
ВРУЧЕННЯ ПОДВІЙНИХ 
ДИПЛОМІВ

Одеський національний економічний університет протягом останньо-
го часу здійснює активну міжнародну діяльність. З 2008 р. діє програма 
подвійних дипломів між ОНЕУ та університетом Міттвайда (Німеччина), 
кращі студенти-економісти мають можливість загалом після чотирьох 
років навчання отримати диплом бакалавра державного зразка як Ук-
раїни, так і Німеччини. 

Згідно договору у 2009 р. студенти на-
шого університету поїхали до університе-
ту Німеччини м. Міттвайда. Ця програма 
передбачає наступне: студент, провчив-
шись у нашому університеті 2,5-3 роки, 
може поїхати до Німеччини і закінчити 
навчання на рівні бакалаврату там. Ні-
мецька сторона зараховує усі дисципліни, 
які опанував студент в ОНЕУ та не вима-
гає повторного їх навчання в Німеччині. 
Таким чином, студент проходить навчан-
ня у двох вузах паралельно, а не послідов-
но. Це дуже важливо, з точки зору часу 
кожного конкретного студента, адже про-
тягом 4-4,5 років він отримує диплом ба-
калавра нашого університету та диплом 
університету м. Міттвайда. 

У 2011 р. перші студенти нашого уні-
верситету отримали такі дипломи. А са-
ме Олена Добряк, Катерина Козаченко, 
Дмитро Ліщенко. Усі вони успішно за-
кінчили наш університет й університет 
Міттвайда і сьогодні є бакалаврами двох 
університетів. Якщо повернутися трохи 
назад, слід відмітити, що цій події переду-
вала складна й тривала робота співробіт-
ників та викладачів двох університетів. З 
дня підписання договору наші співробіт-
ники неодноразово бували у Німеччині, а 
німецькі спеціалісти приїжджали до нас 
з метою узгодження навчальних прог-
рам двох ВНЗ. Ця робота будувалася на 
аналізі змісту конкретних дисциплін, на 
аналізі кількості годин, які відводяться 
на лекції, практичні та індивідуальні за-
няття, на аналізі структури навчальних 
планів тощо. Задача полягала у наступ-
ному: отримати відповідь - наскільки 
наші навчальні програми відповідають 
стандартам німецьких фахівців. Для нас 
питання можна поставити ширше, адже 
Німеччина є членом європейського спів-
товариства і всі стандарти європейської 
освіти в рівній мірі властиві німецькому 
університету. Отже, ми маємо право го-
ворити про те, що відповідати стандартам 

німецького університету означає відпові-
дати стандартам європейської якості. От-
римання студентами таких дипломів це 
знакова подія для університету, яка го-
ворить про те, що ми розвиваємося та ру-
хаємося у вірному напрямку. 

Ще одним підтвердженням високої 
якості української освіти є те, що наші 
студенти знайшли місця для проходження 
практики саме на підприємствах Німеччи-
ни. А деякі студенти, які гарно вчилися, 
отримали від німецьких фірм пропозиції 
з працевлаштування. Наприклад, Олена 
Добряк, яка працює у відділі маркетин-
гу компанії «АUDI» у місті Інгольштадт. 
Звичайно, шлях який пройшли студен-
ти був не простий. Вони повинні були 
дуже добре володіти німецькою мовою, 
для того щоб не тільки спілкуватися, а 
й встигати опановувати складні курси в 
університеті Міттвайда. Тому тих, хто пі-
де шляхом цих студентів, чекає серйозна 
кропітка праця. Адже сьогодні у німецько-
му університеті навчаються вже 10 осіб, а 
восени буде сформована ще одна група. З 
іншої сторони всі ті, хто захоче піти цим 
шляхом, повинні зрозуміти, що отримання 
подвійних дипломів відкриває можливості 
працевлаштування у престижних фірмах. 
Роботодавець буде з більшим інтересом 
відноситися до потенціального праців-
ника, якщо він надасть диплом українсь-
кого університету, диплом закордонного 
університету, плюс гарне знання інозем-
ної мови. Безсумнівно, таких спеціалістів 
сьогодні на ринку праці не так багато та 
працевлаштуватися, маючи такі якості 
й характеристики, буде легше. Хотілося 
б зазначити, що у нас діє також програ-
ма подвійних дипломів з бізнес-школою 
університетом м. Страсбурга (Франція) і 
студенти, які перебувають там, отримали 
також французькі дипломи, найближчим 
часом ми більш детальніше про це вас про-
інформуємо. 

Відділ міжнародних зв’язків 
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ВЕсНа, ассОцИацИИ
И НЕМНОгО ЛИРИкИ

«Дорога в тысячу миль начинается с одного шага», - отметил когда-то 
Конфуций. А с чего, собственно, начинается весна? О, у нее нет едино-
го начала; она многогранна, множественна и. . . безумно прекрасна. Да, 
именно «безумно» - как не потерять головы от всего этого благоухания 
трав и цветов, пронзительно голубого неба, теплых солнечных деньков?. . 
С чего начинается весна? С первой капелью. . . 
С первого талого снега. . .
С легкого свежего ветра. . . 
С солнечным лучом, который так и норовит с утра пораньше посту-
чаться к тебе в окошко. . . 
С утреннего кофе, который пьешь, уже не закутавшись в одеяло в крова-
ти, а стоя у окна, вдыхая свежесть весеннего утра. . .
С кафе, которые поддавшись весеннему теплу и настроению, открыва-
ют свои летние террасы. . . 
С новой влюбленности - в природу, птиц, тепло, весну. . .
С ожидания перемен, радости, чуда. . . 
С желания любить и быть любимым. . .
С отказа от своего одиночества и самости. . .
С переосмысления ценностей (как бы выразился Ницше). . . 
С поиска гармонии. . . 
С открытия новой странички своей жизни. . . 

(Наталия Власенко, 37 гр.) 

«Весна - начало новой жизни
И возрождение прежних сил
После холодной зимней тризны
Она как солнца эликсир». 

 (Владимир Головачев, 33 гр.)

«Весна - растворитель зимы, подъём сил, ароматные улицы, усыпанные 
цветами, сочные краски, проливные дожди, пробуждение».

(Наташа Соловьева, 47 гр.)

Пусть у каждого эта весна будет замечательной, наполненной чем-то ин-
тересным, значимым, ярким и позитивным!

«Для меня весна - это не только время года, но и состояние души. Второе 
длится, слава Богу, намного больше положенных календарных дней. А 
вот весна как время года - удивительная пора, когда по утрам даже иног-
да хочется просыпаться. А ещё идти по улице и видеть улыбки на лицах 
людей, измученных осенней и зимней депрессией».

(Инна Вандер, 11 гр.)

«Весна - новая страничка жизни человека, новые возможности, перспек-
тивы, все новое».

(Ирина Кравец, 24 гр.)

«Весна ассоциируется с рождением, с теплом, с пробуждением и чудом 
жизни». 

(Виктория Доброденчук, 33 гр.)

Подготовила Наталия ВласЕНкО, PR-cектор ФМЭ
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Европейский союз в рамках программы Темпус финан-
сирует участие Одесского национального экономического 
университета в проекте ECOMMIS. Проект направлен на 
формирование бакалаврских и магистерских программ в 
области электронной коммерции для развития информаци-
онного общества в России, Украине, Израиле. 

20 ноября 2011 года, делегация в составе 5 студентов Одес-
ского национального экономического университета во 
главе с преподавателем кафедры экономики предпри-
ятия, кандидатом экономических наук, Ольгой алексан-
дровной Дегтяревой приняли участие в международной 
конференции в Италии в жемчужине Европы, Флоренции. 

кОНФЕРЕНцИЯ БЛагОТВОРИТЕЛЬНОгО 
ФОНДа «РОМУаЛЬДО ДЕЛЬ БЬЯНкО»

Конференция проходила под эгидой 
благотворительно фонда «РОМУАЛЬДО 
ДЕЛЬ БЬЯНКО». 

Главной целью деятельности Фонда 
является создание международной интег-
рации. 

Фонд организует во Флоренции встре-
чи и различные мероприятия междуна-
родного уровня, на которых молодежь 
разных стран и различных культур может 
лучше узнавать друг друга, развивать и 
укреплять дружбу и сотрудничество. 

Ежегодные конференции и семинары, 
проводимые Фондом, посвящены акту-
альным проблемы культуры, экономики, 
архитектуры и искусства. 

