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Шановні викладачі!

Рубцова Наталя Миколаївна, Захарова Наталя Юріївна, Загорєєва Ольга Юріївна, 
Трусова Наталія Вікторівна, Синяєва Людмила Василівна, Сокіл Олег Григорович, 

Міткова Ілона Анатоліївна!

Від всього дружнього колективу студради ФЕБ вітаємо вас з Днем народження та бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, невичерпної енергії і наснаги в усіх добрих справах. Хай у домі завжди панує злагода, у 

серці – доброта, на душі променіє теплий родинний промінчик.

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

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

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

Відкрили «Нові імена»
Кожна людина має якийсь талант, винятком з цього прекрас-

ного правила не є і студенти факультету економіки та бізнесу. 
19 жовтня в ЦКіД ТДАТУ відбувся щорічний міжфакуль-

тетський конкурс талантів університету «Нові імена». Цього 
року 20 студентів з різних факультетів показали свої таланти. 

Учасники конкурсу представили високу майстерність у та-
ких жанрах: вокал, хореографія, художнє читання, образот-
ворче мистецтво, інструментальний жанр та вокально-інстру-
ментальний жанр.

 Усі художні номери оцінювало компетентне журі: голова 
журі, директор ЦКіД Ганна Семенова, хореограф-постановник 

Ірина Лук’яненко, ху-
дожній керівник Олек-
сандра Козинець, зав. 
відділом масової роботи 
Неля Лисенко, керівник 
музичної студії «Акаде-
мія» Віктор Кірчев.

Студенти нашого фа-
культету показали свої 
творчі номери на най-
вищому рівні та викли-
кали хвилю приємних 
емоцій як у глядачів, 
так і в журі, які доволі 
активно підтримували 
учасників, не шкодуючи 
оплесків. 

Відкривав конкурс переможець минулорічного конкурсу 
«Нові імена» харизматичний Дмитро Пузанов.

Цьогорічними учасниками від факультету економіки та біз-
несу стали:

Ольга Молінська з піснею «Рідна земля». Номінація «Вокал»;
Ольга Немцова з композицією Л. ван Бетховена «К Елизе». 

Номінація «Інструментальний жанр»;
Бородіна Марина. Вірш «Детдом «Надежда»». Номінація «Ху-

дожнє читання»;
Анастасія Черванська з піснею «Моя Україна». Номінація 

«Вокал»;
Сердюк Аліна. Власні малюнки. Номінація «Образотворче 

мистецтво»;
Ганна Душкіна, Елізовета Романенко. Танець «Тримай». Но-

мінація «Хореографія».
Після закінчення виступів, поки журі підводили підсумки, на 

сцені виступали солісти вокальної студії «Колаж».
Студенти нашого факультета за результатами отримали на-

ступні нагороди:
Володар «Гран-Прі» – Сердюк Аліна 
Диплом II ступеня - Черванська Анастасія
Диплом IIІ ступеня: Олена Бахіркіна, Ольга Молінська
Номінація «Хореографія»:
Дипломи I ступеня: Ганна Душеніна, Єлізавета Романенко
Номінація «Інструментальний жанр»:
Диплом I ступеня - Ольга Немцева 
Номінація «Художнє читання»:
Диплом I ступеня - Бородіна Марина
Переможці номінацій «Гран-Прі» та «Приз глядацьких сим-

патій» отримали пам’ятні подарунки та кубок.
Конкурс «Нові імена» пройшов на одному диханні, адже всі 

учасники були настільки талановиті, що ні глядачі, ні журі не 
встигли помітити як конкурс добіг кінця. 

Ми вітаємо переможницю конкурсу – Сердюк Аліну. Її ма-
люнки: закохана пара, кішка, портрет батьків, декана ФЕБ 
Кармана Сергія Вікторовича та ректора університету Кюрче-
ва Володимира Миколайовича викликали захват у глядачів та 
журі. 

