Шановні викладачі!

Демчук Олена Миколаївна, Єременко Денис Володимирович, Лобанов Микола Іванович,
Попова Тетяна Вікторівна, Трачова Дар’я Миколаївна, Яцух Олена Олексіївна!

Студентська рада ФЕБ вітає вас із Днем народження та бажає міцного здоров’я, щастя, благополуччя,
подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай вас
підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.
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С Днём студ ента!

Студенческие годы называют золотыми и самыми лучшими
воспоминаниями на долгие годы. Пора юности, позволяющая
наслаждаться жизнью, радоваться и горевать вместе с близкими по духу людьми, легко и ненавязчиво пополнять свой
багаж знаний. И надежда на будущее – обеспеченное и счастливое, подкрепленное безоговорочной верой в выбранную
профессию.

самыми искренними пожеланиями выступил ректор университета, доктор технических наук, член-корреспондент Академии аграрных наук Украины Кюрчев Владимир Николаевич.
Председатель профкома ТГАТУ Андрущенко Николай Васильевич зачитал приказ, где были отмечены лучшие коллективы
и студенты нашего университета, которые получили грамоты
и денежные премии. Лучшим студентом факультета экономи-

Студенты, как известно, народ веселый. У них есть огромное
количество праздников, но среди них есть один, который признан всеми, – Международный день студента. 17 ноября 1946
года в Праге на Всемирном конгрессе студентов было принято решение об установлении Международного дня студентов,
посвященного памяти чешских студентов-патриотов. Единых
традиций празднований Дня студентов на Украине пока не
сложилось. В каждом городе есть свои особенности и обычаи
молодежного мероприятия. Большинство молодежи воспринимает праздник как возможность повышения авторитета
роли студенчества и популяризации образования в целом. Такие студенты проводят конференции и семинары. Они устраивают экскурсии для школьников, знакомят их с особенностями обучения на разных факультетах своих учебных заведений.
Самых выдающихся студентов руководство ВУЗов награждает
грамотами и премиями. Наш ВУЗ, также, постарался отметить и поощрить студенческий актив.
В Центре культуры и досуга ТГАТУ был организован масштабный концерт, который был посвящен сразу двум событиям – Международному дню студента и Дню работника
сельского хозяйства. Первым с горячими поздравлениями и

ки и бизнеса признан студент магистратуры Арабаджийский
Александр. В своих номинациях стали победителями такие
студенты нашего факультета, как: студент-общественный деятель года – Кондратенко Ирина, студент-артист года – Гриднева Дарья, студент-волонтер года – Бончужная Елизавета. За
активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие
студенческого самоуправления наградили главу студенческого совета ФЭБ Бабешко Анну. От имени студенческого актива
с поздравлениями выступила глава студенческого комитета
ТГАТУ Кондратенко Ирина, которая пожелала всем удачной
сессии, весёлых и запоминающихся студенческих будней.
Творческие коллективы нашего университета подарили незабываемую атмосферу студенческого праздника, море позитивных эмоций и вызвали шквал благодарных аплодисментов.

Бажаємо вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця, тепла,
В житті щодень лиш злагоди й порядку,
Щоб доля ваша світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння,
В сім’ї — любові і добра
На многії та благії літа!

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.

Леонова Анна, 31 МК
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Кафедра обліку і оподаткування
Студ ентська екскурсія
4 листопада 2016 року викладачі кафедри обліку і
оподаткування спільно зі студентами 4 курсу та магістрантами 1 курсу напряму підготовки «Облік і оподаткування» факультету економіки та бізнесу здійснили екскурсію на підприємства м. Нової Каховки ПРАТ
«Виноробне господарство Князя П.М. Трубецького» та
ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія»» для ознайомлення з виробничим процесом і формування практичних навичків калькулювання собівартості продукції за
підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP.

