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ДІЯТИ − ЩОБ БУТИ ЩАСЛИВОЮ

Світлана Іванівна Меркулова,
заступник декана з виховної роботи
ВНЗ «Інститут реклами»,
доцент кафедри рекламного 
та виставкового бізнесу,
м. Київ, Україна

Марія Стадник народилась 9 листопада 1991 р. в 
м. Києві, через два с половиною місяці після оголо-
шення незалежності України. Мабуть тому вона уособ- 
лює духовність, волелюбність, самостійність, відпові-
дальність не лише за себе, але й за оточуючих. 

Марія Стадник.

Батьки Марії змалечку навчили її, що будь-яку 
справу потрібно доводити до кінця. Тож усі її почи-
нання, проекти неодмінно стають успішними.

Батько, Стадник Віктор Миколайович, президент 
київської асоціації джиу-джитсу України, виховав у 
Марії любов до спорту, загартованість, пунктуальність.

Мати, Стадник Людмила Борисівна, домогосподар-
ка, завжди приділяла донечці багато уваги. Виховала  
в ній чуйність, жіночність, гнучкість, толерантність.

Одними з найбільш улюблених висловлювань зна-
менитих людей для Стадник Марії є: «Життя без науки 
є подібним до смерті» Д. Катона та «Бажання є рушій-
ною силою душі; душа без бажань застоюється. Необ-
хідно бажати, щоб діяти, і діяти, щоб бути щасливим» 
К. Гельвеція. Марія живе за такими ж правилами, праг-
не досягти вершини знань у майбутній професії. Тому 
вже з другого курсу почала працювати паралельно з 
навчанням. Проте Марія, будучи студенткою п’ятого 
курсу факультету менеджменту і маркетингу реклами 
ВНЗ «Інститут реклами» встигає все: відмінно навча-
тися та набувати досвід у своїй професії. Марія має, 
хоч і маленький, але досвід в організації рекламних 
заходів у РА «Рубльовка», для Інтернет-провайдера 
«Sumtel»; розробці рекламної кампанії РА «Saksonia» 
для виставки REX; роботи в якості арт-директора Ін-
тернет-радіо (http://www.space-radio.org.ua).

Марія – активний учасник студентських наукових 
конференцій, конкурсів, фестивалів. У 2010 р. наго-
роджена Дипломом першого ступеня у Міжнародній 
студентській конференції «Економіка: сучасні проб-
леми і перспективи розвитку», організованої Євро-
пейським університетом, Асоціацією ВНЗ недержав-
ної форми власності та Вісконсінським міжнародним 
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Маючи активну суспільну позицію, Марія є найкра-
щим менеджером академічної групи, за що і була наго-
роджена грамотою від адміністрації Інституту реклами. 

Досконала людина добивається досконалості у 
всьому. Марія захоплюється бальними танцями, про-
те і своє хобі розвиває на професійному рівні, отри-
мавши нещодавно звання кандидата в майстри спорту 
з бальних танців. До речі, своє захоплення Марія не 
приховує, навпаки: жоден захід в Інституті реклами 
не проходив без її допомоги як танцівниці, так і хо-
реографа. Усі її театрально-хореографічні постанови 
мали великий успіх в аудиторії. Марія навчила своїх 
колег-студентів і класичним бальним танцям, і су-
часним. У вирії подій завдяки Марії відтворювались 
карнавальні дійства, сцени з індійського та голлівуд-
ського кіно, ковбойські розваги, український вертеп, 
кабаре та багато інших цікавих постанов. Окрім того, 
на багатьох наукових, творчих і культурно-масових 
заходах Марія виступає в якості ведучої. 

Серед захоплень та досягнень Стадник Марії  
знайшлося місце і для пісні. Неодноразово вона пред-
ставляла у своєму виконанні популярні пісні та реп-
композиції, створені особисто для заходів. 

Представляємо один з творів Марії, в якому вона 
говорить про сучасні реалії, про майбутнє, не від-
ступаючи від свого кредо: лише вперед до нових  
досягнень!

Марія під час виконання пісні (слова і музика 
Марії Стадник).

університетом (США) за виступ англійською мовою 
«The development of Ad business in Ukraine» («Розви-
ток рекламного бізнесу в Україні»). 

У 2010 і 2011 рр. нагороджена грамотами за один 
із кращих виступів на науково-практичній конфе-
ренції Інституту реклами «REX очима студентів». У 
2010 р. Марією було представлено виступ «Інтернет-
реклама та її пропозиції», у 2011 р. – виступ англій-
ською мовою «Невиправдане вживання учасниками 
виставки великої кількості англійської термінології».

А це фото її виступу.

У 2011 р. нагороджена дипломом як майстер ко-
мунікації за креативність, ораторську майстерність, 
мистецтво презентацій, активну участь у всеукраїнсь-
ких рекламних фестивалях, конкурсах, проектах.

Марія не зупиняється на досягнутому, вона відто-
чує свою майстерність створенням нових рекламних 
фільмів для ВНЗ «Інститут реклами», продовжуючи 
практичну діяльність маркетолога. 
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А це слова цієї пісні
 

Мы любили, мы мечтали,  
Мы смогли сделать сами,  
Всё, что думаем и знаем, 

Никогда не потеряем,  
Поднимая руку к свету,  

Там зажигается звезда на небе,  
Перед нами много стен,  
Перед нами много пыли,  
Мы смогли дать взамен  
Те слова, что не забыли,  
Мы не думаем о завтра,  
Мы знаем свою правду,  

Наше будущее ясно,  
Мы творцы своего счастья,  
Мы идем на встречу ветру,  

В нашей жизни все конкретно,  
Ставим точку там, где надо,  

Ведь это не преграда...  
Припев:  

Мы смогли,  
Мы зажгли,  

Небо засияло,  
Солнце засверкало,  

Мир звучит нашими голосами...  
Смотри вперед,  

Не смотри назад,  
Делай вдох,  
Делай шаг,  

Сердце в руках, мыслями в облаках...  
Куплет:  

Делаем все просто,  
Чувствуем свой воздух,  

Душу открываем,  
Небо заслоняем,  

С мыслями о звездах,  
В жизни все не просто. 

Это так бывает, 
Каждый это знает,  

Знаем слово «сложно»  
Всё исправить можно,  

Каждый понимает,  
Все в теме знают,  
Что такое слезы,  
Что такое грезы. 

Сердце будет биться,  
Сможем мы забыться,  

Каждый, кто не с нами,  
Мы снесем вас как цунами. 

Мы устроим шума бурю,  
Мы устроим счастья пир,  

с мыслями о чуде,  
Мы изменим мир.

Маючи чудову фізичну форму завдяки заняттям 
танцями, Марія знаходить час виступати в ролі моделі 
на різних модних і тематичних показах. Її роботи 
вражають.

Нам є чому повчитись у Марії. Лише креативна, 
обдарована особистість може дарувати нам щастя. 
Спостерігати її досягнення та ділитись ними з ото-
чуючими не вимагаючи нічого взамін. Маємо надію 
через деякий час спостерігати нові грані багатьох та-
лантів Марії і насолоджуватись спілкуванням з такою 
креативною, толерантною та сильною особистістю, 
якою є Стадник Марія.
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А це її нагороди:


