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тось з видатних людей сказав: Х«Життя вимі-рюється не 
кількістю вдихів - видихів, а 

моментами, коли захоплює подих!». І 
студентське життя – це саме такі 
моменти. Коли ти наповнений енергією 
дії та бажанням поглинати знання, коли 
ти вільний та неупереджений, коли ти 
відкритий до нових знайомств та 
яскравих вра-жень. 

Ти активний та в тебе купа енергії – 
приєднуйся до команди студактиву. В 
тебе відкриється можливість випробу-
вати себе в улюбленій сфері, покращити 
життя студентів та знайти нових друзів.

Хочеш подорожувати – в тебе є 
гарний шанс поїхати на навчання в ту 
країну, яка тобі до вподоби. При чому, це 
не просто туристична подорож, це 
занурення в націанальні традиції, мову, 
колорит. 

А студентське життя тобі допо-
може втілити всі мрії у життя… 

Хочеш яскравих вражень та нових 
знайомств – прямуй на «Золотий 
Інтеграл», «Містер СумДУ», «Міс СумДУ» 
або інші заходи. Тут в тебе є можливість 
спробувати себе в творчості, відчути 
сцену та захоплення глядачів,  довести 
свою унікальність. А радості додасть 
перемога. 

Хочеш нових знань та готовий  
зробити відкриття – для тебе відкрити 
семінари, бізнес-школи, вечори настіль-
них ігор тощо. Тут ти можеш спілкува-
тися з професіоналами в своїй справі, з 
людьми, в яких горять очі та готовими 
змінити світ.

І в цьому всьому тобі допоможе 
родина ФЕМ!!!

Директор Інституту ФЕМ

Васильєва Тетяна 
Анатоліївна

доктор економічних наук ,  
професор
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Нещодавно в нашому 

Інституті проходила щорічна бізнес-

школа «Youth&Busines». Одним із 

спікерів була Юлія Шатава, наша 

випускниця та власниця «Школи 

маркетингу і продажів «Кладезь».  

Вона складає навчальні програми, а 

також  кон-сультує клієнтів в сфері 

маркетину, збуту та  залучення 

клієнтів.  І сьогодні ми запитали у неї 

про її шлях, навчання в СумДУ та 

особливості ведення бізнесу. 

FB: Розкажіть про 
свій шлях після СумДУ.

Юлія: Ще навчаю-
чись в університеті, я 
працювала промоутером. 
Мене дуже цікавила сфера 
маркетингу, тому я заглиб-
лювалася в акції, в яких 
брала участь. Потім я 
влаштувалася маркето-
логом на лакофарбову 
фірму «Полісан». Я була 
першим маркетологом у 
цій компанії, тому сама з 
нуля будувала маркетинго-
ву стратегію так, як розумі-
ла. Я працювала з двома 
типами клієнтів: дилерами 
(магазинами) в усій Україні 
і моїм завданням було їх за- 
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фарби. Паралельно я стала 
управляючим партнером у 
рекламному агентстві. І 
саме звідси почався мій 
шлях як підприємця. Пра-
цюючи з різними клієн-
тами, я намагалася зрозумі-
ти,  яку проблему вони хо-

проблеми. Завдяки тому, 
що я цікавилася різними 
проблемами, спостерігала, 
дізнавалася, які були ре-
зультати, - це давало гарні 
дивіденди. У майбутньому я 
розуміла, що працює, а що 
– ні. 

КЛАДЕЗЬ 
ЗНАНЬ

Історія успіху

На момент нав-
чання ми не може-
мо знати, як скла-
деться наша доля, 
складно відразу 
з р о з у м і т и ,  я к і 
предмети тобі бу-
дуть потрібні, тому 
беріть від навчан-
ня якнайбільше. 

цікавити, та 
к інцевими 
споживача-
ми, для них 
робили ціка-
ву рекламу, 
матеріали в 
магазини
для того,

саме наші

щ о б  в о н и 
обирали

чуть вирішити. Не 
просто хотілося зро-
бити рекламний мате-
ріал, а вирішити їх 



FB: Я к  В и  о б и р а л и 
факультет та спеціальність?

FB: Чи гарно Ви нав-
чалися? Чи займалися гро-
мадською діяльністю під час 
навчання?

FB: Що б Ви зараз змі-
нили у своєму станвленні до 
навчання?

Юлія:  У 16 років  я 
почула, що таке реклама, 
маркетинг, імедж-мей-
керство. Мені стало дуже 
цікаво і я хотіла вступати 
саме на  спеціальність 
«Маркетинг». Нажаль, на 
той час цієї спеціальності 
не було в Сумах, тому я 
вступила на «Економіку 
підприємства». Коли я нав-
чалася на 3-му курсі, в нас 
відкрилася спеціальність 
«Маркетинг», але не хотіло-
ся вступати знову на 1-й 
курс, тому я продовжила 
навчання на своїй спе-
ціальності. Але життя знову 
зіткнула мене з цією спе-
ціальністю, бо я стала зов-
нішнім рецензентом дип-
ломних робіт на кафедрі 
маркетингу. Дуже приємно 
було спілкуватися зі студен-
тами, дивитися, як кафедра 
зростає та розвивається.

Юлія: Навчалася я не на 
відмінно (посміхається – 
прим. автора). Ті пред-
мети, які мене цікавили, 
давалися легко. Я нама-
галася розвиватися ще під 
час навчання: ходила на 
курси ведучої вуличного 
телебачення, знайомилася 
з психологією медіа. Із гро-
мадської діяльності – брала 
участь у КВК, інколи в 
наукових конференціях.

FB: Розкажіть про най-
більш пам'ятний випадок, 
що трапився з Вами під час 
навчання.

FB: Чи пам'ятаєте Ви 
свій перший іспит? Яким 
він був?

Юлія: Я б більше часу 
приділяла фінансовим 
предметам. Зараз я розу-
мію, що маркетологу пот-
рібно знати і бухоблік,  і 
розуміти активи-пасиви, і 
вміти розрахувати кількість 
коштів, які ти заробляєш та 
витрачаєш. На момент нав-
чання ми не можемо знати, 
як складеться наша доля, 
складно відразу зрозуміти 
які предмети тобі будуть 
потрібні, тому беріть від 
навчання якнай-більше. Я 
закінчила універ у 2004 
році, але весь цей час я не 
припиняла навчатися.  На-
віть зараз я проходжу нав-
чальні програми, хоча вже 
сама навчаю… Життя не 
стоїть на місці, технології 
змінюються, все розви-
вається, тому завжди мож-
на копнути ще глибше.

Юлія: Хвилюючим.  Я 
здавала «Економічну тео-
рію». Не можу сказати, що 
я була в ній сильна, але 
здала на відмінно).

Юлія:  Яскравих мо-
ментів під час навчання 
було безліч.  Відразу згадала 
з десяток випадків. Біль-
шість випадків пов’язана з 
КВК, з науковими конфе-
ренціями, з друзями – сту-
дентами.  У нас дуже клас-
ний факультет (зараз Інсти-
тут – прим. автора) з точки 
зору ставлення до студен-

 FB: Які три слова най-
більше характеризують 
ФЕМ ?

Юлія: Ні. У мене були 
папа-підприємець, брат- 
підприємець. Я не відчувала 
ілюзій, що це свобода, 
багато грошей тощо. Я 
чітко розуміла,  що це 
робота 24/7. Як папа, так і

Юлія: Розвиток, моло-
дість  та дорога в життя.

 FB: Чи хотіли Ви зай-
матися приватним біз-
несом?

тів.  Ставлення дуже обе-
режно намагалися спряму-
вати на правильний шлях. 
Більш за все запам’ятався 
випадок, коли ми писали 
контрольну з охорони праці 
і в мене було питання про 
заземлення та занулення. Я 
пам’ятала, що вчила, що 
читала… Проте, що читала, 
не пам’ятала… Я щось на-
писала, але...  І наш викла-
дач потім зачитував мою 
роботу для всієї групи і вся 
група реготала. І за те, що я 
продовжила життя за ра-
хунок сміху, викладач мені 
поставив «3».  Мене цей 
варіант влаштовував.  От-
же, якщо ви не знаєте що 
робити, робіть хоть щось… 
І це «хоть щось» може дати 
позитивний результат. 
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брат працювали без від-
пустки по 5 років. Я знала, 
що іноді грощей буває ба-
гато, а потім їх може не бу-
ти зовсім. Я хотіла працю-
вати директором із марке-
тингу з дуже високою зар-
платою  у великій українсь-
кій компанії.  Я, навіть, 
обрала компанію. Це була 
компанія «Алеф віналь», 
яка виробляла елітні вина та 
коньяки. Мені дуже подо-
балося, що в них було окре-
ме рекламне агентство і я 
хотіла його очолити.  Вза-
галі нічого не справдилося 
(сміється – прим. автора), 
але напрям був обраний 
правильно… Я стала керів-
ником рекламного агентст-
ва. Просто іншого, свого…

Знаючи досвід свого 
батька, я намагаюся відпо-
чивати 4 - 6 разів за рік і  
збалансувати свої фінан-
сові потоки. Але до цього я 
йшла років 10...  

FB: Чому Ви обрали са-
ме рекламний бізнес? Як 
виникла ця ідея?

Юлія: Мене цікавили 
реклама та маркетинг. Я 
була в оточенні людей, які 
працюють у рекламній ін-
дустрії, і так склалося, що 
коли один із моїх партнерів 
захотів вкласти кошти в 
рекламний бізнес, то він 
запропонував мені стати 
управляючим партнером. 

FB: Які риси характеру 
повинен мати сучасний 
підприємець?

Юлія: Сучасний під-
приємець – це птиця- фе-
нікс. Ви згораєте і відрод-
жуєтеся знову. Буде дуже

Історія успіху

американські гірки. 

ейфорії від успіху... І саме
в цей момент ти падаєш та 
втрачаєш усе. Знову пі-
німаєшся і так далі. При 
цьому ти відчуваєш шалені 
перевантаження, ти виго-
раєш, іноді немає енергії. 
Бувають моменти «плато»,  
коли все у твоєму житті 
однаково погано і дуже 
тривалий час. Тому для 
підприємця основна риса 
характеру – вміння відрод-
жуватися після будь-яких 
труднощів. І ніколи, ніколи, 
ніколи не можна здава-
тися…

багато падінь.. 

не так. Це, насправді,

FB: Якими досягнен-
нями в кар'єрі Ви пишає-

завжди нагору.  Але це 

Багато людей думають ,що 
шлях до успіху - це 

Ти злітаєш,  ти в 

Якщо вам потрібен час – 
відлежіться, видихніть, по-
думайте, проаналізуйте си-
туацію,  зарядіть себе спор-
том, позитивними емо-
ціями, спілкуванням. І 
починайте з початку…

FB: Який етап був най-
складніший у Вашій кар'єрі?

Юлія: Моя гордість – це 
коли стають ефективними 
проекти, в яких із початку 
лячно.  Неможливо зроста-
ти, якщо ти робиш те, що 
тобі зрозуміло. Якщо ти 
починаєш те, що ще ніколи 
не робив, – це й буде твоє 
зростання. 

Юлія: Криза 2008 року. 
У 2007 - 2008 роках все 
було дуже гарно, йшли 
клієнти, за ними гроші… І 
тут криза… Я вагітна, в 
мене борги, доларовий 
кредит за машину і… немає 
клієнтів. Причому не лише 
в Сумах, не лише в нашій 
сфері, а й в усьому світі. 
Але вже за 6 місяців ми 
почали знову розвиватися, 

єтеся більше за все?
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І основна моя мета – до 
40 років я хочу отримувати 
пасивний прибуток розмі-
ром 1,5-2 тисячі доларів. Це 
дасть мені основу як у 
бізнесі, так і в житті. 

Юлія: Я не люблю бути 
прив’язаною до одного 
місця. І зараз це вже так і є: 
я можу працювати з будь-
якої точки світу. Хотілося б 
відвідати Балі, Барселону, 
Берлін, Будапешт, Нью-
Йорк, Токіо, Лондон. За 
наступні 5 років думаю  
здійснити ці мрії. 