Вітаємо також призерів нашого факультету. 
Бажаємо творчих успіхів та натхнення!
Факультет економіки та бізнесу в черговий раз довів, що наші 

студенти не тільки розумні, а й талановиті. 
Молінська Ольга, 41 ОА
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Кафедра маркетингу Кафедра маркетингу
Поєднання сучасних можливостей з BRIDGES
Маркетологи у ТДАТУ постійно шукають шляхи поєд-

нання теоретичних знань, здобутих в університеті 
та практичного досвіду фахівців. Завдяки підтримці 
Українського бізнес-проекту розвитку плодоовочів-
ництва студенти четвертого курсу у рамках вивчення 
дисциплін «Аграрний маркетинг» та «Маркетингові 
дослідження» відвідали компанію, що спеціалізується 
на професійному наданні консультативних послуг для 
фермерів України та ближнього зарубіжжя.

Саме з метою ознайомлення з діяльністю компанії, яка 
працює на міжнародному ринку, 14 жовтня студенти 
зустрілись із керівництвом Американської бізнес-про-
грами BRIDGES (БРІДЖЕС) у м. Києві. 

Завітавши до офісу БРІДЖЕС студенти були здивовані 
дружелюбною атмосферою, адже кожне робоче місце 
нагадувало домашній затишок. На дошці оголошень при 
вході красувався цікавий список «Дні народження», а на 
кожному куточку були написані доброзичливі побажан-
ня англійською мовою. Саме ці дрібниці дали зрозуміти, 
що в цьому офісі робота проходить не за звичною для 
місцевих мешканців системою.

З теплим чаєм та цукерками директор програми БРІД-
ЖЕС к.е.н. Ліна Доценко зустріла гостей та розповіла 
про те, що компанія надає консультаційні послуги фер-
мерам, а також організовує бізнес-поїздки до США з ме-
тою перейняття досвіду від провідних аграріїв. 

Найцікавішим для маркетологів стало те, що зі слів ди-
ректора програми Ліни Доценко на сьогоднішній день 
молоді спеціалісти мають багато можливостей задля 
того, щоб вдосконалювати власні знання та вміння за 
рахунок іноземного досвіду. Цьому можуть сприяти 
іноземні стажування та гранти на навчання закордоном.

Студенти з цікавістю вели бесіду з Ліною щодо стану 
української економіки та зробили висновок, що задля її 
розвитку необхідне впровадження новітніх програм в 
усі сфери життя суспільства.

Страхова Карина, 41 МК

Студ енти та викладачі кафедри маркетингу 
освоїли винний туризм!
7 жовтня 2016 року представники спеціальностей 

«Маркетинг», «Екологія» та «Харчові технології» від-
правились до Херсонської області з метою відвідати Дім 
марочних коньяків «Таврія» та Виноробне господарст-
во Князя П.М. Трубецького за підтримки Українського 
проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP.

Відвідавши ДМК «Таврія», студенти були здивовані 
його потужностями. 1400 гектарів власних виноградни-
ків та 30 гектарів для виробничих приміщень обумов-
люють необхідність новітніх ліній розливу з потужністю 
6000 пляшок за годину, котрих на підприємстві чотири. 

400 працівників та приблизно така сама кількість робіт-
ників у виноградниках працюють задля виробництва 
коньяків ДМК «Таврія».

Екскурсовод розповіла не лише про історію коньяку, 
як алкогольного напою, але й показала повний процес 
його створення. Створення якісного спирту, витримка в 
якісних дерев’яних бочках при правильній температурі 
дозволяє створювати не лише широко розповсюджені 
коньяки, але й високоцінні колекційні товари.

Екскурсія по господарству стала для кожного «ман-
дрівкою в минуле» та дозволила побачити найстаріші 
винні погреби. Дивовижне поєднання новітніх техно-
логій з переробки винограду та технологій зберігання, 
яким багато років показали, що майбутнє неможливо 
без минулого. Чарівна атмосфера створення вин госпо-
дарства князя П.М. Трубецького дозволяє зберігати цим 
винам статус елітних напоїв.

