
ФЕБчик
№5
Март 2018

1

 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 стат-
ті, листи, інформацію у стислому вигляді.

Редактор: Комарова Карина
Керівники проектом: Васильченко О.О., Комарова К

Шановні жінки  Таврійського державного агротех-
нологічного університету! 
 
У ці весняні дні адресую Вам слова захоплення, 
любові та поваги! Щире спасибі Вам за те, що ство-
рюєте в колективі атмосферу підтримки, взаємної 
поваги та гармонії – всього того, що сьогодні конче 
потребує наше суспільство. 
 
Ваш внесок у загальний доробок нашого універси-
тету – неоціненний. Ви працюєте з повною відда-
чею, прагнучи досягти найвищих результатів, яких 
неодмінно досягаєте. 
 
Особливо приємно казати це тоді, коли проки-
дається природа, а люди живуть передчуттям 
оновлення, тепла, сонця. Багато в чому схожа на 
весну й жінка — вродою, лагідністю та ніжністю, 
а головне — своєю унікальною місією — дарувати 
життя, робити його світлим та яскравим. 
 
Нехай цей день 8 березня стане початком найсвіт-
лішої смуги у Вашому житті, щоб були присутні 
лише позитивні емоції, гарний настрій, посмішки, 
сміх і радість! А в професійному плані бажаємо 
кар’єрного зростання та підвищення зарплати! 
Будьте щасливі і відкриті для нових, прекрасних 
горизонтів! 
 
Дуже хочеться, щоб в атмосфері цього свята ви  
забули про негаразди, проблеми і турботи, на які, 
на жаль, таким багатим є наше сьогодення. 
 
Ми вдячні вам за вашу жіночність, теплоту, тер-
плячість і надзвичайно сумлінне ставлення до 
роботи. За те, що ви створюєте в колективах 
атмосферу підтримки, взаємної поваги та гармонії 
– всього того, що конче потребує наша велика 
університетська родина. 
 

Міцного вам здоров’я, тепла, любові та жіночого 
щастя! Нехай здійснюються усі ваші мрії і бажан-
ня! 
 
Зі святом вас, дорогі наші жінки! 
 
 
Хай навкруги цвіте бузок, 
Та небо буде ясним; 
І щоб життя було в жінок 
Щасливим і прекрасним. 
 
Аби завжди в душі у вас 
Горів вогонь кохання; 
І хай у цей весняний час 
Здійсняться всі бажання. 
 
Комарова Карина, 11ФБ

Шановні викладачі!

Студентська рада ФЕБ вітає вас із Днем народження та бажає міцного здоров’я, щастя, благо- 
получчя, 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, енер-

гією, натхненням та радістю сьогодення.

Хай звучать найщиріші вітання! 
«З днем народження!» — скажуть усі. 

Хай здійсняються всі побажання, 
Буде радісно хай на душі. 

 
Хай здоров’я не зрадить завчасно. 

Мир і злагода будуть в сім’ї. 
На душі хай весна буде ясна 
Навіть в сірі, нахмарені дні.

Куліш Тетяна Володимирівна, Голуб Наталія Олександрівна, Левченко Ольга Петрівна!
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Это интересно! Гордість факультету

3-го березня 2018 року факультет еко-
номіки та бізнесу вітав своїх випуск-
ників із врученням дипломів магістра. 
 
Дівчата та хлопці надягали мантії, фотографува-
лися, хвилювалися та чекали урочистої частини. 
Ректор ТДАТУ д.т.н., професор, член-кориспондент  
Кюрчев Володимир Миколайович та декан факуль-
тету к.е.н., доцент Карман Сергій Вікторович висту-
пали з промовами перед вже колишніми студентами. 
Потім відбулося урочисте вручення магістерських 
дипломів. Обов’язковою складовою свята була про-
мова випускника. Цю почесну місію виконала від-
мінниця навчання, дівчина з активною життєвою 
позицією, яка протягом майже шести років при-
ймала найактивнішу участь в усіх видах діяльно-
сті факультету та університету – Олена Ганжа. Це 
були й слова подяки, й підсумки всього періоду на-
вчання, й сум через закінчення студентських років. 
 