переглянувши повністю 
свою фінансову стратегію.

FB: Чи важко суміщати 
кар'єру та родину?

Юлія: Ні, просто роз-
ставляйте пріоритети. Ро-
зумійте, що для вас важли-
віше. Прибуває там, де ви 
вкладаєте свою енергію. 

FB: Чим Ви захоплює-
теся?

Юлія: Я захоплююся 
сноубордингом.  Мрію 
спробувати серфінг. Маю 
надію, що ця мрія здійсни-
ться найближчим часом. Я 
завжди займалася спортом: 
спочатку це була трена-
жерна зала, потім - біг, 
кросфіт. Зараз це танці. 
Мене заряджають подо-
рожі й мода. Я люблю ди-
витися інтерв'ю зі стиліс-
тами, розуміти, як за допо-
могою зовнішнього вигляду 
можна досягти поставленої 
мети, справити позитивне 
враження та зібрати ко-
манду.

FB: Де Ви бачите себе 
через 5 років?

Юлія: Головне – дійте. 
Не плануйте довгий час, 
краще – швидко дійте. 
Приблизно плануйте мету,  
шукайте людей, в яких це 
вже є, не бійтеся знайоми-
тися з ними та питати. 
Більшість людей у бізнесі 
повн істю в ідкрит і  для 
новачків і з задоволенням 
діляться досвідом. 

FB: Що б Ви пореко-
мендували нашим студен-
там, які хочуть у майбут-
ньому мати свій бізнес?

 Приєднуйтесь і дійте. Не 
н а м а г а й т е с я  з р о б и т и 
ідеально. Спробуйте прос-
то зробити. Так, будуть 
недоліки, але в подальшому 
ви їх зможете виправити 
або доопрацювати. Лише 
дія дає результат. Поки ви 
обмірковуєте – інші роб-
лять. Ідеальних моментів не 
існує. Не чекайте ідеаль-
ного часу, ідеальних парт-
нерів, ідеальних фінансів. 
Це все утопія. Дійти тут і 
зараз!

СУЧАСНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ – 
ЦЕ ПТИЦЯ-ФЕНІКС. 

Головний редактор Юлія 
Опанасюк
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Цього разу Бізнес-школа відбулася 11-12 січня в зимовому форматі , 
це були два дні мотивуючих виступів від спікерів-підприємців, які поділилися зі слухачами 
власними «історіями успіху» та безцінними знаннями й досвідом зі створення та 
управління бізнесом. 

Уже сьомий раз поспіль у нашому місті Сумах проводили Бізнес-школу 
«Youth&Business».

Бізнес школа: зимовийй формат

Цього разу в зимовій 
Бізнес-школі взяли участь 
136 слухачів. Учасниками 
стали учні старших класів, 
студенти коледжів, універ-
ситетів і представники ма-
лого та середнього бізнесу 
з міста Сум і Сумської 
області.

Захід складався з трьох 
основних частин. Перша з 
яких – лекторій із підприєм-
ництва. Шість спікерів 
звернулися до учасників 
Бізнес-школи з мотиву-
ючими виступами та поді-
лилися власним досвідом у 
бізнесі. Друга частина – це 
командна робота над біз-
нес-проектами в секціях. 
Учасники розподілилися по 
трьох секціях, в яких пра-
цювали над командними

бізнес-ідеями під керів-
ництвом ментора-п ід -
приємця та модератора-
викладача. А третьою, 
завершальною, частиною 
стали півфінальні та фі-
нальні пітчинги бізнес-
проектів. Спеціальним за-
прошеним спікером та 
ведучим заходу став актор 

«Ми працювали в штабі створення нових бізнес-ідей! 
Бізнес-школа «Youth&Business» дає можливість ко-
лективно попрацювати над бізнес-планами і обговорити 
можливості щодо їх упровадження.

Спасибі всім за участь у роботі нашої секції № 3! 
Головне, не зупиняйтеся!»

Марія Ольховик, спікер

Ми продуктивно провели час із викладачами й 
майбутніми підприємцями і бізнесменами. Діти з 
палаючими очима хочуть змінювати світ на краще і 
зробити багато цікавих та доступних бізнес-послуг для 
клієнтів!

Р а н о к  д р у г о г о  д н я 
проведення Бізнес-школи 
розпочався з майстер-
класу з публічних виступів 
та ораторської майстер-
ності від Андрія Любченка. 
Далі команди представили 
власні бізнес-проекти в 

та організатор івентів 
Андрій Любченко. 
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                                    Золоті «ракети» 

                     (капітан команди  -  

                                 отримали два 
                         проекти:  «eWood»

             Петро Леонтьєв) та 
    «Шлях справжнього 
чоловіка» (капітан - Денис 
Литвинов).

Під  час фінального 
пітчингу бізнес-проектів 
виступили п'ять команд-
фіналістів. До складу журі 
увійшли власники та екс-
перти з бізнесу та під-
приємництва. Чотири кра-
щих проекти відзначені 
спеціальними нагородами  
золотою, срібною та брон-
зовою «ракетами» Бізнес-
школи.

секціях перед менторами-
підприємцями, які, у свою 
чергу, визначили кращі 
проекти в кожній із секцій.

                                    Срібну «ракету»

          (капітан - Гліб Мартинюк)

                                  вручили проекту
                             «Razvivalki Toys»

                            дісталася «Джакузі
      та сінема» (капітан - 
Лука Воробйов).

                                        «ракета» 
                                          Бронзова 

Аліна Буряк, учасниця

«Сьогодні побували в 
«Бізнес-школі». Перший 
день пройшов успішно. 
Цікаві розповіді спікерів і 
найголовніше -  д ілові 
знайомства. Дякую за 
можливість представити 
майбутні стартапи, що 
допомагають розвивати 
затребувані навички».

                      НАШІ СПІКЕРИ

Максим Ольховик,
співзасновник сервісних центрів та 

магазинів «Добрий майстер».
Максим розповів про те, як знайти і 
зайняти свою нішу в малому бізнесі.

Марія Ольховик, 
співзасновниця сервісних центрів 
та магазинів «Добрий майстер».

Марія поділилася досвідом у роботі з 
персоналом та клієнтами.

співвласниця технологічного 
майданчика з комп'ютерної 
грамотності KID'IT, керівник 

проектів у Lab Marketing Solutions, 
координатор програми CodeClub у 

Сумській області.

Юлія Летюга,

Юлія розповіла про старт у бізнесі 
через франшизи.

Юлія Шатава, 

Юлія поділилася навичками, 
потрібними підприємцю, та секретами 

маркетингу в бізнесі.

власниця Школи маркетингу і 
продажів «Кладезь».

Дмитро Михальчук,
засновник та директор сервісного 

центру «M.Service».
Дмитро розповів про те, чому 

більшість ідей так і залишається 
ідеями, та про філософію підприємця.

Вікторія Макерська,
співвласниця квіткової майстерні 

«Древо желаний».
Вікторія розповіла про цінності 

підприємця, сильні та слабкі сторони 
бізнесу.

Доцент Богдан Ковальов
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16 листопада в Сумському державному університеті відбулася церемонія нагородження 
кращих студентів навчального закладу, присвячена Міжнародному дню студента. З нагоди 
свята були відзначені кращі здобутки студентів у науці, спорті, навчанні, а також 
громадській та мистецькій діяльності. На кожному факультеті була створена спеціальна 
комісія, яка обрала кращих із кращих у восьми номінаціях. Потім незалежне журі 
визначило переможців у кожній із них.

Переможцем у номінації «Навчальна діяльність» журі назвало студентку ФЕМу Дарію 
Захарченко. А Юлія Шафорост перемогла в номінації «Кращий медійник».

Давайте познайомимося з ними поближче.

КРАЩИЙ СТУДЕНТ ФЕМу

FB: Чи очікували Ви отримати 
відзнаку «Кращий студент СумДУ»? 

Дарія: Чесно кажучи, дуже 
хотіла отримати, але не очікувала, 
хоча мої друзі вірили в мене, за що я 
їм дуже вдячна.

FB: Ваші перші емоції після 
проголошення переможця?

Дарія: Я була така щаслива! 
Невже назвали мене? Невже моя 
мрія стала реальністю? 

FB: Що потрібно робити, щоб 
стати кращим студентом?

Дарія: Потрібно працювати, 
цікавитися не лише навчанням, а й 
оточуючим світом, бути вмотивова-

Дарія Захарченко,
номінація «Навчальна 

діяльність»

-  молодіжні обміни в Україні (грудень 2017 та 
липень 2018), Грузії (червень 2018), Португалії 
(вересень 2018 р.);

- диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі  
студентських наукових робіт за  спеціальністю 
«Маркетинг» (Тернопіль, квітень 2018 р.);
- диплом І ступеня на Міжнародній науковій 
конференції «Економічні проблеми сталого 
розвитку» (Суми, квітень 2018 р.);
- стажування в рамках проекту BUP SAIL 
summer course/cruise on board tall ship “Fryderyk 
Chopin”(Poland, Sweden, Scotland) (2-16 вересня 
2017 р.);

-  тренінговий курс з менторства у Вірменії 
(квітень 2018 р.);
-  тренінговий курс щодо допомоги молоді в 
онлайн-кар`єрі (Суми, жовтень 2018 р.);

- диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському 
студентському конкурсі студентських наукових 
робіт з актуальних проблем пакувальної 
індустрії (Київ, листопад 2017 р.);

- староста академічної групи.

Основні досягнення:



FB: Чи збираєтеся продовжувати свій шлях у науці після навчання
Дарія: зробити внесок .Зацікавленість у темі та розуміння того, що я можу  у науку

ним та готовим до викликів долі.
FB: Що Вас надихає на наукову роботу?

Дарія:   .Не хочу загадувати на майбутнє. Поживемо - побачимо

номінація «Кращий 
студент-медійник»

Юлія Шафорост,

channel/UC6uHuRIXFVwxetqabs6i9zw/videos);
- організатор фотосушки «Just Photo» 2017 р.;

- розробник більше ніж 30 афіш для різних 
заходів інституту ФЕМ;

-  учасник та керівник студентського фото- та 
відеопроекту «Очима ФЕМу»;
- заступник студентського директора з 
інформаційної роботи 2016-2017рр., 2017-
2018 рр.;

- співзасновник Instagram-сторінки fem_sumdu 
(727 Followers);

- учасник та керівник 5 фотоконкурсів в 
Інституті;

- 25 відеоробіт на YouTube каналі «Очима 
ФЕМу» (http://www.youtube.com/

Основні досягнення:

- учасник проекту “Art people» (2015-2016 рр.)

FB: Ваші перші емоції після проголошення 
переможця?

Юлія: Відверто кажучи, впродовж усього 
навчального періоду я навіть не замислювалася над 
цим. Адже не раз була свідком того, як нагороджували 
студентів за їх роботи, успіхи. І мені здавалося, що до 
такого рівня мої здібності та вміння не дотягують. Тому, 
коли на церемонії  вручення серед декількох 
претендентів на номінацію озвучили моє ім’я... Це було 
дуже приємно та неочікувано. 

FB: Чи очікували Ви отримати відзнаку «Кращий 
студент СумДУ»? 

Юлія: Як зараз пам'ятаю, я стояла серед своїх 
друзів та говорила, що це нереально, адже я ніколи ні в 
чому  особливому сама не перемагала, а якщо  й вдало- 

FB: Чи легко Вам даються нові 
проекти? Розкажіть про свої проекти 
докладніше.

Головний редакторо Юлія 
Опанасюк

Юлія: Насправді, щоб придумати 
проект, багато не потрібно: лише 
друзі та ідея в голові. Ідея зароджуєть-
ся сама, а вже друзі допомагають в її 
вдосконаленні та виконанні. Адже са-
мому важко впоратись, якщо хочеш 
досягти неперевершеного результату. 
. Мої проекти більшою мірою були 
пов’язані з фотовиставками або відео- 
конкурсами. А найкращим та особ-
ливим відеопроектом є «Очима 
ФЕМу», який був заснований ще в 
2012 році, та який ми намагалися та 
намагаємося просувати до сьогодні. 