Студенти висловлюють подяку Українсько-канадсько-
му проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP, 
організаторам поїздки та екскурсоводам за надану мож-
ливість відвідати передові українські підприємства  та 
отримати корисну інформацію.

Страхова Карина, студентка 41 МК групи

Результати творчого конкурсу «Інноваційні підходи та 
сучасні тенд енції упаковки плодоовочевої продукції»
Творчий конкурс «Інноваційні підходи та сучасні тен-

денції упаковки плодоовочевої продукції» за підтримки 
Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочів-
ництва відбувся 21 жовтня 2016р.

Студенти факультету економіки та бізнесу представи-
ли свої творчі розробки та презентації  власних проек-
тів. Традиційно він проходив на базі кафедри маркетин-
гу.

Серед комісії, яка оцінювала конкурсні роботи, були як 
представники університету, так і Українського проекту 

бізнес-розвитку плодоовочівництва: Ломейко О.П. – го-
лова оргкомітету,  Подшивалов Г.В. – директор інституту 
післядипломної освіти та дорадництва, Верещага О.Л. – 
заступник директора ТОВ «СПП ЛАНА»,  Хижняк Д.С. 
– начальник відділу маркетингу ТОВ «СПП ЛАНА», По-
пелешко В.Ф. – аудитор, Терновський В.О. – менеджер 
проекту, доценти кафедри маркетингу Арестенко Т.В., 
Колокольчикова І.В., Шевчук О.Ю.

Нагородження студентів-переможців творчого кон-
курсу відбулось під час свята Дня маркетолога, 25 жовт-
ня 2016 року.

Переможцями стали:
І місце – студент 31МК групи Білоконь С.О., робота: 

«Інноваційні підходи та сучасні тенденції упаковки  су-
хофруктів»;

ІІ місце – студентка 11МБМК групи Фірсова Н.М., ро-
бота: «Інноваційні підходи та сучасні тенденції упаков-
ки для  сушених грибів»;

ІІІ місце – студентка 21сМК групи Корольова К.І., ро-
бота:  «Інноваційні підходи та сучасні тенденції упаков-
ки імбиру».

Кафедра маркетингу

Науково-практична конференція для 
маркетологів ТДАТУ

Дисципліна маркетинг дуже багатогранна та різнопланова. 
На даний період часу агробізнес набирає все більше обертів 
та стає дуже привабливим для інвесторів. Теоретичні знання 
це завжди добре, проте спілкування та обмін досвідом дає 
більш ефективний результат. А найпродуктивнішою плат-
формою для таких дій є конференція або форум.

Завдяки підтримці Українського бізнес-проекту розвит-
ку плодоовочівництва, найкращі студенти спеціальності 
маркетингу у результаті конкурсного відбору за науковими 
роботами взяли участь у міжнародній науково-практичній 

конференції, яка була організована кафедрою маркетингу та 
міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів 
та природокористування.

13 жовтня 2016 року в місті Києві проходила міжнародна 
науково-практична конференція «Маркетинг та логістика в 
агробізнесі». На даній конференції були присутні представ-
ники Варшавського університету Наук про життя ( Польща),  
Таврійського державного агротехнологічного університету (м. 
Мелітополь), Міжнародного університету «МИТСО», Україн-
ської асоціації маркетингу та Національного університету 
біоресурсів та природокористування України.  Всіх гостей 
привітно та гостинно прийняли представники НУБіПу.

З великою честю та гордістю завідувач кафедри маркетингу 
Легеза Дар’я Георгіївна  представила наш рідний ТДАТУ пе-
ред учасниками.  Її доповідь про методику оцінки конкурен-
тоспроможності сільськогосподарської продукції була цікава, 
лаконічна та актуальна.

