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Вітаємо із Днем 
працівників освіти!

 День працівників освіти був і залишиться назав-
жди для кожного вчителя, викладача, сивочолого 
ветерана педагогічної праці, кожної родини радіс-
ним та всенародним святом. 

Освітяни – люди особливого ґатунку, які свої сили, 
знання і досвід віддають вихованню в молодій лю-

дині потреби до пізнання світу, самовдосконалення 
та самореалізації, готовності до праці на благо рід-
ної України. 

Шановні викладачі! Нехай ваша щоденна самовід-
дана праця постійно примножує добро у світі, буде 
легкою і радісною від щедрої любові до вихованців 
та колег, повниться світлою вірою у свої сили, знан-
ня і високе призначення на землі – бути Виклада-
чем! Бажаємо усім вам повторитися у своїх учнях 
прекрасними рисами національної культури, ви-
сокої моралі, патріотичним духом любові до свого 
народу, рідної мови та допомогти їм опановувати 
найважчу і найважливішу науку в світі – науку бути 
Людиною. Низько вклоняємось вам за неоціненний 
внесок у розвиток освіти, за ваш подвиг, що назав-
жди залишиться в пам’яті ваших учнів і колег, які 
продовжують втілювати в життя ваші надбання та 
досвід. І про яку б сферу діяльності не йшла мова: 
адміністративну, фінансову, навчально-виховну, 
обслуговування та інше  – всюди є яскраві при-
клади самовідданої праці Ваших колег, які роблять 
спільну справу – виховання дітей, майбутнього на-
шої держави України. 

Дорогі викладачі! Сьогодні ваше свято. Свято 
скромних, але достойних людей, свято добра, му-
дрості та любові. Низький уклін вам за натхненну 
і самовіддану працю. Нехай ваше життя стелить-
ся барвистим рушником здоров’я, оптимізму та 

успіхів, достатку і щастя, бо не руками, а серця-
ми своїми сієте щодня цілющі зерна любові, бо не 
водою, а невичерпною жагою життя скроплюєте 
тендітні паростки майбутнього! Хай багатство і 
щирість ваших душ зігрівають усіх нас, натхнення 
підносить до вищих щаблів духовності, сила любові 
захоплює, а краса чеснот вселяє віру у непромину-
щість вічних істин. 

Хай вам щастить у всіх ваших починаннях!
Вам не потрібні титули і слава

Вам мали присвятити ми вірші,
Бо Викладач – не професія, не справа,

Це подвиг, це покликання душі!
В далекому майбутньому, ми вірио,

Де люди будуть мов одна сім’я ,
Відкриють вчені не одне сузір’я ,

Що будуть мати викладацькі імена.
                                                                                                                    

З повагою, студентська рада ФЕБ

Шановні викладачі!

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

Міткова Ілона Анатоліївна!

Від усього факультету економіки та бізнесу вітаємо вас із Днем народження!
В цей чудовий день від усього серця хочемо побажати вам виконання всіх бажань. Нехай збудуться всі 

мрії! Нехай успіх, радість і натхнення стануть постійними супутниками. Нехай голова крутиться тільки 
від надлишку захоплення, енергії і щастя. Бажаємо, щоб вас завжди оточували радісні і щирі посмішки.

Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаємо знайти  улюблену справу,
Робота хай буде для вас у забаву.

Проблеми вирішуйте на «раз-два»,
Щоб не закипала ваша голова.

Бажаємо достатку, щоб «з маслом ікра».
Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаємо вам на останок:
Хай буде щасливим ну кожний ваш ранок!
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Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Это интересно!
Зустріч магістрів-фінансистів з працівниками наукової 
бібліотеки ТДАТУ
Навчання у магістратурі передбачає науково-до-

слідницьку діяльність, вміння чітко формулювати 
свої інформаційні потреби, узагальнювати і виділя-
ти основну ідею, що міститься в зібраних ресурсах, 
вміння отримувати інформацію як в режимі on-
line, так і безпосередньо в бібліотеці.

Навчальна дисципліна «Методологія та організа-
ція наукових досліджень» направлена на форму-

вання культури та навичок проведення досліджень, 
впровадження їх результатів у практичну діяль-
ність підприємств, організацій та установ. 

