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Мы все  - студенты, главной задачей которых явля-
ется непосредственно получение высшего образо-
вания. Мы тратим немало времени для реализации 
своего замысла, нередко руководствуемся девизом 
«Вижу цель, не вижу препятствий». Однако при 
этом мы часто забываем об одной неотъемлемой 
части нашей студенческой жизни – о роли наших 
преподавателей в нашем становлении как специа-
листов своей сферы, да и вообще, в нашем разви-
тии.

В Украине празднование в честь Дня учителя про-
ходят ежегодно в первое воскресенье октября, со-
гласно Указу Президента страны Л. Кучмы от 11 
сентября 1994 года. В этот день школьники и сту-
денты по всей стране готовят поздравления своим 
мудрым наставникам - людям, которые выбрали 
для себя высокую миссию – нести в мир добро че-
рез воспитание молодого поколения и развитие в 
них моральных ценностей.  В 2015 году этот заме-
чательный праздник отмечался 4 октября. 

Студенты нашего университета не остались без-
различными к этой теме и подготовили небольшие 
подарки для нашего преподавательского коллек-
тива, среди которых были стенгазеты и праздник, 
организованный Студенческим Комитетом ТГАТУ.

2 октября активисты студенческого совета во гла-
ве с Ириной Жмак поздравили наших дорогих пре-
подавателей с их профессиональным праздником. 
Праздник начался с благодарственной речи главы 
Студенческого самоуправления университета, в 
которой выражалась глубокая благодарность и сер-
дечная привязанность к нашим учителям жизни. В 
ней было предано все то уважение к труду, к жела-
нию помочь и обучить каждого из нас, а также за 
гигантское упорство, огромнейшее терпение, и, ко-
нечно же, за душу, которую они вкладывают во всех 
своих подопечных.

Следующим этапом торжества было выступление 
представителей всех факультетов в виде танцеваль-
ного флешмоба. Зажигательным танцем студенты 
университета подняли настроение преподавателям, 
а воздушные шарики, которые поздравители пода-
рили виновникам празднества, стремились вверх к 
синему небу, еще больше подбадривая и вдохнов-
ляя наших любимых преподавателей. 

Это мероприятие показало нашу сплочённость и 
готовность взаимодействовать друг с другом, и не-
важно какого мы возраста, пола и расы. Давайте 
уважать труд друг друга и жить в мире.

Агамирова Виктория, 31 МК

Шановні викладачі!
Застрожніков Андрій Григорович, Рубцова Наталя Миколаївна, Захарова Наталя Юріївна, Загорєєва 

Ольга Юріївна, Трусова Наталія Вікторівна, Синяєва Людмила Василівна, Сокіл Олег Григорович, 
Плаксін Олег Анатолійович, Богатирьова Ганна Миколаївна, Міткова Ілона Анатоліївна!

Прийміть сердечні вітання з нагоди дня народження! Бажаємо вам міцного здоров’я, особистого щастя, 
яскравих успіхів та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен день буде осяяний високим злетом 

душі, а добре самопочуття і гарний настрій стануть запорукою вашого процвітання. 
Миру, злагоди, шани, любові та достатку у вашому домі!

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!

С праздником, 
уважаемые преподаватели!!!!
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Студентські свята Спорт

22 жовтня до Дня економіста студентська рада факультету 
економіки та бізнесу підготувала «Економічний бум» для сту-
дентів всіх курсів спеціальності «Економіка підприємства».

Захід мав на меті у формі інтелектуальної гри закріпити у 
студентів знання теоретичного матеріалу з економічних пред-
метів; розвинути логічне мислення, пам’ять, кмітливість, уяву, 
акторські здібності; виховати ділову активність, відповідаль-
ність, здатність надавати один одному допомогу, працювати в 
колективі та приймати раціональні рішення.

У грі прийняли участь команди 21 групи – «Діти Плаксіна», 
31 групи – «Мозковий штурм», 41 групи – «5 копійок» та магі-
стри другого курсу – «Джокер».

Першим конкурсом була презентація своєї команди, в якій 
студенти мали придумати назву команди, девіз та характерну 
особливість або імідж. У конкурсі «Розминка» один учасник 
з кожної команди повинен був назвати національну валю-
ти країни, яка йому попадеться. В третьому конкурсі гравці 
письмово за відведений час відповідали на різні запитання, 
пов’язані з економікою та географією.

