
Перспеlстива н8 майбупrе

Чбтý€в |&.l+-2&*Э зli*, ст*#gж #fit дл*ету**gЬ *ffiФ rffЬsр6*цт€Еу,.
iM внпала прЕ€мна ýагода вiдвiдатн шаr(тарську стOлицю з таким собi бiзнес - вiзиmм.
Нашi <донбаськi}} в$рушили до t<Доfiецького йського молодiжного цеЕтру), де стаJIи

rfttеrrfiKaitи цьогорiчrюrо кIнr*gиtti*ного фФеуfrfу). Спочатrсу *они пройшли IreBелýrKy
та потiм вiдrтрmъ frý вgmýiзаJl?r2 ýгryжатЕ клтwiдi уЕIтiтfimх бiзrтесrtеrтiв.

Метою фруму, на якому воrш були присушri, е об'сднашrя талановитоi молодi
Украiни, сприfirня ii розвитку та втiлення винаходiв, iнновацiйних iдей та проелстiв в тому
числi у впровадженнi rroBiTtrix форм самоосвiти та працевлаIýтраЕня молодi. Учасниками
подiТ стiлли 250 сryлентiв з frонецькоТобластi'та iнших ргiонiЪ нашоТненьки УкраТни.
Керiвr*пrгво бiзнес - коп,пrакiй, представники вищиr( навчаJIьних закгlадiв i баrаlрко
журналiстiв, яким випtLла честь освiтлювапл на cmpiHKax своТх видань чей фрум.
Так що, HoBi враженfiя (fittlцию) гарантованi. Як говориться: <I себе пoкff}{lJlи i на iнших
подивн]Iись>, I знаlтý, дивиться було на кого.
Серл пrх9 хто кбраяи словоrl були: начаJIьЕик схiдного територiальЕого управлiння
(МТС YrcpaiHa>, предgгавникп <<Мgгiквест холдинry, глава Коорлиначiйноi влади

"Щоааьюго 
офtсу Errropean Businэss Association та rцs багаm irunDL Говориrш" в

oýHoвiloмy пр молодь та ii працевяаIIrryвання пiсля закiнчення ВНЗ. Глядачам у залi були
ншргюЕованi рiзнэlrяанiтнi rплжлr 8проваджеш{я HoBiTHix тенденцiй щодо
црацевIrшrг}вання вяrryскникiв у коиерчiftri та дерlкавнi ýтруктури; лрезеr*тацii
с.{"4iеgýggх igдlд*аg;j*иш ЕрýеЕаяа Ф.зшдд дядF*л.Еада Крiяс iжй rаЕщgЦ ддЕ
присуяliх бупа провеяенi невеlпаti тренiнги. Наприкла,д: <tЯк зробити так, щоб тебе
помiтила коtmаrrй TBoci Mpii?> або ж <Формування бренду потенцiйного кандидатаD,
Ну,:цgýказgж, фýруи вrrйurов цirввrам,IlовчаJIьЕиltл, нозвrтчаliяям. Тоrяу мя Bci шо.6ачяди
Е; ffiё *ffiffi т*,wжi* * ##imaтt sЕщiж*;мпri 1, ф isftEpex, ntr
вiдчу,ли, що пошрiбнi Hmrriй дермвi, як мшltбугнi спецiапiсти, провiднi пршliвlмlсr, якi
мо]куть мисJIитк не ста}царгrrо, жi хочуть впрваджуват*r HoBiTHi технологii та досягти
rпс*тгорitfmý маffi5rгкiйтrрч;. Toмyi fiаIfi}Iм студеrrrам чя qrcTрiч навiапата
вiд-крзта wri мuжrлвоgri в тgрýтгЕк:Iивкrl}ту майбуткьому.

Щиро вiрю, що подiбнi форуми такого дiлового ппеýу булуть вiдбуватись i надалi.
На таких форумах багато для себе можна почерпнути. Звичайно, одразу дива не
вiдбудеться, яtс вiдомо, потрiбно ще i зусиJIJIя вешлrсi докпаýти, чоб отримапл очiкувашй
результат. I]я зустрiч - це црикпад, як треба праIцовати, щоб буп,t успilшlою людиною в
тситтi. Унiверситет це не тiльrса булiвля, де студеIfiи злобувають вищу ocBiry, це мiсце де
можна вiдrсрити в собi HoBi якостi, рзкрити себе як особиотiсть, зформувати Bci задатlси

успilшrоi людини.
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