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Шановні викладачі!

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

Студентська рада факультету економіки та бізнесу вітає вас із Днем народження!
Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, великого щастя, сімейного благополуччя; щоб сонце 
завжди яскраво світило у вашому домі; щоб на вашому життєвому шляху небуло ніяких перешкод. У 

вашій нелегкій та необхідній роботі бажаємо успіхів, великих досягнень, надійних партнерів; щоб ваші 
мрії завжди здійснювались, ніхто не перешкоджав досягненню поставленої мети, а ваші друзі, співробіт-

ники та трудовий колектив приносили вам лише добрі та радісні новини!

Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються не мов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято
І дарує вам багато літ!

1 сентября – открытие дороги в будущее!

К учебе в университете я стала готовиться еще с начала лета, 
после выпускного. Я смотрела списки на  сайте университета 
и искала свою новую группу, находила множество знакомых. 
И уже визуально стала выбирать людей, которые будут со 
мной учиться. Моя подруга, которая учиться на 3 курсе, все 
лето мне рассказывала об университетской жизни  и главное 
о том, что я должна забыть школьные порядки и настроиться 
к более интересной жизни. Мое волнение достигало макси-
мума, как  я пойду на первое сентября? Кто там будет? Не по-
теряюсь ли я? Кто мой новый куратор? Эти вопросы и многие 
другие волновали меня целых 2 месяца. Огромную поддержку 
мне оказала мама, которая согласилась пойти со мной и не от-
ходила от меня ни на шаг. Когда мы пришли, я увидела много 
людей, которые так же с волнением ждали начала праздника.

Он прошел очень хорошо и весело, выступали старшекурс-
ники и представители  ректората. Танцевальные номер и 
вокальные выступления показали, что в университете очень 
много внимания уделяют развитию талантов своих студентов 
и сотрудников. Мне очень понравился гимн ТГАТУ и то, с 
какой теплотой его исполняли.

После праздникакуратор и собрала нас в  одну группу, и мы 
стали знакомиться. Сначала я очень испугалась новых людей 
и знакомств,но мне было интересно, какие они, с каким ха-
рактером и взглядами на жизнь? Группа оказалась небольшой 
и очень дружной. С первого дня общения у меня сложилось 
впечатление, будто мы знакомы всю жизнь.

Первые дни в университете показали, что вовсе не трудно 
привыкнуть к новому расписанию. При этом на каждом шагу 
нас ждут интересные конкурсы и мероприятия. Препода-
ватели с теплом встретили нас и познакомились со всеми. 
Старшекурсники всячески помогают нам, чтобы мы чувство-
вали себя как в своей тарелке и не терялись в университете, 
а активно принимали участие во всевозможных конкурсах и 
спортивных конкурсах. Благодаря университету я действи-
тельно поняла, что мне нужен английский язык, потому, что 
я очень хочу в будущем поехать в другую страну на практику. 
Мои сомнения с выбором профессии постепенно развеялись. 
Я поняла, что в ТГАТУ у меня появилось множество возмож-
ностей, чтобы в будущем стать хорошим специалистом и 
профессионалом.

Чучман Юлия, 11 ЕМ
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Кафедра обліку і оподаткування Волонтерство
ДЕНЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ 
КАФЕДРИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

У межах Канадського проекту «Український проект 
бізнес-розвитку плодоовочівництва» (UHBDP) та 
підвищення професійного рівня викладачів кафедри 
обліку і оподаткування 30 вересня було проведено День 
практичної підготовки з метою ознайомлення профе-
сорсько-викладацького складу з високотехнологічними 
циклами й системами виробництва сільськогосподар-
ської продукції та продукції переробки на підприєм-
ствах Кам’янсько-Дніпровського району, а саме: ПАТ 
«Племзавод «Степной», ПП «Чорний» та ПП «Романен-
ко».

Професійне спрямування кафедри у сфері обліку і 
оподаткування дозволило ознайомитись зі специфікою 
роботи бухгалтерії ПАТ «Племзавод «Степной». Крім 
цього, треба відзначити, що фінансово-управлінський 
облік на підприємстві має локальну систему обліково-
аналітичного забезпечення з використанням програми 
1С:Бухгалтерія 8,0, із особливим налаштуванням під 
спеціалізоване спрямування його діяльності. Форму-
вання внутрішньогосподарського контролю за проце-
сами операційно-фінансової діяльності у структурних 
підрозділах підприємства (бригадах, цехах, дільницях) 
здійснюється централізовано. 