Конкурс «Пантоміма» дозволив учасникам проявити свої 
акторські здібності, оскільки їм потрібно було пояснити ко-
манді-супернику жестами різні економічні терміни. П’ятий 
конкурс був музичним – команди по черзі співали пісні, в 

яких вживаються географічні та економічні назви. У шостому 
конкурсі ведуча зачитувала кожній команді по 5 слів, які ха-
рактеризували конкретне економічне поняття, а студенти по-
винні були його відгадати. І в останньому конкурсі команди 
відкрито відповідали на важкі економічні питання.

За підсумками журі, 3-є місце розділили команди 21 групи 
– «Діти Плаксіна» та 41 групи – «5 копійок», 2-е місце отри-
мала команда 31 групи – «Мозковий штурм», а на 1-му місці 
опинилась команда магістрів – «Джокер». Всі команди були 
нагороджені грамотами, а переможці – ще і тортом.

Студентська рада вітає професорсько-викладацький склад 
ФЕБ, всіх економістів та майбутніх економістів з їх професій-
ним святом!

Ганжа Олена, 41 ЕП

30 жовтня 2015 року відбувся святковий концерт на честь 
Дня маркетолога, який в Україні святкують 25 жовтня. В на-
шому університеті маркетологи відзначають цей день вже 
четвертий раз. Кожен рік велика сім’я маркетологів збираєть-
ся разом та показує не лише власні таланти, але й інтелекту-
альні та творчі здібності, без яких неможливо стати гарним 
маркетологом. 

Цього року кожна група отримала такі завдання:
1. Підготувати рекламу спеціальності «Маркетинг».
2. Створити нову емблему нашого університету.
3. Зробити пародію будь-якого виду реклами задля отриман-

ня якісного результату.
Всі три конкурсні завдання оцінювали члени журі, яке скла-

дали: 
•Васильченко Олена Олегівна – заступник декана з організа-

ційно-виховної роботи;
•Воронянська Олена Владиленівна – начальник центру про-

форієнтації та довузівської підготовки;
•Застрожников Андрій Григорович – керівник фермерського 

господарства «Таврида-Агро», доцент кафедри маркетингу;
•Колесникова Юлія - менеджер з реклами та зв’язків з гро-

мадськістю завода «ТУРБОКОМ» - випускниця спеціальності 
«Маркетинг».

Протягом всього свята присутні насолоджувались висту-
пами талановитих студентів. Гості побачили виступи танцю-
вального колективу під керівництвом Катерини Артеменко, 
студентки 52 МБ МК групи, східні танці у виконанні студен-
тки 31 МК групи Крюковської Катерини, а також вокальні ви-
ступи Гриднєвої Дар’ї, Зануди Романа та Шматолохи Надії.  
  Окреме музичне привітання підготували студенти групи 21 
МК.

Важливим етапом свята стала посвята першокурсників у 
маркетологи. Посвята відбувається кожного року, але завдан-
ня, які потрібно виконати першокурсникам, змінюються кож-
ного разу. Цього року досвідчені магістри провели для пер-
шокурсників позачергову сесію, яка була для них першою, але 
такою ж несподіваною та цікавою. Першокурсники проявили 
себе як веселі та розумні студенти, надали відповіді на усі за-
питання, які мали загальний характер, та після цього отри-
мали зелені краватки з емблемою спеціальності «Маркетинг», 
що свідчило про те, що тепер вони є повноправними членами 
великої родини маркетологів в нашому університеті.

 За підсумками всіх конкурсів отримали такі результати:
1 місце – група 21 сМК
2 місце – група 41 МК
3 місце – група 51 МК
Наприкінці свята усі студенти вийшли на вулицю та усі раз-

ом замовили бажання, відпустивши у небо повітряні кульки 
із сподіваннями  на щасливе, мирне майбутнє та нескінчен-
ний потік ідей, які дуже потрібні маркетологам.

Страхова Карина, 31 МК

День маркетолога

За командный дух и здоровый образ жизни – вот главный 
девиз осенней спартакиады студентов Таврического Государ-
ственного Агротехнологического Университета, старт кото-
рый начался с 29 сентября и длился по 22 октября 2015 года. 

