
Звіт про роботу студентської ради факультету економіки та бізнесу за 

2018-2019 навчальний рік  

 

Студентською радою факультету протягом 2018-2019 н.р. було проведено 

безліч заходів, за допомогою яких студрада підіймала не тільки 

інтелектуальний рівень розвитку студентів, а й заохочувала їх приймати участь 

у різноманітних культурно-масових заходах та робити своє життя та життя 

оточуючих набагато яскравішим. 

До таких заходів цього року належать: 

– участь у ХІІІ-му Зльоті відмінників навчання та студентського 

самоврядування ТДАТУ на базі СОК «Салют» в смт. Кирилівка 

– привітання першокурсників у вигляді квесту між групами першого 

курсу факультету; 

– привітання кафедр ФЕБу та деканату зі святом Дня працівників 

освіти; 

– участь у святкових заходах до Дня міста; 

– участь у заходах, присвячених Міжнародному Дню Миру; 

– привітання кафедр факультету та деканату зі святом Дня 

економіста; 

– участь у благодійній акції: «Здай кров – врятуй життя; 

– участь в акції на підтримку  повної ліквідації ядерної зброї; 

– участь  у спартакіаді університету; 

– участь у святі-ярмарку тренінгів і майстер-класів особистісного та 

професійного розвитку для дорослих; 

–  «День козацтва» у вигляді конкурсів для всіх бажаючих; 

– проведення конкурсів до дня Хелоуіна; 

– день студента та День самоврядування; 

– підтримка акції «Зупинимо СНІД разом» до Дня боротьби зі 

СНІДом; 

– проведення святкової програми для дітей Мелітопольського 

обласного центру соціально-психологічної реабілітації; 



– участь у акції до Дня пам’яті жертв Голодомору; 

– участь у святкуванні Масляної; 

– проведення квесту для викладачів; 

– проведення акції «Пошта Купідона»; 

– організація та проведення заходів з нагоди святкування 26-річчя 

факультету економіки та бізнесу: організація святкової фотозони, проведення 

гри «Економічний бум»; 

– вітання з Днем сміху; 

– підтримка акції до Дня охорони навколишнього середовища; 

– участь у дні рідної мови; 

– проведення фотоконкурсу «Miss Beauty»; 

– святкування Великодня;  

– участь у проведенні акції до Дня боротьби з курінням; 

– участь у міської акції «Том Сойер FEST»; 

– участь у всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою»; 

– участь у «Міс і Містер ТДАТУ – краса по-Українські»; 

– участь у міських та університетських заходах до Дня Перемоги; 

– проведення розважально-інтелектуальної гри «Хто крутіший?» на 

рівні університету; 

– організація проведення ігор КВН на рівні університету; 

– проведення серії ігор Клубу «Казино ерудитів»; 

– участь факультетської команди у міських іграх «Що? Де? Коли?»; 

– участь у Всесвітній акції «Година Землі»; 

– участь у святкуванні дня вишиванки; 

– участь у міському інтеркультурному святі; 

– участь у ХХІ зльоті студентських лідерів аграрної освіти (м. Харків) 

Протягом року здійснювався випуск особистої газети факультету 

«ФЕБчик» з тиражем у 10 примірників один раз на два місяці, де 

висвітлювались всі події, які відбувались за участю студради та на факультеті в 

цілому. 



Студентська рада факультету активно приймає участь і прикладає власні 

зусилля щодо духовного та фізичного виховання дітей Мелітопольського 

обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей: систематично, 

кожного тижня та обов’язково на свята здійснювалось відвідування дітей з 

дитячого будинку.  

Протягом навчального року студенти факультету входили до складу 

студентської ради ТДАТУ: Мартинова Наталя (група 31-МН) – секретар-

скарбник. 