Тема конференции была посвяще-
на «Tourism as a means of synergetic 
development of different identities», целю 
которой была изучить туризм не толь-
ко с точки зрения отдыха и развлечения, 
но и то, как туризм можно использовать 
в целях развития идентичных признаков 
туристической зоны, ее конкретным ха-
рактеристикам и особенностям, иденти-
фицирующий данную местность, страну, 
жителей. 

Среди участников конференции, при-
сутствовали пять представителей из Ук-
раины а именно: Одесский национальный 
экономический университет, Харьков-
ский государственный университет стро-
ительства и архитектуры, Харьковский 
национальный университет В. Н. Кара-
зина, Харьковский национальный педа-
гогический университет Г. С. Сковороды 
и Комитет охраны культурного наследия 
Республики Крым. Встреча проходила 
при участии муниципалитета Флоренции. 

Большое спасибо научному руководи-
телю Ольге Александровне Дегтяревой, 
начальнику Отдела международных свя-
зей Елене Николаевне Шкурак за орга-
низацию в участии такого мероприятия, 
мастерское умение сплотить команду, 
быть настоящим другом и прекрасным на-
ставником!

P. S. Не останавливайся на достигну-
том, а всегда иди на шаг вперед! Если ты 
интересен себе, ты всегда будешь интере-
сен для остальных. 

Мария ЕВДОкИМОВа,
студентка 5 курса ФЭУП

Достижение этой задачи строится с учетом рекомендаций Лёвенского коммюнике 
и в соответствии с актуальным состоянием и развитием Болонского процесса. 

Для ознакомления с содержанием и целями проекта 14 декабря 2011 г. состоялась 
встреча проректора по научно-педагогической, воспитательной работе и международ-
ным связям ОНЭУ Г. И. Шубартовского и координатора проекта в ОНЭУ Н. С. Мед-
жибовской со студенческим активом университета. Целью встречи было, во-первых, 
информирование студентов о целях и задачах проекта, во-вторых, выяснение их мнения 
по поводу выбора учебных курсов и формата их преподавания на различных факульте-
тах университета. 

Студенты с большим оптимизмом отнеслись к идее проекта и возможности уг-
лубленно изучать разрабатываемые проектом дисциплины. Так, профорг факультета 
международной экономики Диана Кайки отметила: «Все дисциплины считаю важны-
ми. Было бы большим преимуществом включить их в учебный план». 

Студентам была дана информация о содержании каждой из девяти дисциплин 
проекта и предложены анкеты, в которых, во-первых, нужно было указать свои пред-
почтения по поводу выбора дисциплин для изучения, во-вторых, формата их препода-
вания (нормативная/выборочная дисциплина, бакалаврат и/или магистратура). 

Несмотря на специфику обучения на различных факультетах университета, сту-
денты высоко оценили необходимость изучения всех предлагаемых дисциплин. По 
результатам анализа ответов студентов в лидеры по популярности/необходимости вы-
шли дисциплины «Электронная коммерция», «Интернет-трейдинг», «Корпоративные 
информационные системы (ERP)» и «Интернет-маркетинг». Многие студенты отме-
тили необходимость внесения дисциплин проекта в учебные планы в качестве норма-
тивных. 

Студенты были проинформированы о публикации новостей проекта на Web-странице 
ОНЭУ http://www. oseu. edu. ua и Web-странице проекта http://www. ecommis. eu, а также 
о возможности обращаться по всем вопросам к координатору проекта в ОНЭУ Н. С. Мед-
жибовской по электронной почте nmedzh@oseu. edu. ua. 

Н.с.МЕДжИБОВская, доцент кафедры экономической кибернетики, 
координатор проекта Студентки ОНЭУ: Евдокимова М. А. ( 5 курс ФЭУП), 

Поцелуйко А. В. ( 3 курс ФЭУП), Высатюк Н. С. (4 курс ФЭФ), 
Чинь Тху Хиен (3 курс, ФМЭ), Кондова М. К. (5 курс ФМЭ). 

«Tourism as a means of synergetic development of different identities»

TEMPUS ОТкРыВаЕТ НОВыЕ 
ВОзМОжНОсТИ ДЛЯ ПОДгОТОВкИ 

экОНОМИсТОВ XXI ВЕка

Ежегодно 22 марта на фа-
культете международной 

экономики день грандиозных  пе-
ревоплощений! Наука щедро даёт 

возможность всем студентам по-
чувствовать себя великим иссле-
дователем, мыслителем  и просто 
гениальным экономистом.  В этот 
день было открыто множество 
сцен для ярых дискуссий: эконо-
мическая теория, основы правове-
дения, маркетинг, ОБЖ, туризм...

Сколько эмоций, сколько спо-
ров  и вопросов обуревали разум 
каждого из нас! Я могу назвать 
День науки также Днём знакомс-
тва, ведь мы заново знакомимся с 
самим собой, со своими возмож-
ностями (как оказалось их гораз-
до больше), в другом свете видим  
друзей и преподавателей. В каж-
дом из нас живёт гений, оратор и 
исследователь. 

На ФМЭ праздник науки стал 
замечательной традицией, ведь он 
даёт нам возможность посмотреть 
на себя в будущем, на успешного 

экономиста и всестороннее эру-
дированного специалиста. Спустя 
несколько лет эти маски станут 
нашим настоящим лицом. 

День науки ФМЭ шумно 
и весело прогремел и  канул в 

прошлое, оставив нам прият-
ные воспоминания и стремления 
стать лучше, чтобы в следую-
щем году блеснуть ещё ярче!

Мария МУТОВЧИйская, 
PR-сектор ФМЭ

НАУЧНЫЕ ПРОСТОРЫ

РАСШИРЯЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В РОЛИ НаУЧНОгО ИссЛЕДОВаТЕЛЯ!
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Перехід до системи ринко-

вих відносин вимагає від нас 
весь час бути зосередженими, 
бути в курсі всіх подій, раціо-
нально використовувати кож-
ну хвилину. Ми живемо в світі з 
неперервним потоком інформа-
ції. Як наслідок людина схиль-
на до депресій, нудьги, відчу-
ває себе тривожно і некомфорт-
но. Тому важливо володіти дея-
кими принципами позитивного 
мислення. Саме тому для тради-
ційної щорічної студентської на-
укової конференції була обрана 
така важлива та актуальна тема 
як позитивне мислення. 

На початку про саме слово 
«позитивний», походить від ла-
тинського «positum», тобто «не-
минучість». Прийняти реаль-
ність і себе такими, якими є, а не 
насильно робити себе щасливи-
ми – ось основний постулат при-
бічників позитивної психології. 

У своїх презентаціях студен-
ти кредитно-економічного фа-
культету продемонстрували, що 
людина з позитивним мислен-
ням досить добре підготовлена 
до життєвих випробувань, зви-
чайно упевнено дивиться в май-
бутнє. Вона об’єктивно оцінює 
себе і свої можливості і якщо 
помічає в собі відсутність яки-
хось талантів, то не дуже засму-
чується, а просто переключаєть-
ся на ті сфери діяльності, в яких 
здібності її можуть розкрити-
ся краще. Така людина, як пра-
вило, щаслива: вона легко пере-
живає невдачі, всією душею ра-
діє успіхам і надійно захищена 
від невротичних захворювань. 
Негативне мислення (негатив-
ний спосіб думок) призводить до 
прямо протилежних результатів: 
породжує тривогу й невдоволен-
ня, фрустрації та озлобленість, 
створюючи тим самим підґрун-
тя для різних хвороб. Негативіст 
боїться труднощів, впевнений, 
що його в усьому переслідує не-
вдача, і тому справді на неї при-
речений. Він в усьому вбачає за-
грозу і завжди очікує гіршого, і, 

як наслідок, це дає знати про се-
бе значно частіше. 

Розпочалася конференція з 
виступу запрошеної студент-
ки факультету міжнародної еко-
номіки Н. Чабан. Дуже яскраво 
про позитивне мислення розпо-
віли С. Воронов, Ш. Мустафаєв,  
В. Морозова та О. Моторнюк. 

Одним із факторів, що впли-
вають на позитивне мислення є 
емоції. Загальну характеристи-
ку емоціям дав А. Христін, а про 
вплив емоції на поведінку люди-
ни доповідала А. Литвиненко. 

