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Зима – це час дива та подарунків!
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Шановні викладачі!

Шевчук Олена Юріївна, Сокіл Яна Сергіївна, Якушева Інна Євгенівна, Сенік В’ячеслав 
Михайлович, Дмитров Микола Іванович, Воронянська Олена Владиленівна, Сенік Ольга 
Ярославівна, Терещенко Максим Анатолійович, Кравець Олег Васильович, Нестеренко 

Світлана Анатоліївна, Сурженко Нонна Вікторівна, Яворська Тетяна Іванівна, Власюк 
Юлія Олександрівна, Почерніна Олександра Геннадіївна, Карман Сергій Вікторович, По-

черніна Наталія Вікторівна, Горбань Тетяна Станіславівна, 
Кюрчева Наталія Володимирівна!

Студентська рада ФЕБ щиро вітає вас із Днем народження! Бажаємо міцного здоров’я, 
удачі, благополуччя, добра, радості, любові, щастя, гарного настрою, посмішок та яскра-

вих вражень. Нехай тепло і затишок завжди наповнюють ваш дім, хай сонячне світло 
зігріває в будь-яку погоду, а бажання виконуються при одній думці про них.

З Днем народження вітаємо,
Від всього серця ми бажаємо

Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!
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З початком зими усі чекають на казку, адже випадає 
сніг та всі починають прикрашати власні домівки яскра-
вими іграшками та гірляндами. Багато людей не люблять 
зиму, тому що на вулиці стає дуже холодно, проте ніхто 
не може встояти перед зимовими розвагами. Сучасні 
звичаї та традиції дуже різняться від давніх, проте саме 
зима зберегла надбання наших попередників. Тож про-
поную поринути у власні спогади та ще раз пережити 
найкращі зимові свята з їх особливостями святкування.

Першим подаруночки приносить святий Миколай. Хто 
ж не знає дідуся з сивою бородою, який в ніч на 19 груд-
ня приносить подарунки? Миколай є покровителем усіх 
знедолених та бідних, заступником і опікуном мандрів-
ників і мореплавців.

А після Миколая усі чекають на Діда Мороза зі Снігу-
ронькою. Новий рік! Його святкування було встанов-
лено 1 січня 1670 року за наказом Петра І. Раніше діти 
отримували подарунки тільки на Миколая. Обряди і 
звичаї всіх країн стверджують, що чим веселіше зустрі-
неш Новий рік, тим щасливішим рік буде для тебе.Цікаві 
традиції святкування Нового року збереглись в інших 
країнах, хоча дата святкування цього свята різниться з 
українською. Наприклад, на Угорщині Новий рік зустрі-
чають свистом. Діти та дорослі беруть до рук дудочки та 
голосно відганяють злих духів. В Індії на Новий рік по-
трібно збити паперового змія палаючою стрілою. Коли 
змій спалахує, свято можна вважати відкритим.

Наступним є свято Різдва Христова. З давніх-давен 
традиції його святкування передавались від покоління 
до покоління. 6 січня з появою першої зірки українці 
сідають за щедрий, але пісний стіл. Святий вечір при-
йнято проводити у колі всієї родини. Святкова вечеря 

традиційно складається із 12 страв, які символізують 12 
апостолів. Головною різдвяною стравою є кутя - пше-
нична або ячмінна каша з родзинками, маком, медом і 
горіхами.

Водохреща, Йордан припадає на 19 січня. Це третє 
найбільше свято зимового кола. З ним пов’язують хре-
щення на Йордані Христа. У церквах святять воду. У де-
яких місцях в цей день випускали голубів, стріляли, щоб 
вигнати зиму.

Казка продовжується та у лютому на всіх чекає дов-
гоочікуване свято кохання. В нашій країні 14 лютого у 
день Святого Валентина закохані дарують одне одному 
святкові листівки та подарунки. Іноді листівки дарують 
також близьким та друзям. Цікаві традиції святкування 
збереглись в різних країнах світу. Наприклад, в Канаді, 
якщо вірити розповідям, 14 лютого жінка може зробити 
пропозицію своєму коханому. Якщо ж він відмовиться 
від такого «подарунку», то може отримати штраф або й 
до в’язниці потрапити. 

Наступним улюбленим святом усіх українців є Ма-
сляна, яку святкують цілий тиждень наприкінці зими. 
У народі це свято асоціюється зі смачними печеними 
млинцями та веселими гуляннями. Мета таких гамірних 
масових заходів полягала в тому, щоб розбудити весну 
від сну і прогнати геть зиму.