ся, то лише в команді з кимось. І коли 
оголосили моє ім’я, перше, що 
відбулося - це маленький шок та 
нерозуміння, що відбувається. А вже 
потім радість за те, що вся моя робота 
не була марною  і  її все-таки помітили. 

Студентка Діана водотика
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20 грудня в нашому університеті пройшов конкурс 
мужності, краси і харизми - Містер СумДУ; 14 хлопців з 
різних факультетів та інститутів, боролися за звання 
Містер СумДУ. 

І ми вирішили поцікавитися враженнями, а також 
думками наших учасників.

Наш інститут представили чудові хлопці - Чугай 
Денис і Лях Артур. Чугай Денис був удостоєний звання 
другого віце-містера СумДУ, а також виборов номі-
націю «Містер Оригінальність», а Лях Артур одержав 
звання - «Містер Посмішка».

Містер СумДУ

Артур:   Як такових 
слабкостей немає, але є 
завжди маленьке «але»: 
мені не вистачає трохи 
суворості з людьми, які 
користуються моєю під-

FB: Денисе,  чому ти 
вирішив взяти участь у 
конкурсі?

Денис: Я вирішив взяти 
участь у «Містері», бо подо-
бається атмосфера, сцена і 
нові знайомства.

Артур: На щастя, тра-
пилося так, що я не боюся 
сцени, саме тому для мене 
не було ніяких труднощів, 
щоб виступити перед пов-
ним залом.

FB: Денисе ,  що  в і д -
різняє тебе в ід  інших 
учасників?

Д е н и с :   К о л и  я 
виступаю, на початку мік-
рофон відмовляється пра-
цювати зі мною.

FB: Артуре, які в тебе 
слабкості?

FB: Артуре,  з  якими 
труднощами довелося 
зіткнутися?

тримкою і добротою.

Денис:  Саме в цьому - 
не думав, але плани зану-
ритися в активне студент-
ське життя були відразу.

FB: Артуре, що для тебе 
було важливіше: перемога 
чи участь? І чому?

Артур: Особисто для 
мене цікаво брати участь у 
подібних конкурсах. Подо- 

FB: Денисе,  коли ти  
вступав до СумДУ чи думав 
ти про те, що будеш брати 
участь у подібному конкур-
сі?

бається сам процес під-
готовки, всі ці репетиції. 
Глибоко всередині я ро-
зумів, що перемогу здо-
буде Саша Мироненко, і 
судді це підтвердили. Я 
радий за нього. Це дійс-
но заслужена перемога. 
Я задоволений тим, що

Денис Чугай 

«Містер Оригінальність»
Другий віце-містер СумДУ,

Артур Лях 
«Містер Посмішка»

FB: Д е н и с е ,  щ о  т и 
відчув, коли назвали твоє 
ім'я на титул другого віце- 
містера, адже це гарантія 
того, що ти точно не 
станеш Містером СумДУ?

я був один із містерів 
СумДУ. Виборов номі-
націю, яку й хотів.

Денис:  Як і всі, я був 
націлений на перемогу, 
але іноді все виходить по 
іншому. . .  Але  це  все 
дрібниці життя, і я дуже, 
вдячний усім тим, хто 
вболівав за мене, особли-
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во моїм близьким людям. Я 
одержав задоволення від 
конкурсу  - і це головне.

FB: Артуре, чи нама-
гався ти щось комусь 
довести, беручи участь у 
цьому конкурсі?

Артур: Я не намагався 
щось довести, я просто 
вийшов на сцену, щоб 
одержати задоволення від 
виконаної нами роботи. 
Хотілося добре виступити, 
насамперед, для себе, ну і, 
звичайно, щоб глядач пе-
рейнявся атмосферою 
виступу.

FB: А ти, Денисе?

Просто насолоджуюся 
кожним моментом у своє-
му житті і кайфую від того, 
що відбувається.

Денис: Ні, не намагав-
ся. Мені подобаються сце-
на, ті емоції, які одержуєш 
коженого разу виходячи на 
неї. І відверто, кожен раз - 
як перший.

Студентка Анастасія
 Казак 
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Знайомтеся з ними, найактивнішими студентами ФЕМу.

А в нас нова команда!!! З боку, мабуть, здається, що бути активним студентом Інституту 
ФЕМ – це дуже просто та весело. Так, це дає задоволення, проте для того, щоб 
реалізовувати всі цікаві ідеї потрібно працювати. Бути активним студентом у ННІ ФЕМ – це 
придумувати нові проекти, реалізовувати креативні ідеї, спілкуватися з цікавими людьми, 
самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, жити в шаленому ритмі і, 
врешті-решт, отдержувати нереальне задоволення від кожного такого шаленого дня.

Нова команда

Якщо декількома словами, то я вирішила стати 
студентським директором через те, що не уявляю 
свого життя без ФЕМу. Ще з першого курсу мене 

почало затягувати студентське життя. Тролейбусники, 
пейнтбол, боулінг... Усе це лише новий привід зустрітися з 
FEMily. Саме ці люди надихають мене на нові ідеї. Від них це 
сяйво в очах, яке хочеться передавати всьому ФЕМу.

к я опинилася в студентському директораті? Навіть Яне знаю. Просто прийшла в універ, побачила круту 
команду активних студентів, їх запал в очах та 

бажання робити добро для рідного інституту, і, мабуть, вже з 
першої хвилини захотіла стати частиною цього маленького 
«божевілля». І ось, незабаром,вжух, і я вже в команді 
директорату. Та ще й не просто її складова, а перший 
заступник студентського директора. Коли задумуюся, чому 
саме я стала заступником, то це,напевно, тому, що «Настя, ти 
взагалі ночуєш вдома?». І справді, як говорить наш директор: 
«Ти ніколи не залишиш ФЕМ без своєї уваги». Лише за мої 
півтора року студентського життя я чітко знаю,що ФЕМ - це 
одна з найкращих речей, яка трапилась в моєму житті. ФЕМ-
це нові знайомства, нові друзі, нова родина. І саме завдяки 

АНАСТАСІЯ КИСІЛЬ, студентський директор, 
спеціальність «Фінанси»

АНАСТАСІЯ ПРИШКО, 
перший заступник 

студентського директора, 
спеціальність «Міжна-

родна економіка»

Мрійте, творіть, та 

ніколи не бійтеся йти 

вперед!!! 

директорату є можливість розвивати рідний                         
інститут, показувати студентам, що в універі можна 
не лише  вчитися,а й весело проводити час. Нова 
команда - це новий погляд на старі речі. Я думаю, що 
в майбутньому році ми зробимо все, щоб ФЕМ і 
надалі залишався найкращим інститутом СумДУ)) 

«

14 ЗИМА-ВЕСНА’2019



ВАЛЕРІЯ БУРНАКОВА, секретар студентського директорату, 
спеціальність «Міжнародна економіка»

и чули ви цей вираз, що університет - це Чнасамперед навчання, і всі ці активісти є ледарями 
та просто прогулюють пари? З такими думками я 

просиділа в університеті приблизно семестр першого курсу і 
згодом допетрала: університет - це дещо більше. І ось це 
дещо більше і є студентське життя, яке я ні в якому разі не 
бажала прогавити. Я завжди була дуже відповідальною 
особою, і коли постало питання, на яку посаду в команді 
претендую, - відповідь  була очевидною. Зараз я секретар 
студентського директорату ННІ ФЕМ і кожного разу 
повторюю це з неабиякою гордістю. Саме на ФЕМі я 
знайшла свою другу родину, людей, які розділяють зі мною 
цінності та думки, людей, з якими наразі ми створюємо нову, 
зовсім іншу історію. Наша команда намагається зробити все, 
аби студентське життя було яскравим та насиченим. Чесно 
кажучи,  неймовірно приємно бути частиною цієї історії.

спеціальність «Міжнародна економіка»
АНАСТАСІЯ ЗАЙЦЕВА, заступник студентського директора із соціально-побутової роботи, 

Хоча я й прагнула потрапити до команди, це 
сталося зовсім несподівано для мене. Ще в 
минулому році першокурсники, серед яких 
була і я, просто приходили спілкуватися зі 
старою командою, поступово ми почали допо-
магати в проведенні заходів та організовувати 
власні. Зараз працює нова команда студентсь-
кого самоврядування, яка досить сильно змі-
нилася з минулого року, але наші попередники 
є невід’ємною частиною маленької FEMily, які 
не припиняють передавати нам свій досвід та 
разом із нами вчать любити студентське життя, 
нове покоління студентів.

 заступник студдиректора із соціаль-Яно-побутової роботи, а отже, я знаю, 
до кого потрібно звертатися,  якщо 

щось зламалося в деканаті або в гуртожитку у 
студентів.
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Нова команда

тудентський актив - це для мене неймовірна Сможливість проявити свій креатив та попра-
цювати в дружній команді. Я зам із наукової 

роботи, проте нам неважливо, хто займає яку посаду, адже 
всі завжди готові допомоги один одному! За півтора року 
навчання в Інституті ФЕМ мені вдалося знайти однодумців, 
які врешті стали моїми друзями. Напевно, саме атмосфера 
єдності та дружності найбільш за все притягує мене до 
студентського самоврядування. Команда ще зовсім молода, 
проте далі - більше!

е знаю чому, але мене завжди Нприваблювали спілкування з людьми 
та пошук нових знайомих. Після 

того, як став  одним із студентів ФЕМу , моя 
звичка нікуди не зникла, а, навпаки, почала 
розвиватися. Ще з першого курсу я почав 
допомагати учасникам тогорічного сту-
дентського директорату.  І я знову наважився 
піти на вибори разом із новою та амбітною 
командою. Нині як заступник студдиректора з  
адаптаційної роботи я допомагаю першо-
курсникам, а також усім студентам нашого 
інституту весело, а головне без перешкод 
проводити свій вільний час. Отже, якщо вам 
потрібна допомога - ви сміливо можете 
звертатися до мене особисто та до нашої 
команди в цілому .

спеціальність «Економіка підприємства»

ЄВГЕНІЯ ГРИГОРЕНКО, заступник студентського 
директора з наукової роботи, 

Бажаю всім крутих 

ідей та здійснення 

мрій!

« ДАНІЛ ГЛУЩЕНКО,  заступник студентського 
директора  з  адаптаційної роботи, 

спеціальність «Міжнародна економіка»
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спеціальність «Економіка підприємства»

КАРІНА СОПРУН, заступник 
студентського директора зі спортивної 

та культурно-масової діяльності, 

спеціальність «Міжнародна економіка»

АНАСТАСІЯ КИЯНЕНКО, заступник 
студентського директора з 

інформаційної роботи, 

 Каріна і я зам зі спортивної та Якультурно-масової діяльності. 
Вважаю,  що я  ідейна та 

ініціативна дівчина, і ця посада мені 
добре підходить.  Я люблю створювати 
будь-які заходи та сама обожнюю 
веселитися. 

Мені дуже подобається командна 
робота. Я думаю, що ми з новою 
командою зробимо студентське життя 
набагато яскравішим.

Бажаю вам 

натхнення і нових 

досягнень у житті!
«

ривіт! Мене звати Настя і я зас-Птупник студентського директора 
ННІ ФЕМ з інформаційної 

роботи. Моє завдання полягає в тому, щоб 
якомога найшвидше інформувати студентів 
СумДу в соцмережах про нові та цікаві івенти 
нашого улюбленого університету. Адже це 
круто відвідувати, наприклад, ті ж самі 
настільні ігри від ФЕМ, які дають можливість 
відволіктися від навчання та знайти нових 
друзів. Ми дуже креативні та легко зна-
ходимо спільну мову і вигадуємо нові цікаві 
заходи. Це нам вдається не лише тому, що ми 
дружні та креативні, а тому що ФЕМ - це 
велика родина, яка мислить в одному напрямі 
та щохвилини готова робити гармату-ракету.