Декан факультету к.е.н., доцент Карман Сергій Вік-
торович та заступник декана факультету з ОВР Ва-
сильченко Олена Олегівна відзначили кращих ви-
пускників, які безпосередньо брали участь у поза 
навчальній діяльності факультету та університету. 
Почесними грамотами та подарунками були наго-
роджені Віктор Золотухін, Артем Рубан, Дмитро 
Мікулін, Павло Москаленко, Олександр Йолкін, 
Юлія Цемашко, Роман Зануда, Єлизавета Бойко, 
Євгенія Швігл, Лілія Меняйло.

 
 
Кульмінацією заключної частини свята було 
привітання найкращих, найактивніших, самих-
самих – тих, хто здійснили вагомий внесок у 
підвищення іміджу факультету та університету. 
Олена Ганжа, Олександра Кондратюк, Назар 

Андропов та Олександр Арабаджийський – ці імена 
золотими буквами викарбувані в історії факультету! 
 
Факультет щиро дякує їм за роботу і 
бажає не зупинятися на досягнутому, а 
постійно йти вперед до нових перемог!!! 
 
Цього     року      факультет    економіки    
та  бізнесувипустив 78 магістрів, 27 з 
яких отримали дипломи з відзнакою. 
 
Бажаємо усім випускникам успіхів у майбутньому! 
Нехай ті знання, що ви отримали в університеті 
допоможуть стати найкращими фахівцями у своїй 
справі!!!

Наші випускники
Это умение работать не больше, а умнее. Как? Что 
ж, это не быстрый процесс. В нем нельзя за сутки 
достичь совершенства, но можно постепенно про-
грессировать. В конце концов, это навык, только 
вот состоит он из множества других более мелких 
привычек. А поэтому, прочитав данную статью, вы 
не станете продуктивными. Нужна планомерная 
работа по внедрению в свою жизнь определенных 
принципов. О них дальше и пойдет речь. 
Увеличивайте концентрацию 
 Концентрация подобна лазеру, который может за 
несколько минут сделать то, чего не сможет обыч-
ный луч за час. Если вы сосредоточены, значит 
сводите отвлечения к минимуму и можете завер-
шить работу в несколько раз быстрее. Это очевид-

но. 
Сконцентрироваться на одной задаче бывает ой 
как нелегко. Мешают люди, свои же привычки, об-
становка. Как быть? Нужно следовать некоторым 
простым правилам. 
 
Шаг первый: разгрузите свой мозг 
Мы входим в каждую задачу в определенном со-
стоянии и багажом в виде эмоций и мыслей.  Это 
внутренние отвлекающие факторы, которые не 
позволят полностью сосредоточиться на работе. 
 
Шаг второй: проясните, чего именно вы хотите 
Концентрация требует наличия фокуса и правиль-
ного направления. Другими словами, это требует 
знания ваших целей.  
 
Шаг третий: подготовьте рабочее место 
Способность концентрироваться полностью зави-

сит от рабочей среды. Если рабочий стол грязный 
и захламленный, то рано или поздно это начнет 
отвлекать. 
 
Найдите время и очистите свое рабочее место. 
Убедитесь, что все нужные инструменты находятся 
в пределах досягаемости. 
 
Шаг четвертый: исключите отвлечения 
Уровень концентрации часто связан со способ-
ностью эффективно реагировать на отвлекающие 
факторы. Или исключить их, чтобы не реагиро-
вать. Определите что вас отвлекает и на время 
работы над задачей избавьтесь от этого. Начните с 
телефона. 
 
Шаг пятый: разбейте задачу на маленькие подзада-
чи 
Ранее вы определили последовательность шагов, 
необходимых для эффективной работы с задачей. 
Теперь пришло время разбить эту последователь-
ность на этапы.  
 
Легко почувствовать ошеломление, если задача 
кажется слишком большой. Не пытайтесь взяться 
за все сразу. Вместо этого разбейте ее на подзадачи 
и работайте последовательно. 
 
