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Шановні викладачі!

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

Студентська рада ФЕБ вітає вас із Днем народження та бажає міцного здоров’я, щастя, благо-
получчя, 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, натх-

ненням та радістю сьогодення.

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!

З нагоди Міжнародного дня студента Вітаємо шановне 
студентство з професійним святом!
Вступивши до університету, ви отримали можливість поєд-

нати здобуті знання з науковою діяльністю, проявити себе у 
студентському самоврядуванні, спорті чи творчих колективах. 
Безсумнівно, що кожен зробить вагомий внесок у розвиток 
університету, регіону чи України в цілому. Запорукою цього 
може стати відмінне навчання, творче мислення та бажання 
самореалізації.

Студенти завжди були авангардом української молоді. Від на-
шої небайдужої життєвої позиції, активної участі у суспільних 
перетвореннях великою мірою залежить майбутнє України.У 
цей день хочеться побажати, щоб студентські роки пройшли 
якомога веселіше, щоб збувалися всі мрії і досягалися постав-
лені цілі. Звичайно, привітання з Днем студента не обходяться 
без побажань любові. Не менш важливо також закохатися в 
свою професію! Абсолютно кожен день повинен приносити 
задоволення, радість, нові емоції. Важливу роль відіграють 
віддані, вірні друзі, які завжди прийдуть на допомогу, виручать 
при необхідності, позичать грошей до стипендії, посміються і 
посумують разом з вами. Святкові побажання немислимі без 

теми сесії. Адже, як не крути, у вашому житті завжди присут-
ні безсонні ночі, шпаргалки, боязнь не здати серйозний іспит. 
Хочеться побажати, щоб всі вони здавалися легко і весело. У 
кожного студента все життя ще попереду. Ці кілька років є од-
ними з найбільш безтурботних і позитивних. Тому їх потрібно 
прожити максимально яскраво, динамічно і незабутньо. Це 
особливо шалений і цікавий час, коли відкриваються блискучі 
перспективи, захоплюють нові знайомства. Нехай кожен з нас 
на собі відчує захват «халявного» іспиту і веселощі студентсь-
ких вечірок. Хочеться побажати всім студентами знайти пра-
вильний шлях в житті, отримати від студентського життя саме 
те, що  здається найважливішим, а на даний момент – гідно 
нести звання студента Таврійсьского державного агротехно-
логічного університету.  Зі святом! 

Молодіжний й відчайдушний,
День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю -
Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом
Знайшли притулок в голові,

Й тобі допомагали
У дорослому житті!

Нехай всі сесії здаються
І не бувало щоб хвостів,

Нехай студенти всі сміються,
Бажаю щастя й радощів!

                                   
    Комарова Карина, 11 ФБ
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Наші здобутки Професійні свята
Підсумки спартакіади

Довгий час тривало в ТДАТУ масштабне спортивне 
протиборство - Спартакіада. І ось змагання заверши-
лись. Прийшов час підбиття підсумків. Боротьба була 
напруженою, конкуренція серйозною. Кожна команда 
намагалась проявити себе якнайкраще.

Першими змагалися футболісти. Бронзовими при-
зерами стала команда ІКТ (факультет інженерії та 
комп’ютерних технологій), срібло здобула команда ФЕБ 
(факультет економіки та бізнесу), а золото – команда 
АТЕ (факультет агротехнологій та екології).

Наступними мірялись силами легкоатлети. Третє міс-
це одержала команда АТЕ, друге – команда МТФ (ме-
ханіко-технологічний факультет), переможцем же стала 
команда ФЕБ.

Естафету перейняли тенісисти. Третє місце за МТФ, 
друге за ФЕБ, а перше здобула команда ІКТ.

За підсумками матчу з баскетболу, третє місце посіла 
команда АТЕ, друге – МТФ. Переможцями стали спор-

тсмени команди ФЕБ.
Потім спортсмени перевірили себе на влучність та 

покидали дротики, граючи в дартс. Як результат, третє 
місце розділили команди ФЕБ та ЕНФ (енергетичний 

факультет) , друге посіла команда МТФ, а на лідируючій 
позиції опинилася команда соколиних очей - АТЕ.

Змагання з волейболу закінчилися із такими результа-
тами: третє місце посіла команда ІКТ, друге – команда 
ЕНФ, а абсолютними переможцем стала команда МТФ.

Закрили Спартакіаду змагання з аеробіки. Тріумфато-
ром стала команда ФЕБ.

У загальному заліку переможцями стали студенти фа-
культету економіки та бізнесу!!!

Вітаємо переможців та підтримуємо переможених! 
Всім бажаємо наснаги та подальших перемог!