Солнечная погода, командный дух, спортивный азарт, вол-
нения болельщиков, хорошая организация мероприятия 
благотворно влияли на состояние гостей и участников Спар-
такиады. Не только участники, но и болельщики получили 
огромный заряд эмоций. На протяжении всей спортивной 
борьбы спортсменов активно поддерживали болельщики, 
стараясь выделиться различными спортивно-праздничны-
ми атрибутами - шарфиками, кепками, цветными флажками, 
воздушными шарами, плакатами и задорными речевками.

В стенах нашего университета в этом месяце проходили со-
ревнования:

1. волейбол (5-9 октября)
2. баскетбол (12-15 октября)
3. гиревой спорт (20 октября)
4. шашки (22 октября)
На базе кафедры физического воспитания и спорта ТГАТУ 

прошли соревнования среди 5 факультетов по волейболу. На 
этот раз сильнейшей командой стали студенты механико-
технологического факультета, второе место занял энергети-
ческий факультет, и третье место - команда факультета АТЭ. 
Спортсмены нашего факультета заняли четвертое место, но 
хочется отметить жажду к победе и командный дух, а также 
ярую поддержку болельщиков, которые всеми силами вели 
нашу команду вперёд.

По традиции, в университете ежегодно в октябре прово-
дятся соревнования по баскетболу среди студентов в рамках 
межфакультетской спартакиады ТГАТУ. Игры прошли в спор-
тивном зале кафедры физического воспитания и спорта.

Игра была насыщена эмоциями болельщиков и тревогой ко-
манд, но несмотря на то, что все были достойны победы, удача 
постигла команду механико-технологического факультета. За 
занятое первое место они получили от ректора ТГАТУ про-
фессора, д.т.н. В.Н. Кюрчева кубок и баскетбольный мяч. II-е 
место заняла команда энергетического факультета, III-е - ко-
манда факультета экономики и бизнеса.

Команды-призеры были награждены грамотами, баскет-
больными мячами; также студенческий комитет наградил 
лучших игроков ценными призами. Среди баскетболистов 

сборной нашего факультета лучшим стал Назар Андропов, 
который принес нашей команде большее количество зарабо-
танных очков.

В этом году баскетбол вышел на новый уровень, что отметил 
ректор университета Владимир Николаевич Кюрчев, потому 
что в каждой команде были раскрыты новые талантливые 
спортсмены, которые достойны представлять не только фа-
культеты, но и университет на городском, областном и Всеу-
краинском уровнях.

Также на кафедре проходили соревнования по гиревому 
спорту среди студентов в рамках межфакультетской спарта-
киады ТГАТУ.

В соревнованиях приняли участие 12 сильнейших гиреви-
ков университета, среди которых были и кандидаты в мастера 
спорта, призеры мира и чемпионатов Украины. Спортсмены 
соревновались с гирями весом 16 кг в 5 весовых категориях. 
От нашего факультета участие приняли такие студенты:

•Ермоленко Виталий -11 МБ ЕП
•Арабаджийский Александр - 41 ФК
•Резанов Александр - 31 ОА
Парни достойно представили себя в данном виде спорта и 

вошли в тройку лучших силачей нашего университета в своих 
весах.

В соревнованиях по шашкам среди студентов приняли учас-
тие команды всех факультетов. Сильнейшей командой в этом 
виде спорта стала команда факультета экономики и бизнеса, 
II-е место заняла команда факультета инженерии и компью-
терных технологий, и III-е место - команда факультета агро-
технологий и экологии.

Показать своё мастерство, а также отстоять честь нашего 
факультета решили Вербицкая Виктория (11 МБ ОА) и Хме-
лёв Михаил (31 ЕП), которые одержали 3 победы из четырех 
и стали победителями в данном виде спорта. Данная победа 
доказывает, что на нашем факультете обучаются талантливые 
девушки и юноши, которые обладают высоким уровнем умст-
венного развития, хорошей логикой и интуицией. 

Спасибо нашим спортсменам за хорошую игру и желаем но-
вых спортивных достижений, побед, активной жизни и успе-
хов!!!

 Мищенко Виктория 21 сОА

ОСЕННЯЯ СПАРТАКИАДА В ТГАТУЕкономічний бум
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Кафедра маркетингу Кафедра фінансів і кредиту

27 жовтня 2015 р. викладачами кафедри фінансів і кредиту 
було організовано зустріч студентів напряму підготовки «Фі-
нанси і кредит» з керівником Мелітопольського відділення 
ПАТ «Правекс Банк» Конопльовою Тетяною Олексіївною.