4 вересня 2017 року у рамках даної дисципліни 
під керівництвом к.е.н., доцента Рубцової Наталі 
Миколаївни була проведена зустріч працівників 
бібліотеки зі студентами першого курсу магістра-
тури спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування». Програма занять включала в себе 
роботу з електронним каталогом та електронною 
бібліотекою ТДАТУ, Інституційним Репозитарієм 
(ElarTSATU) та пошук інформації в базах даних 
провідних бібліотек України. 

Теоретичні знання студенти закріпили на практи-
ці в залі електронних ресурсів бібліотеки.

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 
банківська справа та страхування» Н.М. Рубцова

Викладачі кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування взяли участь в роботі науково-
практичної конференції ЗНУ

26 жовтня 2017 року викладачі кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування к.е.н., доцент 
Рубцова Наталя Миколаївна, к.е.н., доцент Когут 
Інна Анатоліївна, к.е.н., ст. викладач Осипенко 
Світлана Олександрівна прийняли участь у роботі 
ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Виклики та перспективи розвитку нової еконо-
міки на світовому, державному та регіональному 

рівнях», яка проходила на базі Запорізького націо-
нального університету.

Викладачами були представлені результати до-
сліджень кафедри в рамках НТП «Науково-мето-
дичні основи фінансового забезпечення соціаль-
но-економічного розвитку сільських територій в 
умовах підвищення самостійності регіонів». На 
пленарному засіданні виступила к.е.н., доцент ка-
федри Когут Інна Анатоліївна з доповіддю на тему: 
«Децентралізація влади в Україні: фінансовий та 
адміністративний аспекти».  

Велика подяка організаторам науково-практичної 
конференції та безпосередньо декану економічно-
го факультету Запорізького національного універ-
ситету д.е.н., професору Череп Аллі Василівні за 
можливість представити результати своєї роботи, 
жваву та плідну дискусію в ході обговорення окре-
сленої теми.

Колектив кафедри фінансів,
 банківської справи та страхування

Як навчитися правильно управлятисвоїм часом: 
керівництво

Будь-який фанат наукової фантастики тобіска-
же, що час стискається і розтягується. Та й згадай 
сам: в дитинстві один літній день тривавнескінчен-
но, а зараз місяцьпролітає - не встигаєшпомітити. 
Дослідникицього феномену стверджують: спри-
йняття часу вимагаютьобставини. І як тількипо-
чинаєшрозбиратися в цьомупитанні - відразуро-
зумієш: нудьгу при бажанніможна «перемотати», а 
гарнімоментирозтягнути так, немовцегодинник, а 
не хвилини. Дивись, як церобиться, на прикладіз-
вичайногоробочого дня.

Раз - і в університеті
Добираєшся до університетугромадським тран-

спортом? Займайправильнемісце в автобусі / трам-
ваї / електричці - сідай (абостій) особою вперед по 
ходу руху. За словами Юджина Карузо, психолога 
з університету Чикаго, в такому положенніпоїзд-
ка - на твою суб’єктивнимвідчуттям - проходить 
швидше. Дослідники з Університету Манчестера 
додають: не поспішайрозстібатиабовзагалізніма-
тиверхнійодяг в транспорті. Твоївнутрішнійго-
динникчутливі до температури, і чимтобітепліше, 
тимшвидшебіжить час (хочаякщотобівже жарко і 
задушливо, це правило перестаєпрацювати)

Швидкісправи
Яка б складна робота на тебе нечекала, перехитри 

її. Поруч з тобою адже є люди, з якимитиприємно-
спілкуєшся? Ось і виклади кому-небудь як на духу: 
мовляв, тобі зараз належитьпевну справу, відякого-
тизовсім не в захваті, однактизбираєшсяенергійно-
взятисяза роботу і зробити все по-швидкому - ось 
так-то і так-то. Суть цьогоприйому, за словами Юд-
жина Карузо, проста: описуючирішеннямайбутньо-
гозавдання, тискорочуєш «психологічнудистанцію» 
міжданоюхвилиною і часом, коли все буде зроблено. 

