
 

 

Шановні викладачі та співробітники факультету!  

 
Андрєєва Лариса Олександрівна, Арестенко Тетяна Вікторівна, Бакіна Тетяна Володимирівна, 

 Бочарова Наталя Олександрівна, Васильченко Олена Олегівна, Вороніна Юлія Євгеніївна,  
Демко Валентина Сергіївна, Завадських Ганна Миколаївна, Захарченко Олена Григорівна,  

Кальченко Сергій Володимирович, Когут Інна Анатоліївна, Косторной Сергій Володимирович,  
Костякова Анна Анатоліївна, Кучеркова Світлана Олександрівна, Легеза Дар’я Георгіївна,  

Лисак Оксана Іванівна, Педченко Ганна Павлівна, Плотніченко Світлана Романівна,  
Редько Людмила Іванівна, Розуменко Світлана Миколаївна, Серських Надія Сергіївна,  

Тебенко  Віта Миколаївна, Шквиря Наталя Олександрівна, 

Студентська рада ФЕБ вітає вас з Днем народження! 
 

 

 

 

Прийміть вітання наші щирі: 

Хай Ваша доля розквіта, 

Хай у здоров’ї, щасті й мирі  

Рясні красуються літа 

Хай усмішка в очах іскриться,  

Пісень веселих лине водограй,  

Нехай же літо Вам щоденно сниться 

І веселково грає небограй! 

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.  
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Літо — це всього лиш 92 дні (2208 годин або 

132480 хвилин), але провести їх можна (і 

треба!) так, щоб жодна хвилина не пропала 

дарма, щоб було що згадати довгими й 

холодними зимовими вечорами.  

За три літніх місяці хочеться встигнути все і 

відразу,але завжди є ризик загубитися у великій 

кількості планів і не встигнути взагалі нічого. 

Пропонуємо десять ідей, які допоможуть зробити 

теплі місяці більш насиченими і цікавими . 

1.ПРОЧИТАТИ КНИГИ, НА ЯКІ 

НЕ БУЛО ЧАСУ.  Багатьом з настанням теплої 

погоди легше прийматися за серйозні книги - так 

що якщо у вас ніяк не доходили руки до «Улісса», 

хочеться освіжити в пам'яті «Братів Карамазових» 

або нарешті взятися за «Purity» Джонатана 

Франзена, то зараз саме час.   

2.ПОТРЕНУВАТИСЯ НА СВІЖОМУ 

ПОВІТРІ. Літо - ідеальний сезон, щоб проміняти 

спортзал на біг уздовж набережних, заняття йогою 

в парку і на турніках у дворі.   

3. НАЛАГОДИТИ РЕЖИМ. Влітку як ніколи 

приємно прокидатися рано - чи це не привід  

налагодити нарешті режим сну?  

4. ВІДПОЧИТИ ЗА МІСТОМ. Можна разом з 

друзями або батьками відправитися за місто хоча 

б на кілька годин.  

5. РОЗБИТИ ВДОМА МІНІ-ГОРОД. Ще одна 

порада для тих, у кого немає можливості 

насолоджуватися плюсами дачного життя.   

Найпростіше в домашніх умовах вирощувати різні 

види зелені, хоча в інтернеті повно порад про те, 

як виростити на підвіконні практично будь-які 

овочі і ягоди. 

6. НАВЧИТИСЯ ЧОГОСЬ НОВОГО.  За три 

літніх місяці можна цілком встигнути навчитися 

чомусь новому - наприклад, записавшись на цікаві 

курси, як, так і традиційні. Те, на що взимку не 

вистачає ні сил, ні часу, під час відпустки вийде 

засвоїти в два рази швидше: так що у вас є шанс 

навіть підтягти англійську. 

7.ЗАЙНЯТИСЯ ВНУТРІШНІМ ТУРИЗМОМ.   

Один з найпоширеніших рад про те, як провести 

літо в місті, - подивитися на місто, де ви живете, 

очима туриста: сходити в музей або галерею і 

вивчити  місцеві визначні пам'ятки. 

8. ВИЗНАЧИТИСЯ З НОВИМ ХОБІ. Якщо 

ви не хочете витрачати літні вечори варто 

задуматися про нове хобі. Варіантів маса, і 

більшість з них не вимагає серйозних вкладень.  

9.ДИВИТИСЯ КІНО І СЛУХАТИ 

МУЗИКУ.НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ. Влітку 

хочеться проводити якомога більше часу поза 

домом - так що культурну програму теж варто 

перенести на вулицю.  

