ФЕБчик
Шановні викладачі!
Шведюк В’ячеслав Анатолійович, Лобанов Микола Іванович, Яцух Олена Олексіївна,
Трачова Дар’я Миколаївна, Єременко Денис Володимирович, Демчук Олена Миколаївна,
Попова Тетяна Вікторівна!
Студентська рада ФЕБ вітає вас з Днем народження і бажає миру та злагоди. Нехай здійснюються усі
найзаповітніші мрії та досягаються цілі. Бажає щастя, здоров’я, кохання та творчої наснаги!

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії.

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.
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Поздравляем с Днём сельхозработника и
Днём студ ента!
День работников сельского хозяйства (укр. «День працівників сільського господарства») отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье ноября согласно Указу Президента
№ 428/93 от 7 октября 1993 года.
В эпоху существования Советского Союза Украину называли «житницей» государства. Главными продуктами сельскохозяйственного производства в Украине были и остаются сахарная свекла, картофель, молоко, мясо, зерно.
Праздник работников сельского хозяйства является одним
из самых значимых дня нас не только потому, что мы являемся студентами агротехнологического университета, но и потому, что мы живем в области, которая работает в этой сфере
и поэтому будущее страны, аграрной страны с лучшими землями, зависит именно от людей, которые обрабатывают эти
земли.
В свою очередь, День студента, который отмечают во всех
странах мира 17 ноября, свидетельствует о великой трагедии,
которая произошла в 1939 году в оккупированной фашистами Чехословакии. И не смотря на то, что для многих этот день
ассоциируется как веселый праздник, стоит задуматься о тех
студентах, которые во время Второй мировой войны вышли
на мирную демонстрацию, жестоко подавленную оккупантами.
12 ноября 2015 года в концертном зале ЦКиДа ТГАТУ состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню работников
сельского хозяйства и Дню студента.
С поздравительной речью выступил ректор университета,
доктор технических наук, профессор Кюрчев Владимир Николаевич. Он искренне поздравил всех с профессиональным
праздником, а также отметил лучших сотрудников и студентов университета, которым были вручены награды. К тому
же были определены лучшие сотрудники среди коллективов

кафедр и подразделений университета, которые были награждены за весомый вклад в науку и активную общественную
деятельность с занесением на доску почёта.
Также, с торжественным поздравлением обратился председатель профкома университета Андрущенко Николай Васильевич, который зачитал приказ ректора университета о вынесении благодарности и награждении лучших сотрудников
и студентов.
Во время выступлений гостей радовали самые талантливые
студенты нашего университета. Художественные коллективы
представили яркие и эффектные номера, которые дарили радость всем присутствующим.
Ежегодно этот праздник создает особую атмосферу для всех
работников и студентов нашего университета, ведь именно в
этот день мы понимаем на сколько важно любить дело всей
своей жизни!
Леонова Анна 21 МК
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Профорієнтаційна робота
Менеджер - фахівець майбутнього
У рамках відкриття нового напряму підготовки «Менеджмент» на факультеті економіки та бізнесу 18 листопада під
керівництвом кафедри організації та управління соціальноекономічними системами відбувся профорієнтаційний захід
«Менеджер – це фахівець майбутнього». У ньому взяли участь
учні ЗОШ №15 та ЗОШ №24.

Перед початком конкурсної програми усіх запрошених пригостили чаєм з печивом та цукерками, щоб у школярів були
сили та натхнення до перемоги.
Зі вступним словом перед учнями виступила завідувач кафедри ОУСЕС д.е.н, професор Нестеренко С.А. Вона розповіла дітям про новий напрям підготовки «Менеджмент», про
їх можливості в майбутньому, перспективи працевлаштування та побажала успіхів у конкурсі.
Учні сформували команди по 6 чоловік та готові були змагатися. Для оцінювання учасників було створене компетентне

Зустріч із професією

16 листопада 2015 року о 12.00 в ауд. 2.204 викладачами кафедри аналізу та контролінгу був організований профорієнтаційний захід «Зустріч із професією» за напрямами підготовки факультету економіки та бізнесу.
На даний захід були запрошені випускники 10-11 класів
ЗОШ № 13 та ЗОШ № 22 м. Мелітополь.

Профорієнтаційна робота
PROпуск в PROфесію: відчуй себе маркетологом!

