
 

 

Шановні викладачі та співробітники факультету!  
Агєєва Ірина Вікторівна, Безверхня Юлія Вікторівна, Грицаєнко Галина Іванівна, 

Застрожнікова Ірина Володимирівна, Прус Юрій Олександрович, Цап Володимир Дмитрович 
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Студентська рада ФЕБ вітає вас з Днем народження! 
 
 
 
 

З Днем народження вітаємо, 
Від всього серця ми бажаємо 

Щастя, радості, добра, 
Здоров’я, успіхів, тепла 

Благополуччя та достатку, 
Щоб справи всі були в порядку. 

Хай посміхається життя, 
Та буде кращим майбуття.  

Газета факультету економіки та бізнесу. Засновник: студентська рада факультету. Газета виходить 
один раз на місяць обсягом 4-12 сторінок українською та російською мовами. Газета використо-

вує статті, листи, інформацію у стислому вигляді.  
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ВІТАЄМО ПЕРШОКУРСНИКІВ З ПОЧАТКОМ  
НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ! 

14 вересня 2020 року в Таврійському державно-
му агротехнологічному університеті імені Дмитра 
Моторного пройшло урочисте привітання першоку-
рсників з початком їх навчання. У зв’язку з епідеміо-
логічною ситуацією в країні традиційної святкової 
лінійки не було. Проте, це не завадило першокурсни-
кам поринути в атмосферу свята на своїх кафедрах. 

 
Знайомство з кафедрою публічного управління та 

адміністрування розпочалося з привітальних слів рек-
тора університету д.т.н., професора Володимира Кю-
рчева та завідувача кафедри д.е.н., професора Романа 
Олексенка. Перш за все, вони побажали першокурс-
никам міцного здоров’я та наснаги під час навчання.  

 
На кафедрі фінансів, банківської справи та страху-

вання студентів зустрів майже весь викладацький 

склад. Викладачі кафедри привітали студентів з поча-
тком навчального року. Першокурсники познайоми-
лись зі своїми кураторами та отримали свої перші 
залікові книжки.  

 
Привітання першокурсників на кафедрі бізнес кон-

салтингу та міжнародного туризму розпочалося із 
знайомства зі складом кафедри, завідувачем, виклада-
чами та лаборантами. Після цього слова привітання 

виголошував завідувач кафедри к.е.н., доцент Сергій 
Карман. Наступними взяли слово представники сере-
днього покоління кафедри – студенти старших курсів 
спеціальностей “Економіка” та “Туризм”. Це були не 
просто слова, а й спеціально підготовані відео-
привітання.  

 
На зустрічі першокурсників кафедри підприємницт-

ва, торгівля та біржові діяльності виступила завідува-
чка кафедри к.е.н., доцент Лариса Болтянська, яка 
побажала студентам вдалого навчального року. Сту-
денти познайомились з кураторами, вибрали актив 
групи (старосту, заступника старости та профорга). А 
також були проведені ділові ігри: на колесі фортуни 
передбачали сферу майбутньої підприємницької дія-
льності. Було накрито солодкий стіл, проводилась 
екскурсія університетом, а в кінці заходу зробили ко-
лективні фото на пам’ять. 

 
На кафедрі менеджменту першокурсників вітали як 

викладачі, так і студенти. Представники деканату по-
бажали легкого навчання, здоров’я та якомога більше 
пам’ятних подій.  

 
На кафедрі обліку і оподаткування традиційно зі 

словами привітання звернулись представники декана-
ту та викладачі кафедри. Привітальні слова супрово-
джувались побажання міцного здоров’я, витримки та 
терпіння, цілеспрямованості та впевненості. 

 
Студентам спеціальності «Маркетинг» побажали 

творчих успіхів, цікавого та легкого навчання та неза-
бутнього студентського життя. Для того, щоб позна-
йомити першокурсників між собою, кафедра презен-
тувала їм сертифікат на похід у боулінг.  

 
Усі першокурсники факультету економіки та бізне-

су залишились під враженням від першої зустрічі з 
одногрупниками, кураторами та викладачами і тому 
вже чекають на свої перші заняття. Бажаємо їм успі-
хів у навчанні, веселого студентського життя та твор-
чого розвитку у стінах нашого університету! 

 
Інформаційний сектор студентської ради ФЕБ  

 



 

 

Це цікаво! 

