Шановні викладачі!

ФЕБчик

Чкан Ірина Олександрівна, Демченко Іван Володимирович, Сахно Людмила Анатоліївна!

Студентська рада ФЕБ вітає вас із Днем народження та бажає міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та
сподіваннях. Хай вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги,
минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.

В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
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Студенти Таврійського державного агротехноло- ДЯКУЄМО ЗА НАПОЛЕГЛИВУ ЩОДЕННУ ПРАгічного університету активно приймають участь
ЦЮ,
у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спе- СТАРАННІСТЬ. БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ ЗВЕРціальностей та навчальних дисциплін. Не вийнятШЕНЬ, НОВИХ
ком є й студенти факультету Економіки та Бізнесу.
ПЕРЕМОГ, УСПІХІВ У ВСІХ ПОЧИНАННЯХ!
Своїми перемогами студенти підтвердили високий рівень підготовки, достойно представили свій
заклад вищої освіти та примножили славу рідного
університету на всеукраїнському рівні.
Наші студенти завжди гідно відстоювали честь факультету та університету на олімпіадах і конкурсах
різного рівня, показуючи відмінні знання та кмітливість.
Участь у таких заходах дає студентам не тільки
спрагу до перемоги, а й можливість самореалізації.
Цілеспрямованість, прагнення досягти мети, працездатність і працелюбність, вміння бачити проблеми в сучасному світі, намагатись дослідити та
розв’язати їх - саме ці характерні риси розркривають наші студенти у процесі наукової діяльності.

***
З перемогою! З підкоренням вершини!
Все вдалося, і ось: ти краще всіх!
Після старань завзятих і рутини
Прийшов приголомшливий успіх!
Від щирого серця з перемогою вітаємо!
Перешкод для тих, хто вірить, в немає в житті,
Наснаги і успіху бажаємо,
І перемог таких ще тисячі!
***
Комарова Карина, 11ФБ

Знання — ось та велика сфера, що стоїть вище життя, у якій саме життя знаходить свій смисл і своє
виправдання. Здобувайте їх. Пірнайте в найтемніші глибини і злітайте до небачених висот. І нехай
щороку поповнюються наші стіни новими талановитими зірочками, і збагачується і розширюється
наше студенство.
Університет пишається своїми талановитими студентами -переможцями олімпіад, конкурсів, змагань різного спрямуванння.

Газета факультету економіки та бізнесу. Засновник: студентська рада факультету. Газета виходить
один раз на місяць обсягом 4-12 сторінок українською та російською мовами. Газета використовує статті, листи, інформацію у стислому вигляді.
Редактор: Комарова Карина
Керівники проектом: Васильченко О.О., Комарова К

Вітаємо студентів та їх наукових керівників з перемогою, бажаємо і надалі зростати інтелектуально та
творчо, відкриваючи нові грані наук!
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Это интересно!

Гордість факультету

Перемога у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
16-17 квітня 2018 року у Миколаївському національному аграрному університеті відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ-го туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», спеціалізації «Страхування» 2017-2018 н.р. серед закладів вищої освіти.
Для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт до МНАУ надійшло 67
робіт з 44 закладів вищої освіти. У результаті рецензування до прилюдного захисту було рекомендовано 18 наукових робіт, автори яких були запрошені
на підсумкову науково-практичну конференцію. У
складі галузевої конкурсної комісії працювали 17
науково-педагогічних працівників із 10 провідних
закладів вищої освіти та фахівці ведучих страхових
компаній України.

3-4 квітня 2018 року у Київському національному
торговельно-економічному університеті відбулася
підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2017/2018 навчальному
році.
У конференції взяли участь 51 студент з 32 закладів
вищої освіти, які були відібрані зі 140 студентів,
що прийняли участь в І турі конкурсу. У складі галузевої конкурсної комісії працювали 27 науковопедагогічних працівників із 14 провідних закладів
вищої освіти.
За результатами підсумкової конференції галузева конкурсна комісія визначила та нагородила
переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит», в тому числі студентку групи 21ФБ
Таврійського державного агротехнологічного університету Марченко Катерину Юріївну, яка була
нагороджена дипломом ІІІ ступеня за наукову роботу «Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації» (науковий керівник – к.е.н., старший викладач кафедри
«Фінанси, банківська справа та страхування» ТДАТУ Осипенко Світлана Олександрівна).