Емоції умовно можно поділи-
ти на дві групи: позитивні та не-

гативні. Позитивні емоції освіт-
лювали: О. Джигова, Л. Злато-
ва, К. Джугостран, О. Петрен-
ко, В. Паніот, І. Бадюк, О. Мало-
га, А. Євдокімов, Г. Кваснікова,  
К. Кобзар, В. Безуглова, М. Чер-
нобровкіна. У психології вва-
жається, що негативних емоцій 
більше. Їх презентували Н. Бори-
сова, О. Владико, Л. Прокопович, 
А. Слепцова, О. Родкіна, Н. Го-
лубова, О. Зарубіна, А. Ромасюк,  
О. Білоус, Ю. Камбур, О. Леснік, 
А. Матчук, Г. Чабан, Е. Мірош-
ниченко, Д. Треліна, А. Турлак, 
В. Солотка, Н. Чернель, Н. Щер-
бюк, Г. Куценко. 

За своєю суттю позитивне 
мислення – це віра в успіх, зро-
зуміло, від вас не вимагається бу-
ти життєрадісним постійно, до 
того ж це неможливо. Ганс Се-
льє довів теорію про стресс, як 
про основний механізм виживан-
ня. І її ніхто не відміняв. Малюк 
без стресових гормонів не пройде 
пологовими шляхами. Письмен-
ник не напише роман у стані спо-
кою. Чоловік, який уникає стре-
сів, лежатиме на дивані та диви-
тиметься серіали сезон за сезо-
ном замість того, щоби піти пра-
цювати. Механізм стресу – най-
давніший, вшитий у людський 

комп’ютер на рівні постійного 
запам’ятовувального пристрію. 

Студентами було доведено, 
що позитивне мислення – це не 
чародійна паличка, яка позба-
вить нас від усіх проблем. Ми 
добре розуміємо, що від нас 
обов’язково буде вимагатися 
для досягнення успіху ще й тер-
піння, настирливість і упевне-
ність у собі, яка повинна стати 
звичкою. 

катерина ЄФаНОВа,
студентка 22 групи кЕФ,

анастасія кОЧЕРОВсЬка, 
студентка 21групи кЕФ

У період, коли майбутнє молодих 
фахівців в Україні є особливо невизна-
ченим, студенти та викладачі кредит-
но-економічного факультету ОНЕУ, а 
також запрошені гості, а саме Н. М. Ри-
лова (Райффайзен банк Аваль), Н. В. Жу-
равльова (Unicredit group), С. В. Стоянов 
(банк «Південний») та О. Б. Тринчук 
(керівник кадрового агентства ОНЕУ 
«Успіх») зібралися разом для того, щоб 
з’ясувати, що у наш час дозволяє мо-
лодим спеціалістам бути конкурентос-
проможними на ринку праці та що саме 
необхідно випускникам ВНЗ для успіш-
ного працевлаштування. 

Тема круглого столу «Конкурен-
тоспроможність молодих фахівців на 
сучасному ринку праці» виявилася надз-
вичайно актуальною для випускників та 
студентів старших курсів. Адже останнім 
часом сформувалася думка, що після сві-
тової економічної кризи, яка не оминула 
і банківську систему, банки України на-
дають все менше робочих місць для мо-
лодих фахівців, що не могло залишити 
байдужими випускників факультету бан-
ківської справи. Тож творча група заходу 
поставила перед собою завдання розкри-
ти сучасний стан ринку праці та можли-
вості працевлаштування, які він пропонує 
студентам, а також з’ясувати, які якості та 
навички можуть зробити просування ви-
пускників кар’єрними сходами більш ус-
пішними та швидкими. 

Після короткого огляду сучасного 
стану ринку праці та можливих перс-
пектив працевлаштування у банківській 
сфері, зробленого Владиславом Єргіє-
вим, студенти перейшли до обговорення 

чинників, від яких залежить успішність 
кар’єри молодого фахівця. 

Студент Іван Далаков наголосив на 
важливості професійних навичок. Саме 
професійна компетенція, знання іно-
земних мов, навички самостійної робо-
ти та роботи у команді, на його думку, 
можуть допомогти випускникам подо-
лати замкнене коло «Немає досвіду – не 
буде роботи, немає роботи – не буде до-
свіду». 

Марія Січкоріз звернула увагу сту-
дентів на те, яку роль можуть відігравати 
особисті якості людини при працевла-
штуванні. Так, у результаті проведеного 
опитування, серед найважливіших було 
названо такі якості, як відповідальність, 
цілеспрямованість, здатність до навчання 
та комунікативність. Запрошені експер-
ти зазначили, що надзвичайно важливою 
залишається ініціативність працівника та 
його зацікавленість у роботі, яка вико-
нується, а також готовність працівника 
до будь-якої роботи та терпіння у процесі 
просування кар’єрними сходами. 

Не залишились на обговоренні без 
уваги і особливості мотивації молодих 
фахівців. Світлана Шершенюк та Аліна 
Ремесленнікова розглянули найбільш 
поширені мотиви для сучасної молоді, 
серед яких були комфортні умови пра-
ці, престиж, наявність широкої мережі 
впливових знайомств і, насамперед, 
можливість отримувати високу заробіт-
ну плату та матеріальні цінності. Також 
Світлана Шершенюк запропонувала 
своє бачення переваг та недоліків моло-
дих фахівців. 

Студенти на засіданні цього круглого 

столу почули відповіді від творчої групи 
та запрошених гостей на усі найбільш ак-
туальні для них запитання та отримали 
багато інформації для роздумів. 

Представники банків, натомість, ма-
ли можливість поспілкуватись із своїми 

потенційними працівниками і поділитися 
досвідом, що зробило зустріч особливо 
цікавою і корисною для майбутньої спів-
праці. 

аліна РЕМЕслЕННІкОВа,
студентка 31 групи кЕФ

кОНкУРЕНТОсПРОМОжНІсТЬ МОЛОДИХ ФаХІВцІВ
На сУЧасНОМУ РИНкУ ПРацІ

РОЛЬ ПОзИТИВНОгО МИсЛЕННЯ В сУЧасНОМУ сВІТІ
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
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Шестьдесят семь лет прошло 
с тех пор, как отгремели послед-
ние залпы Великой Отечествен-
ной войны советского народа 
против гитлеровской Германии. 
Это была самая кровопролитная, 
самая разрушительная, самая 
жестокая война в истории чело-
вечества. Великая Отечественная 
война продолжалась 1418 дней и 
людские потери СССР составили 
около 28 млн. человек, из них ук-
раинского населения 8 млн. или 
более 9 % от общего числа про-
живающих на Украине. 

Материальные потери СССР 
составили 485 миллиардов дол-
ларов, больше чем США, Анг-
лии и Франции вместе взятые. 
Разрушено 1710 городов, 70 тыс. 
деревень, 32 тыс. промышлен-
ных предприятий и других объ-
ектов. Из общих потерь 40-50% 
приходится на Украину. 

Пепел разрушенных городов 
и сел, стоны заживо сожженных 
человеческих жизней в лаге-
рях смерти Бухенвальде, Дахау, 
Майданеке и других еще трево-
жат наши сердца. 

Война началась 22 июня 
1941 г. Хорошо вооруженная, 
имеющая опыт ведения войны в 
современных условиях пяти мил-
лионная армия фашисткой Гер-
мании, вместе с её союзниками 
Финляндией, Италией, Румыни-
ей развернули от Мурманска  до 
Одессы, протяженностью 4500 
километров. В жестоких боях Со-
ветская Армия в течении – 1941-
1942 гг. понесла тяжелые потери 

и войска фашистской Германии в 
районе Сталинграда вышли к бе-
регам Волги. Врагами была заня-
та территория, где проживала 88 
миллионов человек, где произво-
дилось 33% промышленной про-
дукции, 60% стали, 60% добычи 
угля, 37% посевных площадей. 

В этих тяжелых условиях 
многонациональный народ Со-
ветского Союза сплотился в 
единое целое сообщество, где 
фронт и тыл были едины для 
достижения победы над врагом. 
Героический тыл в годы войны 
обеспечивал нашу армию не-
обходимым вооружением, что 
дало возможность создать тан-
ковые армии и воздушный флот. 
Тыл производил военной техни-
ки в два раза больше, чем Герма-
ния и её союзники. 

Первые поражение фашист-
ские войска понесли в боях под 
Москвой осенью и зимой 1941-
1942 гг., в ходе этих боев войс-
ка гитлеровской Германии были 
отброшены от Москвы на 250-
450 км. Победа под Москвой 
разбила миф о непобедимости 
гитлеровской Германии, был 
сорван план молниеносной вой-
ны, укрепился авторитет СССР в 
глазах антигитлеровской коали-
ции: США, Англии и Франции. 