Знайомтесь, студентська рада  

факультету економіки та бізнесу! 

 

Вже багато років на факультеті економіки та бізнесу 
функціонує студентська рада! У 2020-2021 році відбу-
лися деякі зміни у її складі! І ми вирішили познайомити 
читачів з нашими активістами! 

 

Координує та допомагає організовувати усю роботу 
студентської ради заступник декана факультету еко-
номіки та бізнесу з організаційно-виховної роботи Ва-
сильченко Олена Олегівна!  

 
Наразі головою студентської ради ФЕБ є Мартинова 

Наталя! Енергійна, цілеспрямована та дуже активна 
дівчина яка навчається на  4 курсі спеціальності 
«Менеджмент»! Наталя знає багато про організаційну 
роботу ради, адже сама була головою культурно масо-
вого сектору! 

Заступником голови студентської ради ФЕБ є Плясец-
ька Вікторія, студентка 4 курсу спеціальності 
«Маркетинг». Вона допомагає голові нашої ради прий-
мати важливі рішення щодо організації. 

 
А тепер познайомимо вас з головою культурно-

масового відділу : Ткачук Юлією! Студентка 2-го курсу 
спеціальності «Менеджмент» яка є координатором що-
до організації усіх розважальних заходів на нашому 
факультеті.  

Головою відділу журналістики є Мазурова Ірина, сту-
дентка 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування». Ірина активно пише статті та 
оформлює факультетську газету «ФЕБчик», займається 
її дизайном та змістовим наповненням. 

Голова інформаційного сектору  Нестерчук Анастасія 
студентка 2 курсу спеціальності «Туризм» , займається 
написанням статтей для сайту та газети факультету! 
Вона повідомляє усіх про важливі події, свята та заходи 
на факультеті! 

Найвеселіший сектор - КВН, головою якого є Рома-
нець Арсеній  студент 3 курсу спеціальності « Марке-
тинг», він організовує роботу своєї команди. Сектор 
активно займається створенням жартівливих відеоро-
ликів, написанням жартів, розвитком акторської май-
стерності та виступами на сцені  

Наступний відділ – соціальний, головою є Булгакова 
Тетяна, студентка 2 курсу спеціальності  «Економіка». 
Діяльність соціального сектору пов'язана з допомогою 
дітям. Сектор активно відвідує дитячий будинок та про-
водить час з дітьми. 

Науковий відділ, головою якого є Щербаков Кирило, 
студент магістратури спеціальності «Облік і оподатку-
вання», займається безпосередньо підготовкою сту-
дентів до участі у Всеукраїнських та міжнародних кон-
ференціях, науковою діяльністю загалом. 

 
Спортивний відділ, головою якого є Міщенко Микита  

студент 4 курсу, спеціальності «Економіка», сектор зай-
мається підготовкою  хлопців, дівчат до спортивних 
занять на базі університету та міста. 

 Головою ДНД є Муцараєв Адлан, студент 4 курсу 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування». Відділ займається організацією охорони 
під час проведення університетських та культурно-
масових заходів. 

Головою НВК наразі є Скребейко Сергій, студент 2 
курсу спеціальності «Менеджмент». Цей відділ займа-

ється роботою, щодо сприяння в покращенні організації 
навчального процесу, а також покращення фахової під-
готовки студентів. 

Питаннями проживання у гуртожитку займається Зла 
Рима студентка 3 курсу спеціальності «Туризм».  

Студентська рада ФЕБ має і свого секретаря—
Клімова Анастасія, студентка 3 курсу спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування». Основна 
робота Анастасії—ведення документації ради. 

 
Головою студентського профбюро факультету еконо-

міки та бізнесу є Гришко Рената, студентка 3 курсу спе-
ціальності «Фінанси, банківська справа та страхуван-
ня». Вона займається соціальними питаннями які вини-
кають у студентів факультету. 

 
Голова відділу журналістики ФЕБ 

Мазурова Ірина 
 

 
 

 

Професійні свята 

ВІТАЄМО З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ! 

Уже традиційно у першу неділю вересня, згідно з 
Указом Президента України, у нашій державі відзна-
чається День підприємця. 

 
 Це свято започатковане з урахуванням великої 

ролі підприємництва у здійсненні економічних ре-
форм в Україні, вирішенні соціально-економічних 
проблем і визнанням його впливу на формування, 
становлення і розвиток національної економіки.  