Насправдіти не виконаєш роботу швидше, але тобі 
так здасться. І обов’язковоробимікроперериви: ви-
пийкави, пройдисятуди-сюди, попрацюй над тим, 
що приносить задоволення. Інакшетизациклишся 
на рутині, і вона буде тягнутися, і тягнутися, і тяг-
нутися.

Довгий обід
Щоб отримати від часу, який у тебе є на обід, по 

повній - йди обідати туди, де можна поспостерігати 
за людьми, що проходять повз. Науковий журнал 
Nature повідомляє: коли очі людини бігають туди-
сюди, стежачи за переміщенням пішоходів, час в 
його уявленні розтягується. І не соромся відгоро-
дитися від світу навушниками: в дослідженнях та-
кож стверджується, що прослуховування музики 
теж відмінно пригальмовує пролітають хвилини. 
А решту часу витрать на те, щоб пройтися по не-
знайомій вулиці або зайти в магазин, де ти ще не 
був. Психолог Стів Тейлор, автор книги «Підкорен-
ня часу», доповідає: в момент отримання нового 
досвіду стрілки на годиннику біжать не так жваво, 
як зазвичай.

Вечір буднього дня - твій особистийчас,не тисни 
на газ і заплануй не більше двох-трьох домашніх 
справ, які маєш намір виконати перед сном. За-
хочеш провернути більше - час пролетить кулею. 
«Коли ти розслабляєшся, ти переживаєш так зване 
тимчасове плато - коли час не скаче, а тече плав-
но», - пояснює Стів Тейлор. В якості альтернативи 
спокійного проведення часу подивися фільм жахів: 
вчені з Університету Пуатьє (Франція) заявляють, 
що в момент переляку (нехай навіть неправдивого) 
час сповільнюється, так як включається режим «бий 
або біжи» і ти за звичну хвилину встигаєш зробити 
більше розумової і психічної роботи. Тільки не на-
кручуй себе занадто, а то спати будеш погано.
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Студентська діяльність Визначні події
День освобождения города от немецко-фашистстких захватчиков

В этом году, 23 октября, исполнилось 74 года со Дня 
освобождения города Мелитополя от немецко-фашист-
ских захватчиков. 1941-1943 годы были самыми тяже-
лыми для Мелитополя. Солдаты отчаянно сражались 
за родную землю. Шли ожесточенные бои потому, что 
Мелитополь был воротами в Крым. Город был практи-
чески разрушен. Для освобождения Мелитополя нужно 
было прорвать линию Вотан. Она для бойцов казалась 
несокрушимой и непобедимой. Кровавая битва шла на 

земле и в воздухе, каждую минуту и секунду. Фашисты 
не хотели сдавать свои позиции и держались до послед-
него, но наши войска ценой многих жизней прорвали их 
оборону. В Мелитопольской военной операции прини-
мало участие 231 военная часть и соединение общей чи-
сленность 524724 человека. Трудным был последний бой 
за город. 22 октября советские войска начали штурм же-
лезнодорожного вокзала. Упорным и кровопролитным 
был этот бой. Бойцы и офицеры проявляли мужество и 
героизм. Утром 23 октября 1943 года над городом взви-
лось Знамя Победы. Очевидцы и участники называют 
Мелитополь вторым Сталинградом. И даже Москва са-
лютовала 20 залпами из 220 орудий в честь освобожде-
ния Мелитополя. 

Нужно помнить и чтить память отдавших жизнь сол-
дат за родной город. Мы должны передавать своим по-
коления историю освобождения Мелитополя. 

15 років кафедрі маркетингу 
25 жовтня відбулася значна подія для студентів та ви-

кладачів кафедри маркетингу - їх професійне свято. Слід 
також зазначити, що цього року кафедра відзначає гар-
ну дату – 15 років. З цього приводу було організовано 
святковий концерт, веселі конкурси та посвяту в першо-
курсники. Також було нагороджено найкращих студен-
тів кафедри.  Потішив око глядачів виступ талановитих 
студентів спеціальності: танцювальна композиція від 
шоу-балету «Energy» та вокальний подарунок присут-
нім від студента групи 21 МБМК Романа Зануди. По 
завершенню студенти загадали бажання та відпустили 
кольорові кульки. Бажаємо кафедрі подальшого про-
цвітання та успіхів!