ПАТ «Племзавод «Степной», мабуть, єдиний зі 

сільськогосподарських товаровиробників Запорізької 
області, який має повний та закритий цикл: від ви-
робництва до переробки і реалізації власної готової 
продукції кінцевим споживачам. Викладачі кафедри 
відвідали молочний комплекс підприємства, який 
забезпечений новітнім обладнанням, що дозволяє 
здійснювати автоматизовано всі технологічні процеси 
вирощування та відгодівлі тварин. Первинна продукція 
(молоко) є сировинною базою для власного переробно-
го комплексу ПАТ «Племзавод «Степной» з виробницт-
ва готової продукції, такої як: кефір різної жирності, 
пряжене молоко, йогурт, ряжанка та сири, що кори-
стується великим споживацьким попитом, як еколо-
гічно чистий та натуральний продукт. У м. Мелітополь 
господарство має свою торговельну мережу. 

В рамках програми «Прогнозування собівартості 
сільськогосподарської продукції та продукції перероб-
ки і впровадження її в аграрні підприємства Запорізь-
кої області», об’єктами для дослідження витратного 
механізму виробництва продукції овочівництва закри-
того ґрунту було обрано спеціалізовані господарства 
ПП «Чорний» та ПП «Романенко», які здійснюють 
технологічний процес за ізраїльськими технологіями 
вирощування продукції, такої як: томати, огірки, редис 
і салат. 

Обґрунтована потреба сільськогосподарських товаро-
виробників у розробці методичного та техніко-еконо-
мічного забезпечення очікуваної ефективності вироб-
ництва продукції дозволить за рахунок впровадженої 
програми сформувати методичні підходи щодо оцінки 
фінансово-управлінського обліку в межах усього техно-
логічного процесу вирощування.

к.е.н, доцент Кучеркова Світлана Олексадрівна
д.е.н, доцент Трусова Наталя Вікторівна

Волонтерство – це поклик душi!
З 8 по 11 вересня у місті Запоріжжі зібралися волон-

тери з усіх куточків України для участі у проекті «Ство-
рення координаційних центрів розвитку та підтримки 
волонтерської діяльності» в рамках конкурсу грантів 

Президента України для обдарованої молоді. Мені, як 
голові студентського профбюро університету, також 
пощастило бути присутньою на цьому заході.

Перший вечір був проведений у форматі «Української 
ночі», учасники мали змогу представити своє місто та 
регіон, передати частинку своєї культури. Наступний 
день був повністю присвячений тренінгам. Перед во-
лонтерами виступали відомі спікери міста Запоріжжя, 
які охоче ділилися знаннями в сфері SMM-marketing та 

нетворкінгу.
Організатори намагалися зробити кожен вечір не-

забутнім, веселим та наповненим позитивом: одного 
вечора відбулось знайомство волонтерів з організа-
ціями, які представляли учасники, іншого вечора була 
проведена гра «Хто круче».

Останнього дня для учасників була організована 
екскурсія на славетну Запорізьку Січ. У кінці цього за-
ходу всім учасникам були урочисто видані сертифікати.

Висловлюю велику подяку організаторам за мож-
ливість вперше прийняти участь у проекті такого рівня 
та за яскраві враження від заходів проекту.

Бончужна Єлизавета, 
голова студентського профбюро ТДАТУ

Волонтери ТДАТУ у дитячому будинку
Щонеділі студенти нашого факультету відвідують 

Мелітопольський центр психологічної реабілітації 
дітей. Там вони розважають діточок рухливими іграми, 
малюванням, грають з ними на дитячому майданчику. 
Вихователі для дітей є авторитетними та найближчи-
ми людьми, проте невсі таємниці та дитячі проблеми 
можна їм повідати, тому потрібні справжні друзі.  У 
великому колективі життя незавжди є дружнім, тому 
студенти є саме тими людьми, котрі можуть зберегти 
найпотаємніше та допомогти порадою. 

