Шановні викладачі!
Карман Сергій Вікторович, Почерніна Наталія Вікторівна, Горбань Тетяна Станіславівна,
Кюрчева Наталія Володимирівна, Шевчук Олена Юріївна, Сокіл Яна Сергіївна, Воронянська Олена Владиленівна, Сенік Ольга Ярославівна, Терещенко Максим Анатолійович,
Яворська Тетяна Іванівна, Власюк Юлія Олександрівна, Почерніна Олександра Геннадіївна, Дмитров Микола Іванович, Осипенко Світлана Олександрівна!

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.

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.

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
Комп’ютерний дизайн: Лактіонов Євгеній
Керівники проектом: Васильченко О.О., Комарова К

ФЕБчик
Економіка є найважливішою складовою устрою
країни, адже від неї безпосередньо залежить добробут народу і країни в цілому. Праця економістівдуже важлива і скрупульозна, адже від неї залежить виплата зарплат, соціальних допомог, пенсій,
стипендій. Крім того, від правильності і точності
їх роботи залежить добробут держави і його життєдіяльність. В епоху глобальної комерціалізації і
частому зверненню до готівкових, безготівковихабо будь-яким іншим розрахункам, актуальність
цієї професії зростає в геометричній прогресії.
Економіст несе важливу місію – аналізування та
прогнозування діяльності як на рівні окремого підприємства, так і на національному рівні.
Саме факультет «Економіки та бізнесу» ось
вже як 25 років дає освіту найкращим студентам та випускає відмінних фахівців економічної
сфери,якіпостійно примножують славу Таврійського державного агротехнологічного університету як в Україні, так і поза її межами, виявляючи
високий рівень кваліфікації та професіоналізму.
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у 2002 році було створено окремий факультет «Облік
і аудит». 2008 рік став роком зворотного об’єднання
двох факультетів у факультет економіки та бізнесу.
Першим деканом факультету був к.е.н., доцент Козинський Леонід Миколайович. З 2008 року факультет очолює к.е.н., доцент Карман Сергій Вікторович.

Ці роки були сповнені знаменними подіями для
всіх, хто навчався, працював й нині є частиною
дружнього колективу. Факультет «Економіки та
бізнесу» став місцем, де перетнулися життєві путі
чудових людей, розкрилися яскраві педагогічні таланти, народилися новаторські педагогічні ідеї!
Сьогодні, коли факультет святкую свій ювілей
розумієш, які можливості розкриваються, як багато залежить від нас в підтримці вітчизняної
освіти та славетного ім’я рідного Університету!
В цей значущий день хочеться побажати робітникам факультету цікавої роботи, творчих
успіхів, численних талановитих та працелюбних
студентів, нових наукових досягнень та ярких
15 лютого 1993 року було створено інженерно-еко- відкриттів, а студентам – з гідністю нести званномічний факультет, який у 1999 році отримав нову ня студента факультету «Економіки та бізнесу».
Комарова Карина,11 ФБ
назву: «Економічний факультет». У 1999 році на факультеті була відкрита спеціальність «Облік і аудит»,
а у 2001 році – спеціальність «Фінанси», на базі яких
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Это интересно!
Финансовая грамотность
Почему одни люди при наличии достаточно
неплохих доходов постоянно в долгах, а другие, имея более скромную зарплату, умудряются покупать квартиры и откладывать на депозит? Кажется, что дело только в транжирстве
первых и бережливости вторых. Но зачастую человеку кажется, что он «почти ни на что не тратит», а денег все равно катастрофически не хватает.
Иллюзии и реальность.
Система рыночных отношений существует уже
много лет, но многие люди до сих пор имеют весьма смутное представление о том, как работают финансовые механизмы или формируются цены на
товар. Например, несмотря на тот факт, что боль-