Гребельна Ганна 11МК

Наші перемоги
29 жовтня, Асоціація сучасного та естрадного танцю 

(АСЕТУ) провела в місті Харкові відкриті Всеукраїнські 
змагання з сучасних танців «Танцевальный экспресс». У 
цьому заході взяли участь більше трьох тисяч людей. 

Змагання проходили з таких категорій: Disco, Disco-
Freestyle, DiscoSlow, JazzFunk, Vogue, Waacking, Hip-Hop, 
House, BreakDance, Locking, StreetDanceShow, Dancehall. 
Студентка факультету ЕтаБ Дударєва Анастасія  взяла 
участь у змаганнях, де отримала перемогу в категорії 
Dancehall Дорослі Соло 2 Ліга. Керівник: Алексєєва Оле-
на та ШеріфоваАліна (GloryЯ). 

Також хотілося б відзначити, що на змаганнях була 
присутня учасниця проекту «Танцюють всі 8» Яна Ци-
бульська, яка провела майстерклас з Jazz-Funk. 

Вітаємо Дударєву Анастасію з перемогою в даному 

турнірі, бажаємо подальших успіхів і ніколи не зупиня-
тися на досягнутому.

Екскурсія на батьківщину козацтва

День козацтва в ТДАТУ

14 жовтня 2017 року з нагоди великого православного 
свята «Покрови Пресвятої Богородиці» професорсько-
викладацьким складом кафедри менеджменту ТДАТУ 
на чолі із завідуючою кафедри доктором економічних 
наук, професором Світланою Анатоліївною Нестеренко 
було організовано міжфакультетський культурно-ви-
ховний захід - поїздку до Національного заповідника 
«Хортиця» (м. Запоріжжя) на VІІІ всеукраїнський коза-
цький фестиваль «Покрова на Хортиці». Із історичною, 
національною, христианською спадщиною - культурою 
та побутом наших пращурів - січових козаків були оз-
найомлені студенти спеціальностей: «Менеджмент», 
«Публічне управління та адміністрування», «Економіка 
підприємств», «Фінанси, банківська справа та страху-
вання» й «Підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність». Яскравим доповненням до подорожі був відпочи-
нок і частування у найулюбленішому закладі швидкого 
харчування «McDonald’s». Вважаємо, що захід не зали-
шив байдужим жодного із його учасників, а яскраві спо-
гади про нього будуть надихати і студентів, і викладачів 
кафедри менеджменту до нових, цікавих подій.

Дударєва Анастасія

12 жовтня в ТДАТУ напередодні Дня українського ко-
зацтва та Дня захисника України відбулись міжфакуль-
тетські «Козацькі розваги» . За честь свого факультету 
змагалися такі команди: факультет АТЕ – «Дніпро», фа-
культет ІКТ – «Чайка», факультет МТФ – «Хортиця», Ен 
факультет – «Вітрила», факультет ЕтаБ – «Вершники». 
Перед початком змагань всіх присутніх привітав стар-
шина Мелітопольського козачого полку Геннадій Хох-
лов. До складу журі увійшли проректор з науково-педа-
гогічної роботи Олександр Ломейко, викладач кафедри 
суспільно-гуманітарних наук Володимир Михайлов і 
Геннадій Хохлов.

Перший конкурс, на якому хлопці себе проявили був 
інтелектуальний  - «Козацька вікторина». Команди по-
казували свої знання традицій українського козацтва. 

Наступне завдання, до якого хлопці поставилися з ен-
тузіазмом – конкурс портретів. Хлопцям потрібно було 
за одну хвилину намалювати протрет козака. Ще один 
конкурс носив поетичну назву «Добрий день, друже». 
За його умовами два учасники стають в квадрати спи-
ною один до одного. З закритими очима вони повинні 
зробити 5 кроків вперед, потім повернутися на колишні 
місця і потиснути один одному руки. А в конкурсі «Бій 
півнів» учасники повинні були, стрибаючи на одній нозі 
з руками за спиною, виштовхати з кола свого суперника.

