
Одеський національний економічний університет

CIЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2013 р. №1 (82)

Одеський національний економічний 
університет, а саме факультет економі-
ки та управління виробництвом може з 
впевненістю казати: «Кращі студенти нав-
чаються у нас!» Вже третій рік поспіль 
кращими студентами м. Одеси стають сту-
денти ФЕУВ:

2010 р. – Бобіль Дар’я, студректор 
ОНЕУ, випускниця ФЕУВ;

2011 р. – Сароян Лана, студдекан ФЕ-
УВ.

Кращим студентом м. Одеси 2012 року 
стала студентка 4 курсу ФЕУВ , президент 
команди Enactus ОНЕУ, кращий студент-
громадський діяч м. Одеса 2011 року – Ан-
желіка Кохан.

Все це завдяки підтримці керівництва 
Одеського національного економічного 

університету, деканату ФЕУВ, які сприя-
ють всебічному розвитку студентів, під-
тримують у всіх починаннях!

«Кращий студент» – всеукраїнська кон-
курсна програма, покликана виявити та 
надати імпульс до подальшого розвитку 
студентської молоді України, стимулювати 
підвищення рівня її суспільної активності, 
сприяти формуванню активної життєвої 
позиції студентства. Організатором про-
грами «Кращий студент» є ВМГО «Сту-
дентська республіка». 

У рамках конкурсу «Кращий студент» 
визначаються наступні номінації:

 Кращий студент (комплексна характе-
ристика);

 Кращий студент-аналітик;
 Кращий студент-громадський діяч;

 Кращий студент-дизайнер;
 Кращий студент-медійник;
 Кращий студент-науковець;
 Кращий студент-програміст;
 Кращий студент-спортсмен.

В цьому році нагородження кращих 
студентів проходило 25 січня в клубі «Ё», 
яке супроводжувалось концертною про-
грамою. Серед запрошених артистів була 
команда КВК 1 курсу ФЕУВ. Переможці 
отримали від партнерів вечора цінні пода-
рунки. Бажаємо і в подальшому студентам 
ОНЕУ займати лідируючі позиції не тільки 
на конкурсах, олімпіадах, спортивних зма-
ганнях, а й при побудові кар’єри!

PR-cектор ФЕУВ

В ОНЕУ Вчаться кращі стУдЕНти! і цЕ НЕ прОстО слОВа…

Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже все найдорожче, що є у нашому 
житті – надія, кохання, віра, щастя обов'язково пов'язане з жінкою.

Шановні жінки, ми вдячні Вам за те, що ви є, за те, що ви поруч! І нехай Вам за-
вжди вистачає сил і натхнення дарувати свою красу, теплоту, любов і мудрість.

В українській освіті Вам належить особлива роль, виховувати молоде поколін-
ня працьовитим, творчим, здоровим.

Від щирого серця бажаю Вам ніколи не втрачати того природного запалу й 
енергії та продовжувати нести у світ злагоду, добро і любов. Нехай кожен день 
у Вашому житті буде сповненим уваги і тепла, нехай життя рясніє радісними 
подіями, нехай весна живе у вашому серці, а душа ніколи не знає старості й суму.

Зі святом, рідні, кохані, шановні, прекрасні. Бажаю вам щасливої долі, родин-
ного тепла, гараздів на освітянській ниві. Сердечно вітаю вас з весняним святом.

З повагою ректор М.І.Звєряков

Вітаю Вас дОрОгі жіНки зі сВятОм ВЕсНи,
зі сВятОм жіНОчНОсті та кОхаННя – 8 БЕрЕзНя

В этот прекрасный, солнечный, весенний день, я хочу поздра-
вить всех женщин нашего замечательного университета с 8 марта! 
Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
творческого вдохновения, успехов в карьере, дружного коллектива, 
взаимопонимания, добра, любви, улыбок, радости и тепла. Пусть 
исполнятся все поставленные вами цели, загаданные желания и 
мечты! Пусть каждый новый день дарит вам новые возможности, и 
пусть ничто не встаёт на пути к великим достижениям!

Екатерина ГАЛАСЮК, аспирантка кафедры экономики и 
управления туризмом

8 марта – день особенный. Это не просто Женский день, а, пре-
жде всего, праздник весны, любви, красоты и всего прекрасного и 
изящного. Хочется пожелать всем нашим прекрасным женщинам и 
девушкам благополучия, любви и внутренней гармонии, света, ве-
сеннего тепла, улыбки на лице и уюта в доме! 

Среди разных чудес, что пленят и манят,
Свет далекой звезды или вечность седых пирамид, 
Есть одно, на котором всегда остановится взгляд, 
Это – ЖЕНЩИНА, в ней природа все тайны хранит.
Несмотря на засилие боли и зла, 
Чудо-женщина в доме тепло сберегла.
В жизнь обычную краски и звуки внесла,
В лихолетье быть королевой смогла.
Пусть же вас окружает людское добро,
Восхищенье мужчин, рук надежных тепло.
Пусть стихи и признанья звучат вновь и вновь, 
Пусть почаще вам близкие дарят любовь! 

