Шановні викладачі!
Голуб Наталя Олександрівна, Грицаєнко Микола Ігорович,
Куліш Тетяна Володимирівна, Левченко Ольга Петрівна!
Бажаємо вам зіркою горіти і з кожним роком все яскравіше, щоб теплих і світлих променів вистачало всім вашим близьким, яких би ви
хотіли обігріти і захистити!

Вітання й зичення вам щирі,
Хай доля ваша розквіта,
Рясні красуються літа!
Хай сонце вам незгасно світить
І серце радісно співа,
Для вас – усі найкращі квіти
І найласкавіші слова!

Газета факультету економіки та бізнесу. Засновник: студентська рада факультету. Газета виходить
один раз на місяць обсягом 4-12 сторінок українською та російською мовами. Газета використовує статті, листи, інформацію у стислому вигляді.
Редактор: Страхова Карина
Комп’ютерний дизайн: Йолкін Олександр
Керівники проектом: Васильченко О.О., Страхова К.С.

ФЕБчик
«8 Марта - праздник Весны,
Любви и Красоты!»
Вас поздравляем с праздником весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны.
И солнце пусть заглянет к Вам в оконце!
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были Вы всегда так хороши,
Как нежное сияние небосвода!

Международный женский день - это праздник женственности и красоты. Во все времена женщина была символом жизни, любви, родины. Сегодня мы преодолеваем самые непростые трудности и преграды, стараемся
сделать совершеннее, прекраснее и добрее этот мир. И
тем не менее, когда женщина счастлива и живет в согласии с собой, с ней счастливы и близкие - семья, коллеги,
друзья.
Природа наградила слабый пол красотой, обаянием,
душевной щедростью, отняв только одно право: забывать, что мы женщины. И вот, в весенний день 8-го числа
нам ежегодно напоминают об этом, нас окружают большим количеством любви, внимания, цветов и теплых
слов, греют душу. Что еще нужно для блаженства? И это
очень приятно - нас ценят, уважают и превозносят!
Международный женский день - это праздник рядовых
женщин, ставших творцами истории. Своими корнями
он уходит в многовековую борьбу женщин за участие в
жизни общества наравне с мужчинами. Праздник 8-го
марта как международный женский день стали празд-
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новать относительно недавно: лишь с середины 19 века.
Начало ему положила Клара Цеткин, которая была одной из участниц мартовской манифестации 1857 года
в Нью-Йорке. Текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам города, протестуя против низких заработков и плохих условий труда. 8 марта был днем борьбы
женщин во всеммире. Но 8 Марта - это Международный
праздник, поэтому годом его рождения является 1911,
но в наши дни это не имеет особой важности. Главное,
что в этот прекрасный день все мужчины поздравляют
и благодарят своих жен, дочерей, подруг и матерей.
Дорогих, прекрасных, умных, добросовестных и самоотверженных женщин ТГАТУ поздравил с прекрасным международным днем мужской коллектив вуза.
Накануне праздника, 4 марта, подготовив праздничный
концерт, который состоялся в ЦКиД ТГАТУ, сильная
половина университета выразила слова глубокой благодарности за мудрость, силу и терпение его «слабой»
половине.
Конечно, 8-е марта
не обходится без подарков. Но лучшим,
самым дорогим подарком к этому чудесному празднику
всегда будет тот, в
который вложена частичка Вашей души.
Только такая вещь будет приносить успех и
дарить отличное настроение.
Студенчкский совет
ФЭБ поздравляет всех
женщин с прекрасным праздником 8 Марта! Желаем улыбок, море цветов,
любви и чудесного весеннего настроения!
Мищенко Виктория,
студентка 11 МБОО гр.
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Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Науково-технічна конф ер енція магістрантів і студ ентів на
каф едрі фінансів, банківської справи та страхування
15 березня 2017 року на кафедрі фінансів, банківської
справи та страхування ТДАТУ відбулося секційне засідання в рамках щорічної науково-технічної конференції магістрантів і студентів Таврійського державного агротехнологічного університету за підсумками наукових
досліджень 2016 року.