Вітаємо Марченко Катерину та її наукового керівника Осипенко Світлану Олександрівну з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та бажаємо подальших успіхів у роботі!

Науково-технічна конференція бкалаврів та магістрів ТДАТУ
2-5 квітня 2017 р. на кафедрі іноземних мов проходила щорічна науково-технічна конференція
бакалаврів та магістрантів ТДАТУ, у рамках якої
працювала секція англійської мови. Засідання
секції англійської мови «SOCIETY. ECONOMY.
TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS / СУСПІЛЬСТВО. ЕКОНОМІКА. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» проходило в два етапи: 3 березня 2017 р. для
студентів освітнього рівня «Бакалавр» та 4 березня
2017 р. для студентів освітнього рівня «Магістр».
Участь у них взяли 50 студентів різних факультетів
та спеціальностей. Студенти Дубініна Вікторія, 41
ЕП, Комарова Карина, 11 ФБ, Вичурова Анастасія,
21 ФБ, продемонстрували високу фахову та мовленнєву підготовку на конференції.
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була нагороджена дипломом ІІІ ступеня за наукову
роботу «Автотранспортне страхування в Україні:
стан, проблеми та тенденції розвитку (на прикладі
ПрАТ «СК «Оранта-Січ») (науковий керівник –
к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа
та страхування» ТДАТУ Рубцова Наталя Миколаївна).

За результатами підсумкової конференції галузева конкурсна комісія визначила та нагородила
переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 072 «Фі- Вітаємо Корнєву Вікторію та її наукового керівника
нанси, банківська справа та страхування», спеціалі- Рубцову Наталю Миколаївну з перемогою у Всеузації «Страхування», в тому числі студентку групи країнському конкурсі студентських наукових робіт
11 МБ ФБ Таврійського державного агротехнологічта бажаємо подальших успіхів у роботі!
ного університету Корнєву Вікторію Сергіївну, яка

І знову перемога!

12 квітня 2018 року у Київському національному
торговельно-економічному університеті відбулася
підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування” у
2017/2018 навчальному році.
У конференції взяли участь 17 студентів з 11 закладів вищої освіти, які були відібрані зі 64 студентів, що прийняли участь в І турі конкурсу. У
складі галузевої конкурсної комісії працювали 15
науково-педагогічних працівників із 12 провідних
закладів вищої освіти.

рину Юріївну, яка була нагороджена дипломом ІІ
ступеня за наукову роботу “Адміністративно-територіальна реформа як передумова децентралізації
влади в Україні” (науковий керівник – к.е.н., старший викладач кафедри “Фінанси, банківська справа
та страхування” ТДАТУ Осипенко Світлана Олександрівна).
Вітаємо Марченко Катерину та її наукового керівника Осипенко Світлану Олександрівну з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та бажаємо подальших успіхів у роботі!

За результатами підсумкової конференції галузева конкурсна комісія визначила та нагородила
переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, в тому числі
студентку групи 21ФБ Таврійського державного
агротехнологічного університету Марченко Кате5