Перелом в ходе войны в поль-
зу Советской Армии произошел 
в боях под Сталинградом, закон-
чившийся разгромом миллионной 
группировки войск под командо-
ванием фельдмаршала Паульса. 
Инициатива в ведении войны пе-

решла к советской армии под ру-
ководством полководцев Жукова, 
Ватутина, Рокоссовского, Черня-
ховского, Баграмяна, Малиновс-
кого и других. 

Победа на Курской дуге летом 
1943 г. показала, что Советская 
Армия способна одна, без помо-
щи союзников, победить Герма-
нию. А что же союзники? Они 
спокойно наблюдали, как воюет 
Германия и СССР, как ослабе-
вают эти страны. Соглашение о 
военном сотрудничестве между 
Англией и СССР было заключе-
но в мае 1942 г., а соглашение с 
США в июне 1942 г. Не в начале 
войны, а спустя год. Соглашением 
предусматривалось оказание по-
мощи СССР в виде поставок во-
енной техники и продовольствия. 

Только в июне 1944 г., ког-
да советские войска полностью 
освободили свою территорию и 
перешли на территорию Герма-
нии и её союзников англо-аме-
риканские войска высадились на 
севере Франции, в Нормандии. 

Однако войска союзников, 
несмотря на то, что 75% войск 
фашистской Германии сра-
жалось против СССР, оказа-
лись вскоре в затруднительном 
положении в районе Арден. 
Премьер-министр Англии  
У. Черчилль в январе 1945 г. об-
ратился к Й. Сталину с просьбой 
о помощи. Советские войска 
12 января 1945 г. перешли в ре-
шительное наступление на вос-
точном фронте Германии и тем 
самым спасли армии вторжения 

Англии и США. 
Попутно заметим, что люд-

ские потери США в этой войне 
составили 8351 чел., а потери 
Англии – 264 445 чел. Эти циф-
ры и наша помощь союзникам 
показывают, кто не является 
победителем в этой кровавой 
войне. Советский Союз один 
на один воевал с фашистской 
Германией и её союзниками. А 
сколько сил и энергии, денеж-
ных средств и материальных 
ресурсов было потрачено на вос-
становление разрушенного на-
родного хозяйства! 

В этом заключается великий 
подвиг советского народа. Это он, 
советский народ, принес свободу 
и независимость народам Европы 
в борьбе с фашизмом. Мы, сла-
вяне, спасли Европу от фашизма, 
мы защитили демократию. 

В общей борьбе против фа-
шизма значительную долю внес 
и народ советской Украины. В 
рядах Советской Армии сража-
лось 4 млн. украинцев, из них на-
граждено орденами и медалями 
2,5 млн. человек, а 2069 человек 
стали героями Советского Союза. 

На Украине под предводи-
тельством Ковпака, Федорова, 
Сабурова действовали парти-
занские отряды общей числен-
ностью 220 тыс. человек. Ими 
подорвано было 5 тыс. вражес-
ких эшелонов, разгромлено око-
ло 300 вражеских гарнизонов. 

В борьбе с врагами проявил-
ся массовый героизм советского 
народа. Это и подвиг 28 панфи-
ловцев, ценою жизни преградив-
ших путь врагу под Москвой. 
Это и летчики Николай Гастел-
ло, Виктор Талалихин, солдаты 
Александр Матросов и Юрий 
Смирнов, партизаны Лиза Чай-

кина и Зоя Космодемьянская, 
молодогвардейцы и многие дру-
гие, повторившие подвиг на-
званных героев. 

Победа была достигнута. 
Благодаря дружбе народов. Это 
пример и для нашей современ-
ной Украины, где проживает, в 
основном один народ, славяне, 
независимо от местоположения 
запада или востока. У нас одни 
корни и незначительные языко-
вые различия. Мы единый на-
род и должна быть для всех одна 
цель – повышение благосостоя-
ние народа. 

Свой достойный вклад в об-
щую победу над врагом внесли 
сотрудники и студенты нашего 
университета. Всего на фронтах 
Великой Отечественной войны 
принимали участие 111 человек. 
Их имена записаны на стенде, 
который оформлен на втором 
этаже вестибюля первого учеб-
ного корпуса. 

В малом актовом зале изго-
товлена мемориальная доска, 
куда навечно вписаны имена 
погибших смертью храбрых! 
Среди них директор институ-
та Александр Кузьмич Сидо-
ров, помощник директора Петр 
Пантелеймонович Ковалев, 
преподаватель института Ми-
хаил Ильич Фондурат, студен-
ты Николай Петрович Кулеш, 
Александр Сергеевич Журавель, 
Борис Львович Гройсман. Слава 
им в веках! 

С Великой Победой Вас, до-
рогие ветераны, преподаватели 
и студенты! Будьте достойны 
своих предков. 

В. Д. кИРсаНОВ, ветеран
Великой Отечественной

войны, полковник
советской армии 

Помните слова Александра Довженко: к будущему 
мы идем, оборачиваясь на прошлое. Ведь правда: буду-
щее невозможно без осознания прошлого, осмысления 
приобретенного опыта. Прошлое – это наша история, 
наша жизнь, частичка нас, настоящих, и от него нельзя 
отказываться или перечеркивать. Конечно, разные стра-
ницы попадаются в истории – как радостные и яркие, так 
и черно-белые, печальные, жестокие. К сожалению, жес-
токость и все те произошедшие трагедии невозможно 
исправить – если бы… увы, история не имеет условного 
наклонения. Но история имеет такое свойство как цик-
личность, повторяемость, и наша задача – не допустить 
этих повторений, предотвратить возможность трагедий, 

развивать мир, воспитывать гуманность в молодом по-
колении, ценить накопленный опыт, и уверенно строить 
наше будущее – ведь только от нас зависит, каким оно 
будет, никто другой его за нас не построит.

Чем важны такие встречи с ветеранами? А ведь они 
и вправду важны! Они создают своего рода связь меж-
ду прошлым и настоящим, старым поколением и новым, 
формируют преемственность поколений, напоминают 
нам и рассказывают нашу историю. 

Ветераны делились с нами своими рассказами и вос-
поминаниями о военных временах, наполненных и тра-
гизмом, и отвагой, поддержкой, товариществом, какое 
может существовать только на фронте, дружбой, кото-

рая проносится через годы и от этого только крепнет…
Что и говорить, победа в войне, защита Отечества 

– это все то, за что мы должны быть благодарны этим 
отважным волевым людям, которые пронесли в своем 
сердце любовь к Родине, которые прошли все суровые 
испытания, и вот теперь они доносят этот патриотизм, 
эту пламенную любовь до нас, студентов, молодого по-
коления. 

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Спасибо Вам 
за Ваш подвиг, Вашу деятельность и Ваши пожелания, 
как выразился Иван Михайлович, «мирного вам неба и 
чтобы вы никогда не были ветеранами войны!» Спасибо 
за все!

P.S. Большое спасибо за организацию такой встречи 
зам.декану по воспитательной работе Сусанне Василь-
евне Стеценко, а также Георгию Ивановичу Шубартов-
скому.

Наталия ВласЕНкО, 
PR-сектор ФМЭ

сПасИБО за ВсЕ!
В преддверии 23-го февраля – Дня защитника Отечества – на нашем факультете (уже традицион-
но) была проведена замечательная встреча с ветеранами войны, а также курсантами Военной ака-
демии – Р.Шевчуком и а.Роговым. Нас почтили своим визитом И.М.салтовец и И.И.Новожилов. 
Бесчисленное множество орденов и медалей на груди этих выдающихся людей говорили сами за 
себя красноречивее всяких слов. Глядя на все эти знаки отличия, понимаешь, что встречаешься с 
воистину великими людьми!

К ДНЮ ПОБЕДЫ

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Четвер, 9 лютого, здавалось би звичайний день…але тільки 
не для студентів ФМЕ! саме цього дня для студентів четвер-
того курсу спеціальності управління персоналом та економі-
ка праці була організована зустріч із директором з персоналу 
банка «Південний» сергієм Георгійовичем стояновим. 

Такі зустрічі, які відбуваються на нашому факультеті, - невипад-
кові. Як можна поділитися досвідом, нюансами й тонкощами роботи 
з персоналом, враженнями та порадами, як не при безпосередньому 
контакті? Погодьтесь, живе спілкування з досвідченою людиною, 
яка може дати добру пораду та вичерпну відповідь на питання, на-
багато цікавіше, аніж вивчення теорії у підручниках та книжках. То-
му зустріч пройшла цікаво та насичено, з питаннями, коментарями, 

НЕВИПаДкОВІ зУсТРІЧІ

діалогами – усім тим, що робить спілкування повноцінним та корис-
ним. Так що, думаю, день минув не дарма, і студенти з’ясували для 
себе багато нового та корисного, те, що у майбутньому допоможе їм 
у роботі та зорієнтує в потрібному напрямку. 