Детальніше про те, як студенти нашого університе-
ту відзначали зимові свята ви дізнаєтесь на наступних 
сторінках газети «ФЕБчик»!

Страхова Карина, голова сектору журналістики ФЕБ
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Міжнародні стажування Позанавчальна діяльність
Викладач ТДАТУ пройшла міжнародне стажування 
в Ізраїлі

При співпраці з Інформаційно-консультаційним цен-
тром “Агро-Таврія”, за підтримки Українського проекту 
бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) співро-
бітник університету к.е.н., доцент Кучеркова С.А. взяла 
участь у Міжнародній програмі «Використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для просу-
вання малого бізнесу», яка проходила Ізраїлі.

Міжнародний курс тривав з 14 листопада по 1 грудня 
2016 року. Окрім України в цій програмі взяли участь 
представники ще 7 країн: Вірменія, Білорусь, Грузія, 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан. 

Невід’ємною частиною курсу був обмін досвідом між 
учасниками, які презентували свої доповіді.

Кучеркова С.А. виступила з доповіддю «Участь ТДАТУ 
в міжнародному проекті з розвитку підприємництва в 
Україні у співпраці з MEDA/MASHAV».

Основними питаннями, які розглядалися в цьому кур-
сі, були: маркетинг для малого бізнесу, бюджетування 
і ціноутворення в малому бізнесі, ІКТ. Дуже цікавими 
і пізнавальними були семінари з використання Інтер-
нет-інструментів для малого бізнесу, використання со-
ціальних мереж для розвитку бізнесу і маркетингу. Крім 
навчання учасники Міжнародного курсу виїжджали з 
навчальними візитами до підприємців та представників 
громадських фондів з підтримки і розвитку малого біз-
несу.

Підсумком всього курсу було проведення круглого 
столу «Інформаційні та комунікаційні технології і жіно-
че підприємництво в країнах СНД: досягнення і пробле-
ми» під керівництвом Др.МалінкіКопарановой – Євро-
пейська економічна комісія ООН і захист проектів.

Отримані знання дають змогу поділитися зі студента-
ми закордонним досвідом, як розвивати власну справу 
в Україні.

ІКЦ «Агро-Таврія»

Міжнародне стажування викладачів ТДАТУ
Влітку цього року викладачі кафедр маркетингу та 

економіки Таврійського державного агротехнологічно-
го університету пройшли стажування в  Ізраїльському 
Міжнародному учбовому центрі «Кармель» ім. Голди 
Меір за темою «Підтримка жіночого підприємництва як 
фактор стійкого розвитку».

Це стало можливим завдяки підтримці «Українсько-
го проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва» та Із-
раїльського агентства міжнародного співробітництва 
MASHAV. Він був створений наприкінці 50-х років та 
сприяє світовому господарському та соціальному про-
гресу шляхом підготовки кваліфікованих спеціалістів та 

передачі сучасних технологій.
Метою даного курсу є сприяння забезпеченню ген-

дерної рівності та сталого розвитку шляхом вивчення 
можливості створення малого бізнесу в якості джерела 
отримання доходів і зайнятості в екологічно безпечній і 
соціально інклюзивній обстановці.

Відвідування таких підприємств, як «Ecommunity», 
«Moona», ювелірної компанії «YVEL» та корпорації 
Hameshakem дозволило ознайомитись з сутністю, ціля-
ми, особливостями та практикою соціального підпри-
ємництва Ізраїлю.

За підсумками стажування відбулася презентація інно-
ваційних ідей учасників курсу з використанням бізнес-
моделі Canvas, яка є одним з інструментів стратегічного 
управління підприємством та дозволяє зробити опис за-
пропонованого проекту і проаналізувати модель бізнесу 
з позицій її ефективності та можливостей розвитку.

Отриманий досвід стажування, співпраці і спілкуван-
ня дозволив піднятися на ще одну освітню сходинку 
викладачам ТДАТУ та сприяє удосконаленню їх науко-
во-педагогічної діяльності та передачі отриманих знань 
студентам.

Н.О. Шквиря, к.е.н., доцент кафедри маркетингу

«Агрокар’єра» для майбутніх фахівців
Найголовнішою метою для кожного студента є успіш-

не застосування набутих за спеціальністю знань та на-
вичок у майбутньому. Однак на ринку праці існує ве-
ликий рівень конкуренції серед спеціалістів в агарному 
бізнесі. Тому, щоб отримати роботу своєї мрії, недостат-
ньо просто мати хорошу теоретичну та практичну базу 
–  кожний студент повинен вміти презентувати власні 
здобутки. Невипадково керівництвом Таврійського дер-
жавного агротехнологічного університету 7 та 8 лютого 
було організовано зустріч із директором рекрутингово-
говеб-порталу «Агрокар’єра» Оленою Гонголь та HR-ме-
неджером Іриною Фоміною.