Гребельна Ганна, 11МК

День бухгалтера!
8 листопада, напередодні свята «Міжнародного дня 

бухгалтера» кафедра обліку та оподаткування спільно зі 
студентами спеціальності провели святкову зведену ку-
раторську годину.

Програма пройшла в конкурсній формі. Учасників  
поділили на 3 команди : «Актив» (21 ОО, 31 ОА, 11 сОО, 

41 ОА, 21 сОО), «Пасив» (11 ОО, 11 МБ ОО, 21 МБ ОО) 
та «Викладачі».

Спочатку було  необхідно переробити уривок із відо-
мого вірша А.С. Пушкіна «У Лукоморья дуб зеленый» 
на бухгалтерський лад, у цьому завданні найбільше 
запам’ятався, викликав сміх та оплески «вірш-перероб-
ка» команди «Актив», у виконанні Алі Сеттарова. Далі 
команди позмагалися в тому, хто більше знає прислів’я 
з цифрами. Також учасники позмагалися у акторській 
майстерності, представникам команд необхідно було 
показати бухгалтерські терміни, а команді «Викладачі» 
відгадати їх. Завершальним етапом стала вікторина, де 
всі команди показали свої знання та обізнаність у сфері 
обліку і аудиту та  в оподаткуванні.

За результатами підрахунку балів перемогла дружба, 
бо згідно балансу «актив» завжди дорівнює «пасиву»!

Приємною несподіванкою для «першачків» стала  їх 
посвята у бухгалтери.

Після завершення свята у студентів та викладачів зали-
шилися  не тільки позитивні емоції та гарний настрій, а 
також незамінні помічники для студентів спеціальності 
обліку і оподаткування – новий План рахунків та Аль-
бом бухгалтерських проводок.

                                                                                                                             
 Стоєва Тетяна, 31 ОО

MANAGEMENT –PARTY
1 листопада у більшості країн світу прийнято відзнача-

ти День менеджерів! Спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ» 
й «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАН-
НЯ» не мали змоги обділити увагою цю урочисту подію. 
Додаткового значення це свято набулоще й тому, що 
професорсько-викладацький склад кафедри менед-
жменту разом із студентами означених спеціальностей 
відзначали першу річницю із дня заснування спеціаль-
ності «Менеджмент» у стінах Таврійського державного 
агротехнологічного університету. Студентів щиро вітав 
професорсько-викладацький склад кафедри на чолі із 
завідуючою - доктором економічних наук, професором 
СвітланоюАнатоліївною Нестеренко. Святкова програ-
ма включала вікторини та творчі конкурси, які були 

проведені серед 3-х збірних команд. Кожна команда од-
ночасно включала представників з двох груп менеджерів 
та представника спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування». Усі без винятку команди були в при-
близно однакових умовах- кмітливі, креативні, завзяті. 
Через це перемогла дружба. Представники «Публічного 
управління та адміністрування» були визнані найкреа-
тивнішими, першокурсники-менеджери – найактивні-
шими, а студенти 21 групи «Менеджменту» отримали 
найпочеснішу номінацію «Найефективніша команда» 
спеціальності. День Менеджменту завершився солодки-
ми подарунками і святковим частуванням.

к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Бочарова Н.О.

Привітання найкращих до Дня студ ента
Напередодні Дня студента для студентів факультету Еко-

номіки та Бізнесу виступив з привітальним мотивуючим на-
путнім словом Декан факультету. На заході було нагороджено 
найактивніших, найрозумніших, найсумлінніших студентів та 
відзначено у різних номінація. За відмінні успіхи в навчанні, 
активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток сту-
дентського самоврядування факультету та університету було 

нагороджено: Арабаджийського Олександра, Ганжу Олену, 
Швігл Євгенію, Бартиш Діану, Скрипку Наталію, Ткачук Віо-
летту, Дмитрова Олега, Марченко Катерину, Сеттарова Алі, 
Кондратюк Олександру, Грєджева Івана, Стоєву Тетяну, Бон-
чужну Єлизавету, Шило Анастасію. За високі спортивні досяг-
нення, активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток 
студентського самоврядування факультету та університету 
відзначено Золотухіна Віктора. Малюгу Олександра та Аксь-
онова Сергія було нагороджено за вагомий  внесок у розви-
ток КВНівського руху факультету та університету. За активну 
життєву позицію, вагомий внесок у розвиток студентського 
самоврядування факультету та університету нагороджено Ад-
ропова Назара, Бебешко Анну, Стоєву Вікторію, Качан Діану, 
Сергєєву Юлію , Калугіна Олега, Печерську Вікторію та Са-
довську Діану. За відмінні успіхи в навчанні, активну участь 
у житті групи та чудові організаторські здібності відзначено 
Зибіну Дар’ю, Дикун Марину, Павленко Володимира, Шмор-
гуненко Олексія, Юшинову Олександру, Рєзнік Дар’ю та Ра-
домську Дар’ю.