Виноробне господарство князя П.М. Трубецького – це
єдине історичне шато України. 2016 рік для виноробні –
ювілейний. Ось уже протягом 120 років тут виробляють
якісні українські вина з винограду, вирощеного на власних виноградниках і зібраного руками.
До початку екскурсії господарством студенти та викладачі були вражені красою території винзаводу. А розповідь гіда про історію заснування винзаводу та процес
виробництва якісного вина захопила увагу студентів та
викладачів.

З 2003 до 2011 року на підприємстві провели глобальну реконструкцію. Було реалізовано проект виноробні
європейського рівня для виробництва сухих вин за класичними французькими технологіями. На історичних
землях посадили нові виноградники загальною площею

4

200 га. Це виключно виноград міжнародних сортів із
найкращих розсадників Італії та Франції: каберне, совіньйон, мерло, піно нуар, каберне фран, мальбек, шардоне, рислінг, аліготе, піно блан.

Наступним підприємством, яке відвідали студенти в м. Нова Каховка – ПАТ «Дім марочних коньяків
«Таврія»». Його історія пов’язана з виникненням першого поселення швейцарських колоністів у 1889 році.
На сьогоднішній день ДМК «Таврія» займає лідерську позицію серед виробників престижних колекційних
і марочних коньяків в Україні. Частина продукції експортується також до країн близького та далекого зарубіжжя. Компанія володіє найбільшими на території
України виноградними угіддями площею 1400 га, де вирощується більше 30 сортів винограду. Потужність ДМК
«Таврія» – близько 17 тисяч тонн переробки винограду
за сезон. Потужність заводу по лініях розливу складає 1
634556 декалітрів вина і коньяків на рік. Об’єм продукції марочних і ординарних коньяків, що випускається,
на сьогоднішній день складає 692455 декалітрів на рік.
Кліматична зона, де виростають таврійські виноградники, визнана провідними вітчизняними та закордонними фахівцями однією з найбільш екологічно чистих зон
України.
Студенти були ознайомлені з виробництвом процесу
перегону та виробництвом готової продукції та допущені до лінії розливу та пакування продукції.
Викладачі та студенти отримали неймовірні враження
від обох екскурсій. Висловлюємо подяку Українсько-канадському проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва
UHBDP, організаторам поїздки та екскурсоводам за надану можливість відвідати передові українські підприємства та отримати корисну інформацію.
Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування

Міжнародний д ень бухгалтера
10 листопада кафедра обліку та оподаткування спільно зі студентами спеціальності «Облік і оподаткування»
факультету економіки та бізнесу відзначили Міжнародний день бухгалтера.

Міжнародний день бухгалтера — професійне свято,
яке відзначається щорічно 10 листопада. Ця дата була
обрана у зв’язку з публікацією 10 листопада 1494 року
у Венеції праці Луки Пачолі «Все про арифметику, геометрію і пропорції». Один із розділів книги містив інформацію про бухгалтерські рахунки, а Лука Пачолі був
названий «батьком бухгалтерії».
Святкова програма була проведена в конкурсній формі. Усі студенти були поділені на 3 групи:

1 група - «Юніори» (21-ОА, 31-ОА, 11-сОО);
2 група - «Знавці» (41-ОА, 21-с ОА);
3 група - «Майстри» (51-ОО, 11-МБ ОО, 21-МБ ОА).
Оцінювати гру студенти довірили самим юним представникам спеціальності «Облік і оподаткування» - 11
ОО. Гра складалася з 3 етапів.
На першому етапі групи вибирали по одному учаснику
від команди, який би показував обраний ним бухгалтерський рахунок без слів, тільки жестами. Студенти були
дуже винахідливі у відображені завдання, конкурс викликав хвилю приємних вражень та емоцій.
Не менш цікавим було завдання на другому етапі. Один
учасник від групи повинен був намалювати обране ним
бухгалтерське проведення. Малюнки студентів були доволі лаконічними та цікавими. Групи майже одразу називали правильну відповідь.
І завершуючим був конкурс, в якому групам по черзі
загадували загадки. Всі команди відповідали на питання
доволі швидко та жваво.
За підсумками журі, перемогу в святковій конкурсній
програмі здобула група «Знавці» (41-ОА, 21с ОА).
Після завершення свята у студентів та викладачів залишилися тільки позитивні емоції та гарний настрій.
Молінська Ольга, 41-ОА

