – одним словом!». Задело это Молоток. «Подумаешь, искусство!
Бей себе со всей дури по гвоздю! Сила есть –
ума не надо!»

Но Молоток наш оказался с характером. Как ни
трудно ему было, а признал себя виноватым и
понял, что одной силы
маловато – ум и уменье
тоже нужны... Да ещё
какие! Пострадал он денёк-другой, пережил стыдпозор, а потом пошёл к
тому самому умелому молотку и попросил, чтобы
тот научил его своему
мастерству. Нелегко пришлось Молотку в учебе,

которая, между прочим,
энергия его теперь в
никому легко и не даётся.
полезные дела стала
Много чего перепортил
воплощаться. Столько
он, пока наконец полукрасивых и нужных
чаться стало. Зато теперь
вещей сделал. А в
на его работу любо-дорого
умении даже превстало взглянуть. Оказызошел своего учителя –
вается, что ум и умение не
того молотка, который
только направляют силу,
его уму-разуму научил.
но и берегут её. Всё стало у
Да только тот не расМолотка получаться легко
строился: «Что ж, учеи непринуждённо. Но
ник и должен превосхосамое главное – он сам от
дить своего учителя.
своей работы стал удоИначе и развития не
вольствие получать. Да и
получится».
Юнацький патріотичний наметовий
Так Молоток наш понял, что сила в любом деле
– не"Коловрат
главное. Сила
в том
случае
табір
ім. только
Романа
Атаманюка"
может пользу принести, если умением направляется. Не зря говорят:

«Порядок силу бьет!»
Профессор Леонид Мельник

За роботою
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АБІТУРІЄНТУ
Бакалаврські програми
ТЕТЯНА ДВОРЯНОВА
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
«ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС»
«Привіт! Я студентка-першокурсниця Сумського
державного університету, навчаюсь на факультеті
фінансів, економіки та менеджменту імені Олега
Балацького. З дитинства в мене проявлялися підприємницькі здібності, але з часом я зрозуміла, що в Україні ця
професія не є прибутковою. Проте бажання перемогло.
Хоч в університеті я навчаюся лише кілька місяців, але з
упевненістю можу сказати, що анітрохи не шкодую про
свій вибір. Досвідчені педагоги, обладнані всією
необхідною технікою кабінети та зручна програма
навчання дають можливість якісно виконувати завдання та
покращувати свої підприємницькі здібності».
РУСЛАНА ПЕЛЕЩЕНКО
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
«ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС»
«Я навчаюсь за спеціальністю «Економіка та бізнес». Чому ж
саме вона? Тому що ця спеціальність є універсальною. Знання,
одержані у процесі навчання, дають можливість обрати різні
професії: економіста, фінансиста, банківського працівника,
менеджера, бухгалтера та ще багато інших. Тобто студент, який
навчається за спеціальністю «Економіка та бізнес», зможе
реалізувати свої навички та здібності в усіх сферах економіки,
крім того, у нього є можливість започаткувати свій власний
успішний бізнес».
АЛЬОНА ОЛОНДАР
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ»
«Під час подання документів до ЗВО я детально вивчила
сучасний ринок праці та рейтинг попиту на професійні
кадри і вирішила, що хочу навчатися за спеціальністю
«Підприємництво, торгівля та біржові діяльність». Адже саме
на цій спеціальності я дізнаюся про створення та управління
бізнесом. Крім того, під час навчання я зможу одержати
необхідні знання щодо економічної системи підприємства та
набути навичок ведення біржової діяльності та торгівлі.
Саме ця спеціальність дасть можливість використати всі свої
знання на практиці, бути затребуваним високооплачуваним
спеціалістом відразу в декількох сферах діяльності».