Комарова Карина, 11ФБ.
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Студентське життя Патріотичне виховання
Тиждень української мови

Студенти-фінансисти відвідали «Арт-Хаус»

На початку листопада ТДАТУ святкував тиждень 
української писемності та мови. 

8-го листопада викладачі української мови кафедри су-

спільно-гуманітарних наук провели кураторські години 
на тему «Мова - ДНК нації» для студентів усіх факуль-
тетів. Обговорювалися проблеми розвитку української 
мови в Україні та світі в цілому. Студенти з інтересом 
слухали лекторів, дізнавалися щось нове для себе та 
зрозуміли, що розмовляти українською нині не тільки 
модно, а й потрібно. 

Того ж дня після пар проходив захід «Декламуємо 
українською». Студенти  читали вірші й відомих поетів, 
і анонімних, присвячені рідній мові, коханню, жінкам, 
силі слова. Від факультету економіки та бізнесу висту-
пали Вовк Ірина – 31МК, Вікторова  Вікторія – 11МН, 
Клімова  Анастасія- 11МК; Купцов  Антон – 11МН; 
Мартинова Наталія – 11МН, Комарова Карина – 11ФБ. 
Власну поезію декламували Плясецька Вікторія – 11МК 

та Пожидаєва Ірина – 11МК. Викладачі були дуже зво-
рушені. Вони щиро подякували студентам та перекона-
лись, що сучасна молодь - справжнє майбутнє України.

9-го листопада відбулась студентська науково-практич-
на конференція «Тенденції розвитку сучасної україн-
ської літературної мови». На ній студенти розкривали 
різні проблеми на основі своїх досліджень, ілюструючи 
свій виступ презентаціями. Наш факультет гідно відсто-
ювали з доповідями такі студенти: Плясецька Вікторія 
- 11 МК, «Шляхи розвитку української мови»; Комарова 
Карина - 11 ФБ, «Особливості розвитку української лі-
тератури у радянські часи»; Клімова Анастасія - 11 МН, 
«Мова SMS - як новий вид спілкування»; Купцов Антон 
- 11 МН, «Освіта і наука в українських прислів’ях і при-
казках»; Вікторова Вікторія - 11 МН, «Сонет в українсь-
кій поезії»; Мартинова Наталія - 11 МН, «Образ жінки в 
українських фразеологізмах». 

Наприкінці тижня всі охочі студенти приймали участь 
у Міжнародному конкурсі знавців української мови 
імені Петра Яцика. Одним із завдань конкурсу було роз-
крити значення двомовності в Україні. Дійсно, нині це 
дуже актуальне питання, яке викликає багато супере-
чок. Але рідна мова все ж єдина, тому її треба не тільки 
знати, а й поважати!

Плясецька Вікторія, 11 МК

У процесі вивчення дисципліни «Філософія», з ме-
тою підвищення естетичного розвитку та розширення 
світогляду, викладачі Щербакова Ніна Володимирівна, 
Нестеренко Олена Миколаївна та студенти І курсу спе-

ціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 
відвідали картинну галерею “Арт-Хаус”.

Чудову і змістовну екскурсію провів Олександр Фелік-
сович Колчинський. Розповівши про видатних людей 
нашого міста, Олександр Феліксович змотивував сту-
дентів до плідної праці та наголосив на необхідності от-
риманная знань, задля того, щоб стати гіднім жителем 
нашого міста. 

Серед усіх картин найбільшу частину складали роботи 
Лариси Ільїної, яка відома своєю творчістю не тільки в 
нашому краї, а і за межами нашої Батьківщини. Студен-
там дуже сподобались картини художниці, які пробуди-
ли почуття гордості за рідний край і Україну в цілому.  І 
справді, дивлячись на таку красу, неможливо не почати 
пишатися українським мистецтвом та культурною спад-
щиною.