 
Розвиток підприємництва і збільшення на цій ос-

нові надходжень до державної скарбниці дає можли-
вість вирішувати ряд найактуальніших соціально-
економічних проблем, передбачає зміцнення еконо-
міки, надає їй гнучкості, створює нові робочі місця. 

 
Бажаємо вам подальших успіхів у підприємниць-

кій діяльності, її розвитку на благо і процвітання не-
залежної України, щастя і благополуччя в житті. 

Голова відділу журналістики  
студентської ради ФЕБ 

Мазурова Ірина,31 ФБ 

Професія ВЧИТЕЛЯ – одна з вагомих і найсклад-
ніших водночас! Всіх вас об’єднує спільна мета – 
допомогти молоді здобути знання, пізнати навко-
лишній світ, а головне – проявити свої таланти, 
сформувати духовні цінності та обрати особистий 
життєвий шлях. Саме ви створюєте майбутнє 
країни, готуєте фахівців для роботи та розвитку 
нашого світу! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ваші 
серця 

завжди наповнені співчуттям, добротою і любов’ю. 
Цими чудовими якостями  ви щедро ділитесь зі 
своїми учнями. Вам вірять, вас люблять і шанують. 
Ви здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у 
своїх учнях! 

 
Ваша щирість, терпіння, самовіддача та наполег-

ливість подарували квиток у світле майбутнє не 
одному поколінню. Щиро дякуємо за те, що ви ста-
ли невід’ємною частинкою нашого життєвого шля-
ху і робите вагомий внесок у наш розвиток!  

 
Нехай ваша важка і дуже необхідна праця прино-

сить вам справжнє задоволення, а «плоди» вашої 
роботи стають новою генерацією українців – висо-
коосвіченою, професійною та патріотичною! Ви є 
справжніми будівельниками суспільства: сучасно-
го та майбутнього! 

 
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги у роботі, гар-

монії та злагоди у житті та нескінченої енергії, якої 
б вистачало на всіх студентів! 

 
Студентська рада ФЕБ  

 

ВІТАННЯ З ДНЕМ ПІДПРИЄМЦЯ! 



 

 

Студ ентське життя 

 

СТУДЕНТСЬКА РАДА ЗБИРАЄ ДРУЗІВ 

16 вересня 2020 року студенти-
першокурсники факультету економіки та бізне-
су зустрілися зі представниками студентської ради. 

Перед знайомством зі студентською радою з привіта-
льним словом звернулась в.о. декана факультету 
д.н.держ.упр., доцент Ганна Ортіна. Вона акцентувала 
увагу студентів на важливості дотримання карантинних 
норм безпеки.  

Також детально було розказано про студоцентризм, 
його особливості та значення. 

Заступник декана факультету економіки та бізнесу з 
організаційно-виховної роботи Олена Васильченко роз-
казала про цілі та план заходу і запросила до мікрофону 
голову студентської ради ФЕБ  Мартинову Наталію. 
Вона, у свою чергу, розповіла, що являє собою студент-
ська рада, яку має структуру та склад.  

 
Для кращого розуміння структури та напрямів роботи 

студентської ради до мікрофону були запрошені голови 
секторів. 

 
Першим виступив голова наукового сектору Щерба-

ков Кирило. Він звернув увагу першокурсників на те, 
що науковий сектор приносить найбільше балів до до-
даткового рейтингу студента, участь у Всеукраїнських 
та міжнародних конференціях відкриває перед студен-
тами можливість відвідування різних міст та країн. 

 
Другим сектором був представлений інформаційний, 

головою якого є Нестерчук Анастасія. Вона розповіла 
першокурсникам про завдання сектору та якості, якими 
мають бути наділені його учасники.  

 
Третьою до студентів звернулась голова соціального 

сектору  Булгакова Тетяна. Вона розповіла про важли-
вість доброти в сучасному світі, адже діяльність соціа-
льного сектору пов’язана зі допомогою діткам з небла-
гополучних сімей.  

 
 

Четвертий сектор – спортивний – був представлений 
Єременко Іваном. Студенти дізнались про те, що уні-
верситет надає можливості для занять спортом як хлоп-
цям, так і дівчатам. Футбол, баскетбол, волейбол, аеро-
біка, теніс, боротьба – всі ці спортивні секції чекають на 
нових учасників. 