Гра для учнів ліцею «Актив-Пасив»

16 листопада кафедра обліку і оподаткування спільно
зі студентами спеціальності «Облік і оподаткування»
факультету економіки та бізнесу провела гру «АктивПасив» для учнів ліцею творчості.
На початку розважально-пізнавального заходу на учнів чекав приємний сюрприз у вигляді чаювання з різноманітними солодощами, під час якого учні познайомилися зі студентами та мали змогу поспілкуватися з
ними на питання, які їх цікавили.
Після цього викладачі кафедри підготували для майбутніх абітурієнтів відео про успішних випускників кафедри обліку і оподаткування.

На гру було запрошено голову студентської ради ФЕБ
Бабешко Анну, яка ознайомила студентів із діяльністю
нашого факультету.
Умови розважально-пізнавальної гри для учнів оголосили студенти 3-го курсу спеціальності «Облік та оподаткування» Сеттаров Алі та Бабешко Анна.
За правилами гри учні поділилися на 2 команди.
Перша команда мала назву «Коні +», якій допомагала
Бабешко Анна, а другій команді під назвою «Весела ферма» допомагав Сеттаров Алі.
Роздавши завдання для кожної із команд учні разом зі
студентами активно почали їх виконувати. Спочатку їм
роз’яснили, що таке «Актив», а що «Пасив», потім учні
придумали назву і діяльність свого «уявного» підприємства.
Учні були дуже оригінальні та винахідливі, вони з
цікавістю представляли свої підприємства.
За рішенням багатьох учасників перемогу з невеликим
відривом отримала команда «Весела ферма».
Дякуємо всім учасникам за прекрасно проведену гру та
сподіваємося на продовження співпраці.
Молінська Ольга, 41 ОА
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Студентська діяльність
Інтелектуальний Клуб «Казино Ерудитів»

22 листопада на факультеті економіки та бізнесу відбулася друга гра інтелектуального Клубу «Казино Ерудитів».
Гра складалася із трьох турів по вісім питань у кожно-

му. Команди намагалися відповісти на запитання за допомогою кмітливості, знань та гарного почуття гумору.
У грі брали участь команди з різних груп та збірні команди факультету.
Ігри інтелектуального Клубу факультету економіки та
бізнесу «Казино Ерудитів» проходять кожен місяць та
мають накопичувальну систему балів для визначення
команди-переможця всієї гри. Однак, у кожному турі
також визначається команда-переможців. Якщо в минулій грі перемогла команда групи 21-ОА «Интеллект»,
то в цьому турі вони зайняли друге місце, поступившись збірній команді «Чёрный список». Інші команди
також показали гарний результат.
Бажаємо успіхів усім командам у наступній грі «Казино Ерудитів», яка відбудеться у грудні-місяці.
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Фінансові ігри майбутніх
абітурієнтів Т ДАТУ
В рамках профорієнтаційної роботи з метою популяризації спеціальності та сприяння свідомого вибору
професії 18 листопада 2016 року викладачами кафедри
фінансів банківської справи та страхування було проведено брейн-ринг «Фінансова освіта – основа добробуту».

