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А ти завжди зможеш приєднатися до 
цієї згуртованої команди!

Л іто – це пора року, яку 
люблять як студенти, так і 
викладачі. Саме в цей період 

не потрібно сидіти в задушливих 
аудиторіях, а відправитися в подорож, 
пізнати щось нове або почати діяти. 
Літо – це час змін…

Саме тому студенти та школярі 
вчаться  у Бізнес-школі «Yourth& 
Bussines». Її ціль надихнути вас  на зміни, 
налаштувати на успіх,  перезаванта-
жити ваше мислення, надихнути.  І 
життя зміниться надзвичайним чином.  
Саме так  діють герої цього номеру… А 
ви  можете  надихнутися  ї хн іми 
порадами та історіями успіху. 

Літо – це час подорожей. А чому б не 
вирушити до США або Польші? А як 
отримати стипендію, можна дізнатися 
на сторінках нашого журналу. 

Ось такі вони, студенти та ви-
пускники ФЕМу: гарні, розумні та 
успішні.  Вони можуть представляти 
наш університет як на конкурсах краси, 
так і в науковому просторі. 



НАША МІС

ОБЛИЧЧЯ З ОБКЛАДИНКИ

найомтеся - Тетяна Анцибор, сту-

Здентка ФЕМу, учасниця цьогорічних 
конкурсів краси «Міс СумДУ» та 

«СтудМіс Сумщини». Нагадаємо, що його 
учасницями стають студентки закладів вищої 
освіти Сумщини – учасниці конкурсів «СтудМіс» 
своїх університетів. У СумДУ цей конкурс 
відбувся 18 квітня. Конкурс цей – студентський, 
тож, крім зовнішньої краси, журі оцінювало 
також і кмітливість та оригінальність учасниць, їх 
креативність, артистичність та розумові 
здібності. Тетяна полонила всіх запальним 
танцем, тому саме вона отримала титул «Міс 
Талант».

Запитаємо в Тетяни про її почуття після 
конкурсів та дізнаємося про все детальніше. 

FB: Ти була учасницею 
двох конкурсів: «Міс СумДУ» і 
«СтудМіс Сумщини». Чому ти 
вирішила брати участь у  
конкурсах краси?

Тетяна: Все почалося з 
конкурсу «Золотий інтег-
рал», де я брала участь у 
номінації сучасний танок. 
Як виявилося, сцена не 
хоче мене покидати і мені 
моя подруга Карина запро-
понувала сходити на кас-
тинг «Міс СумДУ». Я ніколи 
навіть не думала про такі 
конкурси, а тим паче про 
участь у них. Не довго ду-
мавши, я все-таки виріши-
ла сходити на кастинг, де 
ми з іншими дівчатами 
показували вміння ходити   

на підборах та свій талант. 
Я була готова почути будь-
який вердикт. Згодом  діз-
налася, що буду брати 
учать у конкурсі.

Потім після «Міс СумДУ» 
мені запропонували участь 
у «СтудМіс Сумщини», 
такого я не очікувала, 
оскільки участь повинна 
була брати переможниця. 
Ось так я потрапила на 
конкурси та захищала 
Інститут ФЕМ та СумДУ.

Тетяна:  Перешкоди 
були, але не так багато. 
По-перше, в мене не було 
досвіду ходити на підборах, 
тому вчилася на репети-

FB: Чи багато перешкод 
було на твоєму шляху? 

ціях, після яких спочатку 
дуже боліли ноги. Пару 
тренувань і одна проблема 
позаду. Також ми постійно 
проводили свій час після 
навчання на сцені, тому 
мало приділяли уваги роди-
ні та друзям.

Я вважаю, що всі люди, 
навіть із великим досвідом, 
хвилюються перед виходом 
на публіку, я цу теж відчу-
вала, тому перед конкур-
сом «Міс СумДУ» нервува-
ти мені, нажаль, довелося. 
А ось уже на другому кон-
курсі страху ніякого не 
було і почувала я себе 
більш упевнено.

FB: Яка в тебе родзинка? Чи 
складно було виділитися 
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Тетяна: Моя родзинка - 
посмішка, якою я нама-
галася полонити суддів та 
глядачів. Адже саме вона 
прикрашає жінку та зача-
ровує оточуючих.

FB: Що запам'яталося 
тобі  найбільше на «Міс  
СумДУ?», а також із «СтудМіс 
Сумщини» ?

серед усіх дівчат? 

Усі дівчата були гарні, 
красиві, талановиті й дуже 
різні .  У  кожного свої 
манери, свій характер. 
Зазвичай, у когось була 
краща харизма, а в когось 
красиві блакитні очі. Виді-
лятися було не складно, 
головне бути собою.

Тетяна: Мені, я гадаю, 
як  і  і ншим д і вчатам , 
найбільше запам’яталися 
емоції та враження від 
самого виступу, ті нерву-
вання та погляди глядачів, 
вітання від близьких та 
друзів, саме задоволення 
від виходу на сцену, а 
також як ми займалися 
благородною справою і 
їздили в притулок до собак, 
які досить сильно звору-
шили наші серця, адже 
вони так потребують нашої 
підтримки. Звичайно самі 
репетиції, на яких із нами 
були щоразу організатори, 
їм за це щиросердечно 
дякую, вони готували нас, 
давали поради, шукали 
спонсорів, від яких ми от-
римали чудові подарунки. 
Моменти з конкурсів «Міс 

С у м Д у »  т а  « С т уд М і с 
Сумщини» я запам'ятаю на 
все життя.

FB: Які емоції супро-
воджували впродовж двох

Тетяна: Перед кон-
курсом було важливо на
 нього правильно налашту-

FB:  Кого ти вважала 
запеклою конкуренткою і 
чому?

Тетяна: На мою думку, 
всі дівчата були на рівні, всі 
працювали, старалися та 
впевнено йшли до своєї 
мети. Тому мені досить 
важко виділити найдостой-
нішу, за мене це зробили 
члени журі. Я сподіваюся, 
що їх вибір був зроблений 
правильно  й справедливо.

FB: Як ти вважаєш, чим 
полонила глядачів та членів 
журі?

Тетяна:  Намагалася 
полонити та запам’ятатися 
своїм талантом, який ві-
діграє велику роль на кон-
курсі. Також я відразу хочу 
подякувати дівчатам, які 

ватися. Гарний настрій - 
гарний результат. Зви-
чайно, як я вже зазначала, 
що нервуватися  мені 
довелося. На жаль, із цим я 
нічого зробити не змогла. 
У цілому настрій у мене був 
бойовий, я розуміла, що 
потрібно старатися, викла-
датися на всі 100 %. І не 
зважаючи ні на що, я га-
даю, що показала чудовий 
результат на конкурсах.

 конкурсів?

ОБЛИЧЧЯ З ОБКЛАДИНКИ
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FB: «СтудМіс Сумщини» 
проходив у стилі фільму 
«П’ятий елемент». Чи подо-
бається тобі цей фільм, чи 
важко було вжитися в роль 
головної героїні?

Тетяна: Фільм «  П’ятий

елемент» я вперше поди-
вилася за день до самого 
конкурсу. Я люблю фантас-
тику, тому фільм мені 
сподобався. У нього були 
досить цікаві задумка та 
постановка. У роль голов-
ної героїні - Лілу вжитися 
було  нескладно,  вона 
досить впевнена, сильна та 
розумна дівчина, що ми з

пов'язаний уже не з нею, 
а з стюардесами з фільму, 
нам навіть пошили, як у 
них, досить цікаві костю-
ми, в яких ми показували 
вже більше ніжності та 
граційності.

  дівчатами й пока-
зували на  фото-

допомагали мені ставити 
творче завдання, від них я 
одержала найбільшу під-
тримку  та  допомогу  на 
конкурсах. Журі я показувала 
танець у сучасному стилі, 
який запам'ятався багатьом 
глядачам. Саме цей виступ 
мені допоіг заваювати титул 
«Міс Талант», яким я пи-
шаюся.

FB: На обох конкурсах ти 
полонила журі в творчому 
к о н к у р с і  т а н ц я м и .  Ч и 
займаєшся ти десь? Як давно?

Тетяна:  Танцями я 
займалася і раніше в різних 
колективах. Коли була в 
одинадцятому класі,  я 
думала, що вже ніколи не 
буду танцювати, від чого

зйомці. На
 самому конкурсі 
перший вихід був   

Т е т я н а :  Р е п е т и ц і ї 
займали багато часу, тому 
коли була вільна, я приді-
ляла увагу своїй сім' ї , 
близьким та друзям. Допо-
магала мамі, ходила гуляти, 
відпочивала. Звичайно 
навчалася, адже пари ніхто 
не відміняв, намагалася 
встигати писати реферати, 
курсові, контрольні тощо.

ставало дуже сумно. Коли 
почала навчатся в  універ-
ситеті, я дуже зраділа, що 
буду брати участь у «Золо-
тому інтегралі», на якому ми 
полонили всіх запальним тан-
цем. Завдяки нашим трене-
рам я стала краще танцювати, 
за що їм щиросердечно 
дякую, стала більш упев-
неною та відкритою. Другий 
крок - це підготовка до 
конкурсу краси, де ті самі лю-
ди допомагали мені  де-
монструвати мій талант. 

FB: Чим займаєшся у 
вільний час?

FB: Як покорити сцену?

Тетяна:  Головне не 
боятися, ризикувати і не 
думати, що в тебе нічого 
не вийде. Потрібно ста-
ратися, працювати, думати 
про краще. Також необхід-
на обов'язкова підтримка 
від близьких, без неї ніяк. 
Вірити в себе - і все вийде.

Головний редактор 
Юлія Опанасюк
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ВИПУСКНИЙ - 
2019

Випускники-економісти

Червоний диплом - це круто!

Нагородження червоними 
дипломами

Магістри спеціальності 
«Економіка підприємства»

П’ятого липня відбувся випускний для 
студентів ФЕМу. 

