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Мабуть, для кожного першокурсника це літо 
було дуже насиченим: екзамени, випускний, 
здача ЗНО. Ми всі пройшли через це  і, ось, 1-го 
вересня 2015 року ми вже студенти ТДАТУ.

До нашого приходу все було добре підготова-
но. Університет просто вражає своєю красою та 
теплою, навіть сімейною, атмосферою. 

Урочиста  лінійка до свята першого дзвони-
ка оголошується відкритою. І тут починається 
найцікавіше: наші очі намагаються роздиви-
тися бодай усе, запам’ятати і зберегти усі най-
яскравіші моменти цього дня. Перед нами та-
кож постає велика кількість нових людей, серед 
яких ректор університету, декани факультетів, 
гості заходу тощо.

Низку привітань, яка гучно лунає з трибун, 
постійно переривають виступи найталановиті-
ших студентів  нашого університету. Недар-
ма кажуть, що в Україні найгарніші дівчата, і, 
здається, що вони зібралися саме у цей момент 
у нас в ТДАТУ. Адже їх пісні просто перехоплю-
ють подих, а танці змушують серце раз-у-раз 
битися швидше.

Дійсно вражаючим епізодом, на мою дум-
ку, було те, що при закінченні офіціальної ча-
стини свята своє привітальне і водночас дуже 

офіціальне  слово сказав священик. Слова на-
пуття і побажання доброї долі не можуть зрів-
нятися з банальними вітаннями, як це завжди 
буває на подібних заходах. Свою промову він 
підкріпив краплями священної води, якою 
окропив студентів.

З першого дня ТДАТУ закохує в себе, поло-
нить серце і, начебто привязує до себе, щоб 
іти поруч з тобою усі 4 роки. Відкриває новий 
світ, у якому немає місця самотності та смутку, 
у якому загартовують характер і розвивають 
силу волі.

Скільки ще непочатих справ, невідкритих 
талантів, незнайдених друзів і просто кращих 
студентських років. ТДАТУ відкриває для нас 
усі можливі варіанти розвитку особистості, дає 
змогу не тільки весело, а ще  й корисно прово-
дити свій вільний час.

1 вересня -  це був тільки початок кольорово-
го життя студента. А надалі це свідомий вибір 
кожного: зануритися з головою в бурхливий 
океан  подій чи бути просто сірою масою, такою 
ж, як і тисячі інших людей, що нічим не відріз-
няються між собою.

Лунга Дар’я, 11 МК

ФЕБчик

Шановні викладачі!

Агєєва Ірина Вікторівна, Безверхня Юлія Вікторівна, Грицаєнко Галина Іванівна, 
Журавльова Тетяна Вікторівна, Прус Юрій Олександрович, Цап Володимир Дмитрович!

Студентська рада факультету економіки та бізнесу вітає вас із Днем народження!
Нехай ваше життя буде красивим і яскравим, як весна, сонячним і теплим, як літо. 

Нехай буде до осені далеко, а снігові заметілі ніколи не проникають в душу!

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!

Перше в ер есня в ТДАТУ
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Змагання Громадська діяльність
Встречай в есёлых и находчивых!

«Как быстро растут чужие дети…» - именно эта фраза ха-
рактеризует изменения, которые произошли в КВН-овской 
команде ФЭБа. Вроде бы еще совсем немного времени прош-
ло с того момента, как на сцену всех мероприятий клуба ве-
селых и находчивых выходила гордость нашего факультета 
«Хорошая команда», но вот уже прошел год и месяц, как нас 
представляют ее приемники -  команда «Шо ты начал», под 
предводительством Александра Цеомашко. 

Начало для команды было нелегким, ведь необходимо было 
собрать состав, который мог бы качественно выполнять свою 
главную цель – заставлять людей смеяться. Для этого ребята 
из «Хорошей команды» провели кастинг, на котором смотре-
ли на актерское мастерство претендентов.  