Студентка Діана Водотика
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НОВА ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ

Потрапив у скрутне ста-
новище? Не потрібно впа-
дати у відчай - профком до-
поможе отримати різні ви-
ди матеріальної допомоги. 

FB:  З якими питаннями 
студенти можуть звернути- 

Також у профкомі ви 
можете оформити міжна-
родний студентський кви-
ток ISIC.

найомтеся! Це Катерина 

ЗЗайчик, і вона є новою 
головою профбюро ННІ 

ФЕМ. Зараз вона навчається на 3-му 
курсі, спеціальності «Менеджмент». 
Ще з початку навчання вона дуже 
хотіла ввійти до команди сту-
дентського активу СумДУ. Ій завжди 
було цікаво, яке воно студентське 
життя. На першому курсі вона стала 
старостою секції, а через рік їй 
запропонували посаду голови гур-
тожитку № 2. Виконуючи обов’язки 
старости гуртожитку, Катерина поз-
найомилася з багатьма студентами, 
кожен з яких є унікальною осо-
бистістю. 

Незважаючи на це, ми маємо певні спільні потреби, проблеми. Саме вона буде 
наступний рік представляти інтереси студентів ФЕМу та захищати їх права.

ресів своїх членів.

FB:  Що означає проф-
спілка для студентів?

К а т е р и н а :   П р о ф -
сп ілка  –  це  офіц ійна 
організація студентів уні-
верситету, основною ме-
тою якої є представництво, 
з д ійснення  та  захист 

FB:  Які переваги, ви-
годи можуть мати члени 
Профспілки? 

Профспілка для студен-
тів - це втілення в життя 
всіх ідей та проектів разом,  
із підтримкою і довірою 
однодумців та, звичайно,  
допомога в будь-яких жит-
тєвих ситуаціях.

«ß ÂÏÅÂÍÅÍÀ ,ÙÎ ÇÄÎÁÓÒÈÉ ÇÀ ÄÂÀ ÐÎÊÈ ÑÒÓÄÅÍÒÑÒÂÀ 
ÄÎÑÂ²Ä ÍÀ ÏÎÑÀÄ² ÃÎËÎÂÈ ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÓ ÄÀÑÒÜ ÌÅÍ²  
ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÈ ²ÍÒÅÐÅÑÈ ÍÅ ËÈØÅ  
ÑÒÓÄÅÍÒ²Â , ßÊ² ÌÅØÊÀÞÒÜ Ó ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÓ , À É ÓÑ²Õ 
ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÔÅÌó». 

навчальних, 
соц і а льно -
економічних 
прав та  інте-  

Катерина:  Профспілка 
допомагає студентам вз 
вирішенням різних питань.

Не знаєш, де взяти гро-
ші на квиток в театр чи 
кіно? Приходь до проф-
спілки - тут вони на багато 
дешевші.

Катерина:  Ми допома-
гаємо студентам у вирішен-
ні будь-яких питань. А саме: 
все,  що стосується органі-
зації навчального та науко-
вого  процесів, питання 
щодо проживання

ся до профспілки?

 в гуртожит-
ку, органі-
зації харчу-
вання в їда-

Також, якщо студенти

льнях та буфетах універ-
ситету. Профспілка на всіх 
рівнях захищає студентські 
права та інтереси. Відра-
хування з університету чи 
виселення з гуртожитку з 
причин, не пов'язаних з 
навчальним процесом, 
здійснюється лише за згоди 
профспілки.



Катерина:  Профспілка 
- це наша маленька родина.  
Тому перше, що необхідно 
зробити якнайшвидше, – 
це зібрати команду з актив-
них та цілеспрямованих 
студентів. Кожен, хто має 
організаторські здібності 
та бажання працювати 
задля  того, аби зробити

мають цікаві пропозиції 
щодо проведення будь-
яких культурно-мистець-
ких чи спортивних заходів, 
ми завжди залюбки їх 
підтримуємо та впровад-
жуємо ці проекти в реаль-
ність.

FB:  Розкажіть, які пер-
шочергові завдання нині 
стоять перед студентською 
профспілкою?

Якщо ти хочеш жити і 
навчатися в гідних умовах, 
знати свої права та вміти їх 
відстоювати, розвивати 
свої організаторські здіб-
ності та отримувати макси-
мум від студентського жит-
тя - тоді швидше звертайся 
до профспілки студентів 
СумДУ!

зі смаколиками. Тому я б 
хотіла проводити такі кіно-
перегляди для всіх студентів 
Інституту ФЕМ. Та ще одна 
ідея- це проведення нас-
тільно-розважальних ігор. 
Ідей багато і вже неза-
баром ми будемо починати 
втілювати їх  у життя.

життя студентів більш 
цікавим та насиченим,  
може до нас долучитися. 
Ми з радістю чекаємо!!!

FB:  Чи є у вас якісь нові 
ідеї та як вони будуть 
реалізовуватися?

Мені дуже хотілося б,  
щоб нас ставало все більше 
й більше. Адже, працюючи 
з гідною командою, проб-
лем, які не можна вирі-
шити, просто не існує. 

Катерина:  Обіймаючи 
посаду голови студради 
гуртожитку №2, я зрозу-
міла, що студентам цікаво 
відвідувати такий захід, як 
кіноперегляд. А дійсно, 
чому б не зібратися ком-
панією та не провести  час 
разом переглядаючи фільм 

Головний редактор Юлія 
Опанасюк
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Цього року вже визначені 
стипендіати Верховної Ради Украї-
ни. В нашому університеті чотири 
студенти отримують такі стипендії. І 
одна з цих стипендіатів - студентка 
ФЕМу Ганна Пономарьова. Ми 
поспілкувалися з нею і дізналися, 
що ж потрібно робити,  щоб 
отримувати стипендію Верховної 
Ради України.

Стипендіат Верховної Ради України

FB: Ти отримала стипен-
дію Верховної Ради? Як ти 
про це дізналася? Чи була 
здивована? Чи чекала на цю 
подію?

Ганна: Я знала про те, 
що один чи два рази на рік 
студентам, які мають певні 
досягнення в навчанні та 
науці, призначають іменні 
стипендії, але ніколи й 
подумати не могла, що буду 
стипендіатом ВРУ. Я така 
людина, що любить дізна-
ватися щось нове, відкрита 
новому, тому якщо мені 
пропонують спробувати 
свої сили в чомусь ціка-
вому,  незвичайному і 
корисному, то я погод-
жуюсь. І як бачите, це має 
свої результати. Дізналась 
одразу після наради, де 
було прийняте це рішення, 
і з того моменту я вже чека-

Ганна: Як би дивно це не 
звучало, насамперед, пот-
рібно розвивати себе, не 
зупинятися на досягнутому, 
йти вперед і все вийде. 
Звісно, що інтереси повин-
ні бути певним чином по-
в’язані з наукою, але й вона 
може бути цікавою. За роки 
навчання, я ще не спробу-
вала взяти участь в олімпіа-
ді, але все попереду і я 
неодмінно закрию цей 
пунктик.

F B :  Я к  о т р и м а т и 
стипендію ВРУ? Що потріб-
но робити?

FB: Які особистісні та 
професійні якості повинен 
мати стипендіат Верховної

ла. До речі, очікування були 
довгими, я вже закін-чила 
перший семестр  й лише в 
другому дійсно отримала 
стипендію.

Ганна: Всі люди різні, і не 
можна говорити про те, що 
хтось повинен мати ті чи 
інші якості. Усі ми індиві-
дуальні, тому чітко немож-
ливо сказати, що така лю-
дина повинна мати якісь 
якості… Але неодмінно 
вона повинна бути задово-
лена тим, що робить, знати, 
навіщо вона це робить і, 
незваючи на всі труднощі, 
повинна впевнено йти до 
своєї мети.

 Ради України?

FB: Знаємо, що ти займа-
ла посаду студентського ди-
ректора впродовж року, як 
ти організовувала своє нав-
чання та громадську діяль-
ність?

Ганна: Не можу сказати, 
що це легко, але ще з ди-
тинства мама водила мене в 
різні гуртки. І в той час, 
коли мої однокласники/ дру-
зі/знайомі сиділи вдома, 
відпочивали чи гуляли, я 
чимось була зайнята. Дов-
гий час займалася танцями і 
тому звикла жити в ритмі, 
коли ти вчишся, ходиш до



Ганна: Думаю це не 
секрет, і люди, які мене 
знають, відразу скажуть, що 
я обожнюю солодощі. Не 
уявляю своє життя без чо-
гось смачненького. Крім 
того, що люблю куштувати 
калорійні страви, я вмію 
гарно готувати їх. Якщо є 
час та натхнення, можу 
приготувати якийсь десерт і 
чекати на гостей. Колись я 
гарно танцювала, але час 
проходить, інтереси змі-
нюються, ти знаходиш у 
собі щось нове.

Ганна: Напевно немає 
такої людини, на яку б я 
хотіла бути схожа. Адже всі 
люди мають свої позитивні 
та негативні якості. Хотіла б 
скомбінувати деякі риси, 
які мають відомі люди, в 
одне ціле: хочу мати теплі 
сімейні стосунки, як у Сер-
гія Бабкіна; хочу знайти 
свою нішу, як Олексій Пота-
пенко; хочу, щоб мною 
захоплювалися, як Деном 
Рейнольдсом (соліст групи 
Imagine Dragons); хочу бути 
ніжною та доброзичливою, 
як моя мама і т.д. Цей спи-
сок можна продовжувати 
довго, бо нам є чому пов-
читися один в одного.

FB: Розкажи про свій 
прихований талант.

має  вільного часу, коли 
постійно в дії, пізнаю та 
розвиваюся в нових сфе-
рах. Певно це пов’язано з 
тим, що ще не знайшла 
себе в чомусь конкретному, 
а щоб знайти – необхідно 
пробувати.

FB: На яку з відомих 
особистостей ти б хотіла 
бути схожа?

FB: Яка твоя мрія?

Ганна: Ввечері, коли я 
хочу відпочити, я беру 
картину, знаєте, такі зараз є 
майже в кожної дівчини, які 
необхідно за кольорами 
розмальовувати, та відчу-
ваю себе художником. 
Ніщо так не заспокоює і не 
розслабляє, як цей процес. 
Також намагаюся вдоско-
налити свої знання з англій-
ської мови. Тому щоне-
дільні заняття плавно пере-
росли у хобі, бо пізнавати 
цю мову так цікаво. Ти 
знаходиш нові шляхи вис-
ловлювати свої думки, по-
ринаєш у світогляд іно-
земців, у їх способи мис-
лення… , захоплює.

Головний редактор

FB: Що ти побажаєш 
нашим студентам?

Ганна: Розвивайтесь, але 
завжди знаходьте час для 
відпочинку. Не забувайте 
справжніх друзів і рідних, та 
не звертайте уваги на 
заздрівників. Будьте собою і 
все у вас вийде. 

FB: Яке твоє хобі?

Ганна: Хочу бути успіш-
ною та повністю реалізу-
ватися як у сімейному плані, 
так і на роботі. Я не та 
людина, що зможе сидіти 
вдома, мені важливо знати, 
що я роблю щось корисне 
д л я  і н ш и х ,  щ о  м е н е 
поважають та цікавляться 
моєю думкою. Й звісно, як 
кожна жінка, хочу мати 
свою невелику, але дружню 
родину. 

Юлія Опанасюк

репетиторів, на заняття з 
танців, у тебе кілька кон-
цертів і ти ще встигаєш 
приділити увагу друзям та 
родичам. Сьогодні для мене 
сидіти вдома або займайся 
чимось монотонним – це 
мука. 

Набагато краще себе 
відчуваю, коли майже не-
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ПЕРСОНА

Олекс ій  Валентинович: 
Взагалі-то моєю спеціальністю 
була «Фізична та біомедична 
електроніка», за якою здобув 
ступінь магістра з відзнакою. 
Навчався в стінах рідного СумДУ, 
студентом був доволі активним, 
але в основному в сфері спорту.