щу презентацію доповіді були відзначені наступні учасники конференції:
-Дипломом першого ступеня нагороджена Вичурова
Анастасія, студентка 11 ФБ, доповідь на тему: «Єдиний

Секція за напрямом «Фінанси, банківська справа та
страхування» налічувала 35 учасників, серед них студенти і магістранти ТДАТУ, студенти Ногайського та
Мелітопольського коледжів ТДАТУ, члени Малої академії наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради.
На секційному засіданні було заслухано дев’ять цікавих доповідей, які були підготовлені на високому творчому та інтелектуальному рівні та супроводжувались
мультимедійними презентаціями. У ході дискусії було
обговорено актуальні питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки та сучасні проблеми
функціонування фінансової системи країни.
За активну участь у науково-дослідній роботі та за кра-

електронний квиток. Як це буде?» (науковий керівник –
к.е.н., доцент Радченко Н.Г., ТДАТУ);
-Дипломом другого ступеня нагороджена Марченко
Катерина, студентка 11 ФБ, доповідь на тему: «Місцеві
бюджети: сучасний стан та основні проблеми їх формування» (науковий керівник – к.е.н., асистент Осипенко
С.О., ТДАТУ);
-Дипломом третього ступеня нагороджений Дмитров
Олег, студент 11 ФБ, доповідь на тему: «Перспективи
переходу України на безготівкову економіку» (науковий
керівник – к.е.н., доцент Радченко Н.Г., ТДАТУ).
Чкан І.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської
справи та страхування ТДАТУ

Студентська діяльність
Обласний конкурс «Я – Українка 2017»: свято
патріотизму та дівочої вроди
Комунальний заклад «Обласний центр патріотичного
виховання молоді» щороку проводить конкурс патріотичного спрямування «Я – Українка». Цього року тематикою конкурсу були українські традиції.
Цьогоріч п’ятий, ювілейний конкурс зібрав 35 найчарівніших студенток зі Запорізької області для того,
щоб повною мірою розкрити найкращі риси української
жінки: красу, розум, талант, грацію, вроду, любов до рідної землі, до України.

Студентки Таврійського державного агротехнологічного університету завжди беруть активну участь у даному конкурсі. Цього року захищала честь рідного університету студентка 4-го курсу факультету економіки та
бізнесу, голова студентського профбюро університету
Бончужна Єлизавета.

Щорічна науково-технічнаконф ер енція студ ентів і магістрів
на каф едрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
16 березня 2017 року на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відбулося секційне засідання щорічної науково-технічної конференції студентів
та магістрів ТДАТУ за підсумками наукових досліджень
2016 року.
Доповіді підготували 42 учасники, з яких 11 було заслухано на секційному засіданні. В ході дискусії було обговорено актуальні проблеми сучасної економіки країни, в тому числі аграрного підприємництва.
За активну наукову роботу студенти і магістри отримали щиру подяку і грамоти.
За результатами роботи конференції матеріали будуть
надруковані у збірнику тез доповідей.
Кафедра фінансів,
банківської справи та страхування
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Протягом півфіналу дівчата показували свої творчі та
інтелектуальні здібності, брали участь у тематичних фотосесіях. Після проведення цих конкурсів дівчата розділилися на півфіналісток та фіналісток.
За звання «Міс Українка – 2017» мали право поборотися лише 12 дівчат. 14 березня відбувся фінальний гала-концерт. БК «Орбіта» дружелюбно приймав гостей,
друзів та всіх бажаючих, хто прийшов подивитися на цю
вражаючу подію.

Протягом п’яти конкурсних днів дівчата брали участь
у майстер-класах та тренінгах, разом із волонтерами м.
Запоріжжя наліпили вареників для військовослужбовців та подарували концертну програму, представивши
свої творчі таланти у військовій частині. Фіналістки
конкурсу відвідали спеціалізовану школу-інтернат № 7 з
волонтерською групою “AngelS” та подарували дітлахам
справжнє свято.

Вечір розпочався з візитного дефіле півфіналісток.
Далі на сцену виходили і самі фіналістки. У фіналі конкурсу учасниці представили візитку «Жива традиція».
У дефіле у вечірніх сукнях «Жіноча врода - багатство
України» дівчат супроводжували військовослужбовці –
учасники антитерористичної операції. Родзинкою заходу став флешмоб, присвячений українським добровольцями.
Бончужна Єлизавета наполегливо захищала честь рідного ТДАТУ та отримала звання фіналістки обласного
конкурсу патріотичного спрямування «Я – Українка
2017», майстерно показавши свої таланти, розум та красу.
Вітаємо фіналістку обласного конкурсу «Я – Українка!» Бончужну Єлизавету із гарним виступом! Бажаємо
успіхів та нових перемог!
Бончужна Єлизавета, 41 МК
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КВН
Зустрічай в есну з гумором!
Перший весняний день для студентів ТДАТУ видався
не лише сонячним, а ще й дуже веселим. Саме 1 березня
відбувся півфінал КВН за Кубок ректора. За результатами цієї гри дві команди повинні були покинути її та
зустрітися з глядачами лише наступного року.