шая часть населения имеет кредиты, лишь единицы готовы до конца разобраться во всех тонкостях
договора с банком (некоторые его даже не читают).
В результате люди покупают ненужные вещи,
берут невыгодные кредиты, пользуются дорогими услугами, не пытаясь найти более адекватную альтернативу, и продолжают терять деньги.
Постепенно ситуация меняется в лучшую сторону
и люди начинают лучше планировать свой бюджет,
но до идеальной картинки еще далеко. Так что же делать, чтобы не переплачивать там, где это не нужно?
Полезные советы
Контроль расходов – достаточно скучное занятие,
которое требует собранности и постоянного внимания, особенно в первое время. Часто избитый
способ записывать все свои траты в файл/тетрадь
или с помощью специальной программы, а потом
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просто исключать ненужные не работает, так как
очень сложно определить, что из списка лишнее.
Научиться
контролировать
свои
финансы
можно,
только
это
знание
дается не сразу, а приходит постепенно.
Первые шаги
1. Перед принятием решения о кредите лучше изучить все предложения, которые есть на рынке.
Это займет много времени, зато позволит остановиться на более приемлемом варианте. До заключения договора нужно самостоятельно рассчитать
процент, узнать о всех возможных сопутствующих
платежах и внимательно прочесть все бумаги.
2. Не лишним будет пересмотреть свою пищевую корзину на предмет наличия продуктов, которые можно заменить на более бюджетные аналоги без потери качества.
3. Еще раз изучить условия тарифов на мобильную
связь,
Интернет,
телевидение.
Возможно,
от
каких-то
дополнительных
услуг стоит отказаться за ненадобностью.
4.
Рассмотреть
вариант
самостоятельного
планирования
отпуска/путешествия без помощи туристических агентств.
5. Отказаться от использования автомобиля, если
в нем нет реальной необходимости. Любая машина – это серьезная статья расходов в бюджете.
6. Многим категориям граждан положены льготы, поэтому следует изучить законодательство на эту тему.
7.
Никогда
не
верить
рекламе.
Покупать какую-либо вещь/услугу только после получения полной информации о ней.
8.Не менять электронные «гаджеты» слишком часто. Дело в том, что реальной необходимости в
этом нет, просто рынку дальше некуда расти и
компании выпускают почти одинаковые устройства, стараясь подать их под «новым соусом».
Комарова Карина,11 ФБ

КВН
КВН. Зимовий кубок
14-го лютого, саме у День всіх закоханих, о 18:00
проходила відкрита ліга КВН «Кубок Таврії», боротьба за Зимовий кубок. Крім традиційних конкурсів, візитки та фото-розминки, з’явилося ще два
нелегких: зняти відео-привітання та стем із зіркою.
Звичайно, була потрібна ретельна підготовка, тому
останній тиждень перед КВН видався тяжким. Але,
не зважаючи на труднощі, кожна команда виступила гідно.
Суддями були: редактор відкритої ліги КВН, Влад
Піліпенко; голова студентської ради ТДАТУ, Кирило Гончаров; директор салону-краси MaryLand;
спеціаліст управління молоді та спорту; арт-менеджер клубу «Korizza», Александр Стьопін.
Виступ команд починався з відео-привітання та
візитки. За балами суддів, кращими виявилася команда МТФ «Тіпочки», та з відривом в один бал
– ФЕБ «Хорошая команда». Наступним був найскладніший конкурс – фото-розминка. Усі команди отримали достатньо низькі бали. Та заключним
був стем із зіркою, тобто задачею команд було запросити зірку міського, всеукраїнського або будьякого іншого рівня та виступити з нею. Команди
проявляли усю свою креативність, гумор та оригінальність для виконання цього завдання.
Після виступу всіх команд почалася частина нагородження. На сцену був запрошеній ректор ТДАТУ,
Кюрчев В.М., який привітав всіх із Днем закоханих,
та вручав нагороди. Спочатку судді визначили найкращого КВНщика та КВНщицу. Далі почалося на-