Величезне спасибі хлопцям: СеттаровуАлі - 41 ОА, Єре-
менку Івану - 21 ФБ, Малахову Богдану - 21 ФБ, Аніщен-
ку Дмитру, Гренченку Руслану - 11 СОО, за участь в між 
факультетських іграх.   

Дударєва Анастасія
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Таке студентське життя Студенське дозвілля

Ми розпочинаємо КВН

Рекорд України

11 жовтня в ДК ім. Шевченко пройшов фестиваль 
Мелітопольської відкритої ліги КВН «Мелок». За-
хід ознаменував початок нового, дев’ятого, сезону 
гри. Участь у фестивалі взяли такі команди: «Нет 
парня» (Запорожье), Анна Каренина» (Славянск), 
«Институт благородних девиц» (МІДМУ), «Мам, 
не смотри» (МДПУ), «Сон Менделеева» (МДПУ), 
«Выхода нет» (ТДАТУ), « «Больше шума» (МДПУ), 

«Плюс на минус» (ТДАТУ), «Люба» (Мелітополь).
Нові обличчя з’явилися і в суддівській команді. У 

складі журі фестивалю працювали: арт-директор 
клубу «Korizza» Олексій Івлєв, головний спеціаліст 
управління молоді та спорту Тетяна Несват, дирек-
тор салону краси «Maryland» Михайло Хмельов, ак-
тор, учасник команди КВН «Медовый город» Рифат 
Абдиш, учасники команди-чемпіона першого сезо-
ну «Ліги сміху» «Заинька» актори Віталій Гончарен-
ко і Віктор Іваницький, ну і звичайно ж організатор 
ліги – Микола Хилько.

Від нашого факультету грала команда «Выхода 
нет», у складі якої були такі учасники: Єременко 
Іван, Юлія Сергєєва, Олег Дмитров, Анастасія Па-
чева, Руслан Ткаченко, Анастасія Куксова. Команда 
продемонструвала достатньо високий рівень під-
готовки і за підсумками гри отримала Грамоту за 
участь у фестивалі.

19 жовтня на площі нашого міста встановили но-
вий рекорд України «Найбільша кількість зачісок 
з жовто-блакитними стрічками у волоссі на одній 
локації». До цього заходу долучились студентки 
факультету енергетики та факультету економіки 
та бізнесу ТДАТУ. У числі дівчат, які взяли участь у 
встановленні рекорду, були не тільки мешканки мі-
ста Мелітополя. До речі, рекорд цей не є новим. Два 
роки тому в Житомирі був встановлений рекорд 
під такою ж назвою. Мелітополь не здається - було 
заплетено 264 косички!

Свято-ярмарок тренінгів і майстер-класів
особистісного та професійного розвитку для дорослих

З 28 по 29 жовтня у ТДАТУ проходило свято-ярмарок 
тренінгів і майстер-класів особистісного та професій-
ного розвитку для дорослих. О 9-й годині почалася 
реєстрація учасників. Свято запропоновувало велику 
різноманітність тренінгів та майстер-класів, на які мали 
можливість потрапити всі охочі. На пункті реєстра-
ції кожен міг взяти участь у лотереї. О 09:40 проходи-
ла презентація тренерів. Деякі з них приїхали навіть с 
Запоріжжя. Тренери були висококваліфіковані, знав-
ці своєї справи. Всі заходи відбувалися у 5-му корпусі, 
тому організацію свята взяли на себе студенти та декан  
факультету АТЕ. Протягом двох днів з 10:00 по 18:10 
проходили 4 сесії тренінгів та майстер-класів. На пере-
рвах у холі учасникам пропонували безкоштовний пе-
рекус, каву. Після кожного тренінгу слухачам надавався 
сертифікат, що підтверджував їхню участь. Особисто я 
побувала на трьох тренінгах: «Правила і секрети успіш-
ної самопрезентації. Що дратує роботодавців у резюме?» 
(тренер Ірина Волкова - представник Центру зайнято-
сті), «Куди податися письменнику-початківцю?» (тре-
нер Тетяна Лінькова - студентка 5-го курсу МДПУ ім. Б. 
Хмельницького) та «Вісім сходинок до успіху» (тренер 
Олена Коломоєць-Гаркуша - коуч у розкритті особистіс-

них ресурсів). Вважаю, що отримала великий досвід та з 
користю провела час.