Тетяна Олексіївна розповіла студентам багато цікавої інфор-
мації про зародження банківських відносин у м. Мелітополь, 
розкрила основні проблеми банків на сучасному етапі, а та-
кож проінформувала студентів про переваги обслуговування 
у «Правекс Банк».

Керівник відділення відмітила, що протягом тривалого часу 
успішно співпрацює з випускниками факультету економіки 
та бізнесу ТДАТУ та запропонувала студентам вакансії спе-
ціаліста з розрахунково-касового обслуговування та менед-
жера з продажу банківських продуктів.

Колектив кафедри та студенти вдячні Конопльовій Тетяні 
Олексіївні за представлену інформацію та готові працювати 
разом з метою покращення стану банківської системи Украї-
ни.

Кафедра фінансів і кредиту

27-28 жовтня студенти напряму підготовки «Фінанси і кре-
дит» ТДАТУ відвідали Мелітопольське управління Державної 
казначейської служби України Запорізької області.

Метою навчальної екскурсії було ознайомлення студентів з 
організаційною структурою, основними завданнями органу, 
підвищення практичної підготовки студентів та їх майбутнь-
ого працевлаштування в органах ДКСУ.

Зустріла студентів та провела екскурсію начальник Меліто-
польського управління Державної казначейської служби 
України Запорізької області Шакуріна Людмила Леонідівна, 
яка розповіла про Державне казначейство, як повноважного 
учасника бюджетного процесу.

Провідні фахівці установи на конкретних прикладах роз-
повіли студентам про особливості казначейського обслуго-
вування бюджетних коштів, зокрема розрахунково-касове 
обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних 
коштів; контроль за здійсненням бюджетних повноважень 
при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних 
зобов’язань та здійсненні платежів; ведення бухгалтерського 
обліку і складання звітності про виконання бюджетів.

Велика подяка начальнику Мелітопольського управління 
Державної казначейської служби України Запорізької області 
Шакурній Людмилі Леонідівні за надану можливість прове-
дення навчальної екскурсії та знайомства студентів напряму 
підготовки «Фінанси і кредит» з провідною фаховою устано-
вою.

Кафедра фінансів і кредиту

15 жовтня 2015 р. викладачі кафедри фінансів і кредиту 
ТДАТУ прийняли активну участь в роботі Х-ї Міжнародної 
науково-практичної конференції «Виклики та перспективи 
розвитку нової економіки на світовому, державному та регіо-
нальному рівнях».

Конференція проходила на базі Запорізького національного 
університету за участю та підтримці організаторів: Міністер-
ства освіти і науки України, Запорізької обласної державної 
адміністрації, економічного факультету ЗНУ, Луганського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, Національ-
ного університету харчових технологій, Хмельницького на-
ціонального університету, Всеукраїнської спілки вчених-еко-
номістів, Білоруського торгово-економічного університету 

споживчої кооперації, Вармінсько-Мазурського університету 
та Економічного університету в Катовіцах.

Загалом у конференції взяли участь 27 вітчизняних та за-
кордонних вищих навчальних закладів та 274 науковці. Гідно 
представили Таврійський державний агротехнологічний уні-
верситет викладачі кафедри «Фінанси і кредит»: к.е.н., доцент 
Когут І.А., к.е.н., доцент Рубцова Н.М., к.е.н., доцент Чкан І.О., 
асистент Осипенко С.О., якими було запропоновані для об-
говорення результати роботи кафедри в рамках НТП за на-
прямом «Фінансове забезпечення місцевих органів влади в 
контексті децентралізації в Україні».

Кафедра фінансів і кредиту

9 жовтня 2015 року викладачі кафедри маркетингу факуль-
тету економіки та бізнесу в рамках дисципліни «Товарознав-
ство» організували зустріч студентів із Солодченко Василем 
Васильовичем, який займається бджільництвом вже протя-
гом 40 років.

На цій зустрічі студенти дізнались багато нового про кіль-
кісні та якісні характеристики меду, а також про його корисні 
властивості.

Доповідь гостя була поділена на декілька частин. У якості 
вступу Василь Васильович розповів про те, як він почав зай-
матись збиранням меду, а також про те, що на сьогоднішній 
день цим бізнесом займається уся його родина. Потім студен-
ти дізнались про основні породи бджіл, а також про те, що 
кожна блжілка має п’ять очей та може рухатись із швидкіс-
тю до 65 кілометрів за годину. У зимовий період бджола живе 
шість місяців, а влітку – лише один.