Дана конференція чітко показала, як маркетинг та логістика 
взаємодіють в агробізнесі та наскільки вони є важливими в 
даній сфері.

Студентка 41 МК групи Бончужна Єлизавета 
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Студентська діяльність Кафедра обліку та оподаткування
Семінар-практикум «Оподаткування сільськогосподарських то-

варовиробників: перспективи 2017 року»
28 жовтня 2016 року на базі Таврійського державного 

агротехнологічного університету громадська органі-
зація «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» спільно з 
кафедрою облік і оподаткування провели семінар-пра-
ктикум «Оподаткування сільськогосподарських товаро-
виробників: перспективи 2017 року».

Участь у цьому заході взяли понад 100 бухгалтерів пра-
ктиків і керівників підприємств аграрної сфери, викла-
дачі кафедри та магістри. Акцентом (лозунгом) семінару 
було «Чого очікувати бухгалтерам агросфери  від змін 
у Податковому Кодексі в 2017 році? Як уберегтися від 
штрафів і фінсанкцій? Як зберегти активи підприємст-
ва?»

З привітальним і вступним словом виступила д.е.н., до-
цент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Трусова 
Наталя Вікторівна. Вона зробила акцент на тому, що змі-
ни в Податковому кодексі нерозривно пов’язані з бюд-
жетом країни і є його фундаментом, формуючи видатко-
ву частину головного фінансового документа держави. В 
умовах, коли зниження рівня оподаткування ускладнене 
значними потребами наповнення бюджету, на першому 
етапі податкових змін варто зосередитись на складових, 
які знижують трансакційні витрати аграрного бізнесу 
на сплату податків, не зачіпаючи власне фінансових над-
ходжень. Вирішення цих проблем забезпечуватиметься 
удосконаленням процедур та впровадженням сучасних 
інформаційних технологій. 

Позитивну і результативну практику, передусім, для 
суб’єктів господарювання, від проведення спільних се-
мінарів відзначила голова Запорізького відділення ор-
ганізації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» Ірина 
Нефьодова. 

Численні аспекти податкової реформи, зокрема, проек-
ти законів щодо змін у законодавстві на 2017 рік, у тому 

числі, у частині адміністрування і сплати податку на до-
дану вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного 
податку для четвертої групи спрощеної системи оподат-
кування та умов договорів з оренди земельних ділянок 
докладно висвітлила лектор Всеукраїнської громадської 
організації «Всеукраїнський бухгалтерський Клуб» Вік-
торія Нодарівна Чоларія. 

Представник фірми з продажу продуктів 1С «Актив» 
Владислав Шалений розповів про переваги програм 
бухгалтерського обліку та зробив корисні подарунки 
присутнім.

Директор АФ «НЕП плюс» Васильєва С.О. роз’яснила 
аспекти проведення податкових перевірок та зауважила, 
на що звернути увагу, щоб уникнути штрафів та непри-
ємностей.

Останнім був виступ к.е.н., доцента кафедри обліку і 
оподаткування Кучеркової Світлани Олександрівни, з 
доповіддю «Адаптація навчального процесу сучасного 
освітнього рівня фахівця з обліку і оподаткування до ви-
мог агробізнесу», яка відзначила на тому, що у Таврійсь-
кому державному агротехнологічному університеті від-
буваються корінні зміни в освітньому процесі, зокрема 
з урахуванням потреб аграрної галузі, яка вимагає роз-
витку дієвої професійної підготовки майбутніх фахівців 
з обліку і оподаткування, цілеспрямованого застосуван-
ня ними обліково-аналітичної інформації для реаліза-

ції стратегічного управлінського обліку, формування 
звітної документації згідно міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, набуття навичок із бюджетно-
податкового регулювання та фінансового забезпечення 
діяльності суб’єктів господарювання, набуття поглибле-
них знань до прогнозування господарської діяльності, 
фінансового контролю, управління фінансовими ресур-
сами та інвестиційним потенціалом сільськогосподар-
ських підприємств.