ВЕРОНИКА СЕМЕНЯКА
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
«ФІНАНСИ ТА ОБЛІК У ПІДПРИЄМНИЦТВІ»
«З дитинства я мріяла бути лікарем. Усі мої родичі були впевнені,
що я не зміню свого рішення. Але в той час, коли потрібно було
обирати предмети для здавання ЗНО, я була націлена на економічну
спеціальність, а саме фінанси. Всі були здивовані моїм рішенням,
намагалися його змінити, але я вперто йшла до своєї мети. І ось
тепер я студентка СумДУ спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування». Тут мене навчають раціонально мислити,
розуміти економічну та фінансову системи в цілому. Крім того,
моя спеціальність дає можливість побувати за кордоном і отримати подвійний диплом, а також у майбутньому займати
високооплачувану посаду».
МИКИТА КОВАЛЕВСЬКИЙ
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
«МЕНЕДЖМЕНТ»
«Три роки поспіль був учасником «Школи майбутніх
керівників» СумДУ та конкурсу «Очима майбутнього
менеджера». Саме викладачі кафедри управління колись
прищепили мені інтерес до цієї професії. За Оксфордським
словником, менеджмент – це спосіб та манера спілкування з
людьми. Саме знання для роботи в бізнесі та місцевому
самоврядуванні можна отримати, вивчаючи цю науку.
Спеціальність «Менеджер» буде корисною для керівника
будь-якої галузі».
М. ГРЕБЕНЮК ТА О. МКРТЧЯН
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ »
«Коли ми дізналися більше про спеціальність «Публічне
управління та адміністрування», зрозуміли, що отримуємо одну
з небагатьох пофесій, яка приносить користь суспільству.
Наша спеціальність спрямована на розвиток і благо
суспільства, дає велику користь у його розвитку, можливість
створити щось дійсно гідне для добробуту громадян, а
студентам одержати знання у сфері управління та економіки з
прекрасними викладачами. Тому ми не пожалкували про свій
вибір...»
АННА КОЛЕСНИК
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
«МАРКЕТИНГ»
«Маркетолог - це людина, яка
повинна розбиратися в усьому та володіти такими
якостями: вимогливість, креативність, відповідальність,
гнучкість, організованість, цілеспрямованість, розвинена
інтуїція, енергійність та прагнення до особистісних досягнень.
Наша кафедра відмінно справляється з цією задачею та
виховує найпрофесійніших маркетологів. Пари ніколи не
бувають нудними, викладачі завжди в гарному настрої та
передають його студентам».
Студентка Діана Водотика

ТВОРЧИЙ ФЕМ
ÒÀÍÖ² - ÖÅ ÊÐÓÒÎ!

Н

Карина Сопрун,
спеціальність «Економіка та бізнес»

FB: Карино, як ти зрозуміла, що танці це саме те,
чим ти б хотіла займатися?
Карина: Є речі, які
просто неможливо пояснити. Просто я відчула, що
танці – це моє. В мене є
різні хобі, я також обожнюю фотографувати, читати книжки, але саме в
танцях я відчуваю себе
впевнено. Я знаю, що це
100 % моя стихія. Мене
надихають танцювальні
фести. Я люблю атмосферу на батлах. Мене надихають люди, які повністю
віддаються цій справі…
FB: Як ти суміщаєш
навчання зі своєю танцювальною діяльністю?
Карина: Мені ніколи не
буває шкода часу, який я
проводжу в танцювальній
залі, навпаки, мені його
завжди мало. Я вважаю, що
час на улюблену справу
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аш інститут може
пишатися своєю талановитою молоддю.
Однією з таких людей є енергійна,
позитивна та обдарована – Карина
Сопрун. Ця дівчина не лише гарно
навчається, а й займається активною
позанавчальною діяльністю. Карина член команди студентського самоврядування, але більшість студентів
знають її як нереально круту танцівницю, яка вже не раз радувала нас
цікавими танцювальними івентами. То
як же вона все встигає? І що означають
для неї танці? Давайте в цьому розберемося…

звичайно ж, без техніки,
завжди можна знайти.
наполегливості та відчутті
Головне – захотіти!
ритму тут не обійтися.
FB: Розкажи, будь ласка,
FB: Карино, що ти мопро свій перший танцюжеш порадити новачкам у
вальний досвід?
цій справі?
Дарія: Я почала танцюДарія: Потрібно не
вати в 2012 році, це було у
соромитися, а приходити і
моїй школі. Після цього я
пробувати свої сили. Кожен
вирішила розвиватися, тож
танцівник подолав довгий
пішла до танцювальної
шлях на шляху до свого
студії «City Dance». Я зайтанцювального успіху. Всі з
малася там 2 роки, але
чогось починають і у тебе
зрозуміла, що хореовийде! Головне - завжди
графія - це не зовсім моє.
вірити
у себе, і тоді все
Потім я прийшла до танцювийде!
вальної студії «Under The
Ось така вона, наша
Grove», де захопилася імКарина. Завжди дивиться
провізацією. Вже 4-й рік я
на речі позитивно та
займаюсь у цій студії та
впевнено крокує до своєї
треную діток.
мети.
FB: Як ти вважаєш, які
риси характеру повинен
Студентка Валерія
мати танцюрист?
Антоненко
Дарія: Мені здається –
це повинна бути іскра в
очах та чітке розуміння
того, що ти робиш.
Ну і, ФЕМівців
Команда
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