10. ПО-СПРАВЖНЬОМУ ВІДПОЧИТИ. Для 

того щоб добре провести канікули, необов'язково 

планувати кожну вільну хвилину - іноді корисно 

просто розслабитися і дозволити собі ненадовго 

забути про справи. 

Не забувайте, що літо - це час яскравих 

вражень і емоцій, відпочинку, та час для нових 

відкриттів!   

Голова відділу журналістики, Мазурова Ірина  
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Професійні заходи та свята 

 

Вступна кампанія 2020! 

2 

З першого серпня в Україні стартувала 

вступна кампанія у заклади вищої освіти.  

Для усіх абітурієнтів дуже важливо обрати 

правильну професію, не помилитися у своєму 

виборі, адже це—їх майбутнє. 

 

Протягом року усі кафедри факультету 

економіки та бізнесу, а саме кафедра маркетингу, 

бізнес-консалтингу та міжнародного туризму, 

менеджменту, обліку і оподаткування, 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

фінансів, банківської справи та страхування  і 

публічного управління, адміністрування та права 

проводили профорієнтаційні заходи та заохочували 

абітурієнтів до вступу саме до Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного! 

Викладачі та студенти особисто зустрічалися зі 

школярами та випускниками коледжів, для того 

аби  розповісти їм про особливості вступної 

кампанії 2020 року, про процес здобування вищої 

освіти, та про важливість обрання своєї майбутньої 

професії. 

Саме тому факультет економіки та бізнесу з 

задоволенням  чекає на першокурсників та активно 

готується до початку нового навчального року! 

 

Студентська рада ФЕБ  

День бухгалтера та аудитора в Україні  

Щороку 16 липня всі бухгалтери та аудитори в 

Україні відзначають своє професійне свято – 

День бухгалтера. 

 

Українські бухгалтери мають можливість 

святкувати День бухгалтера аж двічі на рік – 16 

липня та 10 листопада. 

 

    Бухгалтери мають свій міжнародний герб. На 

ньому зображено сонце (натяк на те, що облік – це 

світоч господарської діяльності), ваги (мають на 

увазі баланс), крива Бернуллі (безперервність і 

нескінченність обліку). 

Студентська рада факультету економіки та 

бізнесу щиро вітає викладачів та студентів кафедри 

обліку і оподаткування з їх професійним святом!  

 Вітаємо з Днем бухгалтера і бажаємо 

безпомилкової роботи і безперешкодної діяльності, 

безсумнівної удачі і високих успіхів, чудового 

настрою і справжнього щастя! 

Студентська рада ФЕБ 

 

 

Важливі свята 

День Державного Прапора! 

Шановні викладачі та студенти факультету 

економіки та бізнесу! 

 

Вітаємо вас З Днем Прапора України, символу 

духу і свободи нашої країни. Це символ всіх 

головних етапів і звершень, які сталися протягом 

багатьох років. 

День Державного прапора—це свято всіх 

поколінь українців. Це данина поваги символу 

держави, що пройшов довгий, часом героїчний та 

трагічний шлях. Під рідним прапором український 

народ утвердив віковічну мрію про державність, 

соборність і самостійність. 

Згідно із найбільш популярним тлумаченням 

кольорів прапора, синя його смуга символізує ясне 

небо, а жовта—золоті пшеничні ниви. 

Напередодні важливих свят, 21 серпня на площі 

Перемоги, городян урочисто привітали з 

прийдешнім Днем Державного Прапора! 

На урочистому святі були присутні студенти 

факультету економіки та бізнесу, які побачили 

виступи народних колективів та почули 

привітання місцевої влади міста! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для кожної країни прапор—символ її 

суверенітету та єдності нації, уособлення її 

могутності та незалежності! 

 

Студентська рада ФЕБ 
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З Днем Незалежності України ! 

Студентська рада ФЕБ щиро вітає викладачів 

та студентів з Днем Незалежності України! 

День Незалежності України—важливе свято для 

кожного українця. У 2020 році наша країна святкує 

вже 29-ту річницю своєї незалежності. 

 

Бажаємо вам успіхів і плідної праці на благо 

українського народу. Нехай це свято додасть вам 

наснаги і творчих здобутків в ім'я процвітання 

нашої незалежної Батьківщини. 

 

Міцнішай, Україно, процвітай, 

Нехай щасливим буде твій народ, 

Незалежна ти - не забувай, 

Розвивайся і йди вперед!  

 

\Нехай розвіє вітер над тобою, 

Хмари, що нависли, наче ніч, 

Я бажаю радості й спокою, 

Ну а біди подолаєм пліч-о-пліч! 

 

Студентська рада ФЕБ 