Кафедра «Облік і оподаткування»

КВН на Кубок р ектора ТГАТУ
Начало учебного года у студентов ТГАТУ ассоцииру-

ется с открытием сезона игр КВН. 26 октября в ЦКиД 
нашего университета традиционно состоялась первая 
игра-открытие на кубок ректора ТГАТУ. Каждый фа-

культет представляла одна команда. Многие из них иг-
рали новыми составами, наша команда не стала исклю-
чением. 

В ходе игры было сыграно три конкурса. Естественно, 
первым из них была визитка. «Хорошая команда» ре-
шила презентовать себя с новой стороны в совершенно 
неожиданном и новом жанре под названием «полотно». 

Такое приветствие могут позволить себе играть очень 
опытные команды, которые устали от блоков, ищут что-
то новое или им просто интересно тренироваться в но-
вых жанрах КВН. Нестандартную игру зрители оценили 
по достоинству, что было заметно по реакции зала.

Вторым конкурсом была фото-разминка. Этот вид 
разминки считается одним из самых сложных. Нель-
зя предугадать какая попадётся картинка, и придумать 
смешное описание к ней за 30 секунд иногда оказывает-
ся почти нереально. 

В заключении, команды порадовали зрителей неверо-
ятно смешным биатлоном. Биатлон в КВН – это конкурс 
текстовых шуток и харизмы фронтменов команды. При 
всей внешней легкости конкурса, основным заблужде-
нием считается сила материала. Так как, текстовый юмор 
очень субъективный – это раз. Найти точки соприкос-
новения для смеха с залом, собой и жюри является сло-
жой задачей – это два. Нужно постоянно тренироваться 
в подаче материала – это три.  «Хорошая команда» в дан-
ном конкурсе заняла второе место получив 0,9 баллов.

 В конечном итоге наша команда получила 9,7 баллов, 
тем самым заняла почётное ІІ место в этой игре. Желаем 
успехов и побед «Хорошей команде»!

Леонова Анна, 31 МК

Кв ест для первокурсников

Квест проходил 4 октября 2016 года. Это очень увле-
кательное мероприятие понравилось, я думаю, всем. 
Прошло совсем немного времени, как мы стали вместе 
учиться, узнавать друг друга. Так вот благодаря таким 
мероприятиям, которые подготовили для нас старше-
курсники проявляется настоящая дружба, помощь друг 
другу и взаимовыручка. 

Как это было?
Всех первокурсников собрали во дворе университе-

та, объявили правила игры и раздали первые карточ-
ки с указаниями. Победитем игры станет, тот кто на-
берет большее количество баллов. Затем всем раздали 
зачетки, в которых были указаны названиея заданий и 

колонки для баллов. Каждая команда придумала себе 
название и девиз. А вот дальше началось все самое ин-
тересное. В первом задании нужно было догадаться, на 
какую станцию нам бежать. Самое главное - понять где 
и что находится. Квест отлично помог всем научиться 
ориентироваться в незнакомом для нас университете.

Задания, которые были представлены всех очень по-
веселили и развлекли. Что еще нужно студенту после 
трудных пар?

Это было очень хорошей проверкой эрудиции и талан-
тов. На каждой станции нас ждало увлекательное зада-
ние, за которое мы получали баллы. В команде участ-
вовали абсолютно все, что и помогло нам раскрыться. 
Университетские мероприятия нас очень сблизили. Мы 
что-то придумывали, танцевали и даже рисовали пор-
трет декана. Мы не пожалели, что решили пойти. Ведь 
на игре у нас проснулся азарт и интерес. Каждую коман-
ду поддерживали кураторы, что было очень приятно и 
облегчало задачу.

Под конец игры все команды стали понимать, что глав-
ный приз они уже получили. Им стала сплоченность и 
дружба, поэтому не зависимо от того, какое место ко-
манда заняла, она приобрела во время процесса гораздо 
больше. Спасибо всем большое за этот чудесный день!