Під час урочистостей із привітальним 
словом виступили директор Навчально-
наукового інституту фінансів, економіки та 
менеджменту імені Олега Балацького д.е.н., 
професор Т. А. Васильєва та запрошені гості 
випуску. Завідувачі кафедр вручили випускникам 
дипломи, а також відзначили наукові здобутки 
студентів. 

До привітань долучилися студенти 
молодших курсів університету, які підготували 
концертну програму, що надихала святковою 
енергією та веселим настроєм всіх учасників 
заходу.



Перший випуск бакалаврів англомовної 
програми навчання «Міжнародні економічні 
відносини»

Кращіх студентів теж нагородили

Випускники спеціальності 
«Економіка підприємства»

Випускники спеціальності 
«Менеджмент»

Випускники спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування»

З директором



ПОДІЇ

о дня народження О. Ф. Ба-Длацького (11 травня) були 
проведені лекції для учнів 

10-х та 11-х класів 21-ї школи м. Сум. 
Головний спікер завідувач кафедри 
економіки, підприємництва та бізнес-
адміністрування, проф. Леонід 
Мельник поділився спогадами щодо 
біографії Олега Федоровича та його 
досягнень, які сприяли розвитку 
економічної науки в м. Сумах. Вони 
представили нові напрями дослід-
жень, присвячених Третій і Четвертій 
промисловим революціям,  як і 
проводяться на кафедрі економіки, 
підприємництва та бізнес-адмі-
ністрування СумДУ, що продовжує 
школу Олега Балацького.

Значний інтерес в учнів викликала 
дружня бесіда зі студентом II курсу 
спеціальності «Економіка і бізнес» 
Евгеном Скрипкою, який поділився 
перевагами навчання в СумДУ. Він

З УЧНЯМИ
ДРУЖНЯ ЗУСТРІЧ УЧЕНИХ 

розповів про участь у наукових і 
комерційних проектах в Інституті 
ФЕМ ім. Олега Балацького, а також 
поділився своїм досвідом викорис-
тання одержаних знань для організації 
власного бізнесу.

Доцент Олександр Маценко
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#SUMMER19
Бізнес-школа «Youth&Business»

ж е  в о с ь м и й  р а з Впоспіль у нашому 
місті була проведена 

бізнес-школа «Youth&Bu-
siness». Це один день моти-
вуючих виступів від спікерів-
підприємців, які діляться з 
тобою власними «історіями 
успіху», безцінними знаннями 
та досвідом зі створення й 
управління бізнесом, а також 
робота в командах над влас-
ними бізнес-ідеями. 

Цього разу своїми знаннями поділилися:

Валентина Сахно,
співвласниця технологічного майданчика з  комп’ютерної 

грамотності «KidIT»,

розповіла про бізнес майбутнього;

Олексій Чечель,
засновник компанії «IThinkers» та співзасновник компанії «Shifu»,

розповів про сім критеріїв бізнесу;

власник кафе «Chekhoff's»,
Олександр Мороз,

розповів, як здобути успіх у бізнесі;

співвласниця квіткової майстерні 
«Древо желаний»,

Вікторія Макерська,

розповіла про помилки в бізнесі;

та викладач курсів у «Social media marketing»,
SMM-спеціаліст - практик  

Аліна Гатсук, 

розповіла про роль SMM у бізнесі;

Юлія Прокопішина, 
заступник директора з продажу ювелірного заводу «Золотий 

вік»,

розповіла про досвід управління великим бізнесом.

Учасник

І, звісно, не без інсайтів…

«…Перед тим, як оцінити людину, проаналізуйте середовище, в 
якому вона росла та живе».

«…Все в нас самих, нами управляють чотири гормони».

Дуже цікаво та пізнавально. Відмінні спікери та слухачі, 
питання та відповіді. Гарна організація та кава-брейк. 
«

»
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#FB_ЛАЙФХАК_ВІД_БІЗНЕС-ТРЕНЕРІВ

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÂÀËÅÍÒÈÍÈ

Як бути конкурентоздатним на ринку праці?

«

«

Для того, щоб конкурувати на ринку праці, 
потрібно розуміти, які навички вам потрібні.  
На сьогодні найбільш актуальні такі: вміння 

вирішувати складні завдання, управління часом, командна 
робота, креативність. 

Шукайте в собі талант, те, що робить вас щасливими,  
та розвивайте себе.

STUDENT LIFE

Валентина Сахно,
співвласниця технологічного майданчика з  

комп’ютерної грамотності «KidIT»

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÎËÅÊÑ²ß

Як обрати нішу для бізнесу?
«

Для того щоб правильно обрати нішу ринку, потрібно 
проаналізувати декілька параметрів: 1. місткість ринку; 
2. ціну входження на ринок (скільки коштує відкрити свій 

бізнес); 3. залежність від співробітника (обирайте такий бізнес, який не 
залежить від особистості); 4. кількість бізнес-процесів (обирайте ніші, 
складні в управлінні); 5. частоту покупок (обирайте бізнес, продукція 
якого потрібна кожен день); 6. середній чек (чим нижчий чек, тим більше 
потенційних клієнтів);  7.   обирайте постійні ниші.

«

Олексій Чечель,

та співзасновник компанії «Shifu»
засновник компанії «Ithinkers»   #FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ

Як здобути успіху в бізнесі?

«

«

підприємців поділяють на два види: ремісники та 
бізнесмени. Більш успішні ремісники, бо вони 
займаються тим, що люблять. Створіть свою команду і 

разом насолоджуйтеся життям. Команда в бізнесі - найважливіше. 
Підбирайте людей за цінностями.

Страхи - це ваш двигун. Ремісники - це особи, які не бояться 
власних страхів. Розумійте, що потрібно жити тут і зараз. Гроші не 
можуть замінити відносини і ніколи не повинні вас змінювати. 

Олександр Мороз,
власник кафе «Chekhoff's»12 ЛІТО’ 2019



Юнацький патріотичний наметовий 
табір "Коловрат ім. Романа Атаманюка" 

За роботою

Бізнес - це гроші. Бізнес - це постійний розвиток. 
Потрібно зростати. Але, масштабуючи бізнес, 
потрібно мати чітко складений план розвитку (бізнес-

стратегію). Робіть бізнес таким, щоб він не залежав від власника. 
Делегуйте повноваження співробітникам. Але для цього створіть 
успішну команду. Співробітники не повинні бути байдужими до 
того, що вони роблять. Вірте в себе і свою команду!

 

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÀË²ÍÈ

Як просувати бізнес у соціальних мережах?

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÞË²¯

«

«

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_Â²ÊÒÎÐ²¯

Типові помилки підприємців

4. Бізнес із друзями. Тут і так зрозуміло)

7. Незбіг цінностей. Підбирайте персонал  за цінностями.

6. Витрачання всіх коштів на старті. Спочатку потрібно протестувати 
бізнес, а потім інвестувати.

3. «Пастка перфекціоніста». Не думайте, як зробити це краще. 
Робіть тут і зараз як можете.

Краще вчитися не на власних помилках, а на помилках інших. 
Основні помилки підприємців: 1. Хотіти багато грошей 
відразу. Мотивацією до роботи повинні бути не гроші, а те, що 

вас веде на роботу кожен день.
2. Хочеш зробити добре - зроби це сам. Організовуйте такий бізнес, 

який зможе працювати без вас. Тоді ви зможете його продати.

5. Слабка бізнес-модель. Коли є бізнес-план - усе відбувається 
набагато швидше з меншими витратами.

8. Незнання підводних каменів.

«

«Вікторія Макерська,
співвлісниця квіткової майстерні «Древо 

желаний»

Юлія Прокопішина, 
заступник директора з продажу ювелірного 

заводу «Золотий вік» 

SMM-спеціаліст-практик та 
Аліна Гатсук, 

викладач курсів у «Social media marketing»

«

Як розвивати бізнес?

- праця з блогерами. Залучайте блогерів для реклами вашої 
продукції;

Для тих, хто не пам’ятає, інтернет-маркетинг - це 
просування продукту в мережі Інтернет, а SMM - у 
соціальних мережах. SMM допомагає сформувати пул 

лояльності до вашого продукту, зібрати дані про покупців, працює 
на вашу репутацію та забезпечує зворотний зв’язок.

Основні методи просування SMM: 
- якість контенту. Чим кращий контент, тим дешевше та 

ефективніше будуть працювати інструменти SMM;
- управляйте спільнотою. Налагодьте спілкування з 

користувачами вашої спільноти;

- органічна реклама. Використовуйте платну рекламу в уже 
розкручених групах;

- проводьте конкурси та розіграші.



#FB_ЛАЙФХАК_ВІД_СТУДЕНТІВ

ßÊ ÂÈÂ×ÈÒÈ ²ÍÎÇÅÌÍÓ ÌÎÂÓ

STUDENT LIFE

Нам усім хочеться знати багато іноземних мов і вміти вільно ними володіти. 
Однак як тільки ми розпочинаємо вивчення, інтерес втрачається, адже це 
величезна праця. Давайте розберемося, як перемогти в цій нелегкій справі.

Перш ніж розпочати  
заняття, розберіться, для 
чого це вам потрібно. 
Виділіть сторінку у своєму 
записнику і  напишіть 
плюси, які отримаєте, 
коли, наприклад, оволо- 

дієте базовим рівнем роз-
мовної англійської.

 Перечитуйте щоразу, 
коли нападе лінь і почнеть-
ся нудьга. Якщо ви будете 
розуміти, навіщо знати 
часи в дієсловах, то не до-

ведеться прикладати стіль-
ки зусиль, щоб змусити 
себе відкрити підручник.

Але не поспішайте 
прощатися із затишними  
вечорами, проведеними 
за переглядом улюбленого

14 ЛІТО’ 2019



Студентка Єлизавета 
Солодова

Підвищувати ефектив-
ність за рахунок напружен-
ня всіх своїх сил можна 
лише до  певно ї  межі . 
Більшість успіхів дося-
гаються в стані спокою і 
легкості, коли все вдається 
само собою, тоді ви зможе-
те працювати набагато 
ефективніше свого звичай-
ного рівня.