Это интересно!
5 привычек, которые тянут вниз
Иногда привычки, которые мы даже не замечаем,
оказывают большое влияние на наши мысли и поступки. Многие из них мешают нам наслаждаться
жизнью в полной мере.
1. Привычка не сдерживать обещания
Многие из нас сдерживают слово, данное другим,
но почему-то забывают о себе. Мы обещаем себе
начать бегать, правильно питаться, следить за здоровьем, сменить работу и много ещё чего. В этот
момент мы эмоционально уже достигли поставленной цели, поэтому и забрасываем её в самом начале.
Мы постепенно привыкаем к этому и теряем контроль над собственным разумом.
Произнося «Мне стоило сделать это…», вы вините
себя за то, что что-то пошло не по плану. ПроизЧтобы избавиться от этой привычки, награждайте нося «Я мог бы сделать это…», вы вините себя за
себя за каждую цель, которой вам удалось достичь, упущенные возможности. Произнося «Я должен
за каждое выполненное обещание.
был сделать это…», вы вините себя за недостаток
знаний и опыта, которые могли бы исправить си2. Привычка переводить будильник
туацию.
Отключая будильник и позволяя себе поспать ещё
10 минуточек, вы проигрываете первый за день бой. Подобные мысли вырисовывают картину светлого,
Тем самым вы настраиваете себя на череду возмож- но нереального будущего. Вместо этого сконцентных неудач.
рируйтесь на том, что хорошего есть в вашей настоящей жизни. Подумайте, за что вы благодарны
Наверняка вы замечали, что сон до самого обеда не ей прямо сейчас. Вместо «А вот если бы…» скажите
заряжает энергией, а наоборот, лишает её. Утро —
себе: «В следующий раз я обязательно…»
это очень продуктивное время дня. Постарайтесь
проводить его с пользой.
5. Привычка со всем соглашаться
Мы всегда боимся что-то упустить, куда-то не
3. Привычка использовать смартфон перед сном
успеть. Поэтому мы часто говорим «да» любой
Эта привычка пагубно влияет на состояние здоро- представившейся возможности, даже если не соввья. Голубое свечение, исходящее от экрана смартсем уверены в правильности своего решения.
фона, мешает выработке мелатонина — гормона
сна. Это может привести к бессоннице, проблемам Конечно, уметь сорваться с места и отправиться
со зрением, а также ожирению и даже онкологиче- навстречу приключениям — хорошая черта харакским заболеваниям.
тера. Просто нужно расставить приоритеты и не
забывать о том, что важно для вас, а не для кого-то
Убирайте смартфон за 1–2 часа до сна. Лучше почидругого.
тать книгу: такое времяпрепровождение будет полезно как для здоровья, так и для вашего развития.
Комарова Карина, 11ФБ
4. Привычка винить себя за прошлое
Все мы иногда сожалеем о прошлом. Но то, как мы
мыслим и анализируем собственные поступки,
влияет на наше будущее.
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Студентське життя
Студенти факультету взяли участь у всеукраїнській екологічній акції
21 квітня 2018 року о 10:00 відбувся день приби- ніше прибирання Лісопарку з роздільним сортурання , «Зробимо Україну чистою разом!» – черванням відходів.
гова масштабна всеукраїнська екологічна акція з
роздільним збором відходів.
Проект має глибоке суспільне значення у формуванні національної культури чистоти адже об’єднує
«Зробимо Україну чистою разом!» – щорічна всеу- громадянське суспільство, представників бізнесу
країнська соціально-екологічна акція з прибирання та органи державної влади у вирішенні питань пота благоустрою засмічених зелених зон, а також міс- водження з відходами та одночасно сприяє розвитць громадського відпочинку. У 2018 році «Зробимо
ку волонтерського руху в Україні.
Україну чистою разом!» відбулось на всій території
України.
Стратегічною метою проекту є формування у населення України культури дбайливого ставлення
до довкілля, правильного поводження з відходами,
об’єднання громади, влади, бізнесу та ЗМІ для розбору стихійних сміттєзвалищ, а також переведення
України до 2020 року на роздільний збір і переробку відходів
У рамках акції студенти ТДАТУ провели масштаб-