Найкращі студенти-члени студентської ради факультету були відзначені 

нагородами різних рівнів за активну участь у громадському житті факультету 

та університету: Бончужна Єлизавета (група  21-МБ МК), Крюковська Катерина 

(група 21-МБ МК), Плясецька Вікторія (група 21-МК), Грєджев Іван (група 21-

МБ ОО), Аксьонов Сергій (група 11-МБ ОО), Стоєва Татьяна (група 41-ОА), 

Калугін Олег (група 21-МБ-ОО), Стоєва Вікторія (група 21-МБ ОО); Печерська 

Вікторія (група 41-ЕП), Скрипка Наталя (група 21-МБ ПТ);  Марченко 

Катерина (група 31-ФБ), Єременко Іван (група 31-ФБ), Муцараєв Адлан (група 

21-ФБ), Комарова Карина (група 21-ФБ), Ревуцьуа Ганна (група 21-ФБ); Шило 

Анастасія (група 31-МН), Мартинова Наталія (група 31-МН), Борисенко Ольга 

(група 21-МН), Авраміді Катерина (група 21-МН), Астанін Ігор (група 11-сЕМ). 

До Міжнародного Дня Студента факультетом економіки та бізнесу були 

відзначені грамотами та нагородами студенти груп, а саме:  

- кращий студент факультету – Марченко Катерина (група 31-ФБ); 

- студент-патріот року – Мартинова Наталя (група 21-МН); 

- студент-волонтер року – Бончужна Єлизавета (21-МБМК); 

- за досягнення у навчанні та активну громадську діяльність – Шило 

Анастасія (група 31-МН); 

- краща студентська кімната гуртожитку – Михайлова Людмила та 

Твердюк Анна (кімната 801-а); 

- краща студентська група – 31-ОО, староста Патяка Тетяна. 



Команда 3 курсу «SweetDreams» (31-ФБ) за результатами фінальної гри 

інтелектуального клубу «Казино Ерудитів» факультету економіки та бізнесу 

зайняла I місце.   

Команда групи 11-МН «Сонечко» у квесті «Посвята в першокурсники» 

зайняла І місце. 

У квітні 2019 року пройшов конкурс «Міс і Містер ТДАТУ: Краса по-

українськи 2019». За підсумками конкурсів студенти факультету здобули 

наступні титули: «Міс креативність» та «Міс глядацьких симпатій» – Наталя 

Мартинова група 21-МН), «Містер талант» та «Містер глядацьких симпатій» – 

Вадим Коньшин (група 11-МН), «Міс стиль» – Ангеліна Челпанова (група 21-

МН), 3 віце-міс та «Міс топ-модель» – Катерина Чукіна (група 11-ФБ), 2 віце-

міс та «Міс фото» – Ольга Борисенко (група 21-МН). 

Студенти факультету стали переможцями у студентській спартакіаді 

ТДАТУ з легкої атлетики, волейболу та аеробіки. У змаганнях з баскетболу 

наша команда виборола друге місце, а у змаганнях з настільного тенісу й дартсу 

наші студенти стали третіми. 

Студентка групи 21-МН Мартинова Наталя взяла участь у різноманітних 

творчих заходах на рівні університету та міста. 

 Студентка групи 31-ФБ Марченко Катерина стала іменним 

стипендіатом Президента України та Запорізької обласної державної 

адміністрації. 

Студенти факультету стали переможцями конкурсу «Студент року -

2018»: 

- на рівні факультету: 

1. “Студент – лідер студентського самоврядуванння”  – Марченко 

Катерина, група 31-ФБ  

2. “Студент – суспільний діяч року” – Шило Анастасія, група 31-МН 

3. “Студент – артист року” – Задорожня Марія, група 31-ОО 

4. “Студент – вчений року” – Тищенко Анастасія, 21-МБ ФБ 

5. “Студент – спортсмен року” – Муцараєв Адлан, група 31-ФБ  



6. “Студент – журналіст року” – Плясецька Вікторія, група 21-МК 

7. “Студент – волонтер року” – Бончужна Єлизавета, група 21-МБ МК 

8. “Студент – патріот року” – Мартинова Наталя, група 21-МН 

9. “Студент – староста року” – Комарова Карина , група 31-ФБ 

- на рівні університету: 

“Студент – патріот року” – Мартинова Наталя, група 21-МН  

«Студент – волонтер року» – Бончужна Єлизавета – 21-МБ МК 

 

 

Голова студентської ради факультету 

економіки та бізнесу                                                                      Марченко К.Ю. 

 

Заступник декана факультету 

економіки та бізнесу з ОВР                                                           Васильченко О.О. 