Шаг шестой: определите временные лимиты и 
крайний срок 
В чем их отличие? Временной лимит — это когда 
вы ставите цель, к примеру, проработать 25 минут 
без отвлечений. Крайний срок — это когда реши-
ли, что, скажем, видео нужно смонтировать до по-
недельника. Оба метода чрезвычайно эффективны 
и лучше всего работают в связке. 
 
Когда вы ставите временной лимит, то мозг начи-
нает работать в небольшой спешке, что не позво-
лит ему отвлекаться на что-либо еще. Можно рабо-
тать по 25-30 минут, полностью концентрируясь на 
одной задаче. 
 
Сосредоточив все свои силы на достижении по-
ставленных целей, вы обнаружите, что уровень 
концентрации значительно вырос. 
                                                 Комарова Карина, 11ФБ

Минимум затраченного времени + Максимум достиг-
нутых результатов = Продуктивность
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Студентські ігри

 15 березня о 14.00 на кафедрі «Фінанси, банківська 
справа та страхування» було проведено брейн-
ринг на тему: «Фінансові питання мають значен-
ня». У змаганнях прийняли участь 2 команди 
студентів ТДАТУ –  спеціальностей «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» та «Маркетинг»,  
студенти коледжу ТДАТУ та команда Меліто-
польської гімназії №5.

Усі завдання відповідали тематиці «Global Money 
Week». Учасники відповідали на питання про зао-
щадження, депозити, фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб; виконували творчі завдання про 
ощадливість та економність; показали рівень 
володіння фінансовою термінологією; дали оцінку 
основним фінансовим показникам розвитку краї-
ни. Не обійшлося й без біржової гри, яка вияви-
лась для усіх найбільш цікавою.
За результатами оцінок журі – І місце отримала ко-
манда спеціальності «Фінанси, банківська справа 
та страхування», ІІ місце – команда Маркетологів, 
а ІІІ місце – Мелітопольська гімназія № 5.

У просвітницьких заходах «Global Money Week» 
прийняли участь й учні загальноосвітніх шкіл 
№8 та № 15, Гімназії № 5, Навчально-виховного 
комплексу № 16. Для них викладачі кафедри «Фі-
нанси, банківська справа та страхування» провели 
«Урок фінансової грамотності» – розкрили основні 
питання формування доходів та видатків бюджету 
родини, важливість сплати податків, правила по-
ведінки на фінансовому ринку, особливості вибо-
ру продуктів банківських та страхових компаній. 
Особливо цікавим виявилось обговорення питань 
: «Чи потрібно заощаджувати?», «Які існують спо-
соби заощадження?», «Як навчити себе бути дис-
циплінованим у фінансових питаннях?» 
                                                      к.е.н., доцент кафедри 
           «Фінанси, банківська справа та страхування» 
                                        Радченко Наталія Геннадіївна

«Фінансові питання мают значення»
   29 березня у Таврійському державному агротех-
нологічному університеті відбулася зустріч студен-
тів-магістрів факультету «Економіки та бізнесу» 
з народним депутатом України Тарутою Сергієм 
Олексійовичем, який презентував Доктрину зба-
лансованого розвитку «Україна 2030».
   Доктрина збалансованого розвитку «Україна 
2030»  — книга у якій вперше пропонуються кон-
кретні терміни запуску та реалізації механізмів 
збалансованого розвитку принципово нової траєк-
торії економічного зростання України до 2030 
року.
   Доктрина формулює стратегічні й тактичні за-
дачі економічного прориву України та механізми 
їх досягнення в контексті мегатрендів світового 
розвитку, виходячи з концепту людиноцентризму.
   Після представлення Доктрини і відповідей на 
запитання слухачів, відбулася автограф-сесія. 
  Важливим аспектом завершення зустрічі було 
підписання меморандуму між Таврійським дер-
жавним агротехнологічним університетом та інже-
нерною палатою Запорізької області про співпра-
цю у сфері енергозбереження.
                                                   Комарова Карина, 11ФБ