На першому етапі гри команди представили візитку
«Freestyle». Під час цього конкурсу відбулось знайомство команд та вболівальників, адже у складі улюблених
команд було багато нових гравців. Впродовж виступів
роздавався гучний сміх, та загалом у залі була піднесена
атмосфера. За результатами цього етапу гри переможцями було визначено команду «Плюс на мінус».

вими піснями про 9-е березня. Команда «5 корпус» відобразила привітання на радіостанції, а студенти факультету економіки та бізнесу для того, щоб перемогти
залучили до виступу янгола, священика та міліціонера.
Найбільшим шоком для присутніх став виступ команди «Тіпо4кі», адже вони показали рекламу перукарні та
підстригли волосся головному герою прямо на сцені. За
результатами цього конкурсу саме команда механікотехнологічного факультету одержала переможні 5 балів.
Під час підведення підсумків ректор університету,
д.т.н., професор Кюрчев Володимир Миколайович подякував усім гравцям за те, що вони подарували гарний
настрій всім присутнім.
Результати гри були наступні:
І місце – «Тіпо4кі» МТФ (14,2 балів);
ІІ місце – «Всюду буду» ІКТ (13,8 балів);
ІІІ місце – «Хорошая команда» ФЕБ (12,2 балів);
ІV місце – «Плюс на мінус» ЕНФ (11,6 балів)
V місце – «5 корпус» АТЕ (10 балів)
У номінації «Кращий КВНщик» перемогу отримав Абдурахманов Мурат, а Марія Мєшкова отримала звання
«Краща КВНщиця».
Приємною несподіванкою стало привітання дівчат

Кафедра обліку і оподаткування
Всесвітній д ень захисту прав споживачів
22 березня 2017 року відбулася зведена кураторська
година для студентів 1-5 курсів та магістрів кафедри обліку і оподаткування та кафедри маркетингу факультету
ЕтаБ.
Щороку 15 березня відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів.

Саме у цей день у 1962 році президент США Джон Кеннеді, виступаючи із зверненням до Конгресу, вперше
проголосив права споживачів: право на безпеку, право
на інформацію, право на вибір, право бути почутим. З
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Кафедра обліку і оподаткування та маркетингу

НАГОРОДЖЕННЯ КРАЩИХ
Така професія як бухгалтер потребує постійного поповнення знань, слідкування за оновленням законів
та правил ведення бухгалтерського обліку. Саме у цій
справі на допомогу приходить Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік»,
яка дуже інформативно та оперативно попереджує бухгалтера про всі зміни.

Наступним етапом команди грали фоторозминку.
Представлені фотографії були креативними, а коментарі
учасників викликали посмішки не лише на обличчях
глядачів, але й ведучого Віктора Криворотька. Переможцями цього конкурсу стала команда «Тіпо4кі».
Наостанок залишилось найцікавіше – музичний конкурс «Женский день 8 Марта». Зала вибухала сміхом під
час чергових вдалих жартів, адже креативні студенти
університету відобразили досить незвичайний погляд
на це свято та жіночі звички загалом. Команда «Всюду
буду» показала передачу «Человек и загон», а студенти
енергетичного факультету заколихали дитя жартівли-

часом, за ініціативою Всесвітньої організації союзу споживачів (Consumers International, до переліку прав споживача було додано: право на задоволення базових потреб, право на компенсацію, право на споживчу освіту,
право на здорове довкілля.
Україна – перша серед країн СНД ще у 1991 році прийняла Закон «Про захист прав споживачів», який отримав високу оцінку Європейської спільноти. Прийняття
цього Закону – це реальний крок до реалізації намірів
України стати членом Європейського Союзу, що й було
закріплено Угодою про партнерство і співробітництво
між ЄС та Україною, підписаною 16 червня 1994 року.
Студентам було запропоновано пограти в цікаві ігри,
а саме:
Бліц-інфо «Права споживачів»;
Бліц-турнір «Споживач, знай свої права!»
Студенти активно приймали участь у конкурсах, жваво та креативно відповідали на поставлені питання, а
також дізналися багато нового про права споживачів та
отримали корисні поради. Тепер зі здобутими знаннями
студенти зможуть відстояти свої права споживачів.