Враховуючи те, що зустріч була організована у рамках дис-
ципліни «Товарознавство» головним фактом було те, щобд-
жоляр розповів про те, як правильно обрати якісний мед. На 
100% вірний аналіз може надати лише лабораторна експерти-
за, але у домашніх умовах для визначення якісного меду вико-
ристовують такі заходи:

•Якщо накручувати мед на ложку, то він лягає горкою та не 
переривається.

•Якщо до ємності з медом додати гаряче молоко, то він не 
згорнеться.

•Якщо краплю меду розтерти між пальцями, то залишається 
м’яка суміш та не має крупинок.

•Якщо до меду додати краплю йоду, то він не змінить свій-
колір на синій, бо перетворення на синій колір свідчить про 
додавання борошна або крохмалю.

•Якщо у мед опустити шматок хліба, то він не намокне.
•Якщо підігріти ложку меду, то якісний обов’язково спалах-

не.
•Якщо капнути меду на газету, то вона повинна залишитись 

сухою, намочена газета буде свідчити про те, що мед ще не 
дозрів.

•Якщо зважити літр меду, не враховуючи посуд, його вага 
повинна бути близько 1,4 кілограм.

Такі методи оцінки меду існують вже багато років, та най-
цікавіше те, щоякісний мед не має обмежень щодо строку 
придатності.

Бджоляр поділився власним досвідом та наголосив про те, 
що розпочинати власну справу ніколи не пізно, але для того, 
щоб вона стала успішною, потрібно вкласти часточку власної 
душі, бо саме праця зробила з мавпи людину. І як каже народ-
на мудрість, щоб відчути смак меду, треба пізнати смак праці.

Страхова Карина, студентка 31 МК групи,
голова відділужурналістики ФЕБ

На початку жовтня студенти-маркетологи 4-го курсу та 2-го 
курсу магістратури відвідали виробництво грибів глив у ФОП 
“Севастянович”, с. Садове Мелітопольського району.

Студенти навіть не очікували, що поїздка та екскурсія ви-
являться такими захоплюючими. На місці екскурсантів 
люб’язно зустріла менеджер та власник підприємства. Доволі 
цікаво було дізнатися про особливості підготовки сировини, 
що служить середовищем для росту майбутніх грибів. Сту-
денти дізналися, що даний процес є досить серйозним з точки 
зору обробки матеріалу від різноманітних шкідників та мі-
кроорганізмів.

Даний процес займає близько 3-х днів та здійснюється за 
допомогою спеціально підготовлених камер, які щільно за-
криваються та мають доступ до гарячої пари, що надходить 
від величезних водяних баків. Зворушило ставлення до під-
приємства самого власника, адже баки змайстрував він сам. 
На щастя студентам випала нагода поглянути на заповнення 
мішків поживною сировиною з міцелієм, який в подальшому 
перетвориться на гливи.

Але найголовнішим етапом екскурсії було саме місце ви-
рощування грибів. Велике приміщення займали розвішені у 
ряди мішки з сировиною та вирізаними отворами. І ось саме 
з них і росли гливи. Будівля має особливе розташування, що 
дозволяє у будь-який час спіймати вітер та за допомогою при-
роди створювати протяги, заповнюючи приміщення необхід-

ною кількістю чистого повітря. Таке розташування дає змогу 
зекономити та зменшити собівартість продукції.

Слід зазначити, що підприємство співпрацює із лабора-
торією у ТДАТУ, яка слідкує за якістю грибів та удобрення. 
Отже, можна бути впевненим, що продукція цього виробника 
не зашкодить здоров’ю.

Також студентам вдалося почути про складнощі щодо виро-
щування та продажу. Гриби – це продукт, який після збирання 
може зберігатися лише декілька днів, в залежності від якості 
умов. Тому виробникам слід майже одразу відвозити продукт 
реалізаторам та покупцям. У даного підприємства вже є від-
працьована система збуту і зараз вони перейшли на розроб-
ку нової, більш покращеної упаковки, яка б дозволила краще 
зберігати та транспортувати такий тендітний товар.

Кафедра маркетингу

Цікав е товарознавство: оцінка якості меду! Реформуємобанківську систему разом

Науковці ТДАТУ – активні учасники Міжнародної 
науково-практичної конференції

Студ енти-фінансисти відвідали Мелітопольське 
управління Держказначейства

Знайомство маркетологів з особливостями грибного бізнесу
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Студентська діяльність Це цікаво!