Чучман Юлия, 11 ЭМ
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Кафедра фінасів, банківської справи та страхування Студентське життя
Участь ТДАТУ у роботі Міжнародної 
науково-практичної конференції

20 жовтня 2016 р. викладачі кафедри фінансів, бан-
ківської справи та страхування взяли активну участь в 
роботі ХІ Міжнародної науково-практичної конферен-
ції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки 
на світовому, державному та регіональному рівнях», яка 
проводилась на базі Запорізького національного універ-
ситету.

Конференція проходила за участю та підтримки органі-
заторів: Міністерства освіти і науки України, Запорізької 
обласної державної адміністрації, економічного факуль-

тету ЗНУ, Луганського національного університету ім. 
Тараса Шевченка, Академії наук вищої освіти України, 
Академії економічних наук України, ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет ім. 
Григорія Сковороди», Східноєвропейського університе-
ту економіки і менеджменту, Всеукраїнської спілки вче-
них-економістів, Вармінсько-Мазурського університету 
та Економічного університету в Катовіцах.

Загалом у конференції взяли участь 27 вітчизняних та 
закордонних вищих навчальних закладів та 184 науков-
ці, з 8 країн світу.

Гідно представили Таврійський державний агротех-
нологічний університет викладачі кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування: к.е.н., доцент Когут 
І.А., к.е.н., доцент Рубцова Н.М., к.е.н., доцент Чкан І.О., 
к.е.н., доцент Радченко Н.Г., к.е.н., асистент Осипенко 
С.О., якими було запропоновані для обговорення ре-
зультати роботи кафедри в рамках НТП за напрямом 
«Сучасний стан та проблеми реалізації політики фінан-
сової децентралізації в Україні».

Викладачі кафедри 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Cтуд енти поринули у дивовижний 
світ театру
Театр – це особливий вид мистецтва, який дозволяє 

з головою зануритись у стародавні епохи, відчути на 
смак славетні твори видатних літераторів та драматур-
гів. Ближче познайомити студентів з прекрасним вирі-
шив викладацький склад кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування та організував поїздку до За-
порізького академічного обласного українського музич-
но-драматичного театру ім. В.Г. Магара.

Студенти четвертого курсу напряму підготовки «Фі-
нанси і кредит» відвідали комедійну сценічну постанов-
ку за О. Островським «Шалені гроші».Так, серед багатьох 
«слабкостей» людини, жадоба грошей – одна з головних. 
Трапляється, що заради великих статків людина гото-
ва знехтувати честю і гідністю, піти на зраду, інтриги, 

злочини, перетворитися на страхітливу машину, що ру-
хається на рейках свого бажання розбагатіти. Так було в 
усі часи. Ось і герої комедії «Шалені гроші» готові ледь 
не на все, щоб роздобути якнайбільше грошей. У грі за-
ради шаленого багатства кожен з них робить свою став-
ку: на вигідний шлюб, на спадок, на махінації. Чия став-
ка стане виграшною і кому з них пощастить – не одразу 
здогадаєшся, зате отримаєш величезне задоволення, 
спостерігаючи за тим, як вони вболівають за свій успіх, 
як вибудовують стосунки одне з одним, і як, зрештою, у 
всьому цьому нагадують нас, сучасників!

Улюблені всіма «островські» образи на сцені втілює 
гармонійний акторський ансамбль, тож чудова актор-
ська гра й пластичні сцени, вигадливо оформлений 
сценічний простір та яскраві оригінальні костюми в дусі 
епохи і всепереможний гумор створюють справді непов-
торне видовище – цілковито неймовірну подію «Шалені 
гроші»!

Студенти прониклись панувавшою атмосферою та ви-
явили бажання до подальшого знайомства з вишуканим 
світом театрального мистецтва.

Колектив кафедри 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Студсов ет всегда в теме!