Задание было отнюдь нелегкое и потребовало усилий и 
хорошей игры воображения. Однако этот фильтр помог вы-
брать действительно лучших из лучших. Теперь главный со-
став команды «Шо ты начал» - это актеры Михаил Хмёлев, 
Александр Цуман, Сергей Аксенов, Владислава Серова, а так-
же звукорежиссёр Евгений Гнатюк. Нельзя еще и забывать о 

людях, которые хоть и не выходят на сцену, но в то же время 
также играют не последнюю роль в существовании команды. 
Прежде всего, это их «наставники» -  участники «Хорошей ко-
манды» Сергей Мищенко и Кирилл Гнутов, которые, благода-
ря своему собственному опыту,  помогают ставить новичкам 
миниатюры и придумывать интересные диалоги. «Мамочка» 
этого проекта - заместитель декана по воспитательной работе 
Елена Олеговна  Васильченко, которая больше всех пережи-
вает и поддерживает команду, за что ребята ей очень благо-
дарны.

Другой проблемой, с которой столкнулась только что сфор-
мированная команда  - это название, потому что очень труд-
но было подобрать что-то универсальное и запоминающееся 
зрителю. Первоначальные варианты названия были «Форс-
мажор», «Сборная трезвых людей» и «Орден Джедаев», но все 
они вызывали жаркие споры до того момента, как потом один 
из участников команды сказал: «шо вы начинаете, мы что не 
можем придумать название, выступление скоро». Оригиналь-
ность фразы так понравилась спорщикам и с этого момента-
они решили, что команда будет называться «Шо ты начал». 
Была основана 15 сентября 2014 года.

За свое недолгое существование команда уже достигла пер-
вых результатов. В прошлом году, они дошли до полуфинала 
городской лиги КВН «Мелок», где сразились с такими более 
опытными командами как «Спецназ»,  «Море» и «Пить хочу». 

Целеустремлённость и желание команды быть лучшими 
впечатляют. В будущем, они хотят одержать победу в финале 
лиги «Мелок», а затем, поучаствовать в конкурсах уже более 
крупного уровня. Во вторник 20 октября у них будет возмож-
ность продемонстрировать свою силу. Пожелаем же им боль-
шой удачи и победы! Будем надеяться, что они предоставят 
нам еще много поводов для гордости.

Агамирова Виктория, 31МК

Спорт: развлечение до седьмого пота.
С 29-го сентября стартовала ежегодная студенческая спар-

такиада, которая в этом году охватывает такие виды спорта: 
лёгкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, 
шашки, настольный теннис, аэробика и вольная борьба. Про-
грамма соревнований рассчитана на период с 29 сентября по 
20 ноября. В сентябре месяце сборные команды факультета 
отстаивали его честь в соревнованиях по легкой атлетике и 
футболу.

Легкая атлетика
Состязания по легкой атлетике состояли из двух этапов: бег 

на 100 метров и прыжок в длину. Участие принимали не толь-
ко юноши, но и девушки нашего факультета, которые показа-
ли лучшие результаты и стали победителями в данном виде 
спорта. Стоит отметить студента с лучшим результатом по 
бегу (12,2 сек.) – Арабаджийского Александра, а также луч-
шую студентку (15,9 сек.) – Гогунскую Анастасию. 

Футбол
Турнир по футболу проходил в период с 30-го сентября по 

2-е октября. Данный вид соревнований каждый год является 
самым непредсказуемым, а также его особенностью является 
то, что именно на футболе собираются самые ярые болель-

щики факультетов и поддерживают команды, создавая осо-
бую атмосферу. Футболисты нашего факультета боролись в 
каждом матче и вошли в тройку финалистов. Победителями 
стали футболисты факультета АТЕ.

В дальнейшем будут проводиться соревнования по другим 
видам спорта, поэтому всех желающих проявить свои способ-
ности, а также побороться за имя победителей спартакиады 
ждем в студенческом совете ФЭБ.

Страхова Карина, 31 МК,
Глава отдела журналистики ФЭБ

27-го вересня студенти ТДАТУ були активними учасниками 
заходу зі святкування дня міста Мелітополя. Було організо-
вано ходу студентів та співробітників університету, а кращі 
студентиТДАТУ несли прапори України, Запорізької області, 
Мелітополя та герб міста. 