ливши навіть 10-15 хвилин 
мові на день, це вже краще, 
ніж зовсім нічого. Результат 
не змусить себе чекати, 
якщо додержуватися свого 
слова.

Розклейте по всьому бу-
динку яскраві стікери зі 
словами, що вживаються 
найчастіше. Оволодівши 
базовою лексикою, ви змо-
жете практикувати свою 
мову.  Наприкінці, розкриє-
мо ще один секрет. Нехай 
це й звучить як парадокс, 
але шлях до успіху лежить 
через розрядку. У вивченні 
мови, як і в будь-якій іншій 
справі, потрібно навчитися 
одержувати задоволення. 

фільму. Потрібно лише 
змінити мову на ту, яку 
бажаєте опанувати, і таке 
проведення часу відразу 
стане корисним! Слухайте 
закордонні новини, пере-
кладайте тексти улюблених 
пісень зі словником. 

Дивіться іноземних бло-
герів на YouTube, ізолюйте 
себе від рідної мови у кіно і 
серіалах, знайдіть версію із 
субтитрами і практикуйте 
свої навички сприйняття на 
слух. Чим не аудіювання? 

Що стосується книг, не 
варто відразу братися за 
складні твори. Для початку  
виберіть таку книгу, яку ви 
зможете читати навіть у   

Думаєте, що єдиний 
спосіб опанувати іноземну 
мову - сидіти за старим, 
нудним підручником і по-
біжно записувати чергову 
вправу з граматики? Вив-
чення іноземної мови має 
безліч методик і різнома-
нітної літератури. Займати-
ся за деякими підручника-
ми, зовсім не подібними до 
шкільних, одне задоволен-
ня. Вони містять актуальні 
мовні ситуації, захоплюючі 
тексти, гарні ілюстрації, а 
ще до них додаються диски.  

міському транспорті - щось 
із  сучасної  л ітератури  
(наприклад, книги Джона 
Гріна). Намагайтеся макси-
мально зануритися в мову, 
так, щоб це було дійсно 
цікаво.

До того ж більшість 
викладачів сходяться на 
думці, що регулярне пов-
торення слів і конструкцій 
та виконання вправ дає 
набагато кращий результат, 
ніж «зазубрювання», так що 
займайтесь якомога часті-
ше. Бажано щодня.  

Пам'ятайте, що, приді-
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КРАЩІ
 НАУКОВЦІ

У третю суботу травня в Україні 
в ідзначається День науки. 
Традиційно в Сумському дер-

жавному університеті з нагоди свята 
організовують концерт, під час якого 
в ш а н о в у ю т ь  п е р е м о ж ц і в  у  р і з н и х 
номінаціях, які пов’язані з науковою 
діяльністю.

На цьому заході відзначали не лише 
викладачів та науковців, а й студентів за 
активну наукову діяльність. Від нашого 
Інституту відзначили двох студентів: Андрія 
Шияна та Євгена Скрипку. Саме з Євгеном 
ми встигли поговорити після концерту. 
Отже, зустрічайте правдиву розповідь про 
науку.

Євген: День отримання 
грамоти за наукові досяг-
нення  для  мене став  
однією  з визначних  подій у 
моєму житті. Адже саме ця 
нагорода показала мені, 
що ті титанічні зусилля, які 
були прикладені до кожної 
наукової роботи, були не 
даремними та оціненими 
як моїми науковими керів-
никами, так і керівництвом 
університету.

Що ж стосується очіку-
вання церемонії  нагород-
ження, тут я можу сказати 
лише те, що про наго-
родження я дізнався в 
потязі, коли повертався з 
чарівного міста Одеси, де 
проводили  Всеукраїнську 
студентську олімпіаду за 

FB: Ви отримали грамо- 

ту на День науки за наукові 
досягнення. Чи було це 
очікуваною подією?

16 ЛІТО’ 2019

напрямком «Менеджмент 
інноваційної діяльності». 
Буквально за декілька го-
дин до початку самої цере-
монії на мобільний прийш-
ла СМС від мого наукового 
керівника з повідомленням 
про те, що я представлений 
до нагороди. Для мене ця 
подія була вражаючою 
несподіванкою, адже на 
той момент я не міг навіть 
уявити, що моя скромна 
персона зацікавила увагу 
керівництва університету. 
Зібравшись із думками та 
через край переповненими 
емоціями значущості, я 
нарешті добрався до свого 
університету і втомлений із 
широкою посмішкою на 
обличчі та одержаним за-
рядом енергії  отримав цю 
відзнаку.

FB: Розкажіть про свої 
досягнення в науці. 

Євген: На цей час я є 
переможцем ІІ етапу Все-
українського конкурсу сту-
дентських наукових робіт 
за напрямом «Економіка 
автомобільного транспор-
ту» та нагороджений дип-
л о м о м  І І І  с т у п е н я  у 
2018 році.

Є переможцем ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових ро-
біт за напрямом «Менедж-
мент природоохоронної 
діяльності» та нагород-
жений дипломом І ступеня 
у 2019 році.

Переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових ро-
біт за напрямом «Еконо-
міка автомобільного тран-
спорту» та нагороджений 
дипломом ІІ ступеня у 
2019 році. 

А також переможцем ІІ 

STUDENT LIFE



Мені здається, що саме 
цей переломний момент і 
став тим моїм першим кро-
ком у науку.

FB: Хто Ваш науковий 
керівник і як він Вас заохочує 
до наукової діяльності?

Євген: На сьгодні я спів-
працюю з двома науковими 
керівниками -  Л. Г. Мель-
ником, д.е.н., професором 
завідувачем кафедри еко-
номіки, підприємництва та 
бізнес адміністрування, та 
О. М. Маценко к.е.н., до-
центом. Працюючи над 
новою ідеєю чи розроб-
ленням якоїсь системи, 
вони постійно проводять зі 
мною консультаційну ро-
боту,  забезпечують необ-
хідною літературою та най-
головніше передають свій 
безцінний досвід, діляться 
думками та ідеями.

До речі, ви запитали про 
те, як вони мене моти-
вують. На даний час це, 
напевне, для мене зали-
шається найскладнішим 
запитанням тому, що, по-
перше, мені самому над-
звичайно подобається зай-
матись улюбленою спра-
вою, а, по-друге,  підхід до 
мотивації моїми науко-
вими керівниками настіль-
ки відповідальний, що 
ніколи не знаєш, яку наго-
роду ти отримаєш за добре 
виконану роботу, або чим 
тебе надалі будуть мотиву-
вати під час  розроблення 
нової ідеї, це завжди якась 
приємна несподіванка. У 
мотивації моїми керівниками 
можна виділити лише основні 
напрямки:  це деякі привілеї в 
навчанні, мотивація осо-
б и с т о г о   р о з в и т к у  т а  

Євген: Звертайтеся до 
своїх наукових керівників 
за консультацією та пора-
дами, це надасть упевне-
ності в тому, що ви  рухає-
теся в правильному нап-
рямку.

Євген: На сьогодні в 
науковій діяльності я лише 
бачу  напрямки  свого 
розвитку. Передусім, це 
продовження своєї науко-
вої діяльності для вирі-
шення суспільно важ-
ливих проблем, а також 
удосконалення своїх осо-
бистих навичок та здіб-
ностей.

Головний редактор 
Юлія Опанасюк

Євген:  Мені подо-
бається  створювати  щось 
нове, моніторити та від-
стежувати події, що відбу-
ваються в різних галузях 
науки й економіки. Така 
наукова діяльність сама по 
собі для мене є творчою 
роботою. Тому, працюючи 
в наукових проектах, я 
насамперед розвиваюся 
сам. Це, напевно, і є тим 
самим стимулом, який я 
використовую для створен-
ня нових розробок та 
проектів.

FB: Що надихає займа-
тися науковою діяльністю? 

FB:  Яку пораду ти  мо-
жеш дати іншим студентам 
для досягнення успіхів у 
науковій діяльності? 

багато іншого.

FB:  Які плани в науці на 
найближчі три роки ти 
маєш?

етапу Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади «Ме-
неджмент інноваційної діяль-
ності» зі спеціальності «Ме-
неджмент» у номінації «Ме-
неджер-координатор»  у 
2019 році.

FB: Як Ви прийшли в 
науку?

Євген: Мій шлях у науку 
був надзвичайно тернис-
тим! Почався він, напевне, 
з того моменту, коли я 
одержав результати зов-
нішнього незалежного 
оцінювання та вступив до 
найкращого, на мій погляд,  
вишу, не лише в Сумах, а й 
усієї України. Після закін-
чення першого семестру 
навчання в СумДУ мені 
захотілося чогось біль-
шого, ніж просто навча-
тися. Я хотів щось створю-
вати! Були думки записати-
ся до авіамодельного  гурт-
ка СумДУ, проте Л. Г. Мель-
ник, завідувач кафедри 
ЕПтаБА, як людина ціле-
спрямована і яка звикла 
бути першим та кращим в 
усьому, помітив мої здіб-
ності й випередив мої 
наміри та запропонував 
спробувати свої сили у 
Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових ро-
біт і подати мою першу 
роботу до м. Харкова, де 
проводився Всеукраїн-
ський конкурс студент-
ських наукових робіт за 
напрямом «Економіка ав-
томобільного транспор-
ту». Після цього й почалося 
моє друге життя в науці та 
СумДУ. 

Автор п’яти наукових 
статей та семи викладених 
тез.
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ВЕСЕЛИЙ ТА 
КМІТЛИВИЙ

Богдан розповів нам про свій шлях 
до ФЕМу, життя в команді КВК та як 
виникла ідея організувати бізнес-школу.

Коли ми запитали у студентів ФЕМу, 
про кого вони хочуть почути наступну 
розповідь, вони, не вагаючись, назвали 
прізвище Ковальова Богдана Леонідо-
вича, доцента кафедри економіки, 
підприємництва та бізнес-адміністру-
вання, заступника завідувача кафедри з 
профорієнтаційної работи та позанав-
чальних проектів, першого заступника 
голови профспілкової організації пра-
цівників освіти і науки Сумського держав-
ного університету та  організатора бізнес-
школи «Youth& Business».

Богдан Леонідович: у 
2008 році я закінчив інже-
нерний факультет, спеціаль-
ність «Інформаційні техно-
логії проектування». Після 
закінчення виявив бажання 
залишитися в університеті. 
За прикладом моїх старших 
товаришів я прийшов до 
завідувача кафедри еконо-
міки (прим. авт., нині – 
кафедра економіки, під-
приємництва та бізнес- 
адміністрування)  Леоніда 
Григоровича Мельника.  Він 
відповів, що оскільки я не 
знайома людина, то  до мене 
будуть придивлятися. Потім 
була робота на кафедрі, 
збирання даних для досліджен-  

FB: Як Ви потрапили на 
ФЕМ?

ня.  Згодом я отримав позитивну 
рецензію  та вступив до аспіран-
тури.

Якось мені скинули пер-
ший відеозапис гри КВК, що 
зробили в Сумах. І там брав 
участь Леонід Григорович. Він 
там на милицях… Я думаю, 
якось він розповість цю істо-
рію)))

Богдан Леонідович: Дуже

FB: Ви, як і завідувач кафед-
ри, грали у КВК, чи знаходили 
спільні інтереси?

FB: Які спогади про навчання 
в СумДУ у Вас залишилися ?

Богдан Леонідович: Леонід 
Григорович бере на роботу 
тих людей, які вміють працю-
вати в команді. Оскільки КВК -  
ігра командна, я одержав своє 
місце.

гарні. Як і всі студенти, я 
брав участь у «Золотому 
інтегралі». Номер, в якому 
я був задіяний, так званий 
«Оригінальний номер», 
одержав номінацію. Після 
цього почалося моє актив-
не життя. Я потрапив до 
збірної команди СумДУ. 
Занурився в течію гумору, 
мандрував Україною завдя-
ки КВК. Ми навіть потра-
пили в «Слобожанську 
лігу», яку вважають  регіо-
нальною.  А в 2005 році ми 
їздили у Сочі та брали 
участь у фестивалі ліги 
«АМІК».  Після фестивалю 
ми потрапили в 1/8 фіналу 
та виступали в Києві. Це 
була перемога для нас.
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Домашнє завдання було в 
стилі серіалу «Менти» і я 
повинен був говорити фразу 
«Колобок повісився». Все 
домашнє завдання крутилося 
навколо сюжету, що повісив-
ся колобок. Колобка грала 
повітряна кулька. І ми всю 
домашку розбиралися, як 
колобок повісився, якщо 
нитка знизу. 

Богдан Леонідович: Так, я 
не боюся бути смішним та

А я вийшов і знову сказав: 
«Колобок…» Розумію, що 
зморозив щось не те, і додав: 
«не потонув, а повісився»…

FB: Чи допомагають навички, 
набуті в КВК, зараз?

Богдан Леонідович: Усі 
вони пов’язані з КВК та сце-
ною.  Одного разу ми грали у 
КВК і в мене була там лише 
одна фраза. Але я так хвилю-
вався, що на сцені її забув. 

FB: Розкажіть цікаву історію, 
пов’язану із СумДУ?

Але фішка була в іншому. 
На наступний день у нас був 
гала-концерт, де ми повто-
рювали кращі номери.  І на 
ньому я промовив: «вчора… 
бурат іно  потонув» .  І  т і 
КВКшники, які були на грі, все 
зрозуміли і дуже сміялися, а 
весь зал нічого не зрозумів…

А в кінці я повинен був 
оголосити нову справу: «Бу-
ратіно потонув».

Також я набув 
комунікаційних 
навичок та вмін-
ня не боятися 

обсміяним. Час-
то люди на пуб-
лічних виступах 
б ю я т ь с я  б у т и 
смішними. Але 
експерти гово-
рять, що спікер, 
який має почуття 
гумору, краще 
с п р и й м а є т ь с я 
аудиторією. 

Богдан Леонідович: У 
нас на кафедрі існував 
конкурс бізнес-ідей «Якби я 
був  п ідприємцем» для 
школярів.  Ми проводили 
його чотири або  п’ять разів 
і вирішили трансформу-
вати проект у щось більш 
масштабне й цікавіше. Так і 
з’явилася бізнес-школа.  Ми 
зібралися робочою групою  
і почали розробляти по-  

FB: Як виникла ідея орга-
нізувати бізнес-школу і в кого?

FB: Які у вас хобі ?

публічних виступів. 

Богдан Леонідович: : 
Хобі – це те, чим ти зай-
маєшся поза роботою. 
Якщо я не на роботі – я з 
родиною. Якщо я не там і не 
там – я в якомусь проекті. 
Тому для мене хобі – орга-
нізовувати молодіжні со-
ціальні та освітні проекти. 

Але ми не знайшли 
місця, яке б із комфор-

ложення про бізнес-
школу. До речі, назву 
«Youth&Business» запро-
понував О. В. Люльов. 

За задумом, бізнес-
школа повинна була 
тривати три дні  на 
виїзді. 

FB: Як Ви обираєте спікерів 
для бізнес-школи?

Бізнес-школа плану-
валася як захід для шко-
лярів, але вона зацікавила і 
студентів. Згодом стали 
приходити дорослі особи, 
зацікавлені в організації 
бізнесу.  Тому зараз у нас є 
чотири категорії учасників: 
школярі, студенти (колед-
жів і університетів), пра-
цюючі та підприємці, які 
поки що бояться публічно 
виступати.

том  змогло  прийняти 
стільки дітей в зимку. Тому 
відмовилися проводити 
виїзний захід. Зараз це 
двохденний формат, коли 
учасники спочатку слу-
хають спікерів, потім пра-
цюють у командах і захи-
щають проекти. 

Богдан Леонідович:  
Найскладнішим було наб-
рати спікерів для першої 
бізнес-школи, бо про нас 
ніхто не знав. Ми не мали 
партнерів, які могли б ком-
пенсувати витрати учасни-
ків хоча б на проїзд. Бо, за 
задумом, бізнес-школа по-
винна бути маленьким по-
дарунком, щоб учасники не 
мали фінансових перепон
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Богдан Леонідович: Ми 
постійно розвиваємося. 
П'ять разів ми проводили 
бізнес-школу в єдиному 
форматі. Минулого року 
ми спробували провести 
літню  бізнес-школу у фор-
маті open-air. І це нам 
сподобалося. Але ми вра-
хували всі ризики зміни 
погодних умов, і цього року 
літню бізнес-школу прово-
дили в приміщенні.

нес-школу. Це цікаво. 
Бізнес-школа – це плат-
форма для спілкування 
молоді з підприємцями. 
Такого формату в місті 
Суми більше немає. І це 
додає наснаги розвивати 
проект і надалі.

FB: Чи буде щось новень-
кого в майбутніх бізнес-
школах?

 Є багато планів та ідей. 
Моя мрія - провести біз-
нес-школу у форматі busi-
ness-camp десь на морі або 

літня (1-денна).  Зимова біз-
нес-школа складається з лек-
торію підприємців, роботи 
над проектами та їх пітчингу. 
Літня - більш спрощена. Вона 
передбачає лише виступи 
спікерів.

FB: Чи надихає Вас бізнес-
школа?

Богдан Леонідович: Так, 
ми проводимо вже 8-му біз-

приїхати до нас із будь-
якого міста України. Ми не 
просто шукали спікерів, ми 
шукали спікерів-спонсорів.  
Спікерами на першій біз-
нес-школі були мої знайомі, 
яких я запевнив, що потріб-
но брати участь у таких 
проектах. 

Згодом у нас з'явилися 
партнери. Спочатку Управ-
ління молоді та спорту 
Сумської обласної держав-
ної адміністрації, а згодом - 
відділ у справах сім’ї, молоді 
та спорту Сумської міської 
ради, які фінансують з 
бюджету бізнес-школу. За-
звичай спікери реєструють-
ся самостійно через онлайн- 
форму, але ми все ще про-
довжуємо робити персо-
нальні запрошення під-
приємцям.

Той формат,  який є 
зараз, – дві бізнес-школи на 
рік: зимова (2-денна) та 
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Богдан Леонідович:  Із 
шести спікерів, які були на 
літній бізнес-школі, лише один 
брав участь раніше. Тому було 
все по-новому та цікаво.

FB: Чи повторюються у Вас 
спікери в бізнес-школі?

в Карпатах. Але для цього 
потрібно мати дуже потуж-
них партнерів або робити 
захід комерційним. Ми поки 
що піти на це не готові. 

Богдан Леонідович: З 
кожним роком студенти 
стають більш молоді, більш

FB: Якщо порівняти  Вас як 
студента та сучасних студентів, 
щось змінилося?

FB :  Ч о м у  п о т р і б н о 
обирати ФЕМ?

Головний редактор 
Юлія Опанасюк

завзятими та інформа-
ційно обізнаними. Але ко-
жний випуск - унікальний. 

Богдан Леонідович: 
ФЕМ  - це те місце, куди 
потрапляють люди з різ-
них галузей та спеціаль-
ностей і залишаються 
назавжди.  ФЕМ об'єднує 
людей з різними погля-
дами, талантами, навич-
ками та їх взаємодія дає 
класний результат.
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БІЗНЕС НА КВІТАХ

ІСТОРІЯ УСПІХУ

і к т о р і я ВМакерська - 
випускниця 

магістратури СумДУ, спів-
власниця квіткової майс-
терні «Древо Желаний», 
третій рік поспіль - біз-
нес-тренер бізнес-школи 
«Youth& Busines», бізнес-
тренер  «Укра їнсько ї 
соціальної академії». Ми 
говорили про життя, 
бізнес та навчання.

FB: Яка Ваша основна 
освіта?

