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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ТРАДИЦІЇТРАДИЦІЇ

ЗИМОВИЙ  ТАБІРЗИМОВИЙ  ТАБІР

«Сама свобода і вільний ринок дають унікальну можливість перетворювати 
свої власні ідеї на товар чи послуги. І в цьому полягає суть креативної економіки».

Джон ХОКІНС, британський економiст 

За три дні перебування у зимо-
вому таборі учасники пережили ба-
гато цікавих моментів, дізналися 
чимало нового, випробували себе 
як підприємці-початківці. За сло-
вами самих студентів, Winter 
Camp від Creative Spark – чудова 
програма особистісного зростання 
майбутніх підприємців, що зму-
шує кожного виходити із зони ком-
форту, вчить креативно діяти, про-
являти свої творчі здібності. Крім 
цікавих кейсів, вправ та мінітре-
нінгів за програмою, учасники зи-
мового табору генерували ідеї 
власного бізнесу під час brainstorm 
(мозковий штурм), адже метою за-
ходу було формування власних 
проєктів майбутнього бізнесу у 
сфері креативної індустрії. 

– Неймовірно цікаві лекції та 
найкращі тренери! Крута коман-
да, робота та спілкування з якою 
були в насолоду. Розмови за чаш-
кою чаю та смачними десертами, 
обговорення пригод. Ночі без сну, 
ігри, навчання на власних бажан-
нях та помилках. Створення влас-
ної бізнес-моделі та пошуки ін-
вестицій. Нічні прогулянки оздо-
ровчим центром, перегляди та об-
говорення цікавих тематичних 
фільмів й інтерв’ю. Пошук себе, 
смачні тренінги, шалені емоції. 

Це – «Креативне підприємни-
цтво». Це – ПУЕТ! – так розповіла 
про участь у проєкті Анна Ульхо-
ва, студентка-маркетолог. 

Програмою роботи табору було 
передбачено, що в перший день 
учасники визначали свій рівень 
креативності та стиль мислення, 
отримували практичні поради, як 
розвинути особисті творчі зді-
бності. Основним завданням для 
студентів було згенерувати влас-
ну бізнес-ідею, а для натхнення 
організатори запропонували пе-
реглянути фільм про креативне 
підприємництво.

Другий день був повністю при-

свячений втіленню бізнес-ідеї. Зо-
крема учасники дізналися, як ви-
будувати вдалу бізнес-модель, за-
стосувати креативні методи про-
дажу, об’єднати команду для вті-
лення проєкту, зареєструвати біз-
нес та знайти фінансування. Сту-
денти мали змогу у формі діло-
вих ігор, тобто на практиці, закрі-
пити отримані навички. Завдан-
ням цього дня було перетворити 
власну ідею на бізнес-проєкт та за 
ніч підготувати його презентацію 
у формі відеопітча.

В останній день учасники пре-
зентували власні бізнес-ідеї, ори-
гінальність яких вразила трене-

рів. За результатами оцінювання 
були визначені переможці кон-
курсу: І місце здобула Катерина 
Говтвяниця, ІІ місце – Володимир 
Мих, ІІІ місце – Катерина Шалун.

– Мене дуже втішає те, яка у 
нас молодь, – відзначила декане-
са факультету товарознавства, 
торгівлі та маркетингу Аліна Тка-
ченко. – Енергійна, завзята, креа-
тивна! Ми й не очікували отрима-
ти таку кількість суперпроєктів. 
Дякую всім тим, хто три дні по-
спіль «штурмував» основи ме-
неджменту, маркетингу, підпри-
ємництва; хто спочатку чекав 
першого обіду, потім скаржився 

на короткий сон першого ранку, а 
ввечері цього ж дня до першої 
ночі дивився фільми про креатив 
у бізнесі; хто зранку третього дня 
із червоними очима готував захо-
пливі та цікаві відеопітчі! Усі ви 
– шалено драйвові та мегакруті! 
Ви саме ті, хто вміє мріяти, хто 
втілює свої мрії у реальність!

Самі учасники висловлюють 
щиру подяку всім причетним до 
цієї події: тим, хто надихав та під-
тримував, – Олексію Нестулі та ко-
лективу університету; хто писав 
проєкт та його втілює – Олексан-
дру Устьяну, Аліні Ткаченко, Інні 
Пахомовій. Особлива подяка тим, 
хто навчав та тренував, – професор-
ці, завідувачці кафедри менедж-
менту Людмилі Шимановській-Ді-
анич, доценту кафедри підприєм-
ництва, торгівлі та біржової діяль-
ності Ігореві Юрку, доцентці кафе-
дри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності Вікторії Лісіці 
та доцентці кафедри підприємни-
цтва, торгівлі та біржової діяльнос-
ті Олені Михайленко. 

Проєкт Creative Spark триває, 
тож у студентів ПУЕТу попереду 
ще багато цікавих, корисних та 
приємних подій. 

Катерина ШАЛУН 

ЯК СТУДЕНТIВ ПУЕТ ЯК СТУДЕНТIВ ПУЕТ 
НАВЧАЛИ КРЕАТИВНОМУ ПIДПРИЄМНИЦТВУНАВЧАЛИ КРЕАТИВНОМУ ПIДПРИЄМНИЦТВУ
1–3 лютого студенти ПУЕТ навчалися креативному підприємництву на базі дитячого оздоровчого центру «Миргородський» (с. Олефірів-
ка Миргородського району). Winter Camp (зимовий табір) був організований у рамках проєкту «Creative Spark: програма підтримки під-
приємництва у сфері освіти», який реалізує Британська Рада.  Локальні партнери й організатори зимового табору – Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі у партнерстві з ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини» та Університетом Портсмуту (Велика Британія).

Свято Розколяди розпочалося з віншування та виконан-
ня колядок, з якими веселий гурт завітав до всіх циклових 
комісій та навчальних груп коледжу. Колядували гучно, 
щиро, з гарним настроєм і позитивними думками, щоб гідно 
провести ці свята і наступних дочекатись.

Основне дійство Розколяди відбувалось в актовій залі ко-
леджу. Учасники театралізованого заходу показали гляда-
чам традиції святкування повного циклу різдвяних свят. Ра-
зом із акторами глядачі подумки повернулися до Святої ве-
чері та Різдва, зустрічали засівальників та Маланку, водили 
козу, радісно колядували та щедрували. 

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» час-
тували охочих кутею, варениками, пампушками та узваром. 

Мелодії колядок, які несуть добру новину, відгомін різдвяних 
свят створили у коледжі атмосферу духовного піднесення. Роз-
коляда об’єднала усіх нас навколо українських традицій і звича-
їв. Шануючи традиції – ми творимо майбутнє!

Марія ПРОЦИК,
заступник директора з виховної роботи

РОЗКОЛЯДА–2020 
У ТЕРНОПIЛЬСЬКОМУ 
КООПЕРАТИВНОМУ
Напередодні Стрітення Господнього у Тернопільському кооперативному 
торговельно-економічному коледжі провели Розколяду 
(прощання з колядою), що завершує цикл новорічно-різдвяних свят.