FB: Р о з к а ж і т ь  п р о  В а ш і 
студентські роки? Як обирали 
свою спеціальність?

К о ж е н  ф е м і в е ц ь  з н а є 
Олексія Валентиновича як 
з а с т у п н и к а  д и р е к т о р а  з 
навчально-організаційної 
роботи, але не всім пощастило 
поспілкуватися з ним тісніше 
та зрозуміти наскільки цікава й 
різнобічна він особистість; 
людина, яка живе повним 
життям та є компетентною в 
багатьох сферах. 

Час настав! Розкриваємо 
вам нову  персону цього 
випуску.

Наш Олексій Валентинович

Олексій Валентинович: 

FB: Як саме Ви потрапи 
до родини ФЕМу? 

Мій шлях до ФЕМу був 
доволі тернистим. Свого 
часу я закінчував Коно-
топський ліцей № 2 з про-
філем економіки та права, 
також дуже добре знав 
математику. Під час вступу

до Сумського державного 
університету в мене пос-
тала проблема вибору. У 
приймальній комісії мене 
зорієнтували на спеціаль-
ність  «Фізична та біо-
медична електроніка», яку 
я й обрав.  Після закінчення 
навчання готувався до 
практики на одному з кра- 

 

щих на теренах України 
заводів «Selmi». Але, як 
к а ж у т ь ,  ж и т т я  м о ж е 
змінити все… На момент 
мого випуску завод зане-
пав, тож я повинен був 
прийняти рішення щодо 
моїх майбутніх планів.

Мені пощастило, бо я 
вивчав таку дисципліну, 
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якісь хобі?
Олексій Валентинович: 
Усе життя, ще зі школи, я 

займаюся футболом, але 
люблю й волейбол, баскет-
бол. У період моєї аспі-
рантури  ми з моїми коле-
гами завжди займали перші 
місця в змаганнях із цих 
видів спорту. Наші тала-
новиті студенти були для 
нас стимулом та гордістю. 
Взагалі мені дуже приєм-
но, що й студенти й аспі-
ранти знаходять час не 
лише на навчання, а й на 
спортивну діяльність. 

Також ран іше дуже 
цікавився театральним 
мистецтвом. Займався цим 
активно ще в шкільні роки. 
Але, будучи студентом, 
постала проблема вибору.  
Я обрав спорт. 

FB: Яким ви бачите ФЕМ 
через 25 років?

Оновленим. У сучасному світі 
все змінюється дуже швидко, 
єдине, що назавжди зали-
шиться з нами, - це наш 
фемівський дух, історія на-
шого університету, основи 
основ, які кожен фемівець 
повинен знати. Ми завжди 
повинні пам’ятати про Олега 
Федоровича Балацького, 
ім’ям якого названий наш 
Інститут, знати наші гасла, 
нашу пісню («Капітал»), адже 
без цього ми не зможемо 
рухатися далі, бути прогре-
сивним університетом. Наша 
сила в нашій єдності. Я вва-
жаю, що всі зміни, які нас 
чекатимуть, будуть на краще. 
Тож зараз наполегливо пра-
цюємо й докладаємо зусиль 
для того, щоб  зробити наш 
інститут ще кращим!

Олексій Валентинович: 

Олексій Валентинович: 

як синергетична еконо-
міка, й мав гарні здобутки в 
цій сфері. Мене помітив 
завідувач кафедри еконо-
міки, підприємництва та 
бізнес-адміністрування 
Мельник Леонід Григо-
рович. Він запропонував 
мені вступити до аспіран-
тури, висловив довіру до 
мене, за що я йому щиро 
вдячний. Сподіваюся, що я 
й до цього не підводжу 
його своїми рішеннями та 
планами.  

По-перше, це робота в 
приймальній комісії, де ти 
здійснюєш набір абіту-
рієнтів. Ти бачиш, як вони 
змінюються й розвивають-
ся,  розкриваються як осо-
бистості, а за твоєї участі 
відбувається процес фор-
мування нової особистос-
ті. Класно усвідомлювати, 
що ти привносиш у життя 
студента якусь частку.

FB: Розкажіть, будь лас-
ка, про Ваші спортивні 
здобутки? Чи маєте Ви ще

По-друге, це участь у 
«Золотому інтегралі» для 
викладачів. Це була доволі 
тісна співпраця між викла-
дачами, адже ми звикли 
бачити  колегу за якоюсь 
роботою: за написанням 
статей,  дисертаційних ро-
біт, розробок…, а тут усі 
розкрилися з іншого боку. 
Це був єдиний колектив-
ний  ефект, коли всі танцю-
вали, співали, й навіть не 
вміючи. Але ми зробили це 
і  посіли друге місце.

FB: Який момент із ро-
боти в директораті за-
пам’ятався найбільше?

Антоненко
Студентка Валерія 
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найомтесь, Юлія Шкодкіна - заступник директора з бренд-менеджменту та 

Зрекламно-інформаційної діяльності, старший викладач кафедри фінансів і 
підприємництва. Юлія дуже багато подорожує та обмінюється досвідом з 

університетами різних країн та привозить цікавинку до СумДУ.  Ось лише за півроку Юлія 
відвідала 4 країни. Запитаємо в неї про досвід, а також дослухаємося до її порад.

FB:  Розкажіть,  як і 
країни Ви відвідали за останні 
півроку.

Юлія :  В ірмен ію , 
Білорусь, Грузію та Ні-
меччину. Насправді, перші 
три країни відвідала фак-
тично упродовж  одного

місяця — десь із середини 
вересня до середини жовт-
ня. А в Німеччину вже 
поїхала вже через місяць, 
відпочивши від попередніх 
подорожей та надолужив-
ши робочі справи.

FB: Чи пов'язано це з 

вашою професійною діяль-
ністю?

Юлія: Так, звичайно. 
Частина заходів, пов’язана 
безпосередньо з моєю вик-
ладацькою діяльністю та 
адміністративною робо-
тою, а частина - опосеред-

Над гірською ущелиною річки Касах (Вірменія)
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ковано, оскільки як викла-
дач і куратор працюю з мо-
лоддю, то можу вважатись 
молодіжним працівником.

FB: Дайте поради сту-
дентам, які збираються 
поїхати за кордон.

Юлія:  Вивчити при-
наймні декілька слів мовою 
країни, в яку збираєтесь. 
Навіть якщо їдете на два-
три дні. Дзвінкість чи м'я-
кість мови, її насиченість 
шиплячими чи гортанними 
звуками дозволяють відчути 
темперамент країни та її 
жителів.

Зазвичай, я вчу такі 
слова приїхавши до країни: 
чіпляюсь до водіїв таксі 
дорогою з аеропорту чи до 
нових знайомих із місцевих 
жителів із питаннями як 
сказати «дякую» чи «при-
віт». За цією своєю звичкою 
я навіть вивчила цифри від 
1 до 10 по-грузинськи та не 
раз вдало торгувалася з 
таксистами чи продавцями, 
а якось навіть виграла 
пляшку марочного гру-
зинського вина! … У Вір-
менії. Здається, я трохи 
відволіклася (сміється - 
прим. ред.). Повертаючись 
до порад, також раджу 
обирати подорожі та краї-
ни, в яких ви зможете 
спілкуватись, а ще краще 
проводити час разом із 
місцевими жителями. Це 
можливість відвідати не 
ише туристичні, попсові 
місця, а й ті, де відпо-
чивають самі мешканці 
країни. І, звичайно, не 
забудьте взяти пару зруч-
ного взуття, коли збирати-
метеся за кордон.

џ зручне взуття;

џ закордонний паспорт. 

џ активоване вугілля та 
антигістамінні пре-
парати; 

5 РЕЧЕЙ, ЯКІ ПОТРІБНО 
ВЗЯТИ ІЗ СОБОЮ 
В ЗАКОРДОННЕ 
ВІДРЯДЖЕННЯ

џ комплект зручного 
одягу; 

џ гостинці з української 
кухні;

Юлія: Одну я вже на-
перед зазначила — зручне 
взуття ,  яке відповідає 
погодним умовам країни. 
Т а  в  ц і л о м у  к о м л е к т 
зручного одягу повинен 
бути в будь-якій подорожі. 
Однак окремо виділила б 
нові аксесуари, які можна 
придбати перед поїздкою 
чи під час перебування за 
кордоном.

 FB:  П’ять речей, які 
потрібно взяти із собою в 
закордонне відрядження.

. Наприклад, це може бути 
новий шарф (шалик) чи 
капелюх, які можуть надати 
особливого відчуття нового 
образу, хоча будете у звич-
ному вбранні та взутті. По-
тім, на фото та у спогадах 
будуть більш особливі, 
яскраві та цікаві образи. 
Також раджу прихопити із 
собою гостинці з україн-
ської кухні, якщо пла-
нується зустріч із місце-
вими жителями: чи то сма-
колики від вітчизняних 
кондитерських фабрик, чи 
солоні огірки з домашньої 
консервації. Що саме  - на 

FB: Чи не важко мза 
такий короткий проміжок 
часу стільки подорожувати?

Юлія: Звичайно, важку-
вато. Для мене найважча 
частина подорожі це доро-
га. Навіть, якщо переліт 
недовгий, то поїздка з/до 
Сум до/з аеропорту, робить 
будь-яку подорож відносно 
тривалою і  це дається 
взнаки.

ваш смак. Говорячи про 
їжу, варто взяти із собою 
активоване вугілля (або 
інший сорбент) та анти-
гістамінні (протиалергічні) 
препарати на випадок не-
передбачуваної несуміс-
ності з місцевою кухнею 
(звичайно, за умови, що 
інші медикаменти у разі 
необхідності будуть надані 
за страхівкою). …

І закордонний паспорт. 
Одного разу я його забула і 
довелося затриматися на 
кордоні на дві доби.

У гранатовому саду готелю (Вірменія)
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Юлія: Важко сказати, бо 
до цього часу не була лише 
в Білорусі, а у Вірменії, 
Грузії та Німеччині була вже 
не вперше. У двох останніх  
сумарною кількостю днів 
провела в кожній близько 
двох місяців за всі свої 
візити до цих країн. Біло-
русь у багатьох аспектах 
здалася дуже подібною до 
України. Тому, мабуть, за ці 
останні поїздки найбільше 
запам’яталась і сподоба-
лась Вірменія, бо цього 
разу я відкрила для себе її 
гірські райони.

Вірменія
FB: Що вразило україн-

ку під час візиту до  Вірме-
нії?

FB: Яка країна сподо-
балася більше за все? 
Чому?

Юлія: Гірські пейзажі, 
смачна кухня та процес 
виготовлення лавашу. Цьо-
го разу пощастило поба-
чити на власні очі як го-
тують вірменський лаваш 
вручну в спеціальній печі в 
землі — «тонірі».  Цей  
аромат та смак свіже-
спеченого лавашу пам’я-
таю й досі.

FB: Які пам’ятки архі-
тектури вразили більше за 
все?

Юлія: Сагмосаванк - 
монастир у провінції Ара-
гацотн, та Агарцин — 
також монастир, недалеко 
від міста Діліжан. Обидва 
монастирі подібні за архі-
тектурою, однак Сагмо-
саванк розміщений над ве-
личезною гірською ущели-
ною біля річки Касах, а 
Агарцин оточують лісисті 
гори. 

Монастир Сагмосаванк (Вірменія) 

Приготування лавашу в тонірі 
(Вірменія) 

Білорусь

Юлія: Білорусь та власне 
Мінськ вразили мене своєю 
чистотою на вулицях. Усе 
прибрано та доглянуто. 
Місцеві кажуть, що раніше 
було ще краще. Ось ця 
доглянутість дуже відрізняє 
Білорусь від України.

Юлія: Окрім чистоти на 
вулицях, сподобалася та 
навіть здивувала своїм існу-
ванням у Білорусі велика 
колекція стріт-арту на 

FB: Чим відрізняється 
Білорусь від України?

FB: Що сподобалося у 
Мінську?