городження команд. Грамоти учасників одержали
команди АТЕ «П’ятий елемент» та ЕНФ «Енергія».
Далі міста розподілились таким чином:
3 місце – команда ІКТ «Всюду буду»
2 місце – команда ФЕБ «Хорошая команда»
1 місце – команда МТФ «Тіпочки»
Від факультету економіки та бізнесу, ми вітаємо всі команди!
Хочеться відзначити команду нашого факультету. Друге місце - це
гідна позиція, виступ був дійсно кумедним та злагодженими.
І незважаючи на оцінки судей,
ми знаємо,що ви найкращі. Факультет Економіки та Бізнесу пишається своїми студентами та їх
здобутками! Від імені всього факультету бажаємо творчіх ідей та
наснаги! Нехай щастить на Весняному Кубку!
Плясецька Вікторія, 11 МК
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Студентські ігри
Ділова гра на кафедрі Менеджменту
113 грудня 2017 року на кафедрі Менеджменту прийняла рішення та обрала компанію, яка на
відбулася ділова гра, присвячена мистецтву ор- їхній погляд, зможе зробити жителів міста щаганізації та процесу ведення ділових переговорів сливих, коли отримають ключі від свого дому.
Інтрига зберігалась на протязі усього часу ведення
переговорів. Міська влада на чолі з мером Владиславом Сєдіком та представником відділу містобудування та архітектури Анастасією Шило повинні
були обрати компанію для будівництва житлового
комплексу. На ділові переговори приїхали представники міжнародних будівельних компаній ДІМ
та Perfect Group. Були представлені проекти будівництва житлових будівель де вказувались розміри,
ціни, зовнішні та внутрішні вигляди житлових
будівель. Було приємно дивитись, як наші студенти ведуть дебати, змагаються за тендер забудови.
Ми побачили своїх студентів з іншого боку, як
керівників, як справжніх менеджерів своєї справи. Я приємно спостерігаю, що у них була можливість спробувати себе на таких високих посадах. Щоб у майбутньому життєвий професійний
шлях починався тільки з таких високих стартів.

Беручи до уваги, той факт, що у діловій грі приймали участь студенти 2 курсу,учасники справились на відміно, незважаючи на те, що
вони ще тільки починають набиратись досвіду та орієнтуватись в справах менеджменту.
к.е.н.,
доцент
кафедри
менеджменту
Бочарова Н.Оодяг, візитки і навіть жести та ритуали, притаманні діловим перемовам, були застосованій й дотримані згідно правил та вимог ділового
етикету.
к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Бочарова Н.О.

Розважальна діяльність

Ярмарок «Масляна»

13-го лютого о 11:20 у холі ЦКіД проходив ярмарок
«Масляна». У заході взяли участь всі факультети
ТДАТУ та профспілковий комітет. Ретельною підготовкою та продажем зайнялися студентські ради
і найактивніші студенти факультетів. Різноманіття, можливість вибору млинців на будь-який смак,
гарний настрій – всім цим можна охарактеризувати
кожен стіл. Окрім млинців, студенти та викладачі
смакували пирогами, печеними пиріжками, тортами та іншою випічкою. Завдяки невисоким цінам
й апетитному вигляду смаколики розпродалися
достатньо швидко. Але на цьому «Масляна» не завершилася. Для всіх гостей ярмарку проводилися
декілька конкурсів із розіграшем квитків на КВН.
Наприклад, на одному з конкурсів потрібно було за
хвилину зібрати якомога більше млинців будь-якими методами. Після розважальної частини пройшло нагородження факультетів:
«Найбагатший вибір млинців» - ФЕБ
«Найсмачніші млинці» - ІКТ

Всі використані елементи декору, серверування, ділова документація,одяг, візитки і навіть
жести та ритуали, притаманні діловим перемовам, були застосованій й дотримані згідно правил та вимог ділового етикету. Після огляду проектів, смачної, ароматної феліжанки кави, мерія