Під час зустрічі з ректором ТДАТУ, доктором техніч-
них наук, професором Кюрчевим Володимиром Ми-
колайовичем обговорювались питання високого рівня 
підготовки спеціалістів в університеті та необхідність 
їх практичного стажування на провідних аграрних 
підприємствах України. З цього приводу Олена Гон-
голь розповіла про можливості використання порталу 
«Агрокар’єра» для пошуку роботи, незважаючи навіть 
на те, що більшість студентів ще не мають практичного 
досвіду під час навчання.

Представниками веб-порталу «Агрокар’єри» протягом 

двох днів було проведено семінари-тренінги для студен-
тів факультетів економіки та бізнесу, агротехнології та 
екології, механіко-технологічного факультету.

Директор «Агрокар’єри» розповіла про основи скла-
дання резюме та головні правила поведінки під час 

співбесіди. Найбільш цікавим для студентів стало обго-
ворення типових помилок, які роблять потенційні кан-
дидати на роботу. Жартівливі фото та фрази в резюме, 
дивна поведінка під час бесіди з керівником підприємст-
ва – все це, здається, сценки комедійних фільмів, але нам 
вдалось побачити приклади, які мають місце в реально-
му житті та не є одиничними.

Під час тренінгу студенти прийшли до єдиного вис-
новку: резюме є обличчям майбутнього працівни-
ка, тому навіть у людини, яка не має досвіду роботи, є 
можливість представити себе в достойному вигляді, 
виходячи на ринок праці. Грамотно складене резюме є 
важливим інструментом, проте найголовніше – це по-
стійне самовдосконалення: вивчати іноземні мови, бра-
ти участь у додаткових тренінгах та семінарах, тобто 
треба бути відкритим для нових знань та вмінь. 

Кафедра маркетингу

Екскурсія студентів до ТОВ «МЗТК – Турбоком»
В рамках проходження навчальної практики студен-

ти спеціальності «Економіка підприємства» відвідали 
ТОВ «МЗТК – Турбоком». Майбутнім фахівцям про-
вели цікаву та корисну екскурсію по виробництву, роз-
повіли про особливості створення та функціонування 
в сучасних непростих умовах товариства з обмеженою 
відповідальністю. Особливий інтерес у студентів визва-
ла інформація про наявність вакансій на підприємстві і 
можливості майбутнього працевлаштування.

Колектив кафедри підприємництва, торгівлі та бір-
жової діяльності висловлює щиру подяку керівництву 
«Турбокому» за надані можливості у практичній підго-
товці наших студентів.
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Кафедра обліку і оподаткування Студентська діяльність
Відкрите заняття з дисципліни «Облік і фінансова-

звітність за міжнародними стандартами»
12 грудня 2016 р. на кафедрі обліку і оподаткування 

відбулося відкрите заняття з дисципліни «Облік і фінан-
сова звітність за міжнародними стандартами».

Магістри І-го року навчання спеціальності обліку і 
оподаткування  підготували презентації з тематичного 
блоку «Створення і функціонування різних форм госпо-
дарювання з використанням МСФЗ».

У процесі підготовки доповідей студенти визначились, 
що будуть розглядати такі форми підприємств, як ПАТ, 
ТОВ і ФГ і поділились на три групи. Кожна група пре-
зентувала основні моменти створення підприємств, 
нормативно-правову базу, розмір статутного капіталу, 
документи, необхідні для створення підприємства. А та-
кож окремо зупинились на особливостях акціонерного 
капіталу та можливостях отримання пільг і допомоги з 
боку держави для створення фермерських господарств.

Кожна з груп проаналізувала, яка форма організації 
бухгалтерського обліку може бути обрана, якою є си-
стема оподаткування (загальною чи спрощеною) і по-
дання звітності. Окремо для ПАТ було проаналізовано, 
які Міжнародні стандарти фінансової звітності вони 
можуть використовувати в процесі своєї діяльності, так 
як згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність» такі підприємства обов’язково по-
винні використовувати МСФЗ.

Викладачі кафедри задавали питання командам, які в 
них виникали в процесі доповідей. Виникла дуже жвава 
дискусія, у  ході якої намітились моменти для подальшо-
го вивчення магістрами окремих моментів досліджува-
ного питання.

К.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування 
Кучеркова С.О.