Группа 11 МБ ПТ умеет отдыхать в есело и с пользой!

14 октября отныне считается не только Днём укра-
инского казачества, но и Днём защитника Украины. И 
поэтому наш студсовет не смог остаться в стороне и не 
отпраздновать этот день  по старой традиции. Ведь мы 

отмечаем все праздники. Вместе со студсоветом энерге-
тического факультета на большой перемене мы провели 
весёлые развлекательные конкурсы, собравшие на пер-
вом этаже второго корпуса толпу людей, которые хотели 
поучаствовать или просто понаблюдать за происходя-
щим. Помимо конкурсов была организована лотерея, в 
которой любой желающий мог вытянуть номерок и вы-
играть какой-нибудь приз. В общем, все весело провели 
время и остались довольными. А также много групп с 

нашего факультета нарисовали к этому празднику тема-
тические плакаты и стенгазеты, которые украсили сте-
ны нашего корпуса. 

31 октября студсовет ФЭБ не забыл отпраздновать 
Хэллоуин, который на Западе именуется Днём всех свя-
тых. На большой перемене снова были проведены кон-
курсы на тематику праздника: нужно было сделать из 
человека мумию, обмотав его в туалетную бумагу; на-
рисовать на ватмане силуэт человека, якобы призрака, и 
вырезать его, при этом один человек держал одну ручку 
ножниц, а второй – вторую; также нужно было нарисо-
вать на оранжевом шарике рожицу, как на тыкве, а затем 
лопнуть его в паре с другим человеком разными частя-
ми тела, но без помощи рук, и другие конкурсы. Все от 
души посмеялись, а участники получили сладкие призы.

Наш студсовет занимается не только учебными, спор-
тивными, организационными или научными вопроса-
ми, но и умеет заинтересовывать и развлекать студен-
тов и самих себя. Впереди еще много праздников, так 
что ждём вас – веселитесь и будьте в теме вместе с нами! 

Лена Ганжа, 
глава культмассового сектора

У нас в группе дружный и веселый коллектив, а еще у 
нас замечательный куратор – Андреева Лариса Алексан-
дровна, с которой мы можем не только обсудить учеб-
ные дела, текущие вопросы, связанные с университетом, 
но и очень весело и незабываемо проводить время!

Лариса Александровна часто является инициатором 
совместных поездок группой куда-нибудь или празд-
нования различных знаменательных дней, а мы, в свою 
очередь, всегда приглашаем её отдохнуть вместе с нами: 
на пикнике, в боулинге и т.п. За эти 2 месяца мы уже 

успели съездить в Запорожье, сходить в боулинг и отме-
тить дружно День защитника Украины.

Сказать, что экскурсия в Запорожье была веселой – ни-
чего не сказать. Это был один из тех дней, которые бу-
дешь вспоминать, когда будешь думать о былых веселых 
студенческих годах. Вместе с нашей группой поехала 
еще одна наша преподавательница – Грицаенко Галина 
Ивановна. Мы погуляли в Дубовой роще, посетили Кон-
ный театр на Хортице и побывали на экскурсии в Запо-
рожской Сечи. День был очень насыщенным и весёлым. 
Мы здорово провели время дружной компанией и сде-
лали множество фантастических фотографий. 

Поход в боулинг был, так сказать, продолжением от-
дыха после Запорожья. Веселье, смех, дружеская атмос-
фера, выбитые страйки – вот, что называется «круто 
погуляли»! 

А 14 октября, на День защитника Украины, мы решили 
поздравить наших мальчиков с праздником. И снова мы 
дружно и весело провели вместе время, беседуя за тор-
том и чаем. 

На будущее у нас запланирована поездка в Днепр и, 
уже как традиция, пикник на природе. Ну, пока только 
это, но я уверена, что впереди нас ждут еще много раз-
ных поездок и совместных праздников!

Лена Ганжа, студентка 11 группы МБ ПТ