журі, до складу якого увійшла завідувач кафедри Нестеренко С.А., соціальний педагог ЗОШ №15 Косарєва Я.С., вчитель
економіки та географії ЗОШ №24 Апанасенко С.Ю. та студентка 41 ЕП групи Олена Ганжа.
Учням пропонувалося пройти п’ять конкурсів: візитка – команди мали представити себе, розминка, економічний крокодил, конкурс на знання якостей справжнього менеджера та
були обіграні виробничі ситуації.
У кожному конкурсі учасники команд активно проявили
себе і ознайомились з сутністю основних категорій менеджменту. У конкурсі «Розминка» їм вдалося відповісти на всі
поставлені запитання, а у конкурсі на знання якостей менеджера команди не поступалися одна одній і дуже активно
оперували поняттями менеджменту. Економічний крокодил
показав не лише знання учасників, а й їх акторські здібності.
Найбільше всім сподобався останній конкурс – «Ситуації».
Учасникам пропонувалася певна ситуація і ролі, в які вони
повинні були перевтілитися, враховуючи якості справжніх
менеджерів. Школярам настільки вдалося втілити поставлені
образи, що журі не могло вирішити, хто ж краще впорався
із завданням. Саме тому у підрахунку балів обидві команди
зайняли перше місце!
Між конкурсами проводилася гра з глядачами, а також для
всіх присутніх виступила команда КВН факультету економіки та бізнесу «Шо ти начал», яка дуже потішила глядачів.
Наприкінці конкурсу обидві команди отримали дипломи за
І місце та солодкі призи, учасники команд отримали подяки
за активну участь. Дякуємо командам за участь і сподіваємося, що у наступному році ми зустрінемося з ними вже, як зі
студентами нашого університету!
Бєлєва Юлія, 21 МБЕП

Модератором даного тренінгу виступала кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Серських Надія
Сергіївна.
Тренінг складався з двох частин – теоретичної та практичної.
У першій частині під назвою «Чому не вчать у школі – КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ», доповідали викладачі про товар та
товарну політику (к.е.н., доцент Колокольчикова Ірина Володимирівна), про ціну та цінову політику (к.е.н., доцент Шквиря Наталія Олександрівна), про рекламу та PR (к.е.н., доцент
Куліш Тетяна Володимирівна), про брендинг та збут (к.е.н.,
доцент Сокіл Яна Сергіївна), а також про інтернет-маркетинг

та електронну комерцію (к.е.н., доцент Серських Надія Сергіївна).
Практична частина під назвою «Моя майбутня професія»
була дружнім змаганням між командами учасників, завданням якого було створення власного слогану певної торгової
мережі та вибір професії для кожного члена команди у відповідності з їх побажаннями та здібностями для розвинення
обраної фірми або компанії. Кожна команда креативно презентувала свою мережу, тому журі було складно обрати найкращих.
Після тренінгу для школярів була проведена екскурсія по
університету, також вони спілкувались зі завідуючою кафедри маркетингу, доктором економічних наук – Легезою
Дарією Георгієвною, а також із деканом факультету економіки
та бізнесу Карманом Сергієм Вікторовичем.
Учні шкіл міста та району були запрошені на святкування
«Дня Маркетолога», який відбувся 30 жовтня, де і нагородили
команди переможців солодкими призами, а всім учасникам
тренінгу видали сертифікати.
Бєлєва Юлія, 21 МБЕП

Клуб економічної еліти майбутнього
Перед запрошеними виступила начальник центру профорієнтації та довузівської підготовки доцент кафедри Воронянська О.В. та ознайомила випускників із особливостями
прийому та навчання на факультеті економіки та бізнесу.
Доцентами кафедри Ілляшенко К.В. та Костяковою А.А. проведений майстер-клас «Формування вартості продукції» на
прикладі технології вироблення «Dachshund».
Школярі отримали корисну інформацію щодо процесу планування майбутнього продукту, формування собівартості виробленої продукції, визначення основного показника ефективної діяльності підприємства – прибутку.
В процесі заходу школярі приймали активну участь, відповідаючи на поставлені питання, та самостійно формували
власну вартість продукту, шляхом приготування «Dachshund».
Відповідальні за організацію проведення профорієнтаційного заходу - голова профорієнтаційної групи факультету
ЕтаБ Терещенко М.А. та доцент кафедри Безверхня Ю.В.
Кафедра аналізу та контролінгу
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Кафедра маркетингу активно займається профорієнтаційною роботою і щорічно проводить різні пізнавальні тренінги
для школярів нашого міста Мелітополя та району. Так, з 28 по
29 жовтня 2015 року, на кафедру завітали школярі для участі у
тренінгу «Моя спеціальність – МАРКЕТИНГ».
Зараз для школярів настає відповідальний крок у житті –
обрати свою професію, тому метою тренінгу було ознайомлення зі спеціальністю та можливими професіями фахівцямаркетолога.