(В. Серых)

Наталия ВЛАСЕНКО, PR-сектор ФМЭ

8 марта – дЕНь ОсОБЕННЫЙ!

Поздравляю Вас с наступающим Международным 
женским праздником! 

Каждая женщина – это нежность, красота и лю-
бовь! В какой бы сфере ни работала женщина, какой 
бы пост ни занимала она всегда остается хранитель-
ницей очага, создательницей уюта и продолжательни-
цей рода.  

От Вашей мудрости, милые женщины, в семье и 
в коллективе зависит настроение, атмосфера и благо-
получие. Доброта Ваших сердец согревает, сила духа 
восхищает, а красота делает мир прекраснее. Благо-
даря Вам жизнь наполнена оптимизмом и надеждой! 

Вы вдохновляете на профессиональные, творчес-
кие и жизненные победы!

8 марта – это день, когда каждая женщина хочет 
быть немного слабее, хочет быть окутанной особым 
вниманием и любовью мужчин. Пусть не только в 
этот праздник, но и каждый день вас любят, Вам гово-
рят комплименты и окружают заботой!

Наш университет по праву гордится своими жен-
щинами -целеустремленными, энергичными, от-
ветственными и обаятельными! Они несут в мир гармонию и оптимизм, великодушие и 
радость!

От лица профкома университета я желаю Вам здоровья, семейного счастья, уважения 
и любви коллег, неисчерпаемой энергии и жизненной силы! 

С уважением 
председатель профкома Т.С. КОрОЛЕВА

дОрОгиЕ сОтрУдНицЫ и стУдЕНтки 
УНиВЕрситЕта!
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2012 рік був нелегким, але дуже про-
дуктивним. Діюча команда Enactus (до 
ребрендінгу 2012 року - команда SIFE) 
відсвяткувала свій перший День На- 
родження. 

Enactus (Entrepreneurial action us) - це 
міжнародна організація, яка об'єднує сту-
дентів, викладачів та представників біз-
несу в 39 країнах світу. На сьогоднішній 
день Enactus охоплює більше 62,000 сту-
дентів 1,600 університетів світу.

Працюючи в команді під керівниц-
твом наставника-викладача, студенти 
Enactus використовують набуті в вузі 
знання для реалізації освітніх програм, 
спрямованих на навчання інших прин-
ципам ринкової економіки, навичкам 
особистого успіху та підприємництва, фі-
нансовій грамотності, принципам збере-
ження довкілля та діловій етиці.

Enactus ОНЕУ провели набір нових 
членів команди, сформували організацій-
ну структуру, виграли грант від Метінвест 
на реалізацію проекту «Еко реклама», 
грант від PZU Україна на реалізацію вже 
вдруге проекту «Безпечна дорога до шко-
ли» ( керівник проекту студентка 1 курсу 
ФЕУВ Тимошенко Юлія) , а також відві-
дали цілий ряд цікавих заходів: Top to 
Future Top, Project Ideas Showcase і Гайда-
ровський форум.

29 листопада 2012 командою Enactus 
ONEU та Радою молодих вчених ОНЕУ 
була проведена зустріч з представниками 
компанії Philip Morris Ukraine для студен-

тів 4-5 курсів.
Студенти дізналися про діяльність 

міжнародної компанії Philip Morris 
Ukraine та можливостях початку та по-
дальшого розвитку професійної діяль-
ності в компанії. Представники PMU 
розповіли про можливості стажування, а 
також про відкриті вакансії компанії.

Зустріч відвідали більше 100 студен-
тів, що піклуються про своє успішне май-
бутнє. Будемо чекати нових зустрічей, 
Philip Morris Ukraine!

30 листопада 2012 семеро представ-
ників команди, відібрані за кращі моти-
ваційні листи і володіння англійською 
мовою, відвідали всеукраїнську конфе-
ренцію Top to Future Top, організовану 
Enactus Україна.

Участь у заході взяли 150 студентів 22 
університетів і 11 міст України.

Студенти зустрілися з топ-менедже-
рами провідних компаній, а також повчи-
лися у професіоналів бізнесу.

Спікерами конференції виступи-
ли члени Консультаційного бізнес-ради 
Enactus України:

 Олексій Кредісов - керуючий парт-
нер Ernst & Young Україна;

 Христос Цолкас - Генеральний ди-
ректор Philip Morris Україна;

 Наталія Стрєлкова - Директор з пер-
соналу та соціальної політики Метінвест.

6 грудня 2012 компанія Метінвест 
визначила 10 проектів, що отримали 
грант на реалізацію проекту за спецкон-

курс «Територія підприємництва», серед 
яких і проект від ОНЕУ «Еко реклама», 
керівником якого є Покотілов Сергій, 
студент 3 курсу ОЕФ.