квітками з повітряних куль від фотостудії «Jolly Day».
А також керівник Клубу КВН ТДАТУ Олена Олегівна
Васильченко висловила подяку Гнутову Кирилу, який
доклав багато зусиль задля розвитку КВН у нашому університеті.
Студентський комітет ТДАТУ дякує командам за веселу гру та глядачам за те, що тепло зустріли та бурно
підтримали учасників.
Страхова Карина,
співголова інформаційного сектору студентської ради
університету

терський облік» з врученням цінних для бухгалтерів
подарунків. Вручення нагород відбувалось за двома
напрямами. За поданням кафедри були нагороджені
такі студенти: Бородіна Марина – 21 ОА, Стьопочкіна
Тетяна – 21 ОА, Ніколова Ольга – 31 ОА, Сеттаров Алі
– 31 ОА, Кузьміна Марія – 11 сОО, Романенко Єлизавета – 11 сОО, Радомська Дар’я – 41 ОА, Грєджев Іван
– 41 ОА, Щербаков Кирило – 11 ОО, Биковська Анастасія – 11 сОО. Також було нагороджено студентів, які
брали участь у Всеукраїнському конкурсі письмових робіт серед студентів 4-5-х курсів, магістрантів, аспірантів
«Молодий експерт України»: Кондратюк Олександра,
Микульський В’ячеслав, Панченко Анастасія, Міщенко
Вікторія, Йолшин Станіслав, Молінська Ольга, Гончарова Дар’я.
Дякуємо редакції за співпрацю та цінні подарунки!
Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку та оподаткування дуже тісно співпрацює з редакцією газети. Тому 20 березня до нас завітала
менеджер редакції Інна та провела урочисте нагородження студентів від редакції газети «Все про бухгал-
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Вічне протистояння дівчат та хлопців знову зазирнуло у двері ТДАТУ. 29 березня о 17:00 у ЦКіД студенти
нашого університету влаштували гендерний двобій та
вирішили питання «Хто крутіший?». У грі приймали
участь дві команди. У команду дівчат увійшли: Сєрова
Влада (ФЕБ), Марченко Валерія (МТФ), Єлизавета Покладнєва (ІКТ), Івова Наталія (АТЕ), а капітаном стала
студентка енергетичного факультету Мєшкова Марія.
Їм протистояла команда хлопців: Алі Сєттаров (ФЕБ),
Олександр Крижачківський (МТФ), Денис Гаркуша
(ІКТ), Сергій Алєксєєв (АТЕ), головним обрали, також,
студента-енергетика Ларіна Сергія.

Ведучі підготували різноманітні веселі конкурси та
випробування, у яких команди демонстрували кмітливість, спритність та креативність. За перемогу у кожносу конкурсі команда отримувала 5 балів та право відповісти на бонусне запитання, вартістю також 5 балів,
щодо своїх пізнань протилежної статі. Перший раунд
«Кіноребуси» складався з двох етапів. У першому командам потрібно було по трьом фотокарткам на екрані
вгадати назву фільму або мульфільму. У другому - командам запропонували проявити фантазію та вгадати,
що буде далі після перегляду уривку з кінокартини. Перемогу у цьому конкурсі одержали дівчата. Але, нажаль,
вони не змогли надати відповідь на бонусне запитання.
Другий конкурс «Склади слово» дозволив учасникам
стати більш рухливими. На чотирьох учасників команд
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наділи коробки з буквами, за 90 секунд потрібно було
складати слова з цих букв, змінюючи своє розташування. Більш спритними виявилися хлопці, до того ж вони
вірно відповіли на бонусне запитання.
Наступний конкурс «Обмін ролями» дуже сподобався глядачам своєю яскравістю та кумедністю. У ньому
дівчата у справжнісіньких шароварах танцювали гопак,
а хлопці у ніжних пачках виконували балетні па. За рішенням жюрі більш граціозними виявилися хлопці.
У раунді «Бліц» обидві команди демонстрували свою
ерудованість. За одну хвилину потрібно було дати якомога більше правильних відповідей: чоловік чи жінка
зробили те чи інше відкриття. У наступному етапі учасник мав прослухати пісню та показати ії назву та виконавця своїй команді. Кожна команда проявила не аби яку
креативність: спостерігати було дуже цікаво та смішно.
На останньму етапі «Бліцу» дві картинки потрібно було
об’єднати у одне слово. Наприклад: Дід Мороз та листя
салату символізували новорічний салат Олів’є. У цьому
конкурсі жюрі не змогли обрати переможця, тож все вирішував раунд «Очі в очі», у якому перемогу отримали
дівчата.