Профорієнтаційна робота у Вільнянську
17 лютого кафедра обліку і оподаткування ТДАТУ в 

рамках профорієнтаційної роботи відвідала школи у      
м. Вільнянськ Запорізької області. Учням 11-х класів був 
показаний відеоролик зі спеціальностями факультету 
економіки та бізнесу. Викладачі кафедри розповіли про 

правила зарахування та умови навчання в університеті, 
запропонували учням інформаційні буклети, які більш 
детально описують кожну спеціальність.

Крім цього з учнями було проведено дві гри-презен-
тації, які розкривали сутність професії “бухгалтер”. За 

допомогою віршованих загадок учням потрібно було 
розгадати кросворд: без чого не обійдеться бухгалтер 
в процесі своєї діяльності? Студентка ІІ-го курсу спе-
ціальності облік і оподаткування Стоєва Тетяна розпо-
відала учням, як розрахувати бюджет сім’ї і розрізняти, 
які витрати будуть постійними, а які змінними. Також 
Тетяна розповіла учням, яке цікаве життя та дозвілля 
студентів в університеті, окрім навчання, які культурні, 
спортивні та розважальні заходи проходять за участю 
студентів. У кожному класі учні отримали позитивні 
емоції та виявили бажання вступати до ТДАТУ.

Кафедра обліку і оподаткування 

Конкурсний відбір студентів на стажування за гран-
товою програмою

На базі Таврійського державного агротехнологічного 
університету було організовано грантову програму для 
студентів зі спеціальностей: «Агрономія», «Економіка 
підприємства» та «Маркетинг». Програма проводиться 
у рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння 
між ТДАТУ та Менонітською асоціацією економічного 
розвитку по реалізації Українського проекту бізнес-
розвитку плодоовочівництва.

Метою грантової програми є надання можливості 
студентам здобути практичні навички на сучасних під-
приємствах з виробництва та переробки плодоовочевої 
продукції, мотивувати талановиту студентську молодь 
до сприяння працевлаштуванню. Відібрані студенти 
будуть направлені на підприємство для проходження 

стажування на термін від 3-х до 6-ти місяців з  призна-
ченням іменної стипендії.

Конкурс проводився у чотири етапи. Для участі у від-
борі студенти подавали заявку на участь та індивідуаль-
ну роботу «Чого Ви очікуєте від стажування на сучас-
ному сільськогосподарському підприємстві та де і як Ви 
плануєте скористатися його результатами з розвитку 
плодоовочівництва». Усього подано 9 заявок на участь.

Згідно протоколу було створено організаційну комісію 
конкурсного відбору студентів відносно обраних спе-
ціальностей.

22 лютого 2017 року для студентів відбулася співбесіда 
із представниками компанії «Імперія-Агро», ПП «Чор-
ний А.І.» та ТОВ «СПП ЛАНА».

Для проходження стажування було відібрано наступ-
них студентів: 

Коновальського Олександра Олександровича, група 
11- МБ АГ

Данків Максима Васильовича, група 22-сАГ
Крутікову Анастасію Олександрівну, група 31-МК
Скрипку Наталю Олександрівну, група 41-ЕП
Носаченка Олексія Миколайовича, 42-АГ

Фірсова Наталя, 11-МБ МК

Підсумки бізнес-курсу
5 грудня відбулося підведення підсумків з бізнес-курсу 

«Як організувати власну справу?»
Протягом 2-х місяців студенти ТГАТУ вивчали основи 

організації власної справи.
Курси були доволі насичені та цікаві. На заняття до 

студентів були запрошені кваліфіковані спеціалісти в 
області реєстрації юридичних і фізичних осіб, оподат-
куванні, кредитуванні та бізнес-плануванні. Інформа-
цію студентам пояснювали за допомогою презентацій, 
відео та ігор.

На підсумковому заході, присвяченому підведенню 
підсумків роботи бізнес-курсів, слухачі проекту ви-
ступили з презентаціями власних бізнес-моделей, про-
демонструвавши цікаві ідеї, в яких розкрили всі етапи 
організації, планування та прогнозування економічного 
ефекту майбутнього справи.

До уваги організаторів курсу були представлені три 
найкращі проекти:

1. «Відкриття торговельної точки по реалізації про-
дукції пекарської спрямованості». Проект презентувала 
Молінська Ольга, студентка групи 41-ОА.

2. «Вирощування та реалізація ягід малини». Захища-
ли проект Айзман Катерина, Анна Авакян та Анастасія 
Шостак, студентки групи 41-ЕП;

3. «Вирощування та реалізація грибів». Автори - Дар’я 
Резник та Анастасія Михайлова, студентки групи               
21-сОА.