FB: Чому Ви вирішили 
одержати ступінь магістра, і 
чому саме ФЕМ?

Вікторія: Хтось каже, 
що для того, щоб стати 
підприємцем – взагалі не 
потрібно вчитися, потріб-
но лше мати комунікативні 
навички, але це не так. 
Комунікації – це лише 
маленька частина. 

Хотілося систематизу-
вати свої знання. Бо якщо 
ти маєш гарні комунікатив-
ні навички – ти можеш пра-
цювати директором із роз-
витку. Коли тобі потрібно 
розвиватися, ти повинен 
мислити системно. Коли ти 
хочеш розвиватися, то без

Вікторія: Моя основна 
освіта – вчитель англійської 
мови. Навчаючись, я не 
могла припустити, що ста-
ну підприємцем. 

спеціального світогляду це 
не зробити. Коли в тебе 
з’являються працівники, 
потрібно розробити план 
розвитку – без знань це 
зробити неможливо. 

FB: Як здобута освіта 
допомагає в роботі?

Вікторія:  Якщо б у 
студентські роки я знала, 
що буду підприємцем, то 
свою освіту будувала би по 
іншому. Багато студентів 
не розуміють, навіщо їм та 
чи інша освіта, а це розтя-
гує часовий проміжок між  

Освіта допомогає уник-
нути багато помилок, коли 
ти початківець. 

Повинна бути якась 
база, фундамент, на який 
потім нарощується досвід. 
Трапляється так, що кла-
сична освіта дещо заста-
ріла, але вона є основою. А 
для розвитку потрібно 
вчитися все життя. 

тим «я щось роблю» та «для 
чого я це роблю».  

Я вже думаю про те, як 
продовжити свою освіту 
далі.
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FB: Чи складно було 
п о є д н у в а т и  р о б о т у  з 
навчанням? Як Вам це 
вдалося?

Вікторія: У нас була 
експерементальна група, 
навчанн в якій проходило у 
вигляді тренінгів із практи-
ками та лекторіїв. Тому 
суміщати роботу та навчан-
ня було нескладно. 

FB :  Як  вникла  і дея 
створити власний бізнес?

 Освіта 
допомогає 
уникнути багато 
помилок, коли ти 
початківець 

“
Чому саме квіткова 
майстерня?

В і к т о р і я : 
Оскільки в мене 
мовна освіта, я пра-
цювала в турагенст-
ві, потім в СумДУ на 
адміністративній 
р о б о т і ,  а л е  я 
розуміла, що це не 
моє. Настала криза 
2008-2009 років і я  

Вікторія: Десять років 
тому ми почали займатися 
оптовою торгівлею. Спо-
чатку це була біжутерія. Ми 
продавали  фурн і т уру 
оптом і  роботи, які я 
створювала власноруч. В 
2012 році ми брали участь в 
проекті волонтерів Корпу-
су Миру для майстрів 
хендмейд ,  навчали  ї х 
продавати свою продукцію 
на платформі «Етсі».

Саме в цей час нам 
(Вікторії та її чоловіку – 
прим. авт.) запропонували 
стати представниками 

пішла на курси підприєм-
ництва, саме там почала 
зароджуватися ідея: чому 
не спробувати щось своє?

FB: Із чого все почина-
лося?  У чому саме були 
труднощі?

Київської служби доставки 
квітів. Ми почали займати-
ся квітами, щоб привнести 
красу в наше місто, це були 
роки кризи 2008-2009, 
хотілося відволіктися від 
еконо-мічної стагнації.

Ми працювали на своїх 
роботах та підробляли дос-
тавкою квітів. І в якийсь 
момент ми зрозуміли, що 
ця робота нам приносить 
більше грошей, ніж постій-

на. Тоді ми 
в и р і ш и л и 
розробити 
власний сайт 
з  доставки 
квітів  Сум-у
с ь к і й  о б -
ласті.  І ми 
почали одер-
жувати пот-
рібні знання. 
Самі  роз -

робляли сайт, займалися 
веб-дизайном,  почали 
займа-тися рекламою. 

Там були колеги, експерти, 
ментори. І це мені допомогло.   

Коли тобі здається, що 
ти сам на сам із всесвітом – 
це найбільш демотивує. У 
цей момент потрібна під-
тримка людей, які на цьому 
розуміються. 

У 2009-2010 роках я 
брала участь у проекті 
розвитку жіночого бізнесу.

У 2013 році вирішили 
розширюватися і робити 
офлайн студію, орендували 
прим іщення  і  почали 
працювати. 

На цьому етапі нам 
бракувало бізнес-спільно-
ти, - тих людей, з якими 
можна порадитися, поспіл-
куватися, поділитися. 
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Вікторія: Ми починали 
без грошей.  Ми починали 
з доставки квітів і нам не 
потрібні були інвесиції. 

Є  багато  фактор і в 
успішного розвитку бізне-

Але був момент, коли я 
захищала проект із доставки 
квітів – ментори мене роз-
критикували. Але все одно ми 
пішли далі .  Навіть коли 
експерти кажуть, що це не 
прибутково, потрібно дослу-
хатися до себе і опускати 
руки. 

FB: Скільки знадобилося 
коштів і де Ви їх отримали?

 Задача 
підприємця 
продукувати ідеї. 
Для того,щоб 
бути на гребні 
хвилі не можні 
бути втомленим, 
потрібно іноді 
звільняти голову.  

“
су. Основні з 
них: гроші і 
з н а н н я .  А 
також зв’яз-
к и ,  д о с в і д , 
оточення, на-
вички  тощо.

А ще інвес-
тиції залежать 
від виду біз-
несу.  Якщо 
бізнес – оф-
лайн і  пот-
рібно багато 
товару – це 
дуже дорого. 
Інтелектуаль-
ні послуги  

FB: Підкажіть, як стати 
кращим у своїй справі?

теж  не надто дешеві. Бо, 
щоб стати спеціалістом, 
вам потрібно спочатку 
вкласти в себе, навчатися, 
а потім вже отримувати 
дивіденти.

Вікторія: Завдання під-
приємця  - продукувати 

ідеї. Для того щоб бути 
на гребені хвилі, не 
можна бути втомленим, 
потрібно іноді звільняти 
голову.  Тому підприєм-
цеві потрібно виходити з 
операційної діяльності. 
Н а в ч и в с я ,  з р о б и в , 
вийшло – делегуй робіт-
никові. 

FB:  П ідприємець  - 
цьому можна навчитися 
або це з «народження»?

Вікторія: Потрібні як 
вроджені дані, так і 
набуті. 

FB: Поділіть-
с я  ц і к а в и м и 
в и п а д к а м и  з 
проектів, якими 
займаєтесь.

Як і в будь-
я к і й  с ф е р і , 
якщо людина не 
має таланту, але 
вона хоче…, то 
може компен-
с у в а т и  б р а к 
таланту напо-
легливою пра-
цею.

Вікторія:
 Такі випадки 

у нас постійні. 

Колись ми доставляли 
корзину квітів в селище 
на юбілей від дітей. Гос-
подиня була так враже-
на, що запросила нас до 
столу. І ми були повно-
цінними гостями, не 
могли піти зі свята до 
його закінчення.

Бувають такі випадки, 
Найбільше подобається 

доставляти квіти батькам від 

коли жінка отримує букет, 
але не розуміє від кого. 
Особливо цікаво, коли 
вона одружена.
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Вікторія: Для нас клієнт 
завжди правий. Навіть 
якщо клієнт чимось не 
задоволений, потрібно 
проаналізувати,  де ви 
припустилися помилки. 

FB: Принципи, які Ви не 
порушуєте?

У сфері послуг потрібно 
не відмовлятися від думки 
клієнта, а експертно дока-
зати клієнтові свою пра-
воту.

Тут завдання вже не 
продати свій товар, а прос-
вітити споживача. Тут не 
потрібно нав’язуватися і 
зверхньо ставитися до 
клієнта. 

П о т р і б н о  з а д а в а т и 
питання для того, щоб 
одержати зворотній зв'я-
зок. 

FB: Відзначте основні 
плюси і мінуси роботи у 
Вашій галузі. 

Вікторія: Почну з міну-

дітей. Вони так розчулюються 
та по-дитячому радіють 
подарунку.

Третій мінус – відсут-
ність кваліфікованих кад-
рів. На жаль, у нашому 
місті немає спеціалізова-
них закладів із флористи-
ки. Є лише курси. 

сів. Перший і найваго-
міший – складна логістика. 
Бо місцерозташування 
нашого міста специфічне. 
І це стосується не лише 
квітів, а усіх сфер, що 
займаються доставкою.

Другий мінус: ми маємо 
справу з товаром, що 
швидко псується. Тому 
потрібно підтримувати 
баланс між своїми мож-
ливостями та попитом.

А також у нас низька 
вартість праці в Україні, що є і 
плюсом, і мінусом. І тут теж 
потрібно тримати баланс: 
достойна оплата праці пра-
цівника та ціна, адекватна для 
споживача.

Із мінусів, дуже багато 
імпорту на ринку. Радує, що 
ми почали вирощувати квіти 
в Україні. 

Із плюсів. Наша мен-
тальність передбачає пода-
рунки великих букетів квітів.

Головний редактор 
Юлія Опанасюк

Вікторія: Не лякайтеся 
запитувати в експертів. 
Зараз є дуже багато під-
приємців, які йдуть на 
контакт із початківцями. 
Можна просто запросити 
успішну людину на фелі-
жанку кави і розповісти 
про свої ідеї. Цих людей 
можна зустріти на конфе-
ренціях, лекціях, нетвор-
кінгах. Головне - не бояти-
ся втілювати ідею. 

Також наш ринок послуг 
ще не насичений і клієнта 
легко здивувати. Запро-
понуй клієнтові щось цікаве – 
і він прийде до тебе наступ-
ного разу. Але цей голод  
нового дуже швидкоплинний. 

FB: Дайте поради молодим 
підприємцям.