13 жовтня студентські ради факультету економіки та бізнесу 
та енергетичного факультету провели на великій перерві роз-
важальні конкурси, приурочені Дню козацтва.

Бажаючих прийняти участь у конкурсах виявилось доволі 
багато. Вже у перші 10 хвилин перерви 1 поверх 2 корпусу був 
переповнений студентами, яким було цікаво подивитись на 
розважальну програму та повболівати за своїх знайомих.

Було проведено 5 конкурсів. В першому конкурсі чотирьом 
хлопцям необхідно було якомога швидше з’їсти яблуко. Ті 
хлопці, що зробили це найшвидше, проходили далі, останній  
вибував з гри. Далі студентам потрібно було з’їсти моркву за 
тим же принципом. І у фіналі конкурсу двом хлопцям треба 
було з’їсти на швидкість помідор.

В двох інших конкурсах учасники мали змогу перевірити 

свою силу. В одному – забиваючи цвях в дощечку, б’ючи по 
ньому по черзі. А в другому – змагаючись в армреслінгу. В 
наступному конкурсі двом хлопцям необхідно було на швид-
кість втягнути нитку в голку. Останній конкурс порадував не 
тільки глядачів, але і самих учасників, оскільки в ньому двом 
хлопцям потрібно було згодувати двом дівчатам вареники зі 
сметаною так, щоб вони були в кінці конкурсу не замазані 
сметаною. А потім, навпаки, дівчата годували хлопців.

Студенти і не помітили, як пройшла велика перерва, бо було 
дуже весело і цікаво.

Студентські ради дякують всім за участь та бажають всім 
хлопцям бути сильними та відважними – справжніми коза-
ками!

Олена Ганжа,
голова культмасового сектора студ. ради ФЕБ

Каждый год новопришедшие студенты имеют возможность 
показать себя «во всей красе»  и проявить свои  таланты.

Вот и 19 октября 2015 года в Центре культуры и досуга             
ТГАТУ прошел енжегодный конкурс талантов «Новые имена».

Номинации включали: вокал, хореография, художественное 
чтение, оригинальный жанр, авторское исполнение, изобра-
зительное искусство, музицирование, и самый приятный вид 
номинации  - «Зрительские симпатии». И, конечно же, глав-
ный приз – «Гран-при».

Всего приняло участие в конкурсе 25 студентов со всех фа-
культетов университета. Самые лучшие и самые талантли-
вые студенты нашего факультета продемонстрировали свои 
умения и доказали, что студенты экономического факультета 
имеют разносторонние увлечения. Все участники показали 
высокий уровень подготовки, но для того и создан конкурс, 
чтобы определить, кто же всё таки является лучшим из луч-
ших. Выбирали самых талантливых студентов люди с боль-
шим опытом проведения подобных конкурсов, а также знаю-
щие всю систему «изнутри».

В состав жюри входили:
1. Художественный руководитель ЦКиДа, председатель 

жюри – Александра Козинец.
2. Хореограф – Ирина Лукьяненко.
3. Аккомпаниатор – Александр Валуйский.
4. Участник студии «СМС» – Родион Лысенко.
Факультет Економики и бизнеса был представлен :

•в номинации музицирование – Назар Ткачук (2 место)
•изобразительное искусство – Ирина Вовк (1 место)
 •художественное чтение – Сергей Аксенов(1 место) и Анас-

тасия Фирунова (2 место).
Пожалуй самым приятным стал приз «Зрительских симпа-

тий», который получил студент 21 ОА группы Сергей Аксё-
нов, который представил зрителям произведение великого 
русского поэта Сергея Есенина. Его исполнение заворожило 
зрителей и позволило окунуться в глубину всего рассказа, что 
позволило каждому присутствующему унести с собой в душе 
маленький огонек.  

Таисия Дубовик, 11 МК

К сожалению или к счастью наше поколение живет в эпоху 
научно- технической революции: день за днем старые модели 
телефонов покидают витрины магазинов, уступая место бо-
лее современным гаджетам. Мы ежедневно узнаем о новей-
ших интересных технологиях, которые незначительное вре-
мя назад казались невозможными. Мы покоряем космос! Но 
современный ритм жизни, к сожалению, отнимает у нас уйму 
времени – сейчас, во многих ячейках общества читающий че-
ловек считается «особенным», однако, ранее человек, не про-
читавший хотя бы десятка страниц художественной литера-
туры в день, считался невеждой. Мы надеемся, что в нашем 
университете нет таких людей. И поэтому подготовили вам 
список лучших книг о студентах (все мы имеем субъективное  
мнение, поэтому – не судите строго). 