На проспекті Богдана Хмельницького була організована 
виставка найкращих ВНЗ міста – ТДАТУ та МДПУ, а також 
продукція харчової та легкої промисловості, що виробляється 
нашими підприємствами.

Учні творчих колективів міста, навчальних закладів та учи-
лищ показували свої таланти  та привертали увагу танцями, 
виходячи в центр проспекту. Оцінювали їх представники 

міської, обласної влади, депутати і чиновники. 
Завершилося денне дійство ходою байкерів, які також на 

проспекті демонстрували міць і силу своїх «звірів-машин».
Святкування продовжилося вечірнім концертом. Запроше-

ними зірками були Лавіка та Арсен Мірзоян, виступи яких 
порадували та повеселили публіку.

І завершилося все лазерним шоу «З любов’ю до Мелітопо-
ля».

Дякуємо організаторам за можливість святкування Дня на-
шого міста!

Дубініна Вікторія, 21ЕП

231-А РІЧНИЦЯ МЕЛІТОПОЛЯ 
ТА СТУДЕНТИ ТДАТУ

ТГАТУ «ЗА МИР»!
Международный день мира - это праздник, который объяв-

лен как день отказа от насилия и прекращения огня во всем 
мире. В мероприятиях, посвященных этому знаменательному 
событию, должны принимать участие все сознательные гра-
ждане нашей планеты.

Международный день мира («День мира») отмечают во 
всем мире каждый год 21-го сентября. Основанная в 1981 году 
в соответствии с резолюцией 36/37, Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций объявила его как день, 
посвященный укреплению идеалов мира среди всех наций и 
народов.

Генеральная Ассамблея единогласно проголосовала в 2001 
году принять резолюцию 55/282 о создании 21-го сентября 
ежегодного дня ненасилия и прекращения огня.

21-го сентября студенчество Таврического государственно-
го агротехнологического университета присоединились к ак-
ции за мир, зарядили позитивом и энергией преподавателей, 
сотрудников и студентов университета.

Студенты коллективно приняли участие в маленьком празд-
нике или просто смотрели на творческий процесс рисования 
большой эмблемы ко Дню мира перед главным корпусом уни-
верситета. Во время рисования эмблемы студенты вложили 
тепло своей души, получили незабываемые впечатления от 
процесса рисования.

Представители студенческого совета рассказывают: «Мы 
решили рисовать именно наш университет, ведь именно он 
объединяет нас в одну большую семью, и каждый из нас вло-
жил частичку своей души в этот рисунок. Во всех остались 
только положительные, незабываемые впечатления, а сам 

творческий процесс еще более сблизил студентов всех фа-
культетов в единое целое! Каждый из нас стал ближе, ведь 
ТГАТУ - это одна большая семья, которая стремится к глав-
ному - Миру!»

Любой человек, в любом месте может отмечать Междуна-
родный день мира. Вы можете просто зажечь свечу в пол-
день, сидя в тихой медитации, или сделать доброе дело для 
того, кого Вы даже не знаете. Вы можете в компании близких 
или коллег организовать свое мероприятие, а может присое-
диниться к празднованиям, организованным вашим городом 
или государством. Вы также можете поделиться мыслями, со-
общениями и фото в честь Дня мира в социальных сетях.

Мищенко Виктория 
группа 21 сОА 
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Кафедра маркетингу Студенська діяльність

10-го вересня 2015 року на факультеті економіки та бізнесу відбулись таємні вибори до студентської ради факультету, вченої 
ради факультету, а також трудового колективу факультету. З хвилюванням у серцях ми розпочали вибори о дев’ятій годині 
ранку. З відкриттям виборчої дільниці розпочалась справжня процедура виборів, організована студентами факультету. Кож-
ному виборцю було надано відповідно три бюлетеня. У кожному з них були зазначені прізвища виборних осіб, поряд з якими 
було надано два варіанти вибору: так або ні.  Для того щоб полегшити процедуру виборів на виборчій дільниці, студенти мали 
можливість ознайомитись з кандидатами, подивившись візитівки кожного з них.