вул. Октябрській та сама 
вулиця в цілому, на якій всі 
колишні заводські будівлі, 
цехи трансформовано у 
кафе, бари та креативні 
простори в індустріальному 
стилі. Було відчуття, що я 
ненароком заблукала з 
Мінська до  Берліна.

вул. Октябрьська, 16 (Мінськ)

Юлія: У Грузії була не 
вперше і з грузинською 
культурою дещо ознайом-
лена, однак, і на цей раз 
було те, що здивувало. 
Конференція, яку я відві-
дала, проводилась в креа-
тивному просторі Fabrika -у 
будівлях колишньої швей-
ної фабрики, перетвореної  
на мультифункціональний 
міський простір. На тери-
торії Fabrika є свої кафе та 
бари, художні студії та 
крамнички, освітній та 
коворкінг-простір, хостел 
та конференц-зали. Тому 
проводячи весь час на 
території Fabrika, є відчут-
тя,  ніби знаходишся в 

Грузія
FB: Що здивувало, спо-

добалося і, може бути, 
відверто розчарувало?
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окремому місті чи навіть 
світі і зовсім не розумієш, 
ти в Тбілісі чи ще десь. Ось 
це відчуття нового та не 
подібного на себе міста 
Тбілісі мене здивувало і 
вкотре переконалася, що 
Грузія здатна постійно диву-
вати. На щастя, обійшлося 
без розчарувань.

Юлія: Звичайно, прав-
да! Мені не раз доводилося 
бувати гостем в грузинсь-
ких сім’ях, де кожного разу 
приймали як найповаж-
нішого гостя. Якось навіть 
була гостем на весіллі в 
Тбілісі. А найбільше вра-
зили і продовжуть дивувати 
й досі грузинські танці. Це 
неймовірна енергія та 
пластика. Кожного разу, 
коли чую грузинську мело-
дію, ледь стримуюся, щоб 
не почати танцювати та 
намагатися скопіювати ру-
хи грузинських танців.

FB: Що Вас здивувало в 
Німеччині, якщо порів-
нювати її з Україною?

FB: Ходять легенди про 
грузинську гостинність. Чи 
правда це? Що вразило 
більше за все?

Німеччина

Юлія: Ось це я пам’ятаю 
і досі: це чистота на вулицях 

На Різдвяному ярмарку в 
Еслінгені (Німеччина)

ЩО ПОТРІБНО 
СКУШТУВАТИ У ГРУЗІЇ?

Хачапурі, хінкалі, чурч-
хелу  та  баклажани з 
горіхами! А ще пхалі, 
ч а н а х і ,  ч а х о х б і л і  т а 
чакапулі. І не забути про 
лобіо! Та, звичайно, в 
поєднанні  з  чудовим 
грузинським вином.

міста. Було таке відчуття, 
що в Німеччині навіть 
асфальт чистять спеціаль-
ним мийним засобом. До 
речі, пізніше я в цьому 
переконалася на власні очі, 
коли побачила спеціальні 
прибиральні машини  під 
час їх роботи. Також зди-
вувала кількість людей із 
собаками у вуличних кафе, 
яким також подавали якусь 
їжу у спеціальних мисках 
для тварин. А ще, точне 
прибуття/відправлення 
громадського транспорту 
за розкладом.

FB: Що цікавого можна 
подивитися у Німеччині?

Звичайно, варто по-
бачити та за можливості 
відвідати замки Німеч-
чини ,  бо  багато  най-
красивіших замків світу є 
саме в цій країні.

Юлія: Різдвяні ярмар-
ки. Особливо раджу побу-
вати на автентичних се-
редньовічних ярмарках. На 
них панує особлива атмос-
фера. Цього року мені 
пощастило потрапити на 
один із таких ярмарків в 
Еслінгені. Було багато нез-
вичних для нашого часу 
розваг,  атракціонів та 
страв. 

Головний редактор 
Юлія Опанасюк

 І якщо вже ви були в Кельні, 
Мюнхені чи Берліні, то 
рекомендую побувати у 
невеличких містечках 
Н і м е ч ч и н и ,  я к - о т  т о 
Міттенвальд, Кохем або 
Бамберг.

FB: Чи відрізняються 
студенти та науковці в 
різних країнах? Якщо так, 
то чим?

Однак коли потрапляєш 
у інтернаціональне коло 
зацікавлених, активних та 
відкритих людей, то не 
відчуваєш великої різниці 
чи то між студентами, чи 
між науковцями з різних 
країн. Тому, бажаю всім 
членам родини ФЕМ у цьо-
му році відвідати інші краї-
ни та попрацювати чи пов-
читись у міжнародному 
колі. 

Юлія: Мабуть, не дуже.  
Просто, німецьким студен-
там доводиться більше часу 
проводити в бібліотеках та 
за самостійним вивченням 
дисциплін, тому, на мій пог-
ляд, вони є більш ціле-
спрямованими та само-
організованими у порів-
няно з українськими сту-
дентами. Грузинські та вір-
менськи студенти — більш 
відкриті до спілкування та 
дружби. А щодо науковців, 
то вирізняються німецькі: 
своєю організованістю та 
дуже завчасною підготов-
кою будь-якого проекту. І 
мова може йти не про 
тижні чи місяці, а про роки.
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#FB_ЛАЙФХАК_ВІД_СТУДЕНТІВ

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÎËÜÃÈ

Що робити, аби завжди бути «в строю»?

«

«

Дуже часто під час нежиттю шкіра навколо носа 
пересихає та цим самим ускладнює нам життя, маленький 
лайфхак – зону навколо носа можна намазати звичайною 
гігієнічною помадою, вона зволожить та позбавить від 
неприємних відчуттів. Також гігієнічною помадою можна 
намазати руки, якщо вони пересихають та тріскаються під 
час морозів. 

Ранньою весною можна відчути, як застуда 
охоплює кожного з нас, в мене є невеличка 
порада для такої ситуації – почніть полоскати 

горло холодною водою. Дослідження показало, що це є 
одним із найкращих засобів для профілактики застуди, 
загартувавши завчасно свій організм, можна вибудувати 
своєрідний захисний механізм.

STUDENT LIFE

спеціальність «Фінанси, банківська справа 
і страхування»

Ольга Ляшко,

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_Â'ß×ÅÑËÀÂÀ

Як зігріти руки на морозі?

«

Телефон став невід’ємною частиною нашої 
руки, але на морозі довго не «посидиш» у 
цьому гаджеті, бо змерзнуть руки, тому 

необхідно придбати рукавички зі спеціальними 
нашивками для керування сенсорним екраном, але 
якщо такої можливості немає, то можна зробити 
соляні мішечки, перед виходом їх потрібно розігріти в 
мікрохвильовці та покласти до кишені, вони зможуть 
зберегти тепло до півгодини, вистачить аби доїхати до 
університету. 

«

спеціальність «Маркетинг»
Кропива В’ячеслав,
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Юнацький патріотичний наметовий 
табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка" 

За роботою

Зараз є багато електричних сушилок для взуття, 
але що робити, якщо в тебе такої немає? Перше, 
що спадає на думку,– висушити взуття на батареї, 

але це може його пошкодити. Тож можна застосувати 
старий та діючий лайфхак – засунути у взуття звичайну 
газету. Бабуся б схвалила. «

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÂÀÑÈËß

Що робити, якщо дуже змерз?

Якщо ви прийшли з морозу та хочете зігрітися 
гарячим напоєм, то не потрібно заварювати 
каву,  адже  вона  може  привести  до 

зневоднення. Краще заварити чашку чаю, він допоможе 
зігрітися за лічені хвилини. Щоб швидше зігріти руки, 
потрібно затиснути олівець у долонях та енергійно його 
покатувати. Кров приплине до шкіри і ви відчуєте себе 
краще.

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_²ÐÈÍÈ

«

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÀÍÀÑÒÀÑ²¯

Як не відкладати на наступний рік? 

Із початком нового року можна часто спостерігати, 
що знайомі, а можливо, і незнайомі люди 
створюють план на прийдешній рік. Тож і мені 

хотілося б вам порадити створити «План на 2019 рік». До 
плану необхідно віднести реально ті цілі, які ви можете 
виконати, наприклад: відвідати 2 нові країни, вивчити 
більше 1 000 нових іноземних слів, відвідувати 
спортзал/басейн. Можливо, цей план зможе вас 
підохотити та допоможе робити впевнені кроки до своєї 
мети. 

«

«

спеціальність «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність»

Анастасія Казак,

спеціальність «Підприємництво, 
Ірина Гончаренко, 

торгівля та біржова діяльність»

та адміністрування »

Ярина Калюжна, 
спеціальність «Публічне управління 

«

Що робити аби взуття було сухим?
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устрічайте нову порцію нових книг. Сьогодні для 

Звас підбірка книг від головного редактора 
журналу «FEMbook», кандидата економічних 

наук, старшого викладача кафедри управління Юлії 
Опанасюк.

Іноді буває так, що ми не знаємо, куди рухатися далі... Ми 
стоїмо на роздоріжжі та не знаємо, куди повернути... Ще 
вчора ти рухався до своєї мети, а сьогодні вона здійснилася. І 
що далі? Якщо перед вами постає питання «Як знайти нові 
цілі та відновити сенс життя?», тоді ця підбірка книг саме для 
вас - для амбітних, цілеспрямованих, але розгублених.

В мене немає крутого IРhone, машини, квартири... І ми від того не 
відчуваємо щастя... Але щастя не в цьому... Ця книга про Ніка, який 
народився без рук та ніг, але повністю насолоджується життям. Він має дві 
освіти, самостійно друкує на комп’ютері, займається серфінгом, 
рибалить та, навіть, стрибає з трампліна. Ця книга про те, як подолати 
труднощі, повірити в себе та відчувати себе щасливим. 

«Проект Щастя» 

Ігор Манн

Якщо запитати в людей, яка їх мрія, вони відповідають: «Стати кращим». 
Але не всі готові йти до кінця. Багато людей зупиняються на півдорозі.  Отже, 
як стати кращим у тій сфері, якою ви займаєтесь? Та ще за певний термін.  
Про це вам розповість Ігор Манн.  Ця книга допоможе вам скласти чіткий 
план із досягнення певної мети.  Так званий чек-лист.  Після заповнення 
запропонованих таблиць ви зрозумієте, що робити далі, розробите чіткий 
алгоритм шляху до поставленої мети. 

MUST READ

«Номер 1. Як стати кращим в тому, 
что ти робиш»

Чи памятаєте ви, ким хотіли стати в дитинстві? А зараз? Чи 
здійснилися ваші мрії? Чи просто знайшли ту роботу, яка 
приносить стабільний прибуток та зупинилися?  Але саме 
зараз той час, коли ви можете стати відомою людиною, чи 
знайти нові ліки, чи винайти машину часу. Лише мрійте... І 
йдіть до своєї мети. А книга дать вам практичні рекомендації 
та інструменти для досягнення цих цілей. 

Алекс Новак

«Книга, якої немає» 

«Життя без меж» 
Нік Вуйчич
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«Взлом техногенної системи» 
Вадим Зеланд

Пам’ятаєте фільм «Матриця»? А що, якщо ми дійсно живемо в 
запрограмованій реальності? І ми зможемо її змінити, просто 
змінивши думки та установки. Ця книга допоможе перестати бути 
гвинтиком системи, йти туди, куди йдуть усі. Вона допоможе стати 
унікальним, робити щось краще за всіх та досягати своїх цілей.

Іноді нам не вистачає чи то натхнення, то чи стусана, то чи 
просто сил для того, щоб щось змінити в своєму житті. Руки 
опускаються, і ти живеш, неначе тебе несе  течією. І не хочеться 
нічого змінювати, але нічого не радує. Саме тоді потрібно 
«випати» з зони комфорту. Автор у книзі наводить 21 спосіб 
заохочення та мотивації себе до дій.