Кожного разу вихованці дитячого будинку зустріча-
ють наших волонтерів з усмішкою та вдячністю. А сту-
денти, в свою чергу, з великим завзяттям повертаються 
знову і знову. Для дітлахів це спілкування є необхідним 
для їхньої соціалізації, адже багато з них дуже закриті 
від суспільства. Завдяки бесідам та іграм малеча почи-
нає розмовляти, а дорослі діти не соромляться ви-
словлювати власну думку. Важливою роботою можна 
назвати те, що з кожним разом все більше яскравих 
кольорів з’являється на аркушах паперу. Приємно зна-
ти, що ти даруєш радість оточуючим, адже цим дітям її 
дуже невистачає.

Цього разу відбулось дуже цікаве знайомство з нови-
ми діточками, які вразили студентів своєю щирістю. 
Такі зустрічі дуже надихають студентів, які піклуються 
про діток. Мабуть не кожен з волонтерів продовжить 
власну благодійну діяльність, проте кожен з них робить 
внесок у соціальний розвиток суспільства та назав-
жди запам’ятає, що діти – найцінніший скарб нашого 
життя.

Бабешко Анна, 
голова студентської ради ФЕБ
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Спорт Кафедра маркетингу
Біжи першим за новими знаннями! 

14 вересня 2016 р. студенти груп 41 МК та 21 МБМК 
провели цікаву кураторську годину. Квест на території 
Національного історико-археологічного заповідника 
«Кам’яна Могила». Три команди з креативними на-
звами «Бабоньки», «Дембеля» та «Камень» вирушили 
дізнаватись цікаві факти про відому «Кам’яну Могилу». 
За маршрутом необхідно було відвідати 11 станцій та 
на кожній виконати завдання, підключивши логіку, 
швидкість та креативність, тобто ті навички, котрі по-
трібні кожному маркетологу. 

У ході гри студенти знайшли дракона, бика та жабу, 

які природно створені із каміння. Найбільш цікавим 
було останнє завдання, де з букв, які були намальовані 
крейдою позаду кам’яних фігур, необхідно було вгадати 
кодове слово. Доклавши зусилля три команди склали 
слово «Предок», яке символізувало давнину створення 
пам’ятки архітектури.

По завершенні квесту всі мали змогу попити води з 
джерела у с. Терпіння.

Страхова Карина, 
голова відділу журналістики ФЕБ

Майстер-клас «Бізнес по-студ ентські»
Студенти нашого університету постійно шукають нові 

шляхи задля розкриття власного потенціалу. Одним 
з найпопулярніших способів пізнання нового або 
вдосконалення власних знань є майстер-клас. 

27 вересня студенти мали можливість відвідати майс-
тер-клас «Бізнес по-студентські» від Степаненко Сергія 
Олександровича. Велика кількість бажаючих відвідати 
захід свідчить проте, що більшість студентів зацікав-
лені пошуком додаткових джерел доходу. 

Першим етапом зустрічі стало знайомство з бізнес-
тренером Сергієм Олександровичем, котрий наголо-

сив на тому, що потрібно не втрачати час та діяти вже 
зараз, адже кожен студент має велику кількість можли-
востей задля того, щоб власні таланти трансформувати 
у прибутковий бізнес. Власним досвідом тренер дово-
див можливість стати успішним без відомих в нашому 
суспільстві штампів: «по-знайомству», «пощастило», 
«заплатив». 

У другій частині майстер-класу студенти були оз-
найомлені з основною термінологією сучасного мар-
кетингу. Сергій Олександрович презентував власні 
програми, за якими він навчає початкових спеціалістів 
з реклами. Цікавим для кожного стало те, що власну 
ефективну рекламу можна створити лише за 90 хви-
лин, а сайт – за 120 хвилин. Знайомство з програмами 
викликало неабиякий інтерес з боку слухачів, тому 
аудиторія націлена на наступний більш детальний май-
стер-клас із створення реклами.

Наприкінці заходу всі охочі мали можливість «купа-
тись у грошах», адже завдяки новим навичкам та по-
дарункам всі зрозуміли, що отримати додаткові гроші 
– легко. 

Страхова Карина,
Голова відділу журналістики ФЕБ

Вітаємо перших переможців!

Без физического труда не бывает здорового тела, 
не бывает и умных мыслей в голове. 