Економічний Бум
На честь святкування дня народження факультету «Економіки та бізнесу», для його студентів було
влаштовано розважальну інтелектуальну гру «Економічний бум». Вона складалася з 8-ми турів. Гравцям були запропоновані різноманітні завдання на
перевірку знань та кмітливість. Між лідерами велася запекла боротьба, переможця було визначено
лише після додаткового батлу. І ось які результати:
3 місце – «Акули бізнесу» (команда факультету публічного управління), 2 місце – «Комерсанти» (команда маркетологів), 1 місце – «Сальдо в кишеню»
(команда бухгалтерів). Вітаємо переможців!
Гребельна Ганна, 11МК
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«Найкраще сервірування столу» - ЕНФ
«Найкраща презентація млинців» - МТФ
«Найтрадиційніший стіл» та «Найбільший продаж» - АТЕ
Ярмарок у ТДАТУ - завжди свято для студента,
можливість не тільки посмакувати, а й провести
час весело. Та не забувайте, що млинці, які ви куштували на «Масляні», смачні, ароматні, такі, що
пальчики оближеш, зроблені з любов’ю, що робить
їх найкращими.
Плясецька Вікторія, 11 МК

День закоханих
День закоханих в ТДАТУ пройшов на славу. Студенти ФЕБ (факультет економіки та бізнесу) та
ЕНФ (енергетичний факультет) влаштували на великій перерві «Пошту Валентина». Кожен студент
мав можливість надіслати “валентинку” другові,
або нарешті зізнатися в своїх почуттях. Всі листівки
були передані точно за адресою, завдяки старанням
організаторів. Бажаючі, могли написати побажання
на спеціальному плакаті, а також сфотографуватися
із Купідоном. Атмосферу кохання та радості також
забезпечив діджей, підібравши дійсно надихаючий
музикальний плей - лист.
Гребельна Ганна, 11МК
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Як економісти ювілей святкували!
15 лютого 2018 року Таврійський державний
агротехнологічний університет святкував День
народження факультету, співробітники та студенти якого своєю сумлінною працею та навчанням
постійно примножують славу рідного університету як в Україні, так і поза її межами, виявляючи
високий рівень кваліфікації та професіоналізму.
Факультету економіки та бізнесу – 25!
До Дня народження студенти подарували рідному факультету зроблені власними руками красиві
букви «Ф», «Е» та «Б», які було виконано у помаранчово-білих кольорах факультету. Букви стали
основою фото-зони, в якій могли сфотографуватися усі бажаючі. Святкового настрою додало відвідування фото-зони ректором університету,д.т.н.,
професором Кюрчевим Володимиром Миколайовичем та деканом факультету, к.е.н, доцентом
Карманом Сергієм Вікторовичем. Майже усі групи факультету підготували святкові стінгазети,
якими було прикрашено холи першого та другого
поверхів 2-го корпусу, в якому «базується» факультет.
Телерадіопресцентром університету до ювілею
факультету було підготовлено відеофільм, який
транслювався по внутрішній мережі університету.
Авторами сценарію фільму виступили студентимагістри – випускники факультету Олена Ганжа та
Назар Андропов, а також студентка групи 21-ФБ
Катерина Марченко.