Том Пітерс «Уявіть собі! Перевага в 
бізнесі в епоху руйнувань» 

Том Пітерс - гуру менеджменту та бізнесу.  Для того щоб бути 
успішним у бізнесі, потрібно мислити красиво, мислити дивно і 
осмислити набагато більше «змін», ніж ми могли собі уявити 
раніше. І лише тоді ви одержате кращий результат. І ще... Книгу 
можна розбирати на афоризми. Наприклад, «Творчість - це 
довічне ув’язнення», або «Бренди - це не іменники, а дієслова».

«Вийди із зони комфорту» 
Брайан Трейсі

«Чернець, який продав свій феррарі» 

Робін Шарма

Чи можна знайти щастя, яке не залежить ні від кар'єрного 
зростання, ні від світових криз? Як позбутися від нескінченної 
турботи про завтрашній день і почати одержати задоволення від 
кожного прожитого дня? Чи існують прості рецепти, що 
дозволяють знайти духовні дари, не відмовляючись від звичного 
комфорту? Як розвинути надздібності і підпорядкувати собі долю? І, 
мабуть, найголовніше: як знайти своє покликання і стати самим 
собою? Відповідь: у цій книзі, що стала бестселером у багатьох 
країнах світу.
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МОЄ МІСТО

На щастя, до свого рідного міста мені 
їхати не так далеко, воно знаходиться 
лишень за 50 км у південно-західному 
напрямку. Лебедин асоціюється у мене із 
затишком домівки, рідними, вірними 
друзями та чарівними пейзажами. Адже 
дійсно, воно є одним із наймальовничіший 
міст Сумщини і всієї Слобожанщини. 
Чепурні будинки, широкі вулиці, обсаджені 
тополями і кленами. Особливо гарне місто 
влітку, оточене вічнозеленими сосновими 
борами, які ніби ховають місто у своїх 
обіймах. Височать вони понад блакитним 
озером, що в народі зветься Лебединим, бо 
іноді тут справді можна побачити справжніх 
лебедів. 

Засноване місто Лебедин у 1654 році 
переселенцями з Правобережжя. А з осені 
1658 р. воно увійшло до козацького реєстру 
від назвою «Лєбяжий город». Із Лебедином 
пов’язана одна з найтрагічніших сторінок 
історії України. У 1708 р. в Лебедині 
містилася ставка Петра І, який вів підго-
товку до воєнних дій проти гетьмана Івана 
Мазепи.

Захоплює не лише природа, а й історія 
міста, яку обов’язково потрібно знати та 
пам'ятати, це я засвоїла ще у школі – 
Лебединській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.  

араз я навчаюся в 

ЗСумському держав-
ному університеті – 

чудовому навчальному закла-
ді, розміщеному в місті Сумах, 
що із першого погляду захо-
пило мене своєю красою та 
індивідуальністю. Але кожного 
разу, любуючись окраїнами 
міста, де розкинулися невеликі 
хатки та поодинокі високо-
поверхівки,  я згадую свій 
рідний Лебедин. 

ЛЕБЕДИНИЙ КРАЙ

 У 1781 році затверджено герб Лебедина 
у вигляді щита, у верхній частині якого 
зображено герб Харкова, а в нижній — на 
золотому тлі лебедя, що символізує назву 
міста.

У Лебедині є чимало пам'яток архітекту-
ри, чого варта Воскресенська церква, що 
належить до слобідської школи народної 
дерев’яної архітектури України та Мико-
лаївська – чудовий взірець так званого 
«цегляного стилю». 

У місті побували Г. С. Сковорода, 
Т.Г.Шевченко, С. В. Рахманінов, учені 
І.І.Срезневський, О. О. Потебня, пись-
менники П. П. Гулак-Артемовський, 
Г.Ф.Квітка-Основ'яненко. За часів Геть-
манату в червні 1918 в місті було засновано
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У Лебедині народилися діячі науки і 
культури, державні та військові діячі, 
докладніше про яких можна дізнатися 
відвідавши краєзнавчий музей. Бібліотеки 
та міський художній музей – визначний 
осередок духовності й культури, який стоїть 
біля витоків відродження духовної культу-
ри. 

І де б я не перебувала через 5-10 років, 
назавжди в моєму серці залишиться згадка 
про рідне місто Лебедин, яким я пишаюся 
та люблю. 

товариство «Просвіта», при товаристві 
діяли літературно-наукова, бібліотечна та 
музично-драматична секції.

Студентка Катерина Яскевич

Воскресенська церква

Лебединський краєзнавчий музей

Художній музей

Миколаївська церква

Панорама центральної частини міста
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ТВОРЧИЙ ФЕМ

14 - 15 листопада 2018 року пройшла одна з 
найзапам'ятовувальних подій у житті першого (та й 
не лише) курсу СумДУ – «Золотий інтеграл». 
Незважаючи на те, що кінцевий продукт це лише 30 
хвилин на сцені для кожного факультету – найціка-
віше проходило «за сценою». У цьому сенсі «за 
сценою» означає два місяці підготовки, репетицій та 
очікування. У той час як звичайний глядач бачить 
готовий продукт, кожен із тих, хто брав участь у 
підготовленні розуміє кожну деталь, кожний 
окремий аспект та кожну дрібничку, яку було 
закладено в ту чи іншу сценку або ж рух. 

НАША ПЕРЕМОГА

Але, як вже було ска-
зано, за всім цим стоїть два 
місяці підготовки. Місяці, в 
яких відбувалося все, що 
може відбуватися з людсь-
ким емоційним станом. Тут 
були притаманні для нас і 
не дуже емоції, скромність 
та розкутість, страх за нев-
дачі, відчуття тріумфу від 
перемоги, смуток та сльози 
радості. А також були крики 
та філософсько-виховні 
розмови про сутність усьо-
го процесу, основним по-
силанням яких було те, що 
«Інтеграл» дарує непов-
торні емоції, а особливо 
перемога в ньому, тому 
сконцентруйтеся на ос-
танній тиждень - два - три 
(як коли) – бо потім ви всі 
будете сумувати за всім 
цим. І ми й справді су-
муємо. Ось як описує 
нинішню ситуацію учас-
ниця «театралки» Вікторія 
Коваль та учасниця «сучас-
ника» Валерія Корощенко:

 Вікторія: «Сумую все 
одно за нашими репетиція-

Валерія: «Чесно кажучи, 
зараз дуже не вистачає тих 
репетицій, і ми мріємо хоча 
б на один день повернутися 
до підготовки до «Інтег-
ралу».

Так. І справді хочеться 
повернутися хоча б на один 
день на репетиції, які, до 
речі, іноді починалися о 10 
годині ранку і закінчували-
ся близько 6-ї вечора, але 
це не заважало всім при-
ходити рано і репетирувати 
до пізньої години.

ми. У мене залишилося 
пара відосиків із наших 
репетицій, я їх іноді пере-
глядаю. Від цього вини-
кають такі хороші й теплі 
спогади завжди».

Незважаючи на те, що 
вже минуло близько трьох 
місяців від закінчення «Ін-
тегралу», завжди приємно 
за горнятком чаю згадати ті 
теплі спогади про репе-
тиції. Наш конферасьє 
Денис Чугай так висловив-
ся з приводу цього: 

Денис: «Щиро кажучи,

кожна репетиція була 
ч и м о с ь  о с о б л и в и м ,  і 
спогади про них гріють 
душу. Як-то кажуть,  в 
репетиціях і була сама суть, 
адже саме на них ми краще 
пізнали одне одного і стали 
великою родиною».

А ось вже знайомій вам 
Вікторії Коваль «Інтеграл» 
допоміг стати більш від 
критою:

В і к т о р і я :  « М е н і , 
напевно, складніше всіх 
було, тому що сама по собі 

Але не лише спогади 
залишилися в учасників 
«Інтегралу». Багато хто 
знайшов собі нових друзів, 
нову «родину». Дехто відк-
рив у собі нові цікаві риси 
характеру та нові навички, 
які, можливо, знадобляться 
в майбутнього. Ось, на-
приклад, учасник стему 
Алік Мкртчян відкрив у собі 
товариськість: 

Алік: «Я відкрив у собі те, 
що можу легко знаходити 
спільну мову з різними 
людьми».
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я не дуже товариська, коли 
багато нових і незнайомих 
людей навколо. Згодом я 
почала спілкуватися з усіма 
і зрозуміла, що це нас-
правді класно, ти просто 
вливаєшся в новий колек-
тив і тобі від цього лише 
краще і приємніше на душі. 
«Інтеграл» певною мірою 
допоміг мені стати більш 
відкритою. Не знаю, як це 
спрацювало, але стала 
якось упевненішою в собі».

Тепер перейдемо до 
найприємнішого моменту. 
Пам'ятаєте прислів'я: «Го-
ловне участь, а не пере-
мога». Дозволю собі дещо 
посперечатися з цим. Бо 
участь як процес підго-
товки відіграє важливу роль 
у набутті досвіду та певних 
навичок, але перемога дає 
неповторні відчуття та 
емоції (особливо в тому 
разі, якщо ти її прагнеш). 

« І н т е г р а л »  з м і н ю є 
людські долі. Чи не так? Як 
бачите, ця подія позитивно 
позначилася фактично на 
всіх, хто брав у ньому 
участь. Тому якщо ви мати-
мете можливість взяти 
участь у ньому наступного 
року - не зволікайте. Мож-
ливо, це змінить і вашу 
долю. 

Більшість,  напевно, 
пам’ятає, який факультет 
став переможцем остан-
нього «Інтегралу». Але все 
одно ще раз нагадаю. 
Думаю, ви вже розумієте, 
до чого я веду?! Так. У 2018 
році кубок «Інтегралу» 
здобув Інститут економіки 
та менеджменту імені 
Олега Балацького!

Тобто наш улюблеле-
ний ФЕМ! Думаю,  що 
кожен із вас у житті здо-
бував перемоги. Якісь були 
більшими, якісь були мен-
шими, але з одним ви, я 
певен, погодитеся: фак-
тично всі перемоги неод-
мінно дарують радість та 
позитивні емоції. І пере-
мога в такій неймовірній та 
масштабній події принесла 
такі самі неймовірні емоції. 
Багато хто з учасників не 
зміг утримати сльози ра-
дості. Всі кричали, скакали 
або ж обіймалися від здо-
бутого трофею. Ці слова 
підтверджує Валерія: 

« П і с л я  « І н т е г р а л у » 
залишилися радість за пе-
ремогу і смуток з усвідом-
лення того, що цього всьо-
го більше не буде».

«Неможливо описати 
словами ті емоції, які у нас 
були після перемоги. Хоті-
лося і кричати, і плакати від 
радості одночасно. Якщо 
чесно, я ще три дні перег-
лядала виступ ФЕМу і наго-
родження зі сльозами на 
очах».

Повторюся знову, що, 
напевне, кожен із тих, хто 
брав участь в «Інтегралі», 
після його закінчення зав-
жди хоче повторити знову, 
але це вже майже немож-

Так. Це, мабуть, буде 
одним з тих спогадів, які 
супроводжуватимуть тебе 
все життя  і будуть згадува-
тися з теплотою, радістю і 
дещицею суму через ба-
жання, але неможливість 
повторити це. Гарно на цю 
тему  висловився  Ал ік 
Мкртчян:

ливо. Тому якщо ви маєте 
можливість хоч якось бути 
причетним до «Інтегралу» - 
готувати шоу, вистави або 
ж інше для свого Інституту 
– зробіть це. Запевняю вас, 
ви не пошкодуєте!

Студент Владислав 
Дикий



ФІЛОСОВСЬКІ КАЗКИ

СКАЗКА О ТОМ, КАК ПРИРОДА 
УЧИЛА И

ВОСПИТЫВАЛА СИСТЕМЫ

Когда Вселенная 
разделилась на 
части, Природа 

стала их обучать и воспи-
тывать.

– О! Лучше всего, если 
будете называться систе-
мами... Тем более, если вы 
хотите быть отдельными 
друг от друга, то вам так 
или  иначе  предстоит 
именно системами и стать.