Л.Н.Толстой
Традиційна осіння спартакіада розпочалась 27 ве-

ресня на стадіоні «Спартак». Хлопці та дівчата, котрі 
швидко бігають та далеко стрибають зібрались разом 
задля того, щоб визначити найкращих легкоатлетів 
університету.

Наша команда складалась з таких студентів: Золотухін 

Віктор, Погорський Дмитро, Грєджев Іван, Сеттаров 
Алі, Арабаджийський Олександр, Єрьоменко Іван, Ка-
чан Діана, Дубовік Таїсія, Рєзнік Дар’я, Сергєєва Юлія, 
Лунга Дарина, Бородіна Марина, Лєонова Анна.

У першому конкурсному змаганні необхідно було 

пробігти дистанцію 100 метрів. Цього року спортсме-
ни стартували попарно та мали лише одну спробу. Не 
дивлячись на те, що було небагато глядачів та вболі-
вальників, кожен з учасників доклав максимум зусиль 
для того, щоб перемогти.

Серед дівчат усіх факультетів найшвидшою стала сту-
дентка нашого факультету Рєзнік Дар’я, котра на рівні 
деяких хлопців майстерно подолала дистанцію.

Наступним стало змагання з стрибків. Важливо 
відмітити, що спортсмени стрибають з наростаючим 
результатом, тому завжди ніхто не хоче стрибати пер-
шим. Вважається, що остання команда має найбільшу 
мотивацію, адже вона бачить орієнтир – результати 
попередніх команд. Наша команда починала третьою. 
Отриманий результат став найкращим, проте з нетер-
пінням усі чекали показників інших команд, адже від 
цього залежав загальний підсумок.

За результатами команда факультету економіки та біз-
несу – 1 місце. Непотрібно зайвих слів, адже перемога 
доводить – наші найкращі!

Студентська рада ФЕБ дякує кожному, хто взяв участь 
у змаганні та вболівальникам. 

Назар Андропов, 11 МБЕМ

Забили гол в ворота каждой команд е!
Как проходили ваши последние сентябрьские дни в 

этом году? Мы упорно сражались с командами других 
факультетов в осенней спартакиаде среди студентов. С 
28 по 30 сентября все дружно защищали ворота нашего 
факультета, чтобы не пропустить мяч. Футбол среди 
сборных факультетов всегда проходит очень напряжен-
но и эмоционально.

В этом году команда пополнилась новыми игроками, 
и спортсмены вышли на поле с одним желанием – вы-
играть.

Проведенная жеребьевка предполагала в первый 
день соревнований три игры. Первая игра против 
агротехнологического факультета была размеренной, 
но интересной. С результатом 4:3 победа досталась 
команде ФЭБ, что зарядило наших футболистов на 
последующие игры позитивной энергией. Вторыми, с 
кем сразились спортсмены, стала команда факультета 
инженерии и компьютерных технологий. Множество 
опасных моментов заставляли болельщиков кричать с 
каждым разом громче и громче. Не без помощи болель-
щиков со счётом 2:1 мы одержали победу. Когда при-
шло время играть третью игру, футболисты физически 
устали. Возможно, именно это отразилось на ходе игры. 
Со счётом 1:4  наши атаки никак не могли привести к 
решающему моменту – голу. В этот момент не стоило 
отчаиваться, ведь футбол – игра для смелых, энергич-

ных и непредсказуемых. Гол за голом и команды срав-
нялись (5:5). 

Второй день футбола и решающая игра студентов 
нашего факультета против энергетического. Команда 
была настроена на то, чтобы забить больше голов, ведь 
тогда больше шансов на победу. Энергичная игра с 
высоким уровнем поддержки болельщиков показала, 
что не только от физической формы, но и от морально-
го настроя зависит результат. Со счётом 12:1 команда 

факультета экономики и 
бизнеса обошла команду 
энергетического фа-
культета и стала лучшей 
среди футболистов 
университета. Лучшим 
игроком и бомбардиром 
команды стал Виктор 
Золотухин.

Студенческий совет 
благодарит всех футбо-
листов и болельщиков 
за принесенную победу.

Страхова Карина,
Глава отдела журнали-

стики ФЭБ
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Студентське життя Это интересно!
Злетілись найкращі!