Наприкінці свята підводили підсумки та оголошува-
ли переможців лотереї. Дуже гарна фраза була сказана 
одним з представників цього проекту: «Мелітополь - 
місто, що навчається». Тому, розвиток - це найкращий 
показник міста, в якому хочеться самореалізовуватися, 
випробовувати свої можливості на благо рідного краю. 
Такі навчальні заходи впливають не лише на молодь, а й 
на старше покоління.

ПлясецькаВікторія, 11 МК

Напередодні Дня усіх святих
В ніч з 31 жовтня на 1 листопада в США і Канаді 

відзначається Хеллоуїн - стародавнє кельтське свя-
то, що іменується також передоднем Дня всіх свя-
тих. Останнім часом свято стало популярним та-
кож в Європі і Росії. 

Коріння свята сягає часів дохристиянської доби. 
Племена кельтів, які проживали на території Ан-
глії, Ірландії та Північної Франції, ділили рік на дві 
частини - зиму і літо. 31 жовтня вважалося у них 
останнім літнім днем, що минає. Цей день також оз-
начав закінчення збору врожаю і перехід на новий 
- зимовий сезон. З цього дня, за традицією кельтів, 
починалася зима. 

Святкування Нового року відбувалося в ніч на 

перше листопада. У цю ніч, за стародавнім повір’ям 
кельтів, світи живих і мертвих відкривали свої двері, 
і мешканці потойбічного світу пробиралися на зем-
лю. Кельти називали цю ніч Самайн або Самхейн. 
Для того щоб не стати жертвами духів і привидів, 
кельти гасили в своїх будинках вогонь, надягали на 
себе звірячі шкури, щоб відлякувати непроханих 
прибульців. На вулиці біля будинків залишалися 
частування для духів, а сам народ збирався біля во-
гнищ, що розводились жерцями-друїдами, і прино-
сив у жертву тварин. 

Таке свято факультет ЕтаБ не міг пропустити. Тому 
31 жовтня на великій перерві у холі другого корпу-
су разом із студентською радою факультету енер-
гетики вирішив провести для всіх студентів різних 
факультетів веселі конкурси: «Вирви око», «Гарбу-
зовий вибух», «Страшний гарбуз», «Хвіст риса», 
«Лист маніяка», «Танці нечисті», «Питання», «При-
вид», «Мумія». Свято зібрало чимало студентів, 
які  активно приймали участь у запропонованих їм 
конкурсах. На заході панувала дружня атмосфера. 
Ніхто не пожалкував про проведений на ньому час!

«Казино ерудитів» розпочало новий сезон
18 жовтня 2017 року в ТДАТУ пройшла перша гра 

серії ігор сезону 2017-2018 н.р. інтелектуального 
казино факультету економіки та бізнесу «Казино 
ерудитів». У грі взяли активну участь команди пер-
шокурсників – представників різних спеціально-
стей. Всього 8 команд, серед яких: «Запальнички», 
«Неперевершена четвірка», «Супрім», «EasyWin», 
«Джекпот», «Проблеми з допуском до Джойказі-
но?» «Advancers» та «Березовський Валентин Іва-
нович». Протягом всієї гри, не зважаючи на конку-
ренцію, панувала дружня атмосфера. Учасники не 
втомлювалися дивувати оригінальними відповідя-
ми на досить цікаві, а інодій, підступні питання. І 

навіть гумору знайшлося місце. По закінченню трь-
ох турів, кожен з яких містив 7 питань з категорії 
загальних знань, було оголошено переможця. Ним 
стала команда зі спеціальності «Облік та оподатку-
вання» із цікавою назвою «Проблеми з допуском до 
Джойказіно?»Вітаємо переможця!

Гребельна Ганна