Процедуру виборів увесь час контролювали наглядачі, які не виявили порушень протягом усієї процедури. Більше 50% сту-
дентів факультету взяли участь у голосуванні, що свідчить про те, що студентам небайдуже, хто представляє їх інтереси в 
органах студентського самоврядування. О п’ятій годині вечора виборчу дільницю було закрито та розпочалась процедура 
підрахунку голосів. Серед тих, хто брав участь у голосуванні, близько 2-3% зіпсували бюлетені, але це не заважає визнати, що 
вибори відбулись, та кандидати здобули потрібну кількість голосів.

Дякуємо за підтримку деканату ФЕБ.
Страхова Карина, 31  МК

Обираємо студ ентську раду ФЕБ!

Зустрічай нов еньких!
29-го вересня на факультеті економіки та бізнесу відбувся 

квест для першокурсників, який організувала студентська 
рада факультету.

У квесті брали участь 4 команди – по одній з кожної спе-
ціальності. Всього було 9 станцій, які знаходились по всій те-
риторії університету. На кожній станції першокурсники мали 
змогу показати свої таланти, уміння та логічне мислення, а 
також просто повеселитися.

На першій станції «Последний герой» команда повинна 

була за відведений час знайти необхідний економічний тер-
мін в зошитах з лекціями з різних дисциплін. На другій стан-
ції «Невозможное возможно» один член команди повинен 
був заховати на собі шпаргалки, а інший учасник – знайти їх 
із зав’язаними очима. На станції «Музыкальный крокодил» 
одному студенту необхідно було прослухати пісню в навуш-

никах та пояснитиїї жестами своїй команді. На станції «Я 
рифмую, как Есенин» команда повинна була за 2 хвилини 
придумати якомога більше слів, що рифмувались би зі словом  
«пара». На станції «Я пою, как Леди Гага» за декілька хвилин 
треба було згадати та заспівати пісні зі словом «море». Стан-
ція «Элвис жив!» змусила першокурсників танцювати під 
пісні Елвіса Преслі та Майкла Джексона. На станції «Это Аг-
рарвард» учасники за визначений час відповідали на логічні 
питання, а на станції «Мы гениальны» – розгадували ребуси. 
Цікавою видалась станція «Я рисую, как Пикассо», на якій ко-
манди повинні були намалювати декана. Тут фантазії не було 
меж, малюнки вийшли доволі веселими.

Після підрахунку набраних командами балів результати ви-
явилися наступними:

– в номінації «Найвеселіша команда» грамоту отримала 11 
група ОА;

– в номінації «Найрозумніша команда» грамотою була від-
значена 11 група МК;

– в номінації «Найкреативніша команда» була нагороджена 
грамотою 11 група ФК;

– перше місце отримала команда 11 групи ЕП!
Після нагородження всіу часники пригостилися шматоч-

ком торта та зробили спільне фото на пам’ять.
Сподіваємося, що студенти і надалі будуть приймати актив-

ну участь у різних цікавих заходах факультету економіки та 
бізнесу, та університету в цілому.

Олена Ганжа,
голова культмасового сектору студ. ради ФЕБ

22-го вересня студенти економічного факультету ТДАТУ 
відвідали місто Каховку, де знаходяться могутні плодоово-
чеві підприємства «Чумак» та «GreenTeam». Екскурсії були 
організовані шляхом співпраці університету з Українським 
проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва за фінансової 
підтримки держави Канади.