Виступи студентів показали, що на бізнес-курсах було 
здобуто практичні навички з ведення власної справи на 
високому рівні. Здобуті знання вони можуть використо-
вувати для реалізації своїх проектів у життя.

Молінська Ольга,
Голова інформаційного сектору ФЕБ
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Кафедра економіки Волонтерство
Інтерактивний захист проектів – найефективніше середовище-платформа для 

обговорення результатів проходження навчальної практики та обміну ідеями

16 лютого 2017 року на кафедрі економіки факультету 
економіки та бізнесу стартувала серія презентацій фі-
нальних проектів студентами за результатами проход-
ження навчальної практики.

Учасниками заходу стали студенти першого курсу і 
магістри зі спеціальності «Економіка», які отримували 
знання і формували навички у напрямках «Вступ до 
фаху» та «Міжнародна економіка» під керівництвом 
к.е.н. доц. Попової Тетяни Вікторівни та к.е.н., доц. Ба-
кіної Тетяни Володимирівни.

Захист проводився у незвичайному форматі. Виступи 
студентів 1-го курсу та здобувачів вищої освіти ОР «Ма-
гістр»  були об’єднані та захист проектів здійснювався 
публічно із запрошенням викладачів кафедри еконо-
міки. Початківцями виступали представники старшого 
курсу, які під керівництвом Попової Тетяни Вікторівни, 
пропонуючи до уваги слухачів актуальну тематику щодо 
можливостей інтеграції України у міжнародні організа-
ції різного типу, перспективи та наслідки такого співро-
бітництва, об’єднали свої знання із сучасними методами 

подання інформації, що активно використовуються у 
передових університетах Сполучених Штатів Америки.

Заняття почалося із обговорення наявних проблем 
в Україні і можливих шляхів їх вирішення, в тому чи-
слі за участю міжнародних організацій. Учасники були 
поділені на групи, в кожній із яких були присутні не 
тільки студенти, але й викладачі. Дискусія відбувалась 
дуже жваво і всі учасники охоче ділилися своїми думка-
ми і досвідом. Дружня атмосфера сприяла покращенню 
сприйняття наступного блоку інформації. Під час її по-
дання студентам було запропоновано співставити назви 
міжнародних організацій та виконувані ними функції, 
використовуючи набір кольорових карток. Всі учасни-
ки, уважно слідкуючи за виступом магістрів спеціаль-
ності «Економіка» Лілії Міняйло та Віктора Золотухіна, 
успішно виконали поставлене завдання та проявили 
значну активність та зацікавленість у даному процесі.

Актуальний у зарубіжних навчальних закладах дис-
кусійний формат проведення даного заходу з ігровими 
елементами та актуальними техніками узагальнення ін-
формації за участю студентів із різним рівнем підготов-
ки та викладачів дозволив створити належне комуніка-
ційне середовище-платформу для плідного обговорення 
результатів проходження навчальної практики та обмі-
ну ідеями і досвідом як студентами, так і викладачами. 
Побажання та рекомендації щодо удосконалення проце-
су проходження навчальної практики будуть враховані 
у наступному році та сприятимуть формуванню відпо-
відних сучасним вимогам часу вмінь і навичок студен-
тів, а також підвищенню якості навчального процесу в 
університеті ТДАТУ.

Дякуємо всім за ефективну співпрацю.
Кафедра економіки

Студент ТДАТУ – переможець Всеукраїнського фе-
стивалю майстерності з кікбоксингу!

Студент 11ЕМ групи факультету економіки та бізнесу 
ТДАТУ Найдьонов Антон взяв участь та здобув І місце 
у Всеукраїнських змаганнях – Фестивалі майстерності 
з кікбоксингу «Пам’яті Голодомору дітей України», що 
проходили з 17 по 20 листопада 2016 року у місті Києві.

Університет пишається такими студентами та щиро 
вітає переможця! Бажаємо Антону подальших успіхів 
та перемог!

Волонтерство – поклик серця
Свято доброти припадає на 5 грудня, адже саме в цей 

день відзначається Міжнародний день волонтера. Люди 
звикли вірити в краще майбутнє, а волонтер – це та лю-
дина, яка його створює. Волонтером може стати кожен, 
головне – бажання допомагати, нести добро, бути щи-
рим і небайдужим.

5 грудня 2016 року в м. Запоріжжя відбувся святковий 
концерт з метою популяризації волонтерського руху 
та реалізації проекту «Особиста книжка волонтера», в 
рамках якого було нагороджено найактивніших волон-
терів Запорізького краю. 