О 14-й годині в ауд.2.217 відбулася святкова гра
«Економічний бум», в якій прийняли участь
дев’ять команд студентів усіх спеціальностей факультету. Гравцям були запропоновані різноманітні завдання на перевірку знань та кмітливість. Між лідерами велася запекла бо-
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ротьба, переможця було визначено лише
після додаткового батлу. І ось які результати:
3
місце
–
«Акули
бізнесу»
(команда
публічного
управління)
2 місце – «Комерсанти» (команда маркетологів)
1 місце – «Сальдо в кишеню» (команда бухгалтерів).
Першим привітав усіх присутніх «господар» святадекан факультету к.е.н, доцент Карман Сергій Вікторович, який подякував усім співробітникам за плідну та сумлінну працю та висловив сподівання щодо
подальшого зростання потенціалу факультету.
Усі кафедри факультету підготували свої привітання із ювілеєм. Кафедра публічного управління та адміністрування проводила нагородження
премією «Золотий калькулятор» співробітників
факультету у різноманітних веселих номінаціях.
Кафедра менеджменту у віршованій формі представляла кожного свого викладача та вітала увесь
факультет із Днем народження. Кафедра економіки запропонувала присутнім «скласти іспит»
на знання економічних термінів. Усі екзаменовані
склали іспит на «відмінно», відповідаючи на питання дружньо усі разом. Кафедра обліку і оподаткування привітала усіх «живим» поздоровленням у відеофільмі. Кафедра маркетингу поєднала
ювілей факультету із святкуванням Масляної. Булоо характеризовано народні традиції, пов’язані
ізкожним днем Масляного тижня. Далі «режисери-постановники» Легеза Дар’я Георгіївна та Коноваленко Анастасія Сергіївна у «прямому ефірі»
відразу ж підготували та презентували спектакль
«Масляний тиждень», в якому прийняли участь
усі присутні. Але який День народження без святкового торту? Його подарувала ювілярам кафедра
фінансів, банківської справи і страхування. Протягом усього вечора на великому
екрані демонструвалися фотографії з життя факультету за 25 років його існування.
Вітаємо факультет економіки та бізнесу із
ювілеєм!!! Бажаємо йому подальшого процвітання!

Осінній бал
Облітає листячко з дерев, вітер лоскоче щоки
осінньою прохолодою, сумним ключем відлітають у вирій журавлі, а ми радіємо! Ще б пак,
осінь— найяскравіша пора року: ліси та поля
розшитізолотом, тихо шарудить багряне листя під
ногами, а в повітрі кружляє срібляста павутинка бабиного літа — дух перехоплює від такої краси! А в нашомуУніверситеті свято – Осінній бал.
Найгарніші студенти з усіх факультетів змагалися
за звання Короля та Королеви осені ТДАТУ 2017.

та яскраво виступали зі своїми номерами на сцені
ЦКіД. А поки журі вирішувало головне питання цього
вечора – хто ж отримає титул Короля та Королеви
осені ТДАТУ 2017 р. – присутні та учасники насолоджувалися виступами хореографічного дуету
«Дзеркало», солістів вокальної студії, вокально-хорового колективу «Music land», народного ансамблю танцю «Юність», танцювальної групи «Універ»
та випадкових представників команд підтримки з
кожного факультету. У підсумку було обрано
кращу пару у кожній номінаціі. Мішин МихайФакультет Економіки та Бізнесу представляли Мі- ло та Челпанова Ангеліна було відзначено у ношин Михайло(11 ПТ) та Челпанова Ангеліна(11МН). мінації «Містер мужність та Міс чарівність».
Перший конкурс – вихід в осінньому вбранні. Щиро вітаємо!
Фантазія учасників просто вражала. І хлопці, і
дівчата продемонстрували свій вишуканий смак
у стилі одягу, в одязі були навіть елементи, що
зв’язували наших конкурсантів зі своєю майбутньою професією, з гумором.
Далі, ми побачили домашнє завдання кожної з пар
– відео кліп. Це були грандіозні ремейки на найпопулярніші пісні, тому весь зал із задоволення підспівував. Але як же потрапити на Осінній бал без
«пропуску»?У наступному конкурсі пари показали
всі свої таланти. Хтось співав, хтось танцював, а
хтось навіть освідчувався в коханні у віршах.
Фінальним конкурсом був вихід у вечірніх сукнях
та остюмах.
Глядачі відчули себе на справжньому балу!

А як же вболівальники ? Без них ніяк! Тому наступний конкурс – конкурс групи підтримки
кожного факультету, в якому представники факультетів активно підтримували своїх учасників
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