Першим пунктом екскурсії стала компанія «GreenTeam». 
Менеджер по зв’язкам з громадськістю зустріла нас теплою 
посмішкою, провела до конференц-зали та презентувала 
компанію, розповівши про успіхи та проблеми, з якими вони 
стикались з моменту створення (2010 року) по сьогоднішній 
час. Особливим є те, що «GreenTeam» - вертикально-інтегро-
вана компанія, яка охоплює усі процеси від посадки овочів до 
потрапляння їх до споживчої корзини. Для успішного функ-
ціонування компанії було залучено 40 млн. доларів іноземних 
інвестицій. Еволюція компанії дійшла до того, що на сьогод-
нішній день виготовляється 50 видів продукції, а також ви-
никла потреба купувати продукцію у фермерів об’єднання 
«Дніпровська перлина». На сьогоднішній день компанія спів-
працює з найкрупнішими торговими мережами, як Сільпо, 
АТБ, Metro та Billa, а також освоює закордонні ринки Сирії, 
Польщі, Азербайджану та Англії. Ознайомившись з діяльніс-
тю компанії, відвідувачі побачили великі території компанії, 
а також сучасне обладнання, склади, холодильники та інші 
приміщення.

Другою стала компанія «Чумак», яка розпочала свою 
історію ще у 1993 році, а на сьогоднішній день є передовим 
українським виробником. Перед тим, як розпочати екскурсію 
студенти обідали у власній їдальні підприємства, а потім із на-
чальником виробничого цеху відправились по усім найваж-
ливішим відділам компанії. Для того, щоб побачити повний 
процес виробництва, екскурсія почалась з відділу прийому 

томатів, а також їх миття. Потім відвідали відділ приготуван-
ня томатної пасти, яка може бути як кінцевим продуктом, так 
і проміжним для приготування кетчупу. Виходячи з цього, 
наступним етапом екскурсії став відділ зберігання приправ. 
Гостям вдалось побачити процес формування готових кетчу-
пів «Чумак», а також їх пакування. По завершенні студенти 
побачили великий склад продукції, а також спілкувались із 
співробітниками відділу розвитку, які розповіли багато ціка-
вих теоретичних аспектів створення продукції. Особливістю 
даної компанії можна вважати те, що працівники слідкують 
за якістю продукції на кожному етапі виробництва, тому 
спостереження за кожною партією ведеться від прийому то-
вару до його реалізації, чому допомагають високо розвинуті 
комп’ютерні технології.

Майбутні економісти та маркетологи дізнались багато но-
вого та цікавого, в першу чергу, як майбутні спеціалісти, а 
також, як споживачі даної продукції. За можливість накопи-
чувати власний досвід студенти дякують керівникам проекту, 
ректорату університету та деканату ФЕБ.

Страхова Карина, 31  МК,
голова відділу журналістики ФЕБ

Студ енти відвідали передові плодоово-
чеві підприємства
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Наші досягнення Це цікаво!

17-го вересня 2015 року в Дніпропетровському державному 
аграрно-економічному університеті відбулася науково-пра-
ктична конференція та нагородження переможців конкурсу 
«20 РОКІВ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕН-
НЯ І ПРОБЛЕМИ»! Захід був організований за ініціативи 
Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна», Інституту 
стратегічних оцінок при Фонді та Дніпропетровського аграр-
но-економічного університету. 

Змістовними й корисними були виступи вчених навчальних 
закладів, науково-дослідних установ та представників аграр-
ного бізнесу. Серед виступаючих були: В.Г. Бардадим (дирек-
тор приватного сільськогосподарського підприємства «Пер-
ше травня», Дніпропетровська область), А.С. Вуйчицький 
(директор агрофірми «Дружба», Дніпропетровська область), 
завідувач кафедри менеджменту і права ДДАЕУ О.П. Величко 
та ін. 

Академік П.І. Гайдуцький презентував учасникам конфе-
ренції монографію про результати аграрної реформи в Україні 
та подальші напрями її розвитку. 

Напередодні конференції було оголошено конкурс в кон-
тексті теми конференції, на який надійшло понад 400 науко-
во-дослідних робіт студентів за обговорюваною тематикою. 

Серед переможців і наша студентка факультету економіки 
та бізнесу – Бєлєва Юлія, яка стала лауреатом третьої премії 
конкурсу «20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і 
проблеми».

Цей захід залишив лише позитивні враження та море емо-
цій, а спілкування з Л.Кучмою розширило знання студентки в 
області аграрної реформи в Україні.  