Двадцять найкращих студентів факультету провели чу-
довий уїк-енд на березі Азовського моря. У період з 9 по 11 
вересня на базі СОК «Салют» відкрились двері для най-
розумніших, найталановитіших, а також самих веселих та 
спортивних студентів ТДАТУ. П’ять факультетів, одягнені у 
яскраві футболки своїх факультетів, протягом двох днів зма-
гались у спортивних конкурсах. Дартс, стрибки та кидки в 
кільце були основними конкурсними завданнями. За загаль-
ним рахунком студенти ФЕБ на чолі з деканом факультету 
Карманом Сергієм Вікторовичем одержали перемогу. Вечірні 

заходи були спрямовані на поєднання факультетів. Театраль-
ні постановки, художні виступи, веселі конкурси та бадьора 
дискотека дозволили обмінятись позитивними емоціями та 
налаштуватись на навчання. 

Важливо зазначити, що студенти, навіть під час відпо-
чинку, намагаються вдосконалюватись та дізнаватись нове. 
В рамках ХІ Зльоту відмінників було проведено наукову 
конференцію, де від нашого факультету виступила студентка 
групи 21МБМК Ляшенко Альона з доповіддю стосовно тайм-
менеджменту. 

Родзинками відпочинку, на мою думку, стали два заходи.
Перший – гра у волейбол. Напружене змагання між студен-

тами та ректоратом викликало бурю емоцій у вболівальників 
та спортсменів, адже переможця визначили лише у додатко-
вій партії. Команда студентів одержала перемогу, до її складу 
входили студенти ФЕБ – Козлов Олександр, Арабаджийсь-
кий Олександр, Сеттаров Алі та Грєджев Іван. 

Другий – вечірня казка та дискотека біля багаття. Театраль-
ні постановки, танці Грицаненко Аніти та Франческо Євгенії 
піднімали настрій присутнім та спонукали танцювати. 

Буря позитивних емоцій, посмішки та теплі спогади – це те, 
що кожен збереже у власному серці на все життя.

Страхова Карина, 
голова відділу журналістики ФЕБ

Здоровяк - 2016!
С 29 августа по 4 сентября студенты нашего университета 

отдыхали в спортивно-оздоровительном лагере «Здоровяк», 
который располагался на базе отдыха «Салют» в пгт Кирил-
ловка. По словам студентов, это было лучшее окончание 
летнего сезона. 

В первый день ребята, которых заранее распределили по 
трём отрядам, сами организовали развлекательную програм-
му, устроив вечер представления отрядов с постановочными 
миниатюрами. Каждая команда проявила креативность и до-
бавила в свой номер немного юмора. Первый отряд выбрал 
себе название «Плавочки», второй отряд назвался «Зяблы» и 
третий – «Покемоны». 

На следующий вечер была запланирована игра «Где логи-
ка?», в которой принимали участие две команды. Они сорев-

новались в смекалке и эрудиции. 
Вечер «Импровизации» запомнился отдыхающим искро-

мётными шутками и позитивом. КВНщики всего универси-
тета оттачивали своё мастерство шутить на ходу, что получа-
лось у них очень даже неплохо – зрители плакали от смеха и 
беспрерывно аплодировали. 

Далее студенты решили организовать «сказочный» вечер, в 
котором каждый отряд представлял сказку на тему «Пойди 
туда, не знаю куда…». Постановки на новый лад запомни-
лись яркостью и оригинальностью юмора – оказывается, 
наши студенты отличные сказочники. 

День Нептуна был самым ярким и долгожданным праздни-
ком всего лагеря. Постановка сказки на побережье Азовского 
моря не оставила равнодушными даже отдыхающих сосед-
них баз, которые с любопытством пришли оценить старания 
наших студентов. После чего началась зажигательная диско-
тека возле огромного костра, который дарил свет и тепло на 
протяжении всего вечера.

Параллельно с развлечениями, все «здоровяковцы» при-
нимали участие в спартакиаде. Соревнования проходили по 
футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу, дартсу и прыж-
кам в длину с места. 

Здоровяк – это большая дружная семья. Атмосферу, ко-
торая царила в лагере, нельзя передать на словах. Каждый 
привёз из «Здоровяка» море впечатлений, ярких эмоций и 
новые знакомства. Хочется отметить, что те, кто поехал в 
«Здоровяк» один раз, возвращаются туда снова и снова, ведь 
это лучший отдых перед началом учебного года! 