Висловлюємо особливу подяку в організації даної зустрічі заві-
дувачу кафедри управління персоналом та економіки праці Валерію 
Григоровичу Нікіфоренко, а також кадровому агентству «Успіх», і 
чекаємо на нові цікаві зустрічі!

Наталія ВласЕНкО, 
PR-сектор ФМЕ

АКТУАЛЬНО!

Одеський національний економічний університет плідно співпрацює з 
одним із найвідоміших університетів Російської Федерації - Державним до-
слідницьким університетом - Вища школа економіки (м. Москва), з яким 
здійснюються сумісні науково-навчальні проекти та укладені договори про 
наукову співпрацю. У межах сумісної співпраці 25 лютого 2012 року на 
базі ОНЕУ співробітниками НДЧ організовано та проведено Олімпіаду для 
студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів країн СНД (регіональний 
рівень), в якій прийняло учать 52 студента із 6 міст України (Одеса — 30 сту-
дентів, Київ -11, Харків - 2, Миколаїв - 1, Севастополь - 4, Сімферополь - 2, 
Дніпропетровськ - 2).

Згідно листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  
№ 1/9-28 від 16.01.2012 р. «Про організацію і проведення науково-практичних 
конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 р.» та планом 
проведення наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2012 р. в універ-
ситеті 29 лютого проведена Всеукраїнська наукова конференція студентів та 
аспірантів «Європейський Союз: економіка і політика в глобальному і регіо-
нальному вимірах», у який плідно працювало 170 учасників.

14 березня 2012 року сумісно з Державним дослідницьким університетом 
- Вища школа економіки (м. Москва) проведено перший етап українського 
чемпіонату з ділової гри «Залізний підприємець». У грі прийняло учать 47 
студентів (ФЕУВ, КЕФ, ФЕФ). У півфінал пройшли 2 команди («Дежавю», 
«4 + 1»), які візьмуть участь у півфіналі, який відбудеться 12 квітня у Києві.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 18.11.2011 р. № 1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди 2011- 2012 н.р.» 20 - 22 березня 2012 р. було проведено II етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності». У олімпіаді прийняло участь 48 студентів зі 39 ВНЗ України. Сту-
дентка 51 гр. ФЕУВ університету М.Довженко зайняла III місце.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ук-
раїни від 13.10.2011 р. № 1187 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 
у 2011-2012 навч.р.» проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління ви-
робництвом». На конкурс надійшло 223 наукові роботи із 76 ВНЗ. Авторам 
кращих наукових робіт було надіслано запрошення для участі  у підсумковій 
науково-практичній конференції. Вона відбулася в ОНЕУ 29 - 30 березня 
2012 р. У конференції прийняло участь 60 студентів із 36 Вузів України, які 
вже є переможцями у своїх вишах. Студенти ОНЕУ О.Сукач (54 гр. ФЕУВ) і 
Б.Детков (45 гр. ФЕУВ) зайняли І місце, К.Деренько (45 гр. ФЕУВ) - II місце.

НДЧ ОНЕУ запрошує усіх студентів брати активну участь у науково-дослід-
ній роботі університету, яка є невід’ємною складовою навчального процесу.   

В.а.каРПОВ, 
начальник науково-дослідної частини 

НаУкОВЕ жИТТЯ сТУДЕНТІВ ОНЕУ
Одеський національний економічний університет володіє ве-
ликим науковим потенціалом. Для його розвитку необхідно пе-
редавати досвід і знання, які накопчені науковими школами 
університету, студентській молоді. Для вирішення цього завдан-
ня в університеті використовуються різні методи. Перш за все це, 
звичайно, навчальний процес для студентів всіх форм навчання. 
Однак така повсякденна робота характерна для всіх навчальних 
закладів. але студенти, які досягли певного рівня розвитку, хо-
чуть спробувати свої сили вже не тільки у рамках університету, 
а й на іншому, більш високому рівні. З цією метою в університеті 
співробітниками НДЧ та викладачами кафедр проводяться різні 
заходи як всеукраїнського, так і міжнародного значення. Це різно-
го роду олімпіади, конференції, конкурси, виставки, тощо.
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– С чем было связано твое желание 
учиться в ОНЭУ? 

Антонина: – По правде, я собиралась 
поступать в другой университет – на жур-
фак. Но когда приехала подавать доку-
менты, развернулась и поехала в Нархоз. 
Странно, конечно, но именно так и поступи-
ла. Сейчас, будучи уже на 3 курсе, понимаю, 
что это судьба. Так должно было быть!

– Почему поступила на коммерчес-
кий? Учишься на этом факультете с 
первого курса?

– Два курса я отучилась на ФМЭ. Потом 
перевелась на КФ. Для меня это отличная 
возможность совмещать учебу, и работу

– Каково это – чувствовать себя 
первой Мисс университета в новом зва-
нии – Национального?

– Честно? Это приятно! Но это не са-
мое главное в жизни. Я благодарна, что 
дали возможность делать то, к чему ле-
жит душа. Это самое важное!

– Принимала ли ты когда-то учас-
тие в конкурсах красоты?

– Да. В 2003 году я заняла титул «Ми-
ни - Мисс Одесса»

– Что тебе дал конкурс? 
– Счастье! Ощущение самореализа-

ции, терпение. Я начала более реально 
смотреть на жизнь. Знаю, как и куда надо 
двигаться. 

– Что было для тебя самым слож-
ным во время подготовки конкурса? 
Что было самым приятным? 

– У меня были проблемы с коленями, 
было сложно и больно танцевать. Самое 
приятное - окружение. Люди, которые гово-
рят тебе правду, дают почувствовать твою 

весомость, помогают преодолеть страхи. 
– Расскажи о своей работе с акти-

вом факультета
– В первую очередь, хотела бы от-

метить, что студклуб КФ отличается от 
других факультетов. У нас скорее, иници-
ативная группа людей, которые посвящают 
все свое свободное время тому, что они лю-
бят. Они жертвуют своей работой, личной 
жизнью ради идеи. Они борцы по своей су-
ти. Я безумно благодарна каждому из них 
– за поддержку, терпение. На самом деле, я 
хотела участвовать в «Мисс» еще с первого 
курса. С этими ребятами мое желание реа-
лизовалось. Они поверили в меня! Особую 
благодарность выражаю Насте Андреевой 
– я на шаг приблизилась к мечте професси-
онально развиваться в вокале. 

– Как проходила подготовка и само 
выступление?

– Для меня репетиции и само выступ-
ление - это разные вещи. Во время репе-
тиций я не выкладывалась на все 100%. 
Копила силы для самого выступления. На 
сцене ты более искренен. Все идёт не от 
отработки. Ты не думаешь, как отреаги-
руют. Ты один в этот момент, и делаешь 
всё от души! Всё идёт совсем по-другому 
- ощущение легкости, приятный озноб, и 
ты просто пытаешься получить удоволь-
ствие от каждой секунды. Именно это и 
есть причина участия как моего, так и, на 
мой взгляд, девочек тоже. Главное – это 
дарить людям праздник!

– Какие у тебя были прогнозы от-
носительно итогов конкурса? Что мо-
жешь сказать о других участницах?

– Все девочки – умницы и очень та-

лантливы. У Боссан, как по мне, самый 
сильный вокал. Аня Шендрик была самая 
уверенная из нас, шикарное шоу. У Саши 
Мазепы – потрясающие костюмы. Мари-
на Войтюк очень тронула чувственным 
танцем. А Аня Кметь очень точно подоб-
рала для себя образ Анастасии в драме. 
Мое личное убеждение в том, что нельзя 
делать прогнозов по репетициям. Призна-
юсь, тройку финалисток я представляла в 
другом составе. Но как решило жюри, так 
наверно правильно. 

– Чего ты ожидала от конкурса? 
Оправдались ли твои ожидания? 

– В целом, я довольна всем. Единс-
твенное, во время выступления мне не 
хватило общей сплоченности, ощущения 
праздника. Это огорчает. Ведь у нас об-
щая цель – подарить радость зрителям, 
судьям, и друг другу. 