Бартиш Діана, заступник голови студради ФЕБ

СТУ ДЕНТИ Т ДАТУ ЗУСТРІЛИ ОСІНЬ

Осінь - казкова пора, коли
мрії стають реальними.
15
листопада п’ять пар з
кожного
факультету мали
змогу втілити
свої мрії в реальність – стати
Королем
та Королевою
Осіннього балу!
Традиційним
для студентів
Та в рі й с ь ког о
державного агротехнологічного університету став даний
захід, що уже
другий рік поспіль організовує студентська рада енергетичного факультету.
Цього року костюми були ще яскравішими, номера ще
більш ніжними та водночас запальними.
Першим конкурсом була «Візитка». Саме вона створювала весь антураж та атмосферу осені, тому що
обов’язковою умовою був вихід конкурсантів у вбранні
на осінню тематику.
Наступним конкурсом, який відкрив для нас всіх учас-

Профорієнтаційна робота

ників з нової сторони, було домашнє завдання. Саме в
цьому конкурсі студенти проявили свою індивідуальність, творчість, свій креатив та смаки.
Кожна пара підготувала свій осінній букет та презентувала його журі під чудові ліричні вірші.
Всі пари були гідні звання Король та Королева Осіннього балу, журі було складно визначити переможців.
За результатами номінації розподілились наступним
чином:
«Міс та Містер Досконалість» – студенти енергетичного факультету Рогожкін Віталій та Ващенко Світлана.
«Міс та Містер Посмішка» – студенти механіко-технологічного факультету Карякін Денис та Стоянова Ганна.
«Міс та Містер Чарівність» – студенти факультету економіки та бізнесу Єременко Іван та Франческо Євгенія.
«Міс та Містер Глядацьких симпатій» – студенти факультету агротехнологій і екології Білий Євген та Телюк
Поліна.
«Міс та Містер Оригінальний костюм» – студенти факультету інженерії та комп’ютерних технологій Дєдушев
Роман та Задірака Ольга.
«Міс та Містер Фото» – Рогожкін Віталій та Телюк
Поліна.
Королем та королевою Осіннього балу стали студенти
факультету інженерії та комп’ютерних технологій Дедушев Роман та Задірака Ольга.
Вітаємо наших переможців, бажаємо великих успіхів
та нових перемог!
Богчужна Єлизавета, 41 МК

У заході прийняли участь 34 учні випускних класів загальноосвітніх шкіл м. Мелітополя № 1, 13, 23, 25 та гім-

назії № 10.
Учасники тренінгу в ігровій формі змагались між собою під час виконання наступних завдань:
•
відгадували та складали фінансові категорії;
•
показали рівень знань історії України в грошових знаках;
•
вирішували проблемні фінансові питання –
формували споживчий кошик України;
•
приймали рішення щодо купівлі або продажу
акцій в біржовійгрі.
Учні отримали корисні знання з державних та міжнародних фінансів, кредитування, оподаткування, бюджетної системи, ознайомились з основами операцій на
фінансовому ринку тощо.
За результатами брейн-рингу переможці були нагороджені пам’ятними призами. Всі учасники отримали
масу позитивних емоцій та вражень від спілкування зі
студентами та викладачами кафедри, які поділились частинкою основ майбутньої професії.
К.е.н., доц. Радченко Наталія Геннадіївна

Чергов е засідання «Клубу економічної
еліти майбутнього»
В рамках професійної орієнтації школярів 15-го листопада 2016 р. співробітниками кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності ТДАТУ був проведений
конкурс «Клуб економічної еліти майбутнього».
Конкурс проводився для знайомства потенційних
абітурієнтів із спеціальністю «Підприємництво, торгів-

ля та біржова діяльність».
У конкурсі взяли участь команди загальноосвітніх
шкіл №1, 11, 15 та гімназій №5 та 19. Допомагали їм найкращі студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Учасникам конкурсу було запропоновано пройти 6
випробувань. На першому етапі школярі презентували
свої команди. Після короткої розминки команди зма-