Про п’ятий сектор – сектор КВН – розповів його голо-
ва Романець Арсеній. Його виступ був у притаманній 
КВНщикм жартівливій манері, що допомогло першоку-
рсникам трохи розслабитись та посміятись. 

 
Шостий сектор – культурно-масовий. Найактивніший 

сектор, який представляла Ткачук Юлія. Вона закликала 
першокурсників до енергійного та динамічного студент-
ського життя, участі в організації заходів не тільки фа-
культету, а й університету. 

 
Сектор номер сім – сектор ДНД. Голова сектору – 

Муцараєв Адлан був лаконічним у своїй промові. Ска-
зав, що у команду охорони університетських заходів 
чекає мужніх, відповідальних та спортивних хлопців. 

 
Не залишився без уваги і сектор журналістики. Мазу-

рова Ірина розповіла про факультетську газету 
«ФЕБчик», сторінки факультету у соціальних мережах 
та запросила до своєї команди людей, які полюбляють 
писати статті, займатись оформленням газети та діли-
тись новинами з іншими. 

 
Щодо питань, які стосуються проживання у гуртожит-

ку, до студентів звернулась Зла Рима. Вона зауважила, 
що для комфортного проживання у гуртожитку слід до-
тримуватись санітарних норм, правил поведінки та при-
стойності, з будь-якими проблемами звертатись по до-
помогу. 

 
Слово також було надано голові студентського проф-

бюро факультету Ренаті Гришко, яка проінформувала 
присутніх про діяльність студентського профкому та 
роботу студентського радіо університету. 

 
Завершальним став виступ художнього керівника 

ЦКіД ТДАТУ Віталії Нікітіної. Вона проінформувала 
студентів про  діючі гуртки: танцювальний, театральний 
та вокальний.  

 
Кожен студент виокремив для себе сферу, а може і не 

одну, в якій відчуває себе комфортно та воліє працюва-
ти. 

 
Бажаємо нашим першокурсникам насиченого сту-

дентського життя та якомога більше пам’ятних мо-
ментів про цей найкращий період у житті – навчання в 
університеті! 

 
Анастасія Нестерчук, 

голова інформаційного сектору студентської ради  ФЕБ 

  

 

Професійні заходи 

НАБУВАЄМО ДОСВІДУ! 

Тренінг “Збудуй свою державу” 

 
В.о. декана факультету економіки та бізнесу Ган-

на Ортіна та старший викладач кафедри публічного 
управління, адміністрування та права Людмила 
Єфіменко провели тренінг “Збудуй свою державу” 
для студентів спеціальності 281 “Публічне управ-
ління та адміністрування” з метою формування 
принципів державного та публічного управління та 
набуття студентами фахових компетнцій майбут-
нього спеціаліста.  

 
Кафедра публічного управління,  

адміністрування та права 

 

16 вересня 2020 року студентом 3 курсу спеціаль-
ності «Туризм» ТДАТУ імені Дмитра Моторного 
Овесковим Олександром було проведе-
но екскурсію Мелітопольським міським парком ку-
льтури і відпочинку імені М. Горького для студентів 
1 курсу спеціальності «Туризм» в рамках дисциплі-
ни «Основи туристичної діяльності». 

 
Першокурсники мали змогу отримати корисний 

досвід проведення екскурсії своїм містом, ознайоми-
тися на практиці з особливостями екскурсійної дія-
льності. 

Під час заходу студенти отримали корисні поради 
та настанови від старшого курсу, тому цей захід був 
особливо цікавим! 

 
 
 
 
 

Практична підготовка є вдосталь важливою 
задля підготовки висококваліфікованого праців-
ника! 

Валентина Демко 
викладач кафедри БКМТ 



 

 

МИ ПИШАЄМОСЬ! 

 

СТУДЕНТКИ ФЕБ – ВОЛОДАРКИ СТИПЕНДІЇ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ ТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ! 

 Міністерство освіти та науки України визначи-
ло одержувачів стипендії Президента України се-
ред студентів вищих навчальних закладів. У пере-
лік стипендіатів потрапили і студенти факультету 
економіки та бізнесу!  Також, активні студентки 
нашого університету стали володарями стипендії 
Верховної Ради України.  