Експертна комісія компанії Метінвест 
уважно розглянула всі проектні ідеї, пред-
ставлені в рамках спеціального конкурсу 
«Територія підприємництва». Основою 
для відбору служили умови спецконкур-
су:

 необхідність залучити молодь і ак-
тивне населення в підприємницьку діяль-
ність;

 створити нові форм розвитку бізнес 
середовища

 сприяти відкриттю нових робочих 
місць.

Залишається лише побажати керівни-
ку і команді проекту успішної реалізації!

18 грудня, в кав’ярні «Циферблат» у 
Києві відбувся великий захід Enactus Ук-
раїна - Project Ideas Showcase. 14 студент-
ських команд Enactus з Києва, Харкова, 
Львова, Одеси, Хмельницького та Жи-
томира презентували Свої Проектні Ідеї 
експертам - представникам провідніх ук-
раїнських та міжнародніх компаний. Се-
ред них Метінвест, Ernst & Young, PZU, 
Philip Morris, САН ІнБев, ВТБ, Мрія, 
Фокстрот, Кредитпромбанк, Deloitte, 
KPMG, Ощадбанк России, Лакталіс-Ук-
раїна, Фонд братів Кличків, Галнафтогаз 
та інші.

Понад 30 експертів бізнесу взяли 
участь у заході і допомогли студентам 
своїми порадами та корективами до ідей.

З 16 по 19 січня в Москві в Російсь-
кій академії народного господарства та 
державної служби при Президенті Росій-
ської Федерації пройшов Гайдаровський 
форум - найбільший дискусійний май-

данчик, на якому еліта влади, бізнесу та 
фундаментальної науки обговорювали 
вектори розвитку світової економіки. На 
відкритті Гайдаровського форуму висту-
пав Прем’єр-міністр РФ Дмитро Мед-
ведєв.

В рамках проекту були запрошені 
члени команд Enactus із 17 країн, в тому 
числі двоє запрошених з України , серед 
яких - Анжеліка Кохан, капітан команди 
Enactus ОНЕУ, студентка 4 курсу ФЕУВ. 
Учасники обговорювали кращі проекти 
Enactus, ділилися порадами щодо фор-
мування організаційної структури та на-
борів нових членів у команду.

Михайло Абизов, Міністр Російської 
Федерації, порадив студентам, авторам 
проектів, спиратися в першу чергу на свої 
сили, а не розраховувати на зовнішню 
підтримку. «Головне в проектах - довес-
ти їх до стадії втілення, дуже важливо, 
щоб ідеї перейшли в практичну площину. 
Проекти повинні реалізовуватися в рам-
ках конкретних областей застосування ». 
Ще одна рекомендація від Міністра поля-
гала в тому, щоб боротися за свій проект, 
вірити в нього, вкладати в нього всю при-
страсть і бажання домогтися успіху.

Саме так ми, команда Enactus ОНЕУ, 
провели 1 семестр 2012-2013 навчально-
го року. Однак все вище перелічене було 
б неможливе без підтримки керівництва 
Одеського національного економічного 
університету, викладачів, а також нашого 
наставника Арутюнян Рузанни Разміков-
ни, яка сприяє всебічному розвитку ко-
манди, вірить в її успіх, що є незамінним 
при досягненні поставлених цілей. 

Валентина ДЕМЧЕНКО, 
голова відділу маркетингу команди 

Enactus ОНЕУ

На факультеті економіки і управління виробництвом 
сесія тривала 3 тижні після Різдва. Перший семестр про-
летів дуже швидко, ми не встигли озирнутися, як наста-
ла сесія. Це було щось нове в нашому житті: новий до-
свід, нові враження. Не можна сказати, що сесія далася 
нам дуже легко, але здавати іспити було не дуже страш-
но, бо нас забезпечили всіма навчальними матеріалами, 
які необхідні були для підготовки. Дисципліни виклада-
лися цікаві, на високопрофесійному рівні. Ми отрима-
ли непогані результати, і все це завдяки хорошій і сум-
лінній підготовці. Нам дуже сподобалося ставлення ви-
кладачів до нас, студентів, так як вони не намагалися нас 
налякати, а багато в чому йшли нам назустріч, розумі-
ючи, що це наша перша сесія. Приємно усвідомлювати, 
що старанна й плідна праця протягом семестру винаго-

роджується на сесії. Для себе уяснили, що потрібно біль-
ше відповідати на семінарах, набирати бали, щоб легше 
було у період здачі заліків та іспитів. Тепер головне не 
розслаблятися, а працювати так само плідно, як і раніше.

Також можна відзначити, що перша сесія дуже збли-
зила нас, кожен намагався допомогти один одному. На-
певно, лише під час сесії по-справжньому знайомишся зі 
своїми однокурсниками.