Доктрина «Україна 2030». Погляд у майбутнє

В грудні 2017 року за ініціативи громадської ор-
ганізації «Український науково-дослідний та освіт-
ній центр вивчення Голодомору» (HRECinUkraine), 
за підтримки і сприяння Міністерства освіти і на-
уки України, Інституту історії України НАН Украї-
ни, Науково-освітнього консорціуму з вивчення 
Голодомору при Канадському інституті українсь-
ких студій Альбертського університету розпочався 
ІІ Міжнародний міждисциплінарний конкурс на-
укових і творчих робіт імені Володимира Маняка 
і Лідії Коваленко. Усіх учасників було розподілено 
за віковими категоріями та типом науково-дослід-
ницьких і творчих робіт. 
За результатами  ІІ Міжнародного міждисциплі-
нарного конкурсу наукових і творчих робіт імені 
Володимира Маняка і Лідії Коваленко диплом з 
відзнакою та грошову премію у розмірі 1 тис. грн. у 
номінації кращі дослідницькі і творчі роботи сту-
дентів, аспірантів, науковців отримала студентка 
1 курсу факультету економіки та бізнесу ТДАТУ 

Мартинова Наталія (керівник – к.і.н ст. викладач 
кафедри суспільно-гуманітарних наук Михайлов 
Володимир Вікторович). 
Урочисте нагородження переможців відбулося 5 
березня 2018 р. у м. Києві в будівлі Міністерства 
освіти і науки України. Вітаємо Наталію із успіхом 
та бажаємо їй нових наукових досягнень та твор-
чого натхнення!

Студентка нашого факультета повернулася з відзнакою з конкурсу!
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Студенти долучилися до акції Global Money Week Патріотичне виховання
 З 12 по 18 березня 2018 року в Україні відбувалась 
шоста міжнародна просвітницька акція – Global 
Money Week (Всесвітній тиждень грошей). 
Кафедра «Фінанси, банківська справа та страху-
вання» Таврійського державного агротехнологіч-
ного університету в-перше приєдналась до участі 
у цій акції. Викладачами кафедри було проведено 
просвітницькі заходи як зі студентами вузу так і з 
учнями загальноосвітніх шкіл міста. 
«Тиждень грошей – 2018» видався дуже насиче-
ним та цікавим. Просвітницькі заходи почалися з 
історії грошей. Студенти першого курсу (гр. 11ФБ) 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та стра-
хування» разом зі своїм 
куратором – к.е.н., ст. викладачем Осипенко С.О., 
відвідали експозицію грошей у Краєзнавчому музеї 
м. Мелітополь. Працівники музею надали інфор-
мацію про еволюцію грошової системи України, 
про те як змінювалась валюта за часів Української 
народної республіки, якими були грошові засоби у 
період перших років незалежності України. 
13 березня 2018 року вирішувати питання економії 
та заощадження грошей допомагали працівни-
ки банківських установ. Разом з представником 
«Центр розвитку бізнесу №4» Запорізького РУ 
ПАТ «Приватбанк» Кобяковою Наталією, магі-
стри обговорювали актуальні питання реалізації 
стратегії «Cashless economy» в Україні, визначали 
способи економії грошей, порівнювали банківські 
продукти, використання яких дозволяє заощад-
жувати. 
Не менш цікавою й корисною була екскурсія у від-
ділення ПАТ «ІндустріалБанк», де студенти групи 
11 МБФБ мали можливість провести практичне 
заняття з дисципліни «Банківський менеджмент». 
Керівник відділення – Ярова Тетяна Миколаїв-
на  на високому професійному рівні розповіла 
про особливості роботи працівників бек-офісу та 
фронт-офісу; про вимоги до професійних якостей 
сучасного банківського працівника, про порядок 
проведення основних операцій. 
В рамках Всесвітнього тижня грошей завітав керів-
ник відділення страхової компанії PZU «Україна» 
Гагарін Олексій Юрійович. На початку лектор 
підкреслив важливість почати убезпечувати себе 
та своїх близьких вже сьогодні. Для цього й існує 
страхування. У доступній формі розповів про 