– Чем является для тебя эта победа? 
– В первую очередь – это результат 

затраченных усилий и огромной работы 
всей нашей команды! Это не моя победа 
лично. Это победа тех, кто верил в меня. 
Именно благодаря ним я была уверенна 
в своих силах. Я вообще себя считаю че-
ловеком фартовым. Победа для меня не 
главное в жизни. Главное – это здоровье, 
и близкие люди. Ты можешь быть триж-
ды успешным. Но если тебе не с кем по-
делиться этим успехом… 

– Что ты могла бы посоветовать 
студенткам, которые в будущем хоте-
ли бы принять участие в Мисс ОНЭУ?

– Знайте, волнение – это не плохо. Ес-
ли вы хотите делать вещи, которые вас 
сделают счастливее, делайте! Те, кто це-
нит в человеке талант, открытость и чело-
вечность, всегда вас поддержат! 

– Что надо делать людям, чтобы 
быть счастливыми?

Получайте от жизни удовольствие. Де-
лайте то, о чем Вы мечтаете, но при этом 
не вредите людям, которые вас окружают . 
Цените жизнь. Учитесь тем вещам, к кото-
рым Вас тянет. Будьте всегда в гармонии с 
самим собой, не злитесь и чаще прощайте. 

Беседу вела Екатерина ДОВГаНюк, 
PR – сектор кФ

Весной оживает всё, и все это 
знают. Более того, все это чувс-
твуют. Ведь даже у самого за-
нятого человека в душе что-то 
встрепенётся, когда он, спеша на 
важную встречу, услышит щебе-
тание птичек и вдохнёт свежий 
весенний воздух. А кто относится 
к самым занятым людям? Конеч-
но же студент! И не удивительно, 
ведь за короткий период студен-

ческой жизни он должен успеть 
всё: и раскрыть свои способности, 
и повеселиться, и принять участие 
в жизни факультета, – что, естес-
твенно, должно происходить на 
фоне активной учёбы. И все это 
можно успеть на ФЭУП!

Весна – пора любви, которой 
в хмурые зимние дни особенно 
не хватает. А в День Святого Ва-
лентина – зимний символ люб-

ви – ее хочется ощутить еще в 
большей степени, чему ФЭУП 
активно способствует. Имен-
но на ФЭУПе в этот особенный 
день работал особенный ЗАГС, 
где студенты могли скрепить 
свою любовь узами студенчес-
кого брака и получить в пода-
рок обручальные кольца. День 
оказался очень даже продуктив-
ным: благодаря этому веселому 
мероприятию было создано 15 
новых семей! А усилила празд-
ничную атмосферу почта любви, 
которая помогала влюбленным 
сердцам доносить свои чувства 
друг другу. 

Чувства чувствами, а о зна-
ниях тоже нужно позаботиться. 

Конечно же, и здесь ФЭУП не 
отстаёт. Проявить свои знания и 
эрудицию студенты могли на иг-
ре «Что? Где? Когда?», в которой 
участвовали разные команды фа-
культета, а выиграла команда под 
названием «Дети шпионов». 

Уделяется внимание на фа-
культете также коммуника-
тивным навыкам студентов. 
Умение выступать на публике, 
аргументировать свою точку 
зрения, убеждать людей – всему 
этому можно научится на таком 
увлекательном мероприятии, 
как «Дебаты». Это специально 
организованный публичный об-
мен мыслями между двумя сто-
ронами по актуальным темам, 

публичная дискуссия, направ-
ленная на переубеждение в сво-
ей правоте третей стороны. 

Как видим, семестр только на-
чинается, а жизнь ФЭУП уже пол-
на событий. А самое главное, что 
всё это только начало. Планирует-
ся провести еще много-много ин-
тереснейших мероприятий, в том 
числе игра «Крокодил» и конкурс 
«Находчивый первокурсник», на 
которых студенты в веселой об-
становке могут с пользой провести 
время. 

В общем, весна – это здоро-
во. Весна на ФЭУП – звучит еще 
лучше! 

Валерия ХОлОсТЕНкО,
студентка 27 группы ФЭУП

Зима. Снег. Синевато-холодные рассветы и ран-
ние закаты. Спешащие прохожие. Маршрутки, спешка, 
учеба. Ожидание весны, влюбленности и чувства лег-
кости…стоп! Ведь и февраль не лишен своей роман-
тики, как никак, именно в феврале мы празднуем день  
Св. Валентина! Так что прочь меланхолию и холода,  
нельзя пропускать праздники мимо. Лучшие праздники, 
как писал Бегбедер, - те, что происходят внутри нас. А 
еще лучше, если мы эти внутренние праздники вылива-
ем на что-то общее, создавая свой коллективный празд-
ник. Что мы, по сути, и сделали. 

Понедельник, 13 февраля, обычный день, но для нас 
– день подготовки к празднику на факультете! Яркие бу-

мажные сердечки, стенгазеты, гирлянды из сердец – в 
ход идет все! Главной эпопеей стало рисование плака-
та для желающих сфотографироваться. Вышло доволь-
но симпатично, фотографировался даже наш декан! Так 
что все остались довольны. 

Не обошлось, конечно, без традиционной любовной 
почты, ведь сердечки-валентинки – неотьемлимый атри-
бут романтики. Разве не замечательно поднимать себе 
романтическое настроение уже сейчас, не дожидаясь 
весны? Романтика – это не время года. Это состояние 
души. Так же само, как и любовь – не арифметика 1+1, и 
не физика, а родство душ. И важно помнить, что любовь 
всегда дается как дар, подарок – безвозмездный, искрен-

ний. Мы не любим, чтобы быть любимыми. Мы любим, 
чтобы любить. 

P. S. Хочется выразить огромную благодарность 
всем ребятам, которые принимали участие в подготовке 
и организации праздника!

И всем-всем пожелать любви – искренней, взаимной, 
чистой, романтичной, яркой, поддерживающей, играю-
щей разными красками, любви с любимыми, в семье, 
к друзьям и близким, любви к вашей жизни и к этому 
миру. Любите – не только 14 февраля, но каждый день, 
любите и отдавайте частичку себя, и тогда ваша любовь 
вернется к вам с отдачей!

Наталия ВласЕНкО, PR-сектор ФМЭ

ФЕВРаЛЬ, РОМаНТИка И ПРОЧИЕ РазМышЛЕНИЯ
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ВЕсНа На ФэУП
Уже Весна… как много света и тепла в этом слове. И хотя 
зима не сразу желает уступать свои права, время всё-таки 
берет своё, и уже вот-вот нам предстоит ощутить весеннее 
оживление, которое в себе скрывает начало новой жизни. 

«МИсс ОНэУ-2012» аНТОНИНа ДаВыДОВа: 
«гЛаВНОЕ – ДаРИТЬ ЛюДЯМ ПРазДНИк!»

В театре Музыкальной комедии им. Водяного состоялся ежегодный универ-
ситетский конкурс «Мисс ОНЭУ – 2012», победительницей которого стала 
представительница от коммерческого факультета – антонина Давыдова. 
какова победа на вкус? Что дал конкурс? Оправдались ли ожидания? На 
все эти, и многие другие вопросы Тоня ответила в ходе нашей беседы. 



ЕкОНОМІсТ, №2 (79) сIЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2012 7

Варто відмітити, що ювілей-
ний концерт пройшов на най-
вищому рівні, чим завдячуємо 
студентам обліково-економіч-

ного факультету, які проявили 
високий рівень відповідальності 
у підготовці до такого важливо-
го заходу. Початок концерту. До 
святкової зали, де вже зібралися 
усі гості, заходять найшановніші 
люди університету: проректор, 
декани факультетів і, звичайно, 
ювіляр. Гості підіймаються і ап-
лодують в знак пошани до вели-
чі духу Леоніда Мойсейовича. 

І ось ведуча концерту, сту-
дентка ОЕФ А. Гоцуляк вітає 
присутніх, і кількома словами 
знайомить гостей з постаттю 
ювіляра. Першим на сцену для 
привітання було запрошено про-
ректора ОНЕУ Г. І. Шубартовсь-
кого. Він з пошаною згадував 
величний життєвий шлях юві-
ляра, підкреслював, що Леонід 
Мойсейович дійсно гідний пова-
ги і, навіть у свої 90 веде актив-
ний спосіб життя. Наприкінці 
свого привітання Георгій Івано-
вич навів цитату Маяковського, 
перефразовану до сьогоднішніх 
урочистостей: «Если спросить, 
строить жизнь с кого, отвечу: с 
Леонида Моисеевича ». 