На пятом месте оказалась книга 
Дэвида Николса «Вопрос на де-
сять баллов». В шестнадцать лет 
все переживания Брайана Джек-
сона были связаны с тем, что в его 
жизни не будет ничего более дос-
тойного, чистого, благородного и 
правильного, чем оценки на вы-
пускных экзаменах средней шко-
лы. А в восемнадцать он, поступив 
в университет, считает, что стал 
намного мудрее, и спокойнее смо-
трит на жизнь. Теперь его амбиции 
простираются гораздо дальше: он 
мечтает обзавестись оригиналь-
ной идеей, чтобы на него обратили 

внимание, а еще он страстно желает завоевать сердце девуш-
ки своей мечты, с которой вместе учится. Ему кажется, что 
самый простой способ осуществить это — всего лишь про-
биться в университетскую команду для участия в теле-кон-
курсе и прославиться своими ответами. Но Брайан даже не 
догадывается, что самый сложный вопрос задаст ему жизнь: 
какова разница между знанием и мудростью? 

Четвертое место занимает произ-
ведение «Лечебный факультет или 
спасти лягушку» Дарьи Форель. 
Пройдя испытания вступительных 
экзаменов, они радуются. Они еще 
не знают, что ждет их впереди. Но 
реальность быстро заставляет их 
спуститься с небес на землю. Каж-
дый день учебы в «меде» полон 
больших и маленьких трагедий. 
Преподаватели, требующие взяток, 
цинизм и халатность руководящих 
практикой врачей, жестокие шут-
ки сокурсников, смерть пациентов 
и врачебные ошибки. Студенты не 
замечают, как сами становятся такими же черствыми и рав-
нодушными, как те преподаватели, которых они поначалу 
презирали. Клятву Гиппократа, видимо, писали для кого-то 
другого…

Бронзу заслужила книга Дмитрия Руденко «Станция Уни-
верситет». В книге рассказывается о полной открытий студен-

ческой жизни начала 90-х на фоне 
грандиозных перемен, происходив-
ших в то время в стране. Автору уда 
лось передать остроту и свежесть 
восприятия жизни, оптимизм и 
непосредственность молодости. 
Потому те переломные, кипящие 
энергией годы предстают, при всей 
своей сложности, как время новых 
возможностей и удивительных от-
крытий, а люди и события — в со-
вершенно неожиданных ракурсах. 
Хотим отметить, что книга читает-
ся взахлеб от первой до последней страницы.

На почетном втором месте 
книга Джеффри Евгенидиса. 
Роман «А порою очень груст-
ны» - повествование, насквозь 
проникнутое любовью, - расска-
зывает о выпускниках универ-
ситета Брауна начала восьмиде-
сятых, где в те же годы учился 
сам автор. Главные герои книги 
изучают теорию литературы: 
это и влюбленная в виктори-
анскую эпоху Мадлен, которая 
пишет диплом по теме «Матри-
мониальный сюжет», и ее друзья 
- Леонард и Митчелл, - их ку-
миры Эко, Деррида, Хемингуэй. 

Мадлен, с ее романтическими исканиями, предстоит быстро 
повзрослеть, пройдя через нелегкие испытания, а ее друзьям 
- один из них станет мужем Мадлен, - почувствовать, какая 
глубокая социальная пропасть их разделяет. 

На первом месте неслучайно 
оказалось произведение Дэви-
да Лоджа «Академический об-
мен». В основу книги положен 
банальный, на первый взгляд, 
сюжет — обмен профессорами 
американского и британского 
университетов. Обычно все 
проходит гладко и рутинно. 
Однако на этот раз в обмен во-
влекаются два антипода, и на 
противоположных берегах Ат-
лантики происходят события, 
закручивающие в свой водово-
рот всех — студентов, коллег и 
даже жен. Не давая читателю 
заскучать ни на одной странице, автор приводит его к финалу, 
который, похоже, удивляет и его самого.

Желаем вам приятного чтения!

Леонова Анна, 21 МК

Книга - чистейшая сущность челов еческой души

Зустрічайте нових зірок!

День козацтва