                           Комарова Карина, 11ФБ

Де логіка?
8 листопада відбулась гра «Де логіка?», в якій прийма-

ли участь 4 команди: «Озадачены» 11МН, «Введите на-
звание» 11сОО, «ФСБ» 11 ФБ та збірна команда 11ФБ і 
11сОО «Дуэт». Гра була поділена на три раунди, в кожно-
му з яких команди продемонстрували кмітливість, вмін-
ня логічно та швидко мислити, аналізуючи завдання. Гра 
проходила у дружній та теплій атмосфері, але у фіналі 
був присутній дух суперництва між командами «Дуэт» 
та «Озадачены». В результаті наполегливої боротьби з 
незначною перевагою в балах перемогу одержала збірна 
команда 11ФБ і 11сОО «Дуэт». Усі учасники були задо-
волені даним заходом та отримали солодкі подарунки.

Комарова Карина,11ФБ

КВН «Кубок Таврії»
15 листопада у ТДАТУ проходив КВН «Кубок Таврії». 
У грі взяли участь 7 команд:
«Хорошая команда» (факультет Економіки та бізнесу)
«Енергія» ( Енергетичний факультет)
«Tipo4ki» ( Механіко-технологічний факультет)
«5 елемент» (факультет Агротехнологій та екології)
«Всюду буду» (факультет Інженерії та комп’ютерних 

технологій)
«Сон Менделеева» (Мелітопольський державний педа-

гогічний університет, хіміко-біологічний факультет)
«Чисто случайно» (Мелітопольський державний педа-

гогічний університет)
У журі сиділи:
1) Редактор відкритої ліги Пилипенко Владислав
2) Редактор відкритого Кубку Франтишков Володимир
3) Голова студентської ради ТДАТУ Гончаров Кирило

4) Директор спа-салону Meryland Хмельов Михайло
5) Учасник дуету «Два болтуна» Сорокін Олександр
Гра проходила у три етапи: візитка, фоторозминка та 

конкурс однієї пісні.

«Візитка» передбачала знайомство з учасниками ко-
манд та показ декількох кумедних номерів. «Фотороз-
минка» була певною імпровізацією: командам та залу 
показували картинку, а задачею учасників було протя-
гом двох хвилин придумати жарт про неї. Завданням 
«Конкурсу однієї пісні» було представити номер з пере-
робленою у жартівливу форму піснею.

Наприкінці, окрім загальних результатів, журі обрало 
кращих КВНщика та КВНщицю.

Команда факультету економіки та бізнесу набрала 13,3 
бали та зайняла почесне третє місце. Друге місце отри-
мала команда «Енергія» з балами 13,6. Перемогу здобула 
команда «Чисто случайно», яка стала володарем Осіннь-
го Кубку відкритої ліги. Нагороди всім учасникам гри 
вручили ректори обох університетів: професори Воло-
димир Миколайович Кюрчев та Анатолій Миколайович 
Солоненко.

Виступи усіх команд зал зустрічав дуже гаряче. Вболі-
вальники підтримували своїх фаворитів плакатами, 
прапорами факультетів, гучними оплесками. 

Окрім студнтів та співробітників нашого університету   
підтриамати учасників  гри прийшли також студенти та 
співробітники МДПУ ім. Б. Хмельницького, батьки та 
інші мешканці м. Мелітополь.

«Хорошая команда» нашого факультету поповнила-
ся новими учасниками з першого курсу. Вона успішно 
ввійшла у трійку лідерів. Весь факультет пишається нею 
та бажає творчого натхнення та нових перемог.

Плясецька Вікторія, 11 МК
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Жорстка техніка управлінням часом -
техніка Pomodoro
Для багатьох людей час - ворог. Тривога, викликана 

«цокаючими годинами» зазвичай в момент наближення 
дедлайну, веде до неефективності роботи і навчання, що, 
в свою чергу, тягне за собою тенденцію до відкладання 
справ «на потім». Використовуючи техніку Pomodoro, 
ви збільшуєте свою продуктивність, роблячи більше за 
менший час.

Техніка Pomodoro дозволяє бути на максимумі своєї 
ефективності, не перевантажуючи себе. Також вона 
дозволяє сконцентруватися над певним завданням, 
розв’язати цю проблему в більш короткий проміжок 
часу, ніж, якщо вивирішувалося кілька завдань одно-
часно. Не кажучи вже про грамотне планування, вибір 
пріоритетності завдань, ведення хронометражу і т.ін.

ЧОМУ POMODORO?
Франческо Чирилло, який придумав цю техніку, вико-

ристовував для визначення часу звичайний кухонний 
таймер у вигляді помідора.

ЯК ЖЕ ЦЕ ПРАЦЮЄ?
1) Складається список активних завдань.
2) Зі списку активних завдань вибираються найбільш 

пріоритетні, і вписуються в список завдань на день.
3) Ставите таймер на 25 хвилин і починаєте працювати 

над першим завданням за списком, не відволікаючись 
на інші справи.