Традиційно організатором цього заходу є КУ «За-
порізький обласний центр молоді» ЗОР за підтримки 
Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА.

Студенти Таврійського державного агротехнологічно-
го університету кожного року відвідують даний захід у 
якості запрошених гостей. У цьому році активісти от-
римали свої заслужені нагороди, які є мотивацією для 
подальших звершень. На обласному рівні рідний універ-
ситет представляла студентка нашого факультету Бон-
чужна Єлизавета.

6 грудня свято продовжилося, але вже на міському 
рівні. В МДПУ ім. Б. Хмельницького було проведено 
практичний семінар з питань розвитку волонтерської 
діяльності серед молоді м. Мелітополь, в рамках якого 
відбулося нагородження найактивніших волонтерів мі-
ста.

Головною, змістовною частиною семінару були висту-
пи представників волонтерських організацій при вищих 
навчальних закладах. Таврійський державний агротех-
нологічний університет представляла голова студентсь-
кого профбюро студенкта 41 МК групи факультету еко-
номіки та бізнесу Бончужна Єлизавета, яка виступила 
з доповіддю на тему: «Волонтерська діяльність ТДАТУ». 

Волонтери є патріотами рідної держави і тому було 
дуже символічно на цьому заході провести соціальну 
акцію «Прапор для бійця», усі присутні охоче та з вели-
кою активністю виконали це завдання.

А в кінці всього заходу на студентів чекала дружня  
бесіда в неформальній атмосфері за кавою.

Бончужна Єлизавета
Голова студентського профбюро

Цікава зустріч з маленькими друзями!
19 лютого студенти 

ФЕБ з ТДАТУ навіда-
лися до дитячого бу-
динку.

Вихованці дитячо-
го будинку із радістю 
зустріли студентів фа-
культету економіки та 
бізнесу зі соціального 
сектору та провели їх 
до ігрової кімнати.

Діти займалися роз-
фарбуванням малюн-
ків, гралися зі сту-
дентами. Саме такі 
зустрічі назавжди за-

лишаються у пам’яті маленьких вихованців.
Найбільше діткам цей візит запам’ятався не лише гар-

ними та позитивними емоціями, але й можливістю зали-
шити свій слід на дереві Єдності та Дружби. Кожна лю-
дина прагне залишити слід після себе, аби її пам’ятали, 

цінували та поважали. Для діточок першим кроком до 
цього стало те саме дерево, що дбайливо було намальо-
ване головою нашого соціального відділу Олександрою 
Кондратюк.

Дітки мали змогу за допомогою студентів розмалювати 
будь-якою фарбою та кольором свої малесенькі долоні 
й залишити свій, покищо невпевнений, відбиток на ма-
люнку дерева. Така концепція, за задумкою, має означа-
ти те, що кожна дитина, як й кожна долоня-листочок, 
залишена на малюнку, належить до єдиного дерева-сім’ї, 
котре насправді велике й могутнє, й якщо вони трима-
тимуться разом, то зможуть у майбутньому стати силь-
ними, розумними та головне – дружніми до всіх.

Ми не очікували такого радісного настрою, щирих по-
смішок від дітей. Нам здавалося, що сміх та радість не 
є постійними гостями в цьому будинку. У наш час лю-
дина, маючи сім’ю, квартиру, гроші, відчуває себе не-
щасливою, прагне багатства. У дитбудинку все навпаки: 
діти не мають дому, сім’ї, позбавлені материнської любо-
ві, але сповнені щирою радістю та життєлюбством!

З повагою, соціальний сектор, студ. рада ФЕБ
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СпортСтудентська діяльність
Факультет економіки та бізнесу – переможці чемпіо-

нату з боулінгу!
5 грудня 2016 року у розважальному центрі міста 

відбувся міжфакультетський чемпіонат з боулінгу «Сту-
дент». Найпалкіші любителі цього виду спорту зійшли-
ся у боротьбі за право володіти Кубком.

Організатором турніру була студентська рада Таврійсь-
кого державного агротехнологічного університету. За 
перемогу змагалися представники п’яти факультетів 

ТДАТУ: механіко-технологічного, енергетичного, еко-
номіки та бізнесу, агротехнологій та екології, інженерії 
та комп’ютерних технологій.

Усі команди складалися з чотирьох гравців, які були 
налаштовані виключно на перемогу. Тому гра виявилася 
вражаючою, незабутньою і повною позитивних емоцій!

Переможцями стали студенти факультету економіки та 
бізнесу  команда «Апельсинки»: Андропов Назар, Ара-
баджийський Олександр, Козлов Олександр, Мікулін 
Дмитро.