«Проблеми та перспективи розвитку України»
Наукова діяльність на факультеті економіки та бізнесу мотивує студентів робити нові дослідження,
відкривати для себе та інших цікаве й корисне.
12-го квітня, традиційно, науковий сектор ФЕБ
організовував конференцію на тему «Проблеми та
перспективи розвитку України».
Були прослухані доповіді Бородіної Марини
31ОА «Облікова політика: особливості в бюджетних установах», Чучман Юлії 21ЕМ «Діагностика
комерційної діяльності ПАТ «Мелітопольський
м’ясокомбінат»», Клімової Анастасії 11МН «Eventmanagement: роль, місце та значення в сучасних
умовах», Вікторової Вікторії 11МН «Soft skills» та
Мартинової Наталі 11МН «Формування якостей
ефективного HR-менеджера в умовах становлення
соціально орієнтованої економіки» .
У ході конференції активно проводилася дискусія,
уточнювалися окремі моменти дослідження студентів. І слухачі, і доповідачі почували себе впевнено, без хвилювання ставили й відповідали на запитання.

Наукова конференція показала, який високий рівень знань мають студенти ФЕБ, навіть вже на першому курсі. За результатами рішення журі, найкращою наукової діяльністю признано доповідь
Чучман Юлії з 21ЕМ. Дякуємо усім студентам за
участь!
Плясецька Вікторія, 11 МК
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Міс і Містер ТГАТУ - 2018
24 квітня, в Центрі культури і дозвілля ТДАТУ Гайдаєнко, солісти вокально – хорового колективу
відбувся конкурс краси і чарівності «Міс і Містер «Music Land» Сергій Алексєєв, Дмитро Пузанов,
ТДАТУ – 2018. Краса по-українськи – 3».
Роман Зануда, Анастасія Скляренко, Народний хореографічний ансамбль «Юність».
У творчому проекті взяли участь 12 студентів університету: 6 мужніх хлопців та 6 чарівних дівчат, які За весь час конкурсу судді могли оцінити зовнішні
усіма силами намагалися подарувати нам справжнє дані учасниць, їх впевненість в собі, вміння тримасвято краси та показати свою граціозність та ви- тися на сцені. І щоб ближче познайомити учаснитонченість, харизматичність та креатив.
ків з залом, ведучі задали конкурсантам по кілька
оригінальних запитань.
Суддівський корпус цього року був дуже «серйозний», це: голова Мелітопольської молодіжної ради, Кожен учасник та учасниця здобули перемогу у тій
директор ТОВ «УКР ГАРДЕН» Михайло Богданов, номінації, в якій, на думку журі та глядачів, вони
він же генеральний спонсор конкурсу; організатор
були найкращими.
Мелітопольської ліги КВН «Мелок» Микола Хілько; стилісти з зачісок Тетяна Панченко та Вікторія Факультет економіки та бізнесу представляла стуКириленко; візажист Антоніна Володіна та керів- дентка 11ПУ Емілія Шабанова, яка здобула титул
ник творчої майстерні «Золотий крючок» Тетяна
«Міс талант».
Лук’яненко.
Перший вихід учасників був у стилізованих на
сучасний лад грецьких костюмах. Під час свого
наступного виходу хлопці продемонстрували колекцію светрів від мелітопольських рукодільниць Олени Сидорової, Олени Сизової та Тетяни
Лук’яненко. Дівчата ж вийшли на дефіле в купальних костюмах, на плечах у них красувалися в’язані
накидки від цих же майстринь. Також глядацькій
аудиторії були представлені: конкурс у вишиванках
і сукнях з українським колоритом, конкурс «Спорт
для всіх» і на завершення був вихід у вечірніх сукнях
та стилізованих костюмах.
Конкурсні виступи учасників перемежовувалися
концертними номерами. Серед запрошених гостей
були: танцювально-спортивний центр “Глорія”,
керівники та соліст вокальної студії “D’Voice”
Дмитро і Олена Дорошенко та Дмитро Литвиненко, солістка і випускниця Костянтинівської дитячої
музичної школи, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Проліски» м. Дніпропетровська Єва Білоусова,
переможниця обласних і всеукраїнських змагань,
чемпіонка України і світу по східним танцям Абросимова Діана, студія сучасного танцю “Feel Dance”,
студентка Мелітопольського сільськогосподарського коледжу Альона Прилипко та студенти ТДАТУ: соліст народного ансамблю «Юність» Даниїл
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На слова подяки за виконану творчу роботу і гідний рівень заходу заслуговує колектив Центру
культури і дозвілля ТДАТУ: директор, художній
керівник, хореографи, керівник вокально-хорового
колективу, костюмер (яка виконала велику роботу
зі створення костюмів для учасників), а також особлива подяка за технічну підтримку заходу фабриці
звуку “Елегія”.