19 листопада кафедра економіки підприємств провела конкурс «Економічна еліта майбутнього». Для участі у ньому
були запрошені учні ЗОШ №8, ЗОШ№11, гімназії №5, гімназії
№19 загальною кількістю 80 чоловік.
Метою проведення конкурсу було ознайомлення потенційних абітурієнтів із напрямом підготовки «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», а також стимулювання випускників шкіл до подальшого вивчення економіки.

На початку заходу перед присутніми виступила завідувач
кафедри економіки підприємств професор Яворська Тетяна
Іванівна, яка привітала школярів та їх наставників, вручила
нагороди учасникам попередньо проведеної наукової інтернет-конференції.
Школярам була показана презентація напряму підготовки
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
В конкурсі взяли участь 4 команди учнів ЗОШ №8, ЗОШ№11,
гімназії №5, гімназії №19 кожна по 6 чоловік.
Учасники команд пройшли 6 випробувань-конкурсів (презентація команд, розминка, конкурс економічних термінів,
конкурс кросвордів, конкурс капітанів, презентація товару).
Особливий інтерес у присутніх викликала гра з глядачами.
За результатами конкурсу перше місце виборола команда
гімназії №5, друге - команда гімназії №19, третє місце розділили команди ЗОШ №8 та ЗОШ №11.
Переможці та учасники одержали почесні грамоти та солодкі призи, позитивні враження від спілкування, а також необхідну профорієнтаційну інформацію.
Кафедра економіки підприємств
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Кафедра маркетингу

Найкращих за спеціальністю
“Маркетинг” визначено!

«Якщо розкриття упаковки перетворюєш на ритуал, то й
її зміст стає особливим. Упаковка сама по собі може розповісти цілу історію», – Уолтер Айзексон.
10 листопада 2015 року на базі Таврійського державного
агротехнологічного університету відбувся захист творчих
робіт «Найкращий зі спеціальності «Маркетинг». Суть
творчої роботи полягала у розробленні та обґрунтуванні
переваг упаковки для плодоовочевої продукції або зелені
на вибір.
На виконання творчого проекту студентам було надано
близько місяця. Слід відзначити, що участь у даному конкурсі була не просто змогою здобути новий досвід, але й

Змагання
КВН у ТДАТУ пройшов гучно та весело

ким проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва, яким
було надано матеріальні кошти на придбання цінних подарунків учасникам, та про надану можливість підвищити
якість підготовки фахівців. Захищали свої творчі роботи
наступні студенти:
1. Агамірова В.К., 31 МК
2. Крюковська К.І., 31 МК
3. Лєбєдєва І.Г., 11 МБ МК
4. Шебуняєва А.С. 41 МК
5. Стецун В.М., 11 МБ МК
6. Цемашко Ю.М., 41 МК
7. Бойко Є.С., 41 МК
8. Фірсова Н.М., 41 МК
9. Дуріцин О.А., 21сМК
10. Макарова А.О., 31 МК
11. Шукурова Е.С., 21 МБ МК
Учасниками було обрано різноманітні продукти плодо-

12 листопада 2015 року у Таврійському державному агротехнологічному університеті відбувся довгоочікуваний фестиваль КВН ТДАТУ.
За перемогу боролись 5 команд від кожного факультету:
- «Тіро4кі» (МТФ);
- «Плюс на минус» (ЕнФ);
- «Хорошая команда» (ФЕБ);
- «Всюду-Буду» (ІКТ);
- «5 корпус» (АТЕ).

Також цього дня на сцені ТДАТУ виступала запрошена команда ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» «ЛЮБА».
Всі команди вражали глядачів в залі своїм гострим гумором
та веселими мініатюрами. Фестиваль складався із 3 конкурсів:
«Візитка», «Розминка», «Відеоконкурс».
Команди, виступаючи на сцені, показували себе дуже гідно
і на високому рівні. Також, одноголосно журі вирішило, що
команда КВН «ЛЮБА» зможе через півроку на рівні позмагатися з командами КВН нашого університету, оскільки вони
доклали багато зусиль і показали достатньо високий рівень
гри.
Отже, за рішенням членів журі, всі команди були нагороджені грамотами за активну участь і грошовою премією, а перше місце посіла команда факультету інженерії та
комп’ютерних технологій «Всюду-Буду».
Щиро вітаємо всі команди з гарним виступом і дякуємо за
гарний настрій! Окреме спасибі вболівальникам, які дружньо
підтримували гучними оплесками, прапорами та плакатами
команди своїх факультетів.
Голова студради ТДАТУ
Ірина Жмак

Почувствуй тело, и жизнь наполнится новыми ощущениями!
можливістю отримати цінні призи.
За результатами поданих заявок було визначено, що
участь прийматимуть 11 студентів-маркетологів від 3-го до
5-го курсу навчання включно. За вимогами конкурсу від
учасників вимагалось надання текстового варіанту творчої
роботи, що включав би у себе інформацію про світовий та
вітчизняний досвід пакування плодоовочевої продукції та
зелені, основні вимоги до упаковок, розрахунок собівартості упаковки, створеної особисто, та її переваги з-поміж
інших упаковок; презентація, що підкріплюватиме текстовий матеріал конкурсної роботи; макет запропонованої
упаковки.
Захист творчих робіт проводився в ауд. 9.219 на кафедрі
маркетингу. Учасники мали змогу запросити на захід бажаючих їх підтримати. Оцінювання проводилося журі, до
складу якого увійшли: Ломейко О.П. – голова оргкомітету,
директор інституту післядипломної освіти та дорадництва Подшивалов Г.В., д.е.н., доцент Легеза Д.Г., к.е.н., доцент
Сокіл Я.С., маркетолог ДП МЗ «Гідромаш» Жежулов С.В.,
директор ПП «Ткачов» Ткачов Ю.Д.
Макети упаковок були представлені в аудиторії на столі,
тож усі присутні могли побачити роботи ще перед початком захисту, та сфотографуватися з ними. Захід було відкрито промовою д.е.н., доцентом Легезою Д.Г., яка розповіла про участь студентів спеціальності «Маркетинг»
у конкурсі творчих робіт «Найкращий зі спеціальності
«Маркетинг» у рамках співпраці університету з Українсь-
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овочівництва, серед яких були: морква, дині, гострий перець, мандарини, часник, яблука. Деякі з учасників вирішили піти далі та запропонували: упаковку для сушених
овочів, упаковку для борщового набору, упаковку для заморожених овочів.
Кожен зі студентів підійшов до участі в конкурсі відповідально, підготувавши яскраві презентації та цікаві доповіді, що не залиши присутніх байдужими. Усі бажаючі
могли задати питання, що найбільше зацікавили, та жоден
конкурсант не розгубився і зміг надати влучну відповідь,
що зайвий раз підтвердило професіоналізм учасників.
За підсумками конкурсу було обрано переможців і присвоєно їм перше та друге місця відповідно. Ними стали:
1 місце: Агамірова В.К., 31 МК, з упаковкою для сушених
овочів «Секреты оборщения»;
2 місце: Цемашко Ю.М., 41 МК, з упаковкою для часнику
«I Garlic».
Ми раді вітати учасників та нагадуємо студентам, що не
слід втрачати нагоди і приймати участь у конкурсах, якщо
є така можливість!
Шебуняєва А.С.
студентка 41 МК

Осенняя спартакиада продолжается. Решающие и завершающие соревнования прошли 3 ноября 2015 года. Они проводились среди сборных факультетов по лёгкой атлетике. Участие принимали студенты и студентки МТФ, ФЭБ, и АТЭ.
Участники проявили не только свои физические способности, но и грацию, элегантность и артистизм. Судьи также
большое внимание уделяли эмоциональному посылу спортсменов. Но самой важной оказалась техническая составляю-

щая, которая, по мнению судей, в нашей команде была развита
хуже, чем в команде МТФ. Таким образом, первенство было
отдано сборной механико-технологического факультета. Серебро забрала команда факультета экономики и бизнеса.
Хочется отметить подготовку и развитие команды нашего
факультета. Девушки, которые представляют команду, трени-

руются на кафедре физического воспитания и спорта более
двух лет, и именно этот факт позволил показать высокий уровень подготовки и синхронность исполнения всех элементов.

Студенческий совет факультета выражает благодарность
спортсменкам, которые достойно отстаивали его честь, а
именно: Агамировой Виктории, Бабешко Анне, Голубничей
Аделине, Ким Веронике и Крюковской Екатерине. А также
огромная благодарность выносится болельщикам, которые
активно поддерживали команду громкими аплодисментами
и весёлыми речевками. За поддержку команды на межфакультетской спартакиаде благодарим профком университета
и деканат факультета экономики и бизнеса. Желаем команде
достижения новых спортивных вершин
Страхова Карина 31 МК,
Голова сектору журналістики студ. ради ФЕБ
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Хто зверху?

Соціальна діяльність

17 листопада до Дня студента студентські ради факультету
економіки та бізнесу та механіко-технологічного факультету провели розважально-інтелектуальну гру «Хто зверху?»,
в ході якої намагались з’ясувати, хто ж все-таки розумніше і
кмітливіше: хлопці чи дівчата.
У грі взяли участь по одному хлопцю та одній дівчині з кож-

В ЧАРІВНОМ ТАНЦІ КРУЖЛЯЄ ОСІНЬ

Чарівна осінь завершилась, опало жовте листячко, потягнуло морозцем. Але в останній день осені відбулося грандіозне
шоу. В Таврійському державному агротехнологічному університеті відбувся Осінній Бал, на якому обрали короля та королеву.
П’ять прекрасніших пар з кожного факультету гідно боролися за головний титул осені. При цьому кожна пара була
оригінальною в своїх виступах, гармонійно були підібрані костюми учасників, при цьому всі зберігали індивідуальність та
неповторність.

Кожна пара представила свою відео-візитку. Формат даного відео був найрізноманітніший. Зал бурхливими оплесками
зустрічав кожне відео.
Крім того що всі пари були неперевершеними, ще вони були
й талановитими. Всі учасники показали своє домашнє завдання. У когось це був танець, в кого - пісня, хто майстерно
поєднав художню самодіяльність та спів, хто вміло показував
пародії, а хто вміло грав на музичному інструменті та дуже
мелодійно читав вірші.
Також у кожної пари було завдання створи власний осінній
букет та якомога цікавіше представити його перед журі та
глядачами. Кожний букет був немов витвір мистецтва, а те,
що їх презентували хлопці, додавало лише колориту в цьому
завданні.
Головним дійством балу, звичайно, був останній танець
осені – найромантичніший, самий жаданий, найочікувані-
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ного факультету. Вони мали змогу проявити свою кмітливість,
фантазію, винахідливість, асоціативне мислення та акторське мистецтво і доказати, хто ж саме «зверху». Гра проходила
дуже весело і під бурхливі оплески вболівальників.
Ведучими даного заходу були студент факультету ІКТ Богдан
Андрєєв та студентка ФЕБ Олена Ганжа. А стежили за грою та
оцінювали учасників судді: директор Клубу КВН ТДАТУ Олена Олегівна Васильченко та заступник голови студентської
ради університету Кирило Гончаров.
За підсумками гри перемогу одержала команда хлопців.
Дівчата наступали своїм суперникам на п’яти, але фінальний
батл вирішив остаточний результат гри.
Всі учасники були нагороджені грамотами за участь у грі, а
команда переможців отримала ще й солодкий приз.
Студентські ради дякують всім за участь та бажають, щоб
в житті не було таких «батлів» між дівчатами та хлопцями,
оскільки кожен з них кращий по-своєму.
Олена Ганжа, голова наукового сектору
студ. ради університету

ший вальс. Всі пари закружляли воєдино на сцені під чаруючу
музику. Це було захоплююче, неначе потрапити в казку.
Як завершується осінь, так само і підбігає до кінця осінній
бал, а тому журі потрібно прийняти непросте рішення та
обрати короля і королеву. Згідно рішення журі кожна пара
балу отримала нагороди та номінації.
У номінації «Найромантичніша пара» були нагороджені студенти енергетичного факультету Анастасія Литвиненко та
Марк Бузнік.
У номінації «Найчарівніша пара» були нагороджені студенти механіко-технологічного факультету Валерія Марченко та
Олександр Онісько.
У номінації «Найвинахідливіша пара» були нагороджені студенти факультету економіки та бізнесу Єлизавета Бончужна
та Алі Сеттаров.
У номінації «Найелегантніша пара» були нагороджені студенти факультету агротехнологій і екології Наталія Корольова та Руслан Кольцов.
І самий головний титул Короля та Королеви осіннього балу
отримали студенти інженерії та комп’ютерних технологій
Юлія Янель та Ігор Леонов.
Всі учасники та глядачі отримали масу незабутніх емоцій,
купу нових спогадів та знайшли нових друзів. Хочу висловити свою подяку організаторам, а саме студентському активу
енергетичного факультету і факультету економіки та бізнесу. Особливо хочеться подкувати хореографу-постановнику
Крюковській Катерині. Кожна пара факультету висловлює
слова вдячності всім небайдужим, хто прийшов за них повболівати. Красно дякуємо тим, хто підтримував своїх колег
виступами на сцені. Також дякуємо за підтримку профкому та
ректорату університету.
Сподіваємося, що стане традицією проводити Осінній бал в
стінах рідного університету.
Заступник голови студентського профбюро
Бончужна Єлизавета, 31 МК

Це цікаво!
Современное киноискусство
Сегодняшний мир – это мир, наполненный информацией,
актуальность которой пропадает с каждой секундой. Да нет
же, даже не так, с каждой милисекундой. Поэтому, для многих из нас для того, чтобы оставаться «в теме» необходимо
постоянно пополнять свои знания. Однако есть темы, которые не теряют своей злободневности вот уже на протяжении
нескольких десятилетий. Давайте уйдем ненадолго от сегодняшних проблем, связанных с экологией, политикой, экономикой… Сделаем паузу посреди рабочей недели…Окунемся
в мир кино - мир, где все фантазии становятся реальными.
Какие же темы сегодня набирают популярность? Хм…непростой вопрос. В зависимости от аудитории можно разделить все фильмы на несколько категорий. Итак, мы представляем наш взгляд на классификацию современных шедевров
киноискусства:

- если вы среднестатистическая девушка возрастом от 14
до 25 лет, то фильмы, которые создаются для вас, будут содержать простенький сюжет; смазливеньких актеров, в случае смерти их героев вы пустите слезу или хотя бы глубоко
вздохнете от разочарования;
обязательным является наличие
любовной линии, вне зависимости от пола, возраста и т.д.; ну и
для пущей эффектности будет
задействована парочка старыхдобрых кинозвезд, которые, отпахав свое в далеком прошлом,
просто добавят фильму немного рейтинга. Таким образом, не
удивляйтесь, что вашими фильмами и сериалами являются
«Сверхъестественное», «Супермайк», «50 оттенков серого» и
так далее;
- если вы считаете себя «не таким как все», думаете, что вы
яркое пятно среди всей этой серой массы и по возрасту подходите категории от 16 до 30, то мы не удивлены, если ваш
выбор упадет на «Теорию большого взрыва», всевозможные
триллеры и ужасы, среди которых все части «Астрала», «Зеркала» и т.д.;
- считаете себя интеллектуально выше остальных? Тогда,
скорее всего, вашими фильмами могут быть фильмы в стиле

арт-хаус. Не переживайте, если
ничего не понимаете в самом
сюжете – так и надо, иногда
даже сами постановщики и режиссеры не могу понять всю
идею полностью. Все равно,
вашим главным плюсом будет
то, что потом, после просмотра
фильма, вы сможете с умным
видом рассуждать о «высоких
темах», которых и близко нет в
самом фильме;
-живете в нашем городе на
Юровке или Пещаной, тогда
не удивительно, что в свободное время вы смотрите
фильмы и сериалы отечественного производства, среди
которых «Бумер», «Физрук»
и так далее.
Классика жанра - это фильмы, которые подойдут любой аудитории – и конечно
же, к таким относится известная «Бондиана». Уже
на протяжении многих поколений, фильмы тематики
спецагентов разведки имеют
самую большую популярность. Наверное, одним из
главных событий текущего года
является выход на экраны очередной части романа Яна Флемминга «007:Спектр». Девушки и
женщины идут на этот фильм
чтобы полюбоваться идеальным
сложением красавца Дениэла
Крейга и позавидовать его нынешней подруге. Вся мужская
половина ориентирована больше на спецэффекты и завязанный сюжет, который содержит
немало тайн и загадок. Фильмы
о Джеймсе Бонде – это не просто
какие-то малобюджетные картины с дешевыми трюками и слабеньким сюжетом. Это то, что
сегодня творит наше представление о человеке: о его внутреннем стержне, необходимости выглядеть потрясающе внешне,
иметь идеальных половинок и, конечно же, в любой момент
пожертвовать всем ради самого ценного – ради справедливости и любви.
Агамирова Виктория 31 МК

7