Бєлєва Юлія, 21 МБЕП 

20 РОКІВ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Перші вихідні вересня відмінники Таврійського  державно-
го агротехнологічного університету провели на березі Азовсь-
кого моря великою та дружньою сім’єю.

4-6-го вересня 2015 року на базі СОК «Салют» в с.м.т. Ки-
рилівка відбувся Х-й ювілейний Зліт відмінників навчання та 
студентського самоврядування ТДАТУ.

Найактивнішу та найрозумнішу молодь привітно зустріли 
та розмістили керівництво університету та спортивно-оздо-
ровчого комплексу «Салют».

Даний захід відвідало 120 студентів нашого університету. 
Серед них активісти нашого факультету, відмінники навчан-
ня, переможці олімпіад, лауреати та призери творчих конкур-
сів та спортсмени.

В перший день відбулася наукова конференція, яка стала 
урочистим відкриттям Х-го ювілейного Зльоту. Спочатку зі 
вступним словом до студентів звернулись ректор універси-
тету, професор Кюрчев В.М., проректор з НПР доц. Ломейко 
О.П., проректор з НР, професор Надикто В.Т., а також голова 
студентської ради університету Жмак Ірина.Також було виз-
начено 5 кращих студентів університету, які отримали рек-

торські премії за відмінне навчання та активну участь у житті 
університету.

Остання половина дня була насичена. Проводилися спор-
тивно-масові  заходи на березі моря. Це додавало більшої на-
снаги та позитивного настрою. Вечір обіцяв бути яскравим, 
адже проводилася запальна дискотека, на якій всі «відірвали-
ся по-повній».

Другий день був не менш цікавий та позитивно налашто-
ваний. Проводилися спортивні змагання з гри в дартс, ба-
скетбол і волейбол. Всі відпочивали та набиралися сил перед 
вечірнім заходом – вогнищем дружби на березі моря.  Але 
кульмінацією цього дня стало традиційне малювання ембле-
ми Зльоту. Студенти всі разом старанно втілювали в життя 
свої креативні ідеї на бетоні різнокольоровими крейдочками. 
Вийшла дуже креативна, гарна та насичена кольором та пози-
тивом емблема. 

Ввечері всі учасники заходу зібралися біля вогнища дружби 
на березі моря . Там на всіх чекала цікава програма «Зустріч 
біля багаття» із танцями, співами, запуском небесних ліхта-
риків та веселими розвагами. Це було щось неймовірне, пре-
красне та чудове. Настільки вечір біля вогнища об’єднав усіх 
учасників, що ніхто не хотів розходитися по кімнатам. 

Але все прекрасне колись закінчується, так і Х-й ювілейний 
зліт мав своє закінчення. У неділю, 6-го вересня, відбулось 
урочисте закриття Зльоту, на якому підвели підсумки всіх 
конкурсів, вручили  заохочувальні премії, а також відбувся 
показ цікавого відеозвіту учасників Зльоту.

Ніхто не залишився без позитивного настрою! Всі відпочи-
ли, зарядилися енергією моря та готові працювати, добивати-
ся нових успіхів у новому навчальному році. 

Дякуємо керівництву за таку можливість відпочинку! 
Голова СтудРадіо “StudLife”

Бончужна Є.31 МК

Зустрічайте відмінників!

Будущее в ваших руках
Каждый из нас хочет достичь успеха и стать счастливым 

человеком, которому удалось достичь собственных целей и 
стать полезным для общества. Но какие действия нужно со-
вершать для того, чтобы достичь этого успеха? Я считаю, что 
успешный человек - это личность, которая живет в гармонии 
з внешним и внутренним миром, это развитый организм с 
физической, психологической и духовной сторон.  Для того, 
чтобы воплотить свою мечту в жизнь нужно усердно рабо-
тать по всем сферам жизни человека, потому что от порядка 
мыслей зависит порядок повседневных действий. Для того, 
чтобы улучшить свои будни и стремиться к успеху, достаточ-
но начать выполнять простые советы:

1) Не бойтесь совершать ошибки, на них учатся. Вы совер-

шите большую ошибку, которую вы никогда себе не прости-
те, прожив свою жизнь пассивно, ничего не делая. Если вам 
предлагают что-то сделать, делай это, если тебе это интересно, 
но ты этого не умеешь, книжки еще никто не отменял.