Але, на жаль, більшою 
мірою їх  вирощують на 
експорт.
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ФЕМ БЕЗ КОРДНІВ

ладислав Шаповал став Вфінал і стом програми 
Global UGRAD у 2018-19 

навчальному році. Програма фінан-
сується Державним департаментом 
США та дає можливість студентам 
бакалавріату повчитися один семестр в 
американському університеті. Ми 
поспілкувалися з Владом та дізналися 
про його досвід навчання у Сполучених 
Штатах.

Владислав: Програма складається з 
трьох етапів. На першому - необхідно 
зареєструватися на сайті та заповнити 
аплікаційну форму. Також потрібно 
додати 2 рекомендаційні листи та 
написати кілька есе. Необхідно також 
подати виписку з оцінками. Якщо вас 
обрали, то наступний етап - інтерв'ю з 
представниками Посольства США. Якщо 
інтерв'ю пройшло успішно і ви змогли 
довести, що саме ви будете прекрасним 
учасником програми, то наступний етап - 

FB:  Що потр ібно,  щоб подати 
документи на програму? Скільки всього 
етапів?

складання тесту на знання англійської мови 
TOEFL.

FB: В якому університеті  ти навчався?

FB: Чи помітив ти якусь різницю в 
навчанні в Америці та Україні?

Владислав: Я навчався в Університеті 
Х’юстон-Вікторія, який розміщений у місті 
Вікторія, штат Техас. Університет досить 
невеличкий, але затишний. У ньому створені 
всі умови для навчання. Майже кожного дня 
відбувалися певні заходи. Тому сумувати не 
доводилося.

Владислав: Так, звісно. В Америці люди 
розуміють цінність навчання. Не кожний 
американець має вищу освіту, бо це досить 
не дешево.  Тому люди вмотивовані 
навчатися. Вони ставяться відповідальніше 

FB: Як ти дізнався про програму?

Владислав: Я був на першому 
курсі, йшли перші місяці навчання. 
Одного дня я повернувся додому, 
включив фейсбук та просто гортав 
стрічку новин. Я підписаний на велику 
кількість груп та сторінок, які про-
понують різні можливості. Раптом я 
наштовхнувся на пост про UGRAD. Я 
прочитав вимоги і  зрозумів,  що 
підходжу, тому почав відразу діяти.
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до вибору спеціальності та 
д о  с а м о г о  н а в ч а н н я . 
Професори дуже сильно 
з а ц і к а в л е н і  у  с в о є м у 
предметі. У них просто 
палає вогонь у серці до тієї 
справи, яку вони роблять. 
Вони готов і  днями та 
ночами говорити про свій 
предмет.  Це  надихає . 
Професори завжди готові 
допомогти, вони моти-
вують ставити запитання та 
брати участь у дискусіях. У 
кінці семестру один про-
фесор подарував книжки 
усій групі та сказав: «Нав-
чайтеся та поширюйте 
знання іншим, аби світ 
ставав кращим». Це неймо-
вірно!

FB: Щ о  т и  р о б и в  у 
вільний час?

Владислав: У вільний час 
я займався волонтерством 
та подорожував. За вимо-
гою програми необхідно 
виконати 20 годин волон-
терства у спільноті, в якій 
ти проживаєш. Але так 
вийшло, що я виконав 45 
годин. Це був прекрасний 

досвід. 
Також містечко, в якому 

я жив, розміщене на перех-
ресті великих міст Техасу, 
тому до них лише 2-3 
години машиною. Це була 
прекрасна можливість 
дослідити Техас та най-
ближчі міста. Також я 
побував у Нью-Йорку, 
Каліфорнії та в деяких 
інших штатах. Кожний 
штат по-своєму особливий 
та неповторний.

FB: Я к и м  с а м е  в о -
лонтерством ти займався?

Владислав: Спочатку - в 
університеті. У перші дні я 
побачив оголошення, що 
потрібна допомога в гро-
мадському саду універ-
ситету. Найбільшу кількість 
годин я заробив під час 
своїх весняних канікул, 
к о л и  п о д а в с я  н а 
альтернативні канікули й 
ми поїхали з університетом 
у  М і с с і с і п і .  Т а м  м и 
допомагали місце-вим 
організаціям, особ-ливо з 
е к о л о г і ч н и м  с п р я м у -
ванням. Жили у скаутсь-
кому кемпі. Це був цікавий 

Владислав: Абсолютно! 
Це прекрасна можливість 
відчути на собі усі тонкощі 
навчання у Сполучених 
Штатах та відкрити для 
себе нову культуру, зрозу-
міти її краще. Також прог-
рама допомагає вийти із 
зони свого комфорту та 
робити речі, які ти ніколи 
раніше не робив або не мав 
можливості спробувати в 
Україні. Якщо є ще якісь 
запитання, я завжди радий 
допомогти. Можна написа-
ти мені у фейсбуці  або в 
інстаграмі.

досвід. Також брав участь у 
Міжнародному фестивалі, 
який відбувається кожного 
року в університеті.  У 
ньому беруть участь усі 
міжнародні студенти, які 
навчаються в Університеті. 
Вони готують свої на-
ціональні страви, танцюють 
та представляють свою 
країну. 

FB: Ч и  р а д и ш  т и 
студентам СумДУ подавати 
документи на цю програму?

Юлія Опанасюк 
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Чи згодні ви, що випад-
ковост і  не  випадков і ? 
Переконуюсь у  цьому 
вкотре,  озираючись назад. 
Випадковий  меседж у 
Фейсбуці від знайомої: 
« Н а д і ш л и  з а я в к у,  н е 
пошкодуєш!».  То було 
перше ознайомлення з 
проектом «Study tours to 
Po land» ,  мета  якого - 
познайомити судентів із 
сучасною Польшею, розви-
нути спектр відносин між 
с у с і д н і м и  к р а ї н а м и  у 
Східній Європі. Особисто 
для мене це був проект 
руйнування стереотипів, 
емоц ійних  в ідкритт ів , 
євпропейських буднів. Це 
був не проект, а маленьке 
життя…

Сформована рандомно 
(чи Всесвітом) команда мрії 
з 15 осіб, де 8 українців, 3 
білоруси, 2 росіянини, 2 
молдаванини, так само 
випадково обране органі-
заторами польське місто – 
Варшава. Десять днів наси-
ченої освітньо-культурної 
програми  і справді достат-
ньо вільного часу, щоб 
закохатися у місто, в людей, 
які поруч із тобою; прожи-
ти  польським життям, 
відчути колорит і атмосфе-
ру Польщі, ну і ще трьох 
країн-сусідів!)

Насправді, неможливо

#StudytourstoPoland
Warszawa...☀

Про випадковості, Варшаву та зустріч українців, білорусів, росіян та 
молдаван під одним дахом

обрати 10 фото або 10  
конкрених спогадів чи 
місць, щоб описати нас-
кільки корисна, цікава і 
незабутня поїздка вийшла. 
Тож розповім те, що взяла з 
собою і про місця, які 
запали в душу найбільше.

Польща. Країна, дійсно, 
європейського рівня, де все 
продумано до дрібниць. Тут 
ефективно працює місцеве 
самоврядування, а гро-
мадяни активно говорять, 
діють і співпрацюють з 
владою. Переконалася у 
цьому, маючи бесіду з 
бургомістром району Вар-
шави. Оскільки він фахі-
вець тієї самої спеціаль-
ності, яку здобуваю і я 
(«Публічне управління» - 
прим. автора), то вільно  
озвучувала  складні та часом 
незручні питання. І ось що  - 
він гідно і  влучно розкривав 
їх зміст, доводячи свою про-
фесійність. Про податки, 
корупцію, систему де-
централ ізац і ї ,  кадров і 
зарахування,  проекти, 
проблеми… Пан бурго-
містр, молодий чоловік 
років близько тридцяти, з 
посмішкою задовольнив 
мою цікавість. 

Здивована,  як  люди 
плекають і знають свою 
історію, в цікавій формі 
створюють інноваційні му-

зе ї ,  т акий  як  «POL IN 
Muzeum Historii Żydów 
Polskich». Ви щось чули про 
євреїв, які жили на поль-
ській території? А ми мали 
можливість у навушниках 
прослухати  їх  і стор ію 
життя,  наодинці блукаючи 
не експонатами музею, а 
репродукціями міст, ву-
лиць, концтаборів.

Сподобалось, що у Поль-
щі подають науку як цікаве, 
доступне і зрозуміле в 
центрах науки, наприклад 
Центр науки «Коперник», 
де експеременти з інструк-
ціями можеш провести і  ти 
сам.

 Ну а студенти в ЗВО, 
крім навчання, організо-

вують фестивалі міського 
масштабу, конферен-
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Запам'яталося, що само-

врядування студентів там 

працює на рівні із «дорос-

лим» деканатом і складаєть-

ся з 12 комісій, кожна з 

яких відповідає за вузьку 

сферу діяльності. Поз-

найомились із студентсь-

ким деканом, з яким напри-

кинці поїздки відпочивали 

разом на фестивалі відомих 

польських гуртів. 

А основним місцем і 

подією став Senat Rze-

czypospolitej Polskiej - у 

Польщі це відкрита, про-

зора і проста система уп-

равління державою. Сенат 

– верхня палата польського 

парламенту, досить скром-

на і мінімалістична ззовні  

та зсередини  будівля  для

ції, спільноти за інтере-

сами. 

Саме того тижня у Поль-

щі відбувалися вибори до 

Европейського Парламенту 

і була нагода потрапити до   

Представництва Євро-

пейської комісії в Польщі. 

Детально нам розповіли 

про будову та владу в ЄС. 

Скаржилися на низьку явку 

громадян на парламентсь-

ких виборах минулого разу 

(25%). Це лише невелика 

частина цікавого та корис-

ного.   

100 депутатів на чолі з Мар-

шалом. Дізналися тонкощі 

ухвалення законів, яка спів-

п р а ц я  м і ж  С е н а т о м  і 

Сеймом, запитали про жит-

тя депутатів і навіть їх 

заробітну плату. 