Студентська рада дякує командам, які взяли найактив-
нішу участь та вболівальникам за підтримку своїх ко-
манд!

Бажаємо усім успіхів та нових перемог!

Ганна Євтушенко,
 голова інформаційного сектору

 студради університету
Фото Ганни Бовкун

Студенти факультету економіки та бізнесу не лише 
розумні, активні та веселі, а ще й спортивні!

Студенти 11 МБЕМ групи Мікулін Дмитро та Золо-
тухін Віктор у складі збірної команди з футболу ТДАТУ 
відстоювали честь університету в міських змаганнях.

Чемпіонат м. Мелітополь з футболу завжди збирає ве-
лику кількість вболівальників, які підтримують своїх 
друзів. Проте студентська молодь міста більш за все че-
кає на матч збірної МДПУ ім. Б. Хмельницького проти 
збірної ТДАТУ. Цього року ректор нашого університету 
професор Кюрчев Володимир Миколайович особисто 
підтримував своїх студентів, і це, звісно ж, допомогло 
одержати перемогу. За загальними результатами коман-
да нашого університету посіла почесне ІІІ місце.

Під час зимових канікул відбувся чемпіонат м. Мелі-
тополь з футзалу (або міні-футболу). Дмитро та Віктор 
показали високий рівень гри та відправили до воріт су-
перника велику кількість м’ячів. За результатами цього 
змагання збірна ТДАТУ посіла почесне ІІ місце. 

Факультет економіки та бізнесу вітає збірну ТДАТУ з 
перемогами та бажає подальших спортивних успіхів. 

Страхова Карина,
голова сектору журналістики ФЕБ

Вибори до студентської ради факультету 
15 лютого, у день народження факультету економіки та 

бізнесу, пройшли вибори до студентської ради, трудово-
го колективу та вченої ради факультету.

Студенти взяли активну участь та організовано при-
йшли на голосування для громадського волевиявлення. 
За результатами виборів списки були затверджені, та 
студентська рада у дещо оновленому складі вже активно 
працює над організацією студентського життя на фа-
культеті.

Студенти факультету економіки та бізнесу вивчали 
історію університету та свого факультету

Факультет економіки та бізнесу ТДАТУ приділяє ве-
лику увагу вихованню у студентів патріотизму, любові 
та поваги до рідного університету та факультету. Саме 
тому деканом факультету Карманом Сергієм Вікторови-
чем було ініційовано проведення зведених лекцій про 
стару та новітню історію ТДАТУ та факультету еконо-

міки та бізнесу.
Впродовж двох тижнів заступник декана факультету з 

організаційно-виховної роботи Васильченко Олена Оле-
гівна провела лекції для всіх студентів факультету, на 
яких розповіла та проілюструвала за допомогою мульти-
медійної презентації, як започатковувався університет, 
хто був першим ректором ТДАТУ, як відкривалися нові 
спеціальності, розказала про символіку університету, а 
також окремо розповіла про створення економічного 
факультету, історію його розвитку, видатних випускни-
ків ФЕБ, найкращих студентів та студентську раду.

Лекції виявились дуже пізнавальними та цікавими, 
студенти залишись задоволеними.

Студентка магістратури ФЕБ Ганжа Олена
Фото Ганни Бовкун
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Екскурсія студентів-фінансистів до Державної 
податкової інспекції
8 лютого 2017 року в межах навчальної практики сту-

денти факультету економіки та бізнесу групи 11-ФБ 
відвідали Мелітопольську об’єднану державну податко-
ву інспекцію. Метою даної екскурсії було ознайомлення 
студентів з роботою податкових органів.

Завідувач сектору по роботі з персоналом Ісаєва Ганна 
Олександрівна провела для студентів цікаву та змістов-
ну екскурсію, під час якої студенти ознайомились з осо-
бливостями роботи, функціями та завданнями кожного 
структурного підрозділу ДПІ.

Ганна Олександрівна наголосила на важливість вихо-
вання податкової культури у платників податків та вста-
новлення з ними дійсно партнерських відносин, а також 
зазначила, що для роботи в контролюючих органах у 
молоді повинні бути не тільки фахові знання, але й ви-
сокі морально-етичні якості.

Під час екскурсії студенти вели активний діалог з пра-
цівниками податкової інспекції про роль податків в дер-
жаві та зміни в податковому законодавстві.