Після урочистого привітання 
Георгія Івановича ведуча нада-

ла слово студентському декану 
ОЕФ І. Нечаєвій, яка подякува-
ла гостям за увагу до сьогодніш-
нього, дійсно достойного свята і 

висловила надію, що старання, 
які були втілені в організацію 
свята, будуть оцінені гостями і, 
в першу чергу тим, заради ко-
го все це зроблено – Леонідом 
Мойсейовичем. 

Наступним слово взяв декан 
обліково-економічного факуль-
тету П. І. Островський. Він на-
гадав про неоціненний спадок, 
залишений Леонідом Мойсей-
овичем кафедрі бухгалтерсько-
го обліку та аудиту – більше 
тридцяти підручників; та про 
його талановитих, розумних 
студентів, яких за всі роки робо-
ти налічується близько семи ти-
сяч. Петро Іванович від щирого 
серця побажав ювіляру міцного 
здоров’я та й надалі сіяти добро 
у душах студентів. 

Множину щирих привітань 
розбавила яскрава і бадьора 
пісня «Легко на свете от песни 
веселой» у виконанні золотого 
голосу ОЕФ О. Убейника. Важ-
ко було не помітити, як і гості 
свята і сам ювіляр збадьорилися 
від такої запальної пісні. 

Після цієї веселої ноти ша-
новного професора привітав 
завідувач кафедри обчислюваль-

ної техніки та економічної кі-
бернетики С. Г. Діордіца. Саме 
він знає Леоніда Мойсейовича 
як колегу, і в урочистому слові 
згадав, як вдало проявив він се-
бе в різних аспектах, а саме в 
науці, методології, викладацькій 
діяльності, і в кожному досяг ус-
піхів. Крім того завідувач кафед-
ри відмітив, що постать Леоніда 
Мойсейовича займає чи не най-
більшу частину в книзі з історії 
університету. В славетний день 
Станіслав Григорович щиро по-
бажав ювіляру пам’ятати лише 
світлі сторінки життя. 

Після таких теплих слів при-
сутні у залі зустрічали студентку 
ОЕФ М. Сирбу з ніжною піснею 
«Огонек», яка, здавалося, грала 
на найтонших струнах душі юві-
ляра і гостей. 

Далі ведуча розповіла при-
сутнім про досягнення Леоніда 
Мойсейовича в науковій роботі 
на кафедрі, звернула особливу 
увагу на те, що під його науко-
вим керівництвом захищено 8 
кандидатських дисертацій. То-
му наступними вітали ювіляра  
Т. В. Черкашена та І. Л. Шерер з 
кафедри бухгалтерського обліку 
та аудиту. Вони щиро побажали 
Леоніду Мойсейовичу залиша-
тися незмінним прикладом для 

наступних поколінь. А вже за 
мить усі присутні замріяно насо-
лоджувалися піснею «Вьюга» у 
виконанні О. Убейника. 

Наступною на сцену бу-
ло запрошено к. е. н., доцента  
С. М. Стрельцову. Вона з теп-
лотою згадувала роки роботи з 
Леонідом Мойсейовичем, роз-
повіла, що сьогоднішнього по-
чесного ювіляра ще в молоді 
роки називали професором. 
Світлана Миколаївна характе-
ризувала Леоніда Мойсейовича 
як добродушну, сповнену почут-
тя гумору та любові до природи 
людину. Наприкінці вона поба-
жала ювіляру міцного здоров’я, 
благополуччя і надалі впевнених 
кроків в ногу з часом. 

Після таких чуттєвих спо-
гадів Леоніда Мойсейовича 
привітали студентки нашого 
факультету ніжним танцем 
«СМС». Далі ювіляра вітав за-
відувач кафедри прикладної 
статистики А. З. Підгорний. 
Він звернув особливу увагу на 
щирість і відкритість Леоніда 

Мойсейовича, на його різносто-
ронність як ученого та назвав 
дійсним прикладом служіння 
народу. 

Після привітань на сце-
ну вийшла студентка 2 курсу 
ОЕФ В. Бриленкова, яка разом 
зі своїм партнером подарува-
ла ювіляру бальний танець на 
воєнну тематику як знак пошани 
і пам’яті до героїчних воєнних 
років у біографії ювіляра. При-
нагідно додати, що цей танець 
торкнувся найніжніших глибин 
душі присутніх. 

І наприкінці концерту веду-
ча подякувала Леоніду Мойсе-
йовичу за його величні і славні 
справи і від імені усього факуль-
тету побажала ювіляру ще багато 
щасливих років, а золоті голоси 
Олександр і Мар’яна подарували 
пісню «С Днем рождения!»

Заключним словом концер-
ту стало звернення шановного 
Леоніда Мойсейовича до органі-
заторів і гостей свята. У ньому 
ювіляр зізнався, що був розчуле-
ний увагою, яка була приділена 
йому в цей день та теплими сло-
вами в свою адресу. А нам, під-
ростаючому поколінню, бажав 
дорожити славетним званням 
студента нашого вузу, своїми 
трудовими успіхами підіймати 
економіку Батьківщини, забезпе-
чувати зростання благополуччя 
нашого народу. А в особистому 
житті кожному побажав успіхів 
у виконанні намічених планів, 
міцного здоров’я, благополуччя 
і любові до близьких та рідних. 

Наш концерт – це подяка 
Вам, Леоніде Мойсейовичу, за 
плідні 60 років роботи в ОНЕУ, 
за розвиток наукових дослід-
жень кафедри «Бухгалтерський 
облік і аудит». Це подяка за те, 
що віддавали душу улюбленій 
справі, за те, що світилися ро-
зумні очі Ваших студентів. 

 лариса БЕРЕЗОВсЬка, 
студентка 23 групи ОЕФ

 Фото: юлія ГУлЬПа, 
студентка 26 групи ОЕФ

ДО юВІЛЕю
ЛЕОНІДа МОЙсЕЙОВИЧа 

кРаМаРОВсЬкОгО 
…людина, з якої варто брати приклад

8 грудня 2011 року у Великій актовій залі Одеського національного економічного універ-
ситету відбувся урочистий концерт, присвячений 90-річчю д. е. н., професора л. М. кра-
маровського. Чи варто нагадувати, яке місце займає ця велична постать в історії нашого 
університету? леонід Мойсейович - ветеран Великої Вітчизняної війни, ровесник універ-
ситету, професор, який більшу частину свого життя віддав науковій роботі на кафедрі бух-
галтерського обліку та аудиту, видав більше 110 науково-практичних праць, підручників, 
навчальних посібників, в тому числі, 15 монографій. список цих гідних поваги справ мож-
на продовжувати ще довго. 

В ОНЭУ прошла акция по сбору гуманитарной помо-
щи для поездки в детский дом- интернат с. Тузлы. Сту-
денты всех факультетов отнеслись к тому очень серьезно, 
было собрано огромное количество теплых вещей, кан-
цтоваров, средств личной гигиены и закуплено на соб-
ранные деньги большое количество теплых носочков и 
колготок для детей разного возраста. 

СелоТузлы находится за 115 км к югу от Одессы, там 
находится 160 детишек разного возраста- около 120 из 
них сироты и около 40 – из неблагополучных семей. По-
ехали в детский дом представители профкома студентов 
каждого факультета, так как, они проявили огромную за-
боту и помощь в организации поездки. Наша поездка в с. 
Тузлы длилась 3,5 часа, но, приехав туда, мы уже не хо-
тели уезжать. Директор дома-интерната М. Д. Покровщук 
встретил нас, мы попросили собрать всех детей в актовом 

зале, чтобы иметь возможность познакомится с ними и 
раздать привезенные вещи. Дети отнеслись к нам очень 
хорошо. Ребята постарше, сначала с осторожностью, но 
мы сумели завоевать их внимание, играли с ними в раз-
личные игры, пели и шутили. Дети нам показывали свои 
праздничные номера. После того, как мы познакомились с 
ребятами, они показали нам свои комнаты и рассказывали 
о своей жизни. 

К сожалению, время пролетело очень быстро и нам 
нужно было возвращаться. Спасибо огромное всем сту-
дентам ОНЭУ, оказавшим помощь в сборе средств, при-
ехав туда мы поняли - насколько это важно для детей. 
Не забывайте дарить частичку внимания и любви таким 
деткам. Спасибо профкому студентов и администрации 
ОНЭУ. 