основні види страхування, які пропонує страхова 
компанія, з наведенням прикладів. Жваво велось 
обговорення такого виду страхування, як авто-
транспортне страхування, адже більшість знає та 
розуміє, що автомобільний транспорт є найбільш 
поширеним видом транспорту і це обумовлює 
велику кількість виникнення аварій з нанесенням 
шкоди життю, здоров’ю і майну громадян. 
Багато людей не замислюються про важливість 
фінансового планування і при цьому дивуються 
тому, що їх мрії, плани та цілі порушуються або 
залишаються недосягнутими. Впевненість в сьо-
годнішньому та в майбутньому – це про Вас? Чи 
хочете Ви бути успішними та фінансово забезпече-
ними? Скільки ж необхідно відкласти вже сьогод-
ні, щоб вистачило Вам і Вашим спадкоємцям? Що 
дає фінансова стабільність? Для чого необхідно 
створювати резерв фінансових ресурсів? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
На ці та інші питання відповіли директор ТАС 
Фінанс-Консалтинг Дашковська Тетяна Мико-
лаївна та фінансовий консультант та бізнес-тре-
нер Коломоєць Олена В’ячеславівна, виступив з 
презентацією «Основи фінансового планування». 
Студенти з цікавістю слухали, вступали в диску-
сію і, ми впевнені, отримали багато відповідей та 
запам’ятали принципи фінансового планування 
для досягнення результатів, щоб розвиватися та 
прагнути до більшого. 
                                                      к.е.н., доцент кафедри 
           «Фінанси, банківська справа та страхування» 
                                        Радченко Наталія Геннадіївна

Українська революція 1917-1921 років – один із 
найважливіших і найскладніших періодів в історії 
українського народу ХХ століття. Ця доба була 
вершиною національно-визвольної боротьби, 
відродження української нації. 
 
Сьогоднішня Україна є спадкоємицею державни-
цьких традицій, закладених революцією 1917-1921 
років. Розуміння здобутків цієї революції має 
стати важливим уроком для сучасної розбудови 
незалежної України. 
 
21 березня 2018 року на базі Таврійського держав-
ного агротехнологічного університету відбувся 
турнір для представників студентської молоді «100 
років боротьби. Українська революція 1917-1921». 
Організатором його разом з ТДАТУ був Кому-
нальний заклад «Обласний центр патріотичного 
виховання молоді» Запорізької обласної ради (КЗ 
«ОЦПВМ» ЗОР). 
 
Головною метою турніру було формування націо-
нально-культурної ідентичності, національно-па-
тріотичного світогляду, збереження та розвитку 
духовно-моральних цінностей Українського наро-
ду, усвідомлення досягнень Українського народу, 
його інтелектуальних і духовних надбань, сприян-
ня консолідації українського суспільства навколо 
ідеї спільного майбутнього, захисту територіальної 
цілісності України, реформ і державотворення.

 
 
У турнірі взяли участь вісім команд: «ДВНЗ 
«МПЕК» Мелітопольського промислово-економіч-
ного коледжу; «Оптимісти» Мелітопольського ко-
леджу ТДАТУ; «Magistra vitae» МДПУ; «Справжні 

патріоти» Мелітопольського медичного коледжу; 
«Чорнобривці» Мелітопольського училища культу-
ри; «Архімеди» механіко-технологічного та енер-
гетичного факультетів ТДАТУ; «Ніка» факультетів 
економіки та бізнесу; «Students community» збірна 
студентської ради ТДАТУ. 
 
До складу команди нашого факультету входили: 
Мартинова Наталя (11МН), Комарова Карина 
(11ФБ), Ревуцька Ганна (11ФБ), Клімова Анастасія 
(11МН) та Гашутіна Аліна (11ФБ). 
 
Дівчата одержали впевнену перемогу над чолові-
чою командою механіко-технологічного факульте-
ту в першому турі, отримавши відзнаку. В другому 
турі була присутня запекла боротьба та атмосфера 
суперництва. Жодна з команд не хотіла поступати-
ся. Наші двічата трималися гідно, але вдача була на 
стороні суперників і з розбігом в одну правильну 
відповідь перемогу отримала команда «Students 
community».  
Ми все одно пишаємося нашими дівчатами та ба-
жаємо їм перемог!