галися у конкурсах на знання економічних термінів,
розв’язували кросворди, загадки. Усі учасники активно відповідали на запитання, розгорнулася запекла
боротьба. Не підвели і капітани команд, які у конкурсі
капітанів без вагань відповідали на найскладніші запитання.
Не залишилися осторонь і глядачі, що прийшли підтримати своїх друзів. В перервах між змаганнями глядачі також відповідали на запитання, згадували пісні про
гроші та ін.
Найбільше емоцій викликав останній конкурс, в якому команди за 10 хвилин мали розробити рекламу певного товару, вигадати рекламний слоган та намалювати
рекламний плакат. Усі без винятку учасники проявили
свої творчі здібності, тому реклама була не лише цікавою і змістовною, але і гумористичною.
Після підведення підсумків журі оголосило переможця. Ним виявилась команда гімназії №5. Друге місце
посіли команди ЗОШ №11 та 15. Відповідно третє місце
зайняли команди гімназії №19 та ЗОШ №1. Усі команди
одержали почесні грамоти та солодкі подарунки.
Дякуємо усім за участь та чекаємо нових зустрічей у
ТДАТУ!
Кафедра підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
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Кафедра маркетингу
Проф есійне свято у спільноті маркетологів – « День маркетолога»
Щорічно в Таврійському державному університеті
проводиться святкування Дня маркетолога, яке організовують викладачі, співробітники і студенти кафедри
маркетингу.

Зі святом студентів та викладачів спеціальності маркетингу привітали декан факультету Карман С.В. та заступник декана Голуб Н.О.
Кращі студенти факультету отримали подяки за відмінні успіхи в навчанні та активну участь в житті кафедри маркетингу.
Директор Інституту післядипломної освіти та дорадництва Подшивалов Г.В. оголосив результати творчих

конкурсів, що були організовані на кафедрі маркетингу за підтримки «Українського проекту бізнес-розвитку
плодоовочівництва» (UHBDP).
Переможцями творчого конкурсу «Інноваційні підходи та сучасні тенденції упаковки плодоовочевої продукції» стали:
І місце – студент 31-МК Білоконь С.О.;
ІІ місце – студентка 11-МБМК Фірсова Н.М.;
ІІІ місце – студентка 21-сМК Корольова К.І..
Святкова програма включала традиційну посвяту першого курсу в спільноту маркетологів та вручення тематичних подарунків. Дуже приємно викладачам кафедри
було отримати щирі привітанні та солодкий подарунок
від студентів групи 41-МК.
Шановні наші маркетологи – викладачі, студенти та
випускники спеціальності «Маркетинг»! Щиро вітаємо
вас з професійним святом! Від щирого серця бажаємо
вам здоров’я та щастя, невичерпних сил та наснаги, безмежного натхнення та креативу, професійної реалізації
та постійного зростання, добробуту, а також великого
успіху, який буде супроводжувати вас у всіх ваших справах!
Кафедра маркетингу

Проф есійний тр енінг «Я-маркетолог»
Сьогодні тренінги набувають все більшого визнання як
унікальна форма навчання. Основна їх відмінність від
звичних лекцій або семінарів – ефективність, оскільки
на тренінгу поруч з теорією обов’язково йде практика.

Основною метою тренінгу, що проходив 27 жовтня на
базі кафедри маркетингу ТДАТУ, було формування в
учасників уявлення про маркетинг, сфери його використання і професії, пов’язані з ним. Для слухачів тренінгу
– учнів 11-х класів шкіл міста Мелітополя, вище зазначе-
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на тематика більш ніж актуальна, оскільки вони стоять
на порозі важливого рішення – яку професію обрати?
Провідні викладачі кафедри маркетингу працювали зі
школярами протягом кількох годин. Перша половина
тренінгу була цілком присвячена базовим теоретичним
знанням із маркетингу.
У практичній частині учнів об’єднали в команди і запропонували закріпити отримані знання в грі «Я – маркетолог». Необхідно було створити фірму, розробити
для неї товарний асортимент, логотип, слоган та представити співробітників. Для кожної команди був обраний модератор з числа студентів-маркетологів ТДАТУ в
допомогу і підтримку.
Пальму першості у грі отримала фірма «AirBoard» –
створення рекламних звернень на будь-яких поверхнях.
Учасники команди зуміли грамотно і креативно підійти
до створення фірми, а також в них була найчіткіша (на
думку журі) презентація.
Усі учасники команди отримали солодкі подарунки.
Ми вітаємо переможців, дякуємо всім учасникам
тренінгу за увагу і креатив і сподіваємося на продовження співпраці.
Колектив кафедри маркетингу ТДАТУ

Спорт

1 место – наше!