Студенти висловили вдячність фахівцям Меліто-
польської ОДПІ за корисну та пізнавальну екскурсію, 
яка стала для них успішною нагодою розширити свій 
світогляд щодо ролі податків та податкової служби в 
формуванні та управлінні фінансами.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Цікава зустріч студентів-фінансистів з фахівцем 
страхової компанії

15 лютого 2017 року в рамках навчальної практики 
«Вступ до фаху» до студентів І-го курсу завітала Наза-
ренко Марина, фахівець з продажу страхових продуктів 
PZU «Україна», випускниця кафедри фінансів, банківсь-
кої справи та страхування.

 Вона швидко знайшла спільну мову з аудиторією, тому 
зустріч пройшла у невимушеній атмосфері й дуже спо-
добалась студентам.

Спочатку студенти ознайомились з основною діяльніс-
тю страхової компанії,  в якій працює наша випускниця, 
а також з принципами роботи, страховими продуктами,  
а також отримали відповіді на запитання про специфіку 
роботи системи страхових послуг у країні. Найбільш 
цікавою для студентів виявилась тема особистого досві-

ду роботи в страховій сфері, а також можливість про-
ходити практику-стажування на базі установи. Значну 
увагу було зосереджено на професійних вимогах та не-
обхідних навичках до сучасного фахівця в галузі стра-
хування.

Студенти отримали багато вражень від спілкування 
з фахівцем страхової компанії, що свідчить про важ-
ливість та дієвість подібних заходів для підвищення мо-
тивації до навчання і розуміння майбутньої професії.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Студенти-фінансисти відвідали Державну 
казначейську службу
9 лютого 2017 р. студенти-першокурсники напряму 

підготовки «Фінанси, банківська справа та страхуван-
ня» відвідали Мелітопольське управління Державної 
казначейської служби України в Запорізькій області. 
Метою навчальної екскурсії було ознайомлення студен-
тів з організаційною структурою, основними завдан-
нями органу ДКСУ, підвищення рівня знань студентів 
щодо механізму функціонування системи казначейства, 
проведення операцій з бюджетними коштами.

Зустріла студентів  начальник управління Шакуріна 
Людмила Леонідівна, яка ознайомила студентів з органі-
заційною структурою та бюджетними повноваженнями 
Казначейської служби та його структурних підрозділів. 
Фахівець перелічила бюджетні установи району та оз-
найомила присутніх з особливостями розрахунково-
касового обслуговування розпорядників і одержувачів 
бюджетних коштів державного та місцевого бюджету в 
районі.

Студенти побачили, як на практиці обслуговуються 
клієнти з урахуванням вимог нормативно-правових 
документів та умов договорів про розрахунково-касове 
обслуговування. Зокрема, Людмила Леонідівна розпо-
віла, як саме здійснюється облік бюджетних призначень 
та асигнувань розпорядників та одержувачів бюджет-
них коштів, контроль за їх дотриманням і надала мож-
ливість переглянути відповідні документи.

Надзвичайно приємно було зустріти серед працівни-
ків Казначейства випускників ТДАТУ, які стали провід-
ними фахівцями в своїй галузі. Екскурсія вийшла дуже 
цікавою та пізнавальною.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Екскурсія студентів-фінансистів до 
Пенсійного фонду
7 лютого 2017 року студенти І-го курсу спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» в межах 
навчальної практики «Вступ до фаху» відвідали Меліто-
польське об’єднане управління Пенсійного фонду Украї-
ни в Запорізької області. Даний захід спрямований на 
поглиблення знань та розуміння функціонування фі-
нансової системи країни.

Керівник управління Світлана Володимирівна Хри-
стова ознайомила студентів з метою функціонування та 
основними напрямами діяльності Фонду.

Перед студентами виступили провідні фахівці закла-
ду: начальник відділу обслуговування громадян Ірина 
Володимирівна Весніна, начальник відділу електронних 
реєстрів Оксана Олексіївна Каліна. Вони розповіли про 
стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду 
України на період до 2020 року. За словами фахівців, 
стратегія направлена на впровадження новітніх техно-
логій адміністрування в Пенсійному фонді, зміцнення 
та модернізацію його інформаційних ресурсів і техніч-
ної бази, підвищення ефективності системи управління, 
а також перехід на електронний документообіг.

Також, студентів було запрошено на екскурсію по уста-
нові, під час якої студенти ознайомились з організацій-
ною структурою Фонду та основними завданнями, по-
кладеними на кожен відділ.

Екскурсія була пізнавальною, цікавою та актуальною. 
Студенти отримали корисну інформацію, що дозволить 
їм сформувати свій професійний погляд на процеси, які 
відбуваються у фінансовій системі України.


