Відгук
У четвер 27 квітня 2021 року мені випала нагода бути присутньою на лекції
випускника нашої академії. Доповідач одразу представився, як Вова, що дало нам
одразу зрозуміти, що це буде не звичайна наукова лекція, так і сталося. Тема лекції
була «Моя базова освіта і чому я навчився, працюючи в міжнародних компаніях», ця
тема мене одразу дуже зацікавила, бо мені завжди цікаво слухати досвід людей у
різноманітних сферах діяльності.
Виклад матеріалу був у незвичайній формі, а саме тому, що було максимально
стислий та зрозумілий, через це більшість слухачів з цікавістю взаємодіяли з
доповідачем, а не зі своїми смартфонами. Через відсутність незрозумілих слів,
питання які задавалися були прості та зрозумілі, тому кожен мав можливість
замислитись, а якщо і траплялись якість незрозумілі слова, то їх сенс одразу
розкривався з усіх сторін та з проведенням великої кількості аналогій.
Нам розповідали про вибір, який досить часто стоїть перед людиною, яким
чином краще вибрати потрібний шлях та про те, що помилятися – це нормально, та
навіть у деяких ситуаціях корисно, бо це дуже великий досвід, якій іноді потрібно
відчути на собі. Також було дуже багато порад щодо майбутніх життєвих ситуацій,
доповідач постійно розповідав, як саме він бачить ту чи іншу ситуацію та не забував
надати нагоду поміркувати і нам, а якщо думки розбігались, то він не нав’язував свою
точку зору, а казав, що усі люди різні і кожен має право на свою думку.
Лекція була досить незвичайна, доповідач постійно взаємодіяв із нами, задавав
питання з цікавістю слухав, було зрозуміло, що для нього це такий самий досвід
спілкування, як і для нас. Ця взаємодія тривала до самого кінця лекції яка проминула
зовсім непомітно. Було дуже цікаво послухати випускника нашої академії, про його
життєвий шлях, його роботу, також було приємно поспілкуватися, знаючи, що твою
думку помітять. Дякую кафедрі «Економіки промисловості» за таку можливість!
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