23 та 24 березня на базі кафедри маркетингу ТДАТУ
було проведено два тренінги для учнів 11-х класів шкіл
міста Мелітополя. Метою тренінгів було формування у
учасників уяви про маркетинг, сфери його використання і професії, пов’язаниі з ним.
В перший день учасники познайомилися з основами
товарної, цінової і комунікаційної політики, логістикою, інтернет-маркетингом; з’ясовували різницю між
маркетологом і менеджером. Потім школярів розділили
на команди і запропонували закріпити отримані в грі
«Реінкарнація». Необхідно було відродити фірму, що
знаходиться в кризі, за допомогою розробки інновацій-

них продуктів та подання їх на ринку. Для кожної групи
був обраний модератор з числа студентів-маркетологів
ТДАТУ – в допомогу і підтримку. Основна складність
для школярів полягала в тому, що потрібно було представити по-новому абсолютно звичайні товари: дитячі
шкарпетки, повітряні кулі та мильні бульбашки.
Перемогу в грі «Реінкарнація» отримала фірма «Бабусині шкарпетки» по виготовленню та реалізації дитячих
шкарпеток. Хлопці та дівчата зуміли грамотно і креативно підійти до відродження фірми з кризи, розробили
нову концепцію бізнесу та, на думку журі, найбільш точно формулювали питання.
Склад команди-переможниці:
Прядко Андрій, Якубовська Валерія, Наговська Алла,
Пожидаєва Ірина, Козарук Анастасія. Модератор групи
– студентка 4 курсу спеціальності «Маркетинг» Страхова Карина.
Другий тренінг мав назву «Як розпочати власну справу» та був присвячений розвитку комунікативних навичок та лідерських якостей майбутніх бізнесменів. Робота була надзвичайно продуктивною.
Ми вітаємо переможців, дякуємо всім учасникам
тренінгу за увагу і креатив і сподіваємося на продовження співпраці.
Тренер, доцент кафедри маркетингу Надія Серських

Студ енти Т ДАТУ поринули у театральні дива!

Наступний конкурс «Вечірка» був і складним і дуже
кумедним. Одному учаснику команди потрібно було
вгадати, які ролі виконували інші 4 студенти. Перемогу
у цьому раунді отримали дівчата.
І, найголовніше, у фіналі командам запропонували із
зав’язаними очима одягнутися за останніми тенденціями моди. Тож, на дефіле виявилось, що домашній халат
дуже гармонує з джинсами та кросівками, а футболку
можна одягати і замість шортів. Жюрі знову не змогли
вирішити, хто ж був «моднішим». Тому дуже напружено відбувався раунд «Очі в очі». І врешті решт, перемогу
здобули хлопці.
Але організатори та спонсори конкурсу подбали, щоб
ніхто не залишився без нагороди. Висловлюємо вдячність Олені Олеговні Васильченко та студентській раді
факультету економіки та бізнесу за організацію заходу.
Лєонова Анна, 31 МК

Театр – це особливий вид мистецтва, який дозволяє
з головою зануритись у стародавні епохи, відчути на
смак славетні твори видатних літераторів та драматургів. Ближче познайомити студентів з прекрасним вирішив викладацький склад кафедри «Фінанси, банківська
справа та страхування» та організував поїздку до Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Г. Магара.

навчання напряму підготовки «Фінанси, банківська
справа та страхування» відвідали комедійну сценічну
постановку «Любов у стилі бароко» за п’єсою Я. Стельмаха «Коханий нелюб».
П’єса «Коханий нелюб» – одна з найкращих і найпопулярніших робіт сучасного класика української драматургії Ярослава Стельмаха (1949-2001). Вона перегукується з «Приборканням норовливої» Шекспіра,
«Декамероном» Боккаччо, «Енеїдою» Котляревського.
Авантюрний сюжет, гумор, влучні барокові «викрутаси»
в мові, ліричність і драматизм – це багатий матеріал для
несподіваних сценічних знахідок і серйозної розмови
про наше сьогодення.
Студенти прониклись панувавшою атмосферою та виявили бажання до подальшого знайомства з вишуканим
світом театрального мистецтва.
Викладачі кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
к.е.н., доцент Когут І.А.
та к.е.н., асистент Осипенко С.О.

Студенти четвертого курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» та першого курсу скороченої форми
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