ю. Ш. сЕкЕлЬГИДИ, профорг ФЭУП

Дети всегда ждут вас…
Нет ничего больней на этом свете,
Чем встретить взгляд ребёнка-сироты,
В его глазах весеннего рассвета
Вопрос сердечный: «Мамочка, где ты?»
Я прячу взгляд, мне стыдно, горько, жалко —
Чем виноват мальчишка пяти лет?
Его ручонки тянутся к подарку,
Вот только милой мамы рядом нет
Прости малыш, смотрю в твои глазёнки
И сердце плачет глубже и больней,
Не отнимайте детство у ребёнка!
Не покидайте, матери, детей!
Безумный мир, обиженные дети,
Куда летишь, куда несешься ты?
Вся красота, всё золото на свете
Не стоят и слезинки сироты. 
Не оставляйте вы сирот, а посмотрите
Как радует их ваша доброта,
Чужое детство на руки возьмите,
Не думая, что это сирота. 

ДЕТИ ВсЕгДа жДУТ Вас...
ДОБРОЧИННІСТЬ
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Цього року конкурс прово-
дився з 25 лютого по 2 берез-
ня, а тематика конкурсу, яка 
стосувалася техніки безпеки, 
була сформульована обкомом 
нашого галузевого профсо-
юзу. Відверто кажучи, всі ми 
були досить здивовані, коли 
дізналися, що маленьким ді-
точкам було запропоновано 
таке складне завдання. Зро-
зуміло, що члени комісії, яким 
було доручено провести цей 
захід і гідно відзначити та на-
городити переможців (голова 
комісії – проректор Г. І.  Шу-
бартовський, члени комісії –  
І. Ю.  Дігодюк, І. І.  Грищук,  
С. А.  Кузнець, О. М.  Шкурак), 
певною мірою сумнівалися та 
хвилювалися: чи знайдеться се-
ред представлених на конкурс 
численних творчих здобутків 
наших дітей хоч одна робота, 
яка б відповідала такий «оригі-
нальній» дитячий тематиці? І 
уявіть собі, як вони були при-
ємно здивовані, коли побачили 
серед барвистих конкурсних 
робіт, без перебільшення мож-
на сказати, живописне полотно 
з яскраво намальованими пра-
вилами-гаслами протипожеж-
ної безпеки та симпатичним 
героєм-пожежником! Веселий 
дитячий малюнок, виконаний 
оригінально й яскраво, безпо-
середньо відповідав напряму 
конкурсу! У зв’язку з цим ми 
з гордістю констатуємо, що 
автором цієї роботи є 6-річний 
Андрійко Луклянчук, мама яко-
го – Вікторія Володимирівна – 
фахівець відділу міжнародних 
зв’язків, член профспілкової 
організації кредитно-еконо-
мічного факультету. Тому ми 
щиро поздоровляємо нашого 
переможця та бажаємо йому й 
надалі підкорювати вершини 

творчої майстерності! 
Хочеться також привіта-

ти та поздоровити Марчен-
ка В’ячеслава (номінація «За 
оригінальність») і Гейну Ве-
роніку (номінація «За худож-
ній смак») і побажати їм та 
їхнім мамам – викладачам 
кафедри мовної та психоло-
го-педагогічної підготовки  
Н. А. Ковальській та О. В. Гей-
ні – розвивати свої творчі здіб-
ності та порадувати глядачів у 
наступному році вишуканими, 
неординарними виробами. 

Варто декілька слів сказати 
щодо організації та проведення 
самого конкурсу. Всі представ-
лені на конкурс роботи оціню-
валися за такими номінаціями: 
«За сміливість рішення», «За 
оригінальність», «За художній 
смак», «За творчий підхід», «За 
самостійність». 

Зміст і кількість номіна-
цій свідчать про те, наскільки 

серйозно та відповідально чле-
ни комісії ставилися до оціню-
вання аматорського мистецтва 
наших дітей, яку гуманність 
і розуміння вони виявили до 
кожної маленької творчої осо-
бистості, яка взяла участь у 
конкурсі: жодна робота не за-
лишилася поза увагою членів 
комісії, кожна дитина була від-
значена та нагороджена пода-
рунком в урочистій атмосфері 
загальної радості та піднесено-
го святкового настрою, кожна 
дитина відчула дружній потиск 
ректора ОНЕУ М. І.  Звєряко-
ва. Ми впевнені, що саме такі 
незабутні, прекрасні спогади 
дитинства сприятимуть фор-
муванню в свідомості наших 
дітей цивілізованих поглядів 
на життя, які б відповідали 
загальнолюдським критеріям 
Добра, Справедливості, Краси 
та Істини. 

Профбюро кЕФ

ВІТаєМО юВІЛЯРІВ!

01.01 ТЕРТИЧНИй Василь Федорович, слюсар-сантехнік гурто-
житку №1

04.01 БИВШЕВа Ольга Іванівна, методист вищої категорії заоч-
ного факультету

09.01 НИкИФОРЕНкО Валерій Григорович, завідувач кафедри 
УП і ЕП

09.01 ШЕВЧЕНкО сергій аркадійович, маляр 5 розряду РБГ
20.01 ПаДалкО Тетяна Михайлівна, доцент кафедри банківської 

справи
22.01 МЕлЬНИк Тетяна анатоліївна, доцент кафедри ІС в Е
22.01 кІЦУл анатолій андрійович, фахівець 1 категорії НМВ
23.01 НЕсТЕРОВа лідія Миколаївна, інженер 1 категорії ЕТВ
24.01 кИВайлО алла Павлівна, старший викладач кафедри фі-

зичного виховання та спорту
28.01 скОРОХОД Тетяна Олександрівна, старший лаборант ка-

федри ФМ та ФР
29.01 кУБІк Валентина Дмитрівна, старший викладач кафедри 

бухгалтерського обліку
 
01.02. ВИШНІВсЬка антоніна Петрівна, сторож відділу охорони
04.02 ПОПОВа світлана андріївна, завідувач лабораторії кафед-

ри ІС в Е
05.02 саДОВсЬка Наталія леонідівна, старший лаборант кафед-

ри економічного аналізу
07.02 кІР’якУлОВа Ніна Іванівна, завідувач кафедри фізичного 

виховання та спорту
10.02 ФЕДОРяка Василь Петрович, професор кафедри ЕОО в 

АПК
11.02 ПаНкОВа Вікторія Василівна, лаборант кафедри ЗЕТ
11.02 сТаШкЕВИЧ Наталія Миколаївна, старший викладач ка-

федри ФМ та ФР 
11.02 кУПІНЕЦЬ лариса Євгенівна, доцент кафедри ЕП
18.02 БИсТРОВ Олександр Васильович, старший інспектор відді-

лу кадрів
25.02 кОЗакОВа людмила Іванівна, прибиральниця гуртожитку 

№3

03.03 МУРаВсЬка Валентина Вікторівна, доцент кафедри бух-
галтерського обліку

07.03 ГУБЕРНИк аркадій Олексійович, старший викладач ка-
федри маркетингу

08.03 НОВОШИНсЬка любов Василівна, доцент кафедри мар-
кетингу

08.03 ОлЬХОВсЬка лариса Миколаївна, швейцар навчального 
корпусу №6

08.03 сТОляРОВа Іра Іванівна, доцент кафедри банківської 
справи

11.03 ПЕлЕХаТа Тамара Іванівна, черговий гуртожитку №3
25.03 ГРИЩУк Іван Іванович, методист НМВ
28.03 ШУляк світлана Олександрівна, прибиральниця тери-

торій 
30.03 сИРкІН Микола Миколайович, покрівельник навчального 

корпусу №6 

Інформація надана відділом кадрів

 Ректорат, студентська рада, профспілки викладачів 
та студентів ОНЕУ висловлюють подяку ювілярам 

за плідну працю, щиро вітають їх та бажають щастя, 
здоров’я й творчого натхнення!
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04.01 ЗВЄРякОВ 
 Михайло Іванович, 
 професор, ректор університету

20.01 ПРОЦЕНкО 
Олександр Васильович,
доцент, перший проректор, 
проректор з науково-

 педагогічної роботи

15.02 йОНа Олег Іванович, 
 проректор з адміністративно- 
 господарської роботи

У нашому університеті стало доброю традицією напередодні жіночого свята, коли 
природа починає відчувати перший ласкавий подих весни та пробуджуватися піс-
ля суворих, довготривалих зимових морозів, за ініціативою профкому проводити 
яскравий конкурс дитячої творчості. 

ВІТаєМО НашИХ
ПЕРЕМОжцІВ!

ДО МІЖНАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ДНЯ