 
Президентською стипендією була відзначена 

студентка 4-го курсу спеціальності 075 
«Маркетинг» Плясецька Вікторія! 

 
Президентська стипендія – це щомісячна заохо-

чувальна виплата найактивнішим студентам за 
відмінну успішність і прекрасні результати науко-
вої та навчальної діяльності.  

 
 
Основною метою є надання фінансової підтрим-

ки державою бюджетникові, який прагне здобути 
вищу освіту. А забезпечення даних виплат є вели-
кою мотивацією для студента. Стипендія призна-
чена на перший семестр 2020-2021 навчального 
року за результатами минулої сесії. 

 
 

 
Стипендіатами Верховної Ради України стали 

студентки спеціальності 073 «Менеджмент» Мар-
тинова Наталя та спеціальності 281 «Публічне 
управління та адміністрування» Крись Анастасія. 

 
Виплати призначаються найактивнішим та най-

стараннішим студентам за відмінні успіхи у нав-
чанні та активну участь у громадському житті, які 
навчаються у вищих навчальних закладах І-ІV 
рівнів акредитації державної форми власності на 
денній формі навчання. Стипендії виплачувати-
муться щомісяця протягом 2020-2021 навчально-
го року. 

 
Вітаємо наших дівчат з отриманням стипендій 

Президента України та  Верховної Ради України, 
бажаємо подальших успіхів у навчальній діяль-
ності та завжди досягати поставлених цілей! 
 

Студентська рада 
факультету економіки бізнесу 

  

 

МІСТУ МЕЛІТОПОЛЮ 236 РОКІВ! 

 

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МІСТА 

Традиційно, у останню неділю вересня наше черешне-
ве місто відзначає свій День народження! 

 
Кожного року, з нагоди цього свята, керівництво міста 

організовує святкові заходи: ярмарок промислових і 
сільгосптоварів міста, виставки підприємств та навчаль-
них закладів, фудкорти, танцювальні флешмоби, святко-
вий концерт та грандіозний салют. 

 
Давайте детальніше поринемо в атмосферу цього свя-

та. 
Підприємства міста продемонстрували на своїх прила-

вках та стендах досягнення у виробництві різноманіт-
них товарів. Творчі колективи міста радували мелітопо-

льців своїми талантами.  
Таврійський державний агротехнологічний універси-

тет імені Дмитра Моторного щорічно долучається до 
святкування.  

 
Виставка нашого університету завжди яскраво допов-

нює і підсилює атмосферу свята. Цей рік не став виклю-
ченням. Цього року виставка нашого університету роз-
ташовувалась на центральному вході у парк ім. Горь-
кого, і, як завжди, приваблювала до себе всіх, хто про-
ходив повз. Кожен факультет нашого університету 
представляв мешканцям міста стенди зі своїми здобут-
ками, інформацією про спеціальності університету та 
цікавими фото.  

 
Представники факультетів із запалом та цікавістю ро-

зповідали про свої досягнення, здобутки студентів, ціка-

вість і важливість навчання. ТДАТУ ім. Дмитра Мотор-
ного були встановлені яскраві фотозони, біля яких ко-
жен бажаючий міг зробити пам’ятне фото. Чемодани 
знань та дороговкази спеціальностей, галузей навчання, 
чудово доповнювали фото власників смартфонів. 

 
Танцювальний флешмоб від нашого університету, що 

був підготований Центром культури і дозвілля, не зали-
шив байдужим нікого. Мелітопольці зупинялись, захо-
плено дивились, робили фото та знімали відео, а деякі 
навіть пританцьовували. 

 
Ось так весело проходило святкування біля виставки 

Таврійського державного агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного. З радістю чекаємо всіх 
наступного року! 

 
По завершенню ярмарку, у парку пройшли 

«Богатирські ігри», які об’єднали всіх прихильників си-
лового спорту. Мелітопольці активно підтримували 
учасників та вболівали за своїх фаворитів. 

 
Святкування Дня народження Мелітополя заверши-

лось концертом на великій сцені у парку. Ну і як без 
головного атрибуту свята? Звичайно, мешканців череш-
невого міста не залишили без феєричного салюту, який 
було видно з усіх сторін 

 
Щиро вітаємо місто Мелітополь з цим неймовірним 

святом та бажаємо місту та його мешканцям миру, зла-
годи та процвітання! 
 

Студентська рада ФЕБ 
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