І звичайно, що най-

яскравіше пов'язане з на-

шою інтернаціональною 

Студентка Інна 

Мальонкіна

компанією та часом разом. 

Молдавське вино кушту-

вали! Білоруські  танці 

танцювали! З росіянами 

політику обговорювали! 

Українськими пампушками 

частували! Не запам’ято-

вуються дні, залишаються в 

пам’яті емоції та моменти.   

P.S. Обов’язково запов-

ніть анкету на наступний 

сезон проекту STP і можете 

не дякувати, лише насолод-

жуйтесь!) 

Мрійте, насолоджуйтеся 

життям тут і зараз, шукайте 

мож-ливості і знаходьте їх,  

діліться досвідом і будьте 

відкритим світові! 
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Свою промову до читачів FEMBOOK хочу почати 
з  вислову  в і домого  мислителя  епохи 
Відродження Леона Альберті (1404-1472): 

«Людина може все, якщо вона буде робити спроби».
Хочу переконати наших читачів у тому, що читати книжки 

на різноманітні теми – від економіки до нейропсихології – 
дуже  важливо для підвищення розумового потенціалу, а 
також це наблизить вас до концепту «універсальної» людини 
Леонардо да Вінчі, тобто до людини, чий досвід охоплює 
значну кількість різних предметних галузей.

MUST READ

 Що робити, якщо ти боїшся виступати перед публікою;

 Як розвинути наукове мислення;
 Що робити, якщо логіка - це точно не твоє;

 Як навчитися бути більш експресивним і артистичним.

Якщо ти все ще вважаєш, що розумна людина - це лише та, яка 
добре навчається в школі чи університеті, то поспішаємо тебе 
переконати. Інтелект проявляється, не лише в оцінках, а й у 
творчості, спорті, музиці, здатності знаходити спільну мову з 
оточенням і навіть в емоціях!

Ця книга з тих, які не заберуть у тебе багато часу, але яка 
потребує постійної практики і самовдосконалення. Книга 
допоможе розвинути всі види інтелекту і підкаже, яку сферу 
діяльності вибрати як майбутню професію.

У книзі знайдеться безліч корисних практичних порад:

 Як стати на «ти» з мистецтвом;

 Як навчитися слухати класичну музику;

Томас Армстронг 

«Ти можеш більше, 
ніж ти думаєш» 

Єлизавета Солодова, 
спеціальність «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»

Дуже часто ми ставимо собі запитання: а навіщо ми 
вивчали інтеграли в школі, чи тригонометрію, чи похідні... 
Саме ця книга покаже застосування математики в 
повсякденних ситуаціях.

Для економістів рекомендую почитати розділ про 
підрахунки відсотків за позиками в банках, а саме про число 
Ейлера. Ви здивуєтеся, як банк, що бере 50 % річних за 
споживчий кредит, може брати з клієнта МЕНШЕ грошей, 
ніж його конкурент, що пропонує кредит під 4 %, які 
нараховують щомісяця.

про які потрібно знати» 
«Математика. 50 ідей, Тоні Кріллі



«Математика для дорослих» 

У житті бувають ситуації, коли потрібні хороші навички 
усного підрахунку, наприклад, при розподілі чеку в 
ресторані або в момент виписки з готелю, коли ви хочете 
зрозуміти, нарахували вам зайвого чи ні. Книга містить ті 
трюки і прийоми, які ви не вчили або не вивчили в школі і які 
допоможуть швидко розібратися і зрозуміти математичні 
ідеї і терміни, які були недоступні до цього.

Олександр Латкін 

Книга розповідає про історію появи технологій, без яких ми 
вже не можемо уявити собі наше життя: соціальні мережі і 
скайп, кредитні карти й електронні платежі, лазер та ультразвук, 
копіювальний апарат і мікрохвильова піч. Але ми не стали 
обмежуватися технічними новинками. Окремі розділи 
присвячені таким гуманітарним і соціальним технологіям, як 
система Станіславського, психоаналіз або маркетинг, які 
впливали і продовжують відчутно впливати на наше життя.

XX століття – це час стрімкого розвитку технологій: у наше 
життя увійшли телебачення та Інтернет, мобільний зв'язок і 
соціальні мережі, антибіотики і пластична хірургія. 

Кьяртан Поскит 

«Технології, які змінили 
світ» 

У цій книзі економіст із Кембриджа Ха-Джун Чанг у цікавій і 
доступній формі пояснює, як у реальних умовах працює світова 
економіка. Чанг пропонує читачеві ідеї, які можна знайти в 
підручниках з економіки, і робить це з глибоким знанням історії, 
дотепністю і легкою зневагою до традиційних економічних 
теорій.

На відміну від багатьох економістів, які пропонують один 
погляд на свій предмет, Чанг розглядає безліч теорій - від 
класичної до кейнсіанської, показуючи переваги і недоліки 
кожної з них, і переконливо демонструє, що єдиного 
правильного підходу для пояснення функціонування економіки 
немає. Натомість однієї «правильної» теорії автор пропонує 
набір інструментів, які допоможуть вам краще зрозуміти, як 
функціонує сучасна економіка в глобальному світі, де все 
пов'язано між собою. 

«Як влаштована економіка» 

Ха-Джун Чанг 
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МОЄ МІСТО

Співає, плаче Ярославна,
Як та зозуленька кує,

«В Путивлі-граді вранці-рано

Словами жалю додає».
                Тарас Шевченко

 

Краса міста і його 
околиць втілена в творах 

Путивль - це 
мальовниче 
місто розта-

шоване в дивовижно 
живописній місцевості. 
Подібно більшості дав-
ньоруських міст, Пу-
тивль виник на високому 
березі річки Сейм на 
декількох пагорбах, які 
розділені глибокими 
ярами. 

МІСТО ЯРОСЛАВНИ 

Навчаючись в університеті, я 
всім з якуюсь гордістю кажу, що 
моїм рідним містом є Путивль. 
Проте, я зіткнулася із проблемою, 
що більшість просто не розуміє, де 
знаходиться моє місто, чи це взагалі 
село і тому подібне. Так часто 
відбувається з маленькими містеч-
ками - про них ніхто ніщо не знає. 
Тож гайда разом дізнаємося дещо 
цікавеньке про Путивль? 

літератури і мистецтва. 
Путивль оспіваний у 
«Слові о полку Ігоревім». 
Саме тут, у Путивлі, 
Ярославна очікувала 
звісток про похід свого 
чоловіка Ігоря Свято-
славовича «в поле нез-
наемое, половецкое» 
1186 р. А.С. Пушкін зга-
дує про Путивль в траге-
ді ї  «Борис Годунов». 
Місто відображено на 
прекрасних полотнах 
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Що подивитися у Путивлі?

џ Мовчанський жіночий монастир;
џ Спадщанський ліс;
џ Городище

Миколи Реріха і Петра Левченка.
С у ч а с н и й  П у т и в л ь  з у с т р і ч а є  г о с т е й 

незрозуміло широким бульваром та банальними 
одноповерхівками. Невже це і є той славно-
звісний Путивль-град, в якому так гірко плакала

Ярославна?  Романтика 
Путивлю не в його інфра-
структурі, а в історичному 
надбанні та природі. 

Мовчанський жіночий 
монастир

Свою гучну славу Мов-
чанський монастир-фор-
теця набув після періоду 
«смути»,  коли по всій 
державі велися бої за 
царювання між Борисом 

Годуновим і названим сином Івана 
Грозного Лжедмитрием. Саме він 
зайняв фортеця в Путивлі під власну 
резиденцію. До того моменту 
Молчанський монастир і селища 
навколо нього були одними з 
найзаможніших, сюди з`їжджалися 
купці з ближніх і дальніх городищ.

У період революцій 20 століття 
руйнування монастирського комп-
лексу досягли неймовірних масшта-

бів,  і  лише до 
1 9 9 0 - м  р о к а м 
завдяки реконст-
рукціям вдалося 
повернути фор-
теці її колишній 
вигляд і пишне 
оздоблення. 

Сьогодні Мовчанський 
м о н а с т и р - ф о р т е ц я  є 
місцем світового палом-
ництва як релігійний центр 
і пам`ятник культури. 

 є міським парком, який 
обсаджено бузком з усіх 
боків. Багато хто вважає, 
що Путивль – це місто 
бузка чи щось таке. Крім 
того саме тут, на пагорбі 
Городища, славнозвістна 
Ярославна чекала свого 
чоловіка. У даний час 
Городок - пам'ятка архео-
логії національного зна-
чення.

Спадщанський ліс - 
колиска партизанського 
руху на Сумщині, місце 
зародження партизанської 
армі ї ,  яка пройшла з 
боями від Путивля до 
Карпат під командуванням 
двічі Героя Радянського 
Союзу С.А. Ковпака і Героя 
Радянського Союзу С.В. 
Руднєва. На узліссі відві-
дувачів зустрічає стела 
«Народні месники». Звідси 
звивиста лісова дорога 
в е д е  д о  к о л и ш н ь о ї 
партизанської бази. У лісі, 
на великій галявині, зна-
ходиться будівля Музею 
партизанської слави, неда-
леко від нього - Монумент 
партизанської слави. 

Тож, Путивль – це суто 
історичне місто з живо-
писними краєвидами та 
певним затишком. 

Спадщанський ліс

Городок, або Городище

Студентка Бурнакова 
Валерія

Спащанський ліс

Мовчанський жіночий монастир
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ÌÈÑËÈÂÈÖß ÇÀ 
 ÑÂ²ÒËÎÌ

ТВОРЧИЙ ФЕМ

аші студенти дуже різнопланові. НХтось малює, хтось танцює, а Юлія 
- фотографує. 

FB: Розкажи про свої 
досягнення.

F B :  Я к  т и  п о ч а л а 
формувати своє портфоліо? 
Де  ти  знайшла  перших 
моделей?