– Прежде всего, – гово-
рила она, – у вас должно 
быть надлежащее назва-
ние... Ну, что это – какие-то 
«части»? Пусть даже «части 
Вселенной»... Звучит как-
то несолидно – подчини-
тельно,  даже обидно! 
Всякий вас будет спраши-
вать: «А «части» чего?» У 
вас должно быть название, 
которое покажет, что вы 
уже вполне самостоя-
тельны и независимы…

– А что такое система? – 
спросила вдруг одна из 
наиболее смелых частей.

– Это то,  что само 
состоит из других частей (у 
вас же должен быть свой 
в н у т р е н н и й  м и р ) ,  н о 
является . И каждое целым
целое имеет с внешней 
средой , благодаря границу
которой вы и будете пос-
тоянно отделены друг от 
друга. Но придется вам 
постоянно трудиться – ведь 
любые границы нужно как-
то удерживать, для чего

вам нужны особенные 
свойства...

– Какие? – спросили 
сразу несколько  частей
(уже вроде даже ).систем

– А вот какие. Прежде 
всего, вы должны взаимо-
действовать друг с другом 
и образовывать другие 
системы большего разме-
ра, говоря по-научному, 
более высокого иерархи-
ческого уровня.

–  А это не сильно 
страшно?!  –  насторо-
жилась ещё одна часть.

– Наоборот – это даже 
очень интересно. Напри-
мер,  сейчас все вы – 
частицы, т. е. маленькие 
части... Нет! Конечно, вы – 
уже системы, хотя ещё и 
частицы. Потом объедини-
тесь в .атомы

Атомы – в . молекулы
Сколько нового! А затем 
молекулы объединятся в 
клетки орга-. Клетки – в 
низмы. Организмы – в 
экосистемы и т. д. Целый 
мир! Причем, живой и 
многообразный. Итак, ва-
шим важнейшим свойс-
твом является способность 
согласованно взаимо-
действовать  и объеди-
няться в системы.

Далее. Я уже сказала, 
что придётся трудиться, 
если хотите быть по-
настоящему отдельными и 
самостоятельными. 

–  « М е - т а - б о - л е . . . » ,  – 
пролепетали системы-час-
тицы незнакомое слово.

Одним словом, изменять 
или превращать, что и станет 
вашей работой. Поток энер-
гии, вещества и информации, 
проходящий через вас, назову, 
пожалуй,  . метаболизмом
Когда-нибудь словом «мета-
боле» греки станут называть 
превращение, изменение.

– Вот! – удовлетворённо 
продолжила Природа. – А 
теперь, возможно, самое 
важное: вы должны быть 
узнаваемы. Иначе говоря, 
каждая из вас должна обрести 
своё лицо, для чего параметры

Получается, что одна энер-
гия начнет постоянно в вас 
входить, а другая - выходить. 
Таким образом, через вас 
постоянно будет проходить 
поток энергии... Поначалу 
только энергии, но потом ещё 
и  в е щ е с т в а  ( к о гд а  о н о 
появится)... И всё это придется 
как-то перерабатывать: что-то 
отбирать, что-то отбрасы-
вать...

Но любой труд требует 
затрат энергии, и вы начнете 
терять свою энергию, а значит, 
вам постоянно нужно будет 
беспокоиться, чтобы компен-
сировать ее потерю. И взять 
энергию можно будет только 
извне, иными словами – из 
внешней среды. Отсюда вы-
вод: вам необходимо стать 
открытыми для такого обмена.
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ваши должны быть отно-
сительно постоянными. А 
если и придется изменить-
ся, то очень незначи-
тельно. Такое свойство, 
когда система изменяет 
своё состояние в узком 
интервале параметров, 
давайте назовём стацио-
нарностью. Оно, свойство 
такое, обладает постоянст-
вом, но относительным. А 
упомянутый узкий интер-
вал параметров назовем 
гомеостазом. В будущем 
по-гречески это будет оз-
начать «подобный непод-
вижному».

– А если мы не будем 
э т и м и . . .  н у,  с т а ц и о -
нарными, разве нас никто 
не узнает? – поинтере-
совались частицы.

– Ну, конечно, нет, – 
терпеливо объясняла При-
рода. – Когда-нибудь вы 
создадите многообразный 
мир живого... Кто-то из вас 
образует большущего 

С т а ц и о н а р н о с т ь 
отличается от  постоянства
тем, что имеет лишь внеш-
нюю видимость неизме-
няемости. На самом деле 
внутри-то каждая из вас 
будет изменяться постоян-
но, пропуская через себя 
материально-информа-
ционные потоки: одни 
пришли – другие ушли... 
Прямо-таки проходной 
д в о р !  К а к о е  у ж  т у т 
постоянство? Но такое 
движение, повторяю, будет 
внутри вас. ...А снаружи – 
всё должно оставаться 
неизменным, если хотите 
добиться своей узнавае-
мости.

– А зачем ещё? – заинте-
ресовались частицы.

слона с хоботом, кто-то 
быстрого гепарда, кто-то 
маленькую мышку... 

А теперь, представьте 
себе, что произойдет, если 
вы каждый день станете 
изменять свой внешний 
вид? Если просто поме-
няетесь свойствами – ещё 
полбеды. Например, через 
день слон будет стано-
виться мышкой, а мышка – 
слоном. Поди узнай, кто 
кем есть на самом деле в 
настоящий момент вре-
мени. Беда – если начнете 
каждый день перемеши-
вать свои свойства, превра-
щаясь в разных животных 
или ещё хуже – в каких-
нибудь химер, позаимство-
вав у одного рога, у другого 
–  хвост,  у  третьего  – 
копыта. И каждый день 
начнет появляться новая 
комбинация... Как видим, 
стационарность – очень 
важное информационное 
свойство системы, однако 
необходимое не только для 
того, чтобы её узнавали...

– А для её эффективнос-
ти... Чем  меньше система 
будет изменять своё сос-
тояние, тем меньше затра-
тит энергии. Ведь любая 
перестройка системы тре-
бует от неё дополнитель-
ной работы. Выходит, ста-
ционарность служит повы-
шению эффективности 
системы, поскольку это 
позволяет минимизиро-
вать процессы трансфор-
мации систем. Любая из 
них получает возможность 
не тратить силы по мело-

– А и правда! – поддак-
нули Природе частицы. – 
Так и нам легче, не надо 
дергаться.

Однако это не простое  
сочетание трех слов. В нём 
сконцентрированы таинст-
ва и силы Вселенской Трои-
цы – открытость даёт воз-
можность воспроизводить 
энергетическую силу и 
вашу материальную сущ-
ность, стационарность 
формирует ваши инфор-
мационные параметры, а 
системность – символи-
зирует вашу естественную 
способность к согласо-
ванному поведению. 

чам, а накапливать энер-
гию для своих карди-
нальных преобразований, 
то есть для развития. Луч-
ше изменяться (пере-
страивать свой гомеостаз) 
редко, но метко.

Поэтому помните: каж-
дая из вас несет в себе 
образ Троицы, и всё, что 
вы будете создавать, долж-
но быть достойно этого 
светлого созидающего об-
раза. А я в нём и каждой из 
вас буду реализовать свою 
творческую потенцию.

– Молодцы, что поняли! – 
похвалила Природа. – 
Теперь можем подвести 
итоги. Каждая из вас и 
любая сущность, которую 
совместно образуете, бу-
дет открытой стационар-
ной системой.

Профессор 
Леонид Мельник 
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ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ 
ANAGA SARAFINA

«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»

«My experience in the Business Administration Master program of 
Sumy State University (Department of Economics, Entrepreneurship 
and Business Administration) has been amazing so far. The teachers 
have been very helpful and resourceful. I have been able to maximise 
my abilities in terms of research as well as comprehension of complex 
themes. I am proud of the department. I also wish to say that there is 
so much which I have learnt and I look forward to making a mark in 
the Global Business World ». 

«Маркетинг для мене - це не лише професія чи спеціальність, це 
спосіб мислення. Це безповоротно й назавжди. Це коли ти 
звертаєш увагу на всі акції в  супермаркеті, дивишся на 
розміщення продуктів, оцінюєш  логотипи брендів, їх слогани та 
назви. Коли ти ловиш себе на  думці, що знаєш, що купляєш 
винятково через акцію і  розумієш ці хитрощі, але все одно не 
можеш стримати себе, бо таки людина. Маркетинг - коли  знаєш 
4P і всіх його «побратимів» і твій улюблений автор, якого знаєш на 
зубок - Котлер. Маркетинг - це сучасність».

Магістерські програми

«Обрати цю спеціальність мене змусила цікавість, перелік 
корисних дисциплін та графік навчання. Графік навчання 
досить комфортний: один тиждень на місяць із понеділка до 
неділі включно студенти відвідують заняття. Такий графік 
вирішує питання «Як поєднувати навчання, роботу та  особисте 
життя?». Скажу відверто, своїм вибором я задоволена, тому що  
викладачі завжди допомагають, навчають необхідному, 
підтримують та залучають до обговорення різних   питань».

АБІТУРІЄНТУ

ОЛЕНА  ГОЛОД 

 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 
БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

знання, які охоплюють різні сфери діяльності та  бути  високо-

«Адміністративний менеджмент» – це можливість відкрити в 
собі нові, раніше не відомі якості лідера, управлінця, керівника. 
Обравши цю спеціальність ми отримали можливість вплинути на 
розвиток країни, як на державному, так і на місцевому рівні. На 
нас покладена велика відповідальність, адже випускники
спеціальності «Адміністративний менеджмент» повині мати

компетентними».

 «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕРЕДЖМЕНТ»

ДАРІЯ БУГАЄНКО ТА ІРИНА ВЯЧЕСЕНКО
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

 «МАРКЕТИНГ»

ДАРІЯ ЗАХАРЧЕНКО
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ



ВЕРОНИКА СЕМЕНЯКА   
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

 «ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС-ІННОВАЦІЇ»

«Із самого початку магістратури ніхто з нашої групи не 
хвилювався, бо вже на власному досвіді знали, що викладачі 
завжди готові піти на зустріч. Дружні відносини, мотивування 
та надання цікавої додаткової інформації – це і є наш 
навчальний процес. До речі, він також є дуже зручним для 
тих, хто паралельно працює. Жодного разу не шкодувала, що 
обрала саме «Економіку та бізнес-інновації».

Головний редактор Юлія Опанасюк

«У освітній програсі «Інвестиції, підприємництво і 
стартапи» мені сподобалося: формат тренінгів, практики, 
міжнародний досвід, заняття у центрі міста. Дуже чуйний 
колектив викладачів, без почуття зверхності, що готовий 
допомогти в будь-який момент з практичними питаннями».

ВІКТОРІЯ МАКЕРСЬКА  
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

 «ІНВЕСТИЦІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО І 
СТАРТАПИ»

«На мою думку, спеціальність "Фінанси, банківська справа та 
страхування" – універсальна! Студенти даної спеціальності 
отримують класичну університетську освіту, знання в галузі 
фінансів, банківської та страхової справи, ринку цінних 
паперів, управління фінансами та грошовими потоками 
підприємства. Навчаючись на програмі "Фінанси і аудит 
підприємництва" випускники можуть реалізувати свої навички 
та вміння в будь-яких галузях економіки, крім того, у них є 
реальна можливість започаткувати власний бізнес ».

КСЕНІЯ НОВАК 
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

 «ФІНАНСИ І АУДИТ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

««Управління проектами» є однією з найбільш 
актуальних та прогресивних магістерських програм. 
Напрямів застосування технологій проектного ме-
неджменту є безліч і вони охоплюють практично всі сфери 
діяльності. Їх можна застосовувати як в бізнесі, так і в 
повсякденному житті. Студенти даної програми 
одержують якісну вищу освіту, вивчаючи інструментальну 
базу проектного менеджменту за сучасними освітніми 
технологіями. 

Навчаючись на магістерській програмі «Управління 
проектами» студенти можуть проходити практику на 
провідних підприємствах та в проектних офісах, де можуть 
здобути безцінний практичний досвід та знайти омріяну 
роботу ».

ГАННА КЛЮЄВА
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»
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