4) Коли продзвонить таймер, ставите «Х» навпроти 
того завдання, над яким ви працювали.

5) Відпочиньте 3-5 хвилин і почніть знову.
6) Коли завдання завершено - викресліть його зі спи-

ску.
Кожні 4 «помідора» робіть більш тривалі перерви 15-

20 хвилин.
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ POMODORO ВАМ 

ЗНАДОБИТЬСЯ:
-таймер

-олівець або ручка
-список завдань на день 
-список активних завдань
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ POMODORO:
-кожен pomodoro складається з 25 хвилин роботи і 5 

хвилин відпочинку;
-після кожних 4 послідовних pomodoro слід зробити 

15-20-хвилинний відпочинок;
-«Помідори» не можна ділити! Ніяких переривань про-

тягом 25 хвилин, інакше треба буде завести таймер за-
ново;

-задачу довше 5-7 pomodoro треба розділити на кілька 
завдань;

-якщо завдання вимагає менше одного pomodoro, то 
його треба згрупувати з іншими завданнями.

ЯК ОЦІНЮВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ?
Використавши техніку Pomodoro кілька днів, ви змо-

жете оцінити, скільки «помідорів» у вас є на кожен день. 
Наприклад, стандартний восьмигодинний робочий 
день дорівнює 14 «помідоровим» відрізкам. Складаючи 
список завдань на день, ви заздалегідь оцінюєте, на які 
завдання виділити більше часу, на які - менше, а які вар-
то перенести на завтра.

Згодом можна розділяти робочі відрізки на кілька ча-
стин, залишаючи 3-5 хвилин на початку відрізку для 
вивчення зробленої до цього роботи і 3-5 хвилин в кінці 
для перегляду того, що ви зробили зараз. Цей аналіз не 
вимагає змін в тривалості «помідора». 

                                                                
Комарова Карина, 11ФБ

Уроки швидкочитання на кураторській годині

Тренінг для школярів «Фінансова освіта – основа добробуту»

Як зазначено в Енциклопедії сучасної України, книга –
найважливіша історично розвинута форма закріплення 
й передачі в часі та просторі різноманітної інформації 
у вигляді текстового чи ілюстративного матеріалу, при-
значена для багаторазового використання.

1 листопада на кураторській годині для студентів пер-
шого курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа 
та страхування» була проведена інформаційна годи-

на «Навчись легко вчитися». Захід проводила фахівець 
наукової бібліотеки університету Петрова Людмила 
Олексіївна. Вона швидко знайшла контакт зі студента-
ми та зацікавила аудиторію питаннями про перші дру-
ковані книги та важливість буди освіченим. Людмила 
Олексіївна розповіла як швидко навчитись читати та 
запам’ятовувати прочитану інформацію, наприклад, 
тренуючи пам’ять за допомогою таблиць Шульте або ді-
лити інформацію на 7-8 блоків тощо.

І на останок, було підкреслено, що перед тим, як по-
чати читати, потрібно чітко визначити, яку інформацію 
ви хочете почерпнути з книжки і навіщо вона вам. Це 
допоможе чітко зрозуміти, що у тексті є важливим, і не 
дозволить мозку проігнорувати таку інформацію.

к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування 

ЧканІ.О.

В рамках профорієнтаційної роботи, з метою попу-
ляризації спеціальності та сприяння свідомого вибору 
професії 16 листопада 2017 року викладачами кафедри 
«Фінанси, банківська справа та страхування» було про-
ведено тренінг для школярів «Фінансова освіта – основа 
добробуту».

У заході прийняли участь 18 учнів випускних класів 
загальноосвітніх шкіл м. Мелітополя № 1, 13 та гімназії 
№ 10.

Учасники тренінгу в ігровій формі змагались між со-
бою під час виконання наступних завдань:

1. відгадували та складали фінансові категорії;
2. показали рівень знань історії України в грошових 

знаках;
3. вирішували проблемні фінансові питання – форму-

вали споживчий кошик України;
4. приймали рішення щодо купівлі або продажу акцій 

в біржовій грі.
Учні отримали корисні знання з державних та міжна-

родних фінансів, кредитування, оподаткування, бюд-
жетної системи, ознайомились з основами операцій на 
фінансовому ринку тощо.

За результатами брейн-рингу переможці були наго-
роджені пам’ятними призами. Всі учасники отримали 
масу позитивних емоцій та вражень від спілкування зі 
студентами та викладачами кафедри, які поділились ча-
стинкою основ майбутньої професії.

к.е.н., доцент 
Радченко Наталія Геннадіївна