«Хто крутіший?»
4 квітня у ЦКіД студентське самоврядування ФЕБ
та ІКТ проводило гру «Хто крутіший?». На цьому
конкурсі дві команди, хлопців та дівчат, змагалися
у 6 раундах, щоб визначити хто ж насправді крутіший. До команди хлопців входили студенти ТДАТУ
Бойка Миколай (ІКТ), Малюга Олександр (ФЕБ),
Генчев Олексій(ЕНФ), Володин Олександр (МТФ)
та Мальованний Петро (АТЕ), і студент МДПУ
Солонюк Богдан. У команді дівчат були студентки
ТДАТУ Ващенко Світлана (ЕНФ), Айсель Алієва
(ІКТ), Мартинова Наталя (ФЕБ), Гончаренко Єлизавета (АТЕ) та Пінжаєва Лілія (МТФ), і студентка
МДПУ Скляр Олександра.

Четвертий раунд складався з трьох етапів. Перший передбачав бліц опитування одного учасника
з кожної команди. Другий – вгадати мелодію, третій
– визначити, які дві людини були поєднані на одному фото.
П’ятий раунд, «Флешмоб», був найенергійнішим, і перевіряв вміння учасників швидко
запам’ятовувати рухи. Данило Гайдаєнко станцював короткий майстер-клас командам, і вони, по
черзі, повинні були повторити танець. За результатам цього раунду, хлопці виявилися кращими танцівниками, ніж дівчата!

Перший раунд мав назву «Склади слово». По черзі, учасникам кожної з команди одягали реквізит,
спереду якого була одна літера, а ззаду інша. Ведучі
зачитували загадку, а команди повинні були відгадати її та організовано скласти з цих літер відповідь. Вправність і кмітливість допомогли дівчатам
перемогли у першому конкурсі.
У другому раунді, «Вгадай чиє», хлопці намагалися
визначити власниць речей, які завжди знаходяться у їхніх сумочках, а дівчата – спортивні атрибути
хлопців. За результатами, уважність і логіка була Протягом усього конкурсу після кожного раунду
більш властива дівчатам.
команда-переможець отримувала шанс заробити
додаткові бали за допомогою «Бонусного питанТретій раунд виявився не таким легким, як попе- ня», основною задачею якого було вгадати відсотки
редні. Учасники повинні були помінятися ролями. правдивості твердження щодо хлопців або дівчат.
Тобто, команда чарівних дівчат відчула себе гравцями у футбол, а команда мужніх хлопців – худож- Останній фінальний раунд оцінювався максимальніми гімнастами зі стрічкою. Всі учасники дуже ною кількістю балів, тому перемогти могла будьстаралися, та навіть якщо не зовсім виходило, вони яка з двох команд. Фінал передбачав, що учасники
не здавалися.
із заплющеними очима одягатимуть різні речі, наосліп намагаючись підібрати гармонійне та стильне
вбрання. Судді довго не могли визначити переможця, але все ж вони вирішили, що дівчата були кращими.
За підсумками гри, крутіша виявилася команда
дівчат. Кожний з учасників отримав подарунки від
спонсорів, а глядачі веселий настрій. Бажаємо дівчатам насолоджуватися перемогою, а хлопцям берегти сили на наступний рік!
Плясецька Вікторія, 11 МК
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