Анна Леонова, 31МК

Как стать хозяином своих привычек?
Вот опять прозвенел будильник. Саше так сладко 

спалось, но ведь еще вчера вечером была запланирова-
на пробежка. Поэтому она встаёт, как по расписанию, 
надевает приготовленный спортивный костюм и идёт 
в парк. А Маша поссорилась с родителями. Расстроен-
ная, она бежит к шкафу, берет конфеты и начинает их 
есть, одна за другой. И такое происходит после каждой 
ссоры. 

Что общего Вы можете заметить в этих ситуациях? 
У каждого из персонажей есть привычка. Но одному 
трудно заставлять себя вставать рано утром, чтобы за-
няться спортом, а другой тяжело держать себя в руках. 
Они находятся во власти мощной силы. 

А как обстоят дела с Вами? Замечали ли Вы за собой 
такие особенности? Возможно, Вы хотели бы развить 
в себе какие-то полезные привычки, будь то ложиться 
раньше спать, питаться полезной пищей или начать 
читать художественную литературу. Но есть и такие 
привычки, от которых хочется избавиться. Например, 
бросить курить, меньше времени тратить на интернет 
или избавиться от слов - «паразитов» в своей речи. 

Многие согласятся, что избавиться от плохих привы-
чек нелегко. Как сделать так, чтобы привычки работа-
ли на нас, а не против нас? Думаю, следующие советы 
помогут Вам с этим справиться.

1. Будьте реалистичны
Очень часто мы думаем, что за неделю избавимся от 

одной вредной привычки, на следующей неделе еще 
от одной. Но пытаясь достичь всех целей, можно не 
достигнуть ни одной! 

2. Необходимо ставить реалистичные цели: 
•Создайте 2 списка: в первый впишите хорошие 

привычки, которые хотелось бы развить, а во второй 
– плохие, от которых нужно избавиться. Записывайте 
все, что приходит на ум.

•Пронумеруйте пункты в порядке важности.
•Выберите несколько пунктов, над которыми можете 

поработать сейчас. После этого возьмитесь за выполне-
ние следующих пунктов.

Чтобы достичь успеха быстрее, вы можете сейчас 
заменять плохие привычки хорошими. 

3. Управляйте своей жизнью
•Вы решили правильно питаться, но это пирожное так 

аппетитно выглядит!
•Вы решили бросить курить, а Ваш друг опять пред-

лагает Вам сигарету, хотя и знает о Вашей борьбе с 
вредной привычкой.

•Вы настроились заниматься спортом, но Вас пуга-
ет одна мысль, что придется так напрягаться, а еще и 
кроссовки искать нужно.

Опыт показывает, люди, с которыми мы общаемся, 
ситуации, которые мы себе создаем, влияют на то, при-
обретем ли мы полезные привычки и избавимся ли от 
вредных.

Что можно предпринять?
•Сделайте так, чтобы было сложнее пойти на поводу у 

плохой привычки. Например, при желании правильно 
питаться, не держите дома продукты, которые, как Вы 
знаете, вредны для Вашего здоровья. Тогда намеченной 
цели будет добиться легче.

•Сделайте так, чтобы следовать хорошей привычке 
было проще. Например, для утренней пробежки приго-
товьте с вечера спортивный костюм, чтобы было легче 
приступить к тренировке. 

•Внимательно отнеситесь к выбору друзей. Ведь и на-
родная мудрость гласит: «С кем поведешься, от того и 
наберешься». Поэтому ограничьте общение с теми, кто 
поощряет привычки, с которыми Вы боретесь.

4. Запаситесь терпением
Многие слышали о том, что развить привычку можно 

за 21 день. Но все же одним может потребоваться боль-

ше времени, другим меньше. 
•Не думайте, что если Вы сорвались или дали слабину, 

то «все пропало» и Вы неудачник. 
•Сосредотачивайтесь на своих успехах.
Попробуйте применить эти советы, чтобы приобре-

тать хорошие привычки, избавляться от старых – улуч-
шать свою жизнь. Не бойтесь перемен! У вас всё полу-
чится!)

Дубинина Виктория, 31 ЭП