2) Занимайтесь любимым делом. Нужно говорить себе: 
«Мне необходима профессия, которая бы доставляла мне 
радость и удовольствие, а не та, где больше платят». Ключ к 
успеху – найти свое призвание и развивать его. Не бойтесь 
трудностей, но в то же время не обманывайте себя, если вы 
знаете свое дело, то и трудности будут решаться очень просто.

3) Планируйте свой каждый день, распределяя время по ча-
сам. Многие планируют свой день, но немногие следуют ему, 
если запланировал – делай, ни на что не отвлекайся. Если вы 
будете это делать, то скоро вы приобретете хорошее качест-
во, такое как организованность. Следуя плану, вы экономите 
около 80% своего времени, которое можете использовать по 
своему усмотрению, но не забывайте про саморазвитие. Са-
моразвитие – самые ценные инвестиции, которые мы можем 
сделать в своей жизни.

4) Стремитесь стать мастером своего дела. Люди устроены 
так, что они ценят только профессионалов, но никто не за-
мечает середнячков. Уделяйте одному направлению больше 
времени для его совершенства.

5) Не обманывайте себя и окружающих. Честность – вели-
колепное качество, которое ценилось во все времена. Если 
Вы честный человек, то Вас будут ценить люди, которые Вас 
окружают.

6) Решения принимайте быстро, а изменяйте с осторожно-
стью. Принятое решение в большинстве случаев верно. Не 

спешите его менять, если что-то пошло не так, возможно ско-
ро все изменится в Вашу пользу. 

7) Не переживайте о том, что о Вас говорят и думают окру-
жающие. Есть одна хорошая цитата: «Никто не может тебя 
обидеть, если ты сам этого не позволишь». Да это действи-
тельно так. Все мы переживаем и расстраиваемся по своей 
воле. Не следуйте за толпой, которая приведет Вас в никуда. 
Будьте особенными, ведь главное, что Вы думаете о себе и ка-
кая у Вас цель.

8) Живите согласно своим возможностям. Если Вы живе-
те от зарплаты до зарплаты, то через несколько лет поймете, 
что надо было откладывать 15% от дохода. Не тратьте деньги 
с целью покрасоваться перед другими. Вы сами хозяин своих 
денежных средств.

9) Не важно, что Вы делаете, делайте это хорошо. Если у Вас 
что-то не получается, не делайте «тяп ляп», найдите ответ на 
вопрос: «Как я могу сделать это лучше».

10) Проводите 15 минут в день в тишине и одиночестве. 
Уделяйте себе по 15 минут в день для размышлений и мечта-
ний о жизни. Тишина помогает сосредоточиться и подумать 
обо всех проблемах. Множество проблем решаются сами по 
себе, стоит только найти правильное решение.

11) Задавайте вопросы. Когда Вы задаете вопросы, то Вы 
проявляете интерес к предмету. Если Вы еще студент, зада-
вайте вопросы преподавателям, разбирайтесь во всех деталях. 
Как говорится, люди познаются в общении. Рассказывайте 
свои мысли друзьям и коллегам и отслеживайте их реакцию, 
но не забывайте о 7-м совете.

Эти простые советы – это лишь начальный этап. К тому же, 
выполняя их, воспитывается самодисциплина и ответствен-
ность за собственные поступки. Все они говорят о том, что 
можно делать ошибки, но нужно анализировать эти ошибки и 
стремиться в следующий раз сделать лучше. 

Я хочу, чтобы эта статья стала мотивацией для всех и помо-
гла начать действовать именно сегодня, потому что мой успех 
зависит только от меня, а ваш – только лишь от вас. Начиная с 
себя, мы приведем к успеху всё общество в целом, достаточно 
лишь сделать первый шаг.

Страхова Карина, 31 МК,  
глава отдела журналистики ФЭБ