Юлія: Починаючи зі 
школи я приймала участь у 
конкурсах, один із них був 
в газеті щодо новорічного 
фото .  Тод і ,  як  зараз 
пам'ятаю, зайняла перше 
місце, а у подарунок був 
маленький фотоапарат. 
Надалі були в університеті 
звичайні виставки, фото-
к о н к у р с и ,  з  р і з н и м и 
п р и з о в и м и  м і с ц я м и .

Юлія: Не можу сказати, що зараз це 
професійно, але поступово йду до цього. 
Вплинула, напевно, ідея, щодо власного внеску в 
мистецтво фотографії у моєму місті, а вже з 
часом і Україні або у мріях - на світових просторах. 
Хочеться бути впізнаваним фотохудожником та 
звичайно заробляти на цьому гроші. 

FB: Що більш за все любиш знімати і чому?
Юлія: Більша за все подобається знімати 

дітей. Адже це моменти, де можна схопити 
найяскравіші та щирі ємоції. Люди по-любляють, 
коли на фото немає постановочних моментів, 
коли все відбувається спонтанно та максимально 
відверто. Тому діти є моїм найюлюбленішим 
напрямом у фото. 

FB: Що вплинуло на те, що ти почала 
професійно займатися фотографією?

Юлія: Фотограф спер-
шу повинен буди щирим. 
Адже він є çàпорукою 
вдалих кадрів. Його 

Юлія: Портфоліо моє у 
найбільшій мірі  скла-
дається за участі моїх 
друзів, сестер та фото з 
різних країн та міст, де мені 
доводилось бувати. Коли 
займалась комерційним 
фото, було чимало людей 
які теж сформували части-
ну мого портфоліо. Зараз 
продовжую його напов-
нювати, змінювати. 

FB: Які якості повинен 
мати фотограф?

основна задача - відкрити 
людину як особистість, 
показати її найкращі сто-
рони та привабливість 
кожної частинки тіла. Тому 
якості  як в ідкритість, 
наявність гумору, комуні-
кабельність - допоможуть 
реалізувати задумане.

Юлія: Так, я завжди 
критикую себе за роботу, 
знаходжу недоліки, запи-
тую у своїх батьків на 
подруг, що їм подобається, 

FB: Чи критикуєш ти сама 
себе? Чи є критики твоєї 
творчості, яких ти дослу-
хаєшся?
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FB: Яка зйомка вияви-
лася найскладнішою в твоїй 
кар'єрі? Чому?

що ні. Адже без критики 
неможливий розвиток. 

FB: Кумедні історії в 
роботі були? Якщо так, 
розкажи.

Юлія: Кумедна історія 
сталась, коли була зйомка 
двох дівчат-подруг у воді. 
Це був нелюдний пляж у 
парку, але пару малих хлоп-
ців там і були, які загравали 
до дівчат, до мене, а в ре-
зультаті стали невід'ємними 
помічниками, у створенні 
фото: вони створювали 
бризги  води ,  а  пот ім 
пригощали нас солодким. 
Історія того, як звичайні 
люди можуть теж творити 
цікаві речі. 

FB: Чи буває так, що в 
результаті фотосесії тобі 
подобаються одні фотогра-
фії, а моделі - інші, і якщо 
так, то як ви знаходите 
компроміс?

Юлія:  Так,  бувають 
зачасту моменти, коли 
відправляючи фото, які на 
твій розсуд є вдалими, 
модель так не вважає, тому 

Юлія: Була одна зйомка 
на даху вдома. Я вважаю її 
найєкстріиальнішою, адже 
під час фото, ми знімали 
літак маленький, зайшла до 
нас поліція, але вже потім 
як вияснилось вони не до 
нас, а на скаргу якоїсь 
жительки (у неї були свої 
питання). А складністю було 
т е ,  щ о  в а ж к о  п о л і ц і ї 
описати мету даної зйомки, 
тому вони лише посміялись 
з нас та порадили не ходити 
більше по дахам. 

FB: Ч и  п о т р і б е н  у 
СумДУ фотогурток? Не 
думала такий створити та 
очолити?

Юлія: Моя думка, що 
успіх фото - це світло. 
Насамперед з ним можна 
творити багато різних 
речей, які у звичайному 
житті можна і не побачити. 
Потім вже йде ідея фото, 
його стиль та місце зйомки. 
Сумісн ість  ус іх  речей 
визначає успіх фото. 

FB: В чому успіх успіш-
ної фотозйомки?

FB: Де ти береш натх-
нення?

просто потрібно змири-
тися, адже клієнт правий. 
Проте якщо це не комер-
ційне фото, то рішення 
залишається за мною. Тому 
компроміс знайти мож-
ливо, при витримки та 
бажанні. 

Юлія Опанасюк

Юлія: Зачасту натх-
нення приходить неочі-
кувано. Люблю переглядати 
роботи нестандартних фо-
тографів, у більшості ви-
падків іноземних. Вони 
надають багато нестан-
дартних рішень у сприй-
нятті деяких речей, наприк-
лад з побуту, або їжі. 

Юлія: Гарна ідея для 
нашого університету. Адже 
я знаю чимало людей, які 
займаються фото і я впев-
нена, що їх би це заціка-
вило, тільки у випадку 
якоїсь особливості та кру-
тих можливостей. Для його 
створення потрібна якась 
команда і головне ідеї та 
допомога самого універ-
ситету. 

Головний редактор
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ГАННА ПОНОМАРЬОВА 
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ 

«ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС»

«Студенти освоюють програми обробки 
економічної інформації, управління бізнес-
процесами; опановують методи економічного 
аналізу діяльності підприємства ». 

«Студенти  вчаться бути лідерами і розвивають 
лідерські та організаторські здібності; отримують 
управлінський досвід; знайомляться із принципами 
успішного управління відомих менеджерів».

«Студенти визначають напрями підвищення 
ефективності формування та використання 
фінансових ресурсів, аналізують результати 
д іяльност і  п ідприємства;  використовують 
інформаційні ресурси та комп’ютерні технології».

АБІТУРІЄНТУ

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
МИКИТА КОВАЛЕВСЬКИЙ 

 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 «ФІНАНСИ ТА ОБЛІК 

КСЕНІЯ НОВАК 

У ПІДПРИЄМНИЦТВІ»

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

36 ЛІТО’ 2019



ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

АЛЬОНА ОЛОНДАР 

«Студенти  обговорюють свої підприємницькі ідеї з 
провідними бізнесменами регіону та України в рамках 
Бізнес-школи СумДУ «Youth&Business»;  навчаються 
формувати ціну на товар, забезпечувати ефективні 
продажі; вивчають особливості торгівлі на платформах 
фондових, валютних і товарних бірж».

Асистент Вікторія Кубатко

«Студенти навчаються організовувати ефективну 
роботу «цифрових робочих місць»; вивчають, як 
проводити комунікації у WEB-середовищі; навчаються 
здійснювати продажі у віртуальному середовищі; 
вивчають електронні публічні закупівлі, цифрові послуги 
населенню та бізнесу».

 «ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС, ФІНАНСИ ТА 
КОМУНІКАЦІЇ»

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
ТЕТЯНА  ДВОРЯНОВА 

«Студенти отримують навички  аналізу  та 
оцінювання результатів соціально-економічного 
розвитку,  навчаються  приймати  ефективні 
адміністративні рішення, використовують інноваційні 
технології у сфері публічних закупівель, електронного 
урядування та електронної демократії ».

ІННА МАЛЬОНКІНА 
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ»

« С т уд е н т и   с т в о р ю ю т ь  р е а л ь н і  р е к л а м н і 
повідомлення, розміщують контент на сайтах,  
аналізують ефективність роботи сайтів; розробляють 
стратегії і програми реалізації управління товарною, 
ціновою, комунікаційною та збутовою політикою 
підприємства».

ДАРІЯ ЗАХАРЧЕНКО 
ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

 «МАРКЕТИНГ»
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ФІЛОСОВСЬКІ КАЗКИ

Да, собственно, никто 
никуда и не собирается 
разбегаться.

 космосе, оказы-Ввается, тоже есть 
семьи! Особен-

ные. Главы семейств – 
светила. Они следят за 
порядком – чтобы членам 
их семейств было тепло и 
светло. А ещё наблюдают, 
чтобы их дети - планеты и 
внуки - спутники планет, не 
нарушали закон,.. закон 
Всемирного тяготения. 
Иными словами, далеко от 
них по космосу не разбега-
лись.

Во-первых, порядок 
есть порядок. Во-вторых, 
тяга к родному дому (та же 
– гравитация) не отпускает. 
В-третьих, по правде гово-
ря, никому и не хочется – 
вся жизнь крутится-вер-
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тится вокруг светил. Да 
и привыкли уже за столько 
времени – за каждым 
закреплено своё место, 
привычные функ-ции... 
Работают все с огоньком... 
Не всегда, правда, а если 
только све-тило на них 
поглядывает... И все всем 
довольны... От добра, так 
уж повелось, добра не 
ищут.

Однако в семье, как 
г о в о р и т с я ,  н е  б е з . . . 
исключения. Кто-нибудь 
нет-нет, да и отправится в 
путешествие. Таких назы-
вают Метеоритами. Мно-
гие их осуждают, называют 
«осколками» сообщества 
(конечно, звездного, но 
какая разница?), а то ещё и 
«отщепенцами». 

Впрочем ,  з акрады-
вается сомнение – может,  

никакие они не «осколки», 
а как раз даже наоборот,  
будущая гордость, сис-
темы? Может, их гипер-
активность – признак ге-
ниальности? Может, прос-
то насиженное место ока-
зывается для них тесным? 
Хочется на иные миры 
посмотреть – себя пока-
зать...

К т о  з н а е т,  м о ж е т, 
каждый Метеорит мечтает 
когда-нибудь вернуться в 
свою родную звездную 
систему, чтобы, обога-
тившись в путешествии 
о п ы т о м  и  з н а н и я м и , 
поделиться ими со своими 
близкими родственниками 
– планетами и спутни-
ками... Да и все мы – одна 
большая родня в нашей 
Вселенной.

Профессор Леонид 
Мельник
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