На протяжении трёх месяцев все студенты и преподаватели следят за тем, как проходит спартакиада среди
студентов ТГАТУ. На сегодняшний день нельзя выделить
однозначного лидера по всем видам спорта. Чем ближе
финал, тем больше эмоций и активнее поддержка.

23 ноября проходили очередные соревнования по аэробике на кафедре физического воспитания и спорта.
Команда нашего факультета основательно подготовилась не только физически, но и теоритически. Положе-

ние и критерии, которые влияют на результат, поместили в толстую папку бумаг, которую изучали все вместе.
Но самое главное – физическая подготовка и настрой.
С улыбками на лице и невероятным посылом энергии
команда девушек факультета экономики и бизнеса показали, что они – лучшие!
Соревнования по аэробике достаточно популярны в
нашем городе и проводятся во многих учебных заведениях. Я думаю, что только в ТГАТУ эти соревнования проходят настолько эмоционально. Пять факультетов – пять лагерей, одетых в традиционные цвета.
Всем известно, что оранжевый – цвет борьбы и нашим
девочкам пришлось серьезно побороться за 1-е место.
Зажигательная музыка и сложные элементы, которые
выполнялись синхронно, создали удивительную композицию. По итогам соревнования команда ФЭБ стала
лучшей и получила сладкий приз, а также приглашение
выступить в общегородском мероприятии по аэробике.
Студенческий совет ФЭБ от всей души поздравляет
команду по аэробике с победой и желает спортивных
успехов!
Страхова Карина
глава сектора журналистики ФЭБ

Ми були близькі до пер емоги!

Одразу після перемоги з аеробіки за турнірною таблицею стало видно, що саме теніс вирішить, хто стане переможцем спартакіади серед студентів ТДАТУ.

24 листопада на кафедрі фізичного виховання та спорту пройшли змагання з тенісу. Честь нашого факультету
захищали Грєджев Іван, Науменко Володимир, Снєгірьова Альона. У напруженій боротьбі спортсменам вдалось заробити третє місце.
Саме після цих змагань необхідно визначити загальні
результати. Саме тому є нагода нагадати про кращих
спортсменів факультету, які доклали багато зусиль задля того, щоб показати, що студенти нашого факультету

не лише найрозумніші, а ще й спортивно підготовлені.
Легка атлетика: Таїсія Дубовик та Золотухін Віктор
Футбол: Золотухін Віктор та Мікулін Дмитро
Волейбол: Кіктєв Іван та Ісенко Сергій
Баскетбол: Андропов Назар та Калугін Олег
Теніс: Науменко Володимир
Аеробіка: Бабешко Анна
Саме цих студентів визначено найкращими в своїх видах спорту, проте студентська рада ФЕБ дякує усім, хто
доклав зусиль задля загального результату.
Спортсмени факультету економіки та бізнесу стали
першими за такими видами спорту: легка атлетика, футбол та аеробіка. Посіли третє місце у змаганнях з тенісу
та баскетболу. П’яте місце зайняли по волейболу, проте в
наступному році сподіваємось, що волейбольну команду вдасться підсилити та показати кращий результат.
За результатами спартакіади серед студентів 2016-2017
навчального року факультет економіки на бізнесу зайняв 2-ге місце, пропустивши вперед на одне очко факультет інженерії та комп’ютерних технологій.
Вітаємо всіх з гарним результатом та бажаємо спортивного розвитку!
Страхова Карина,
голова сектору журналістики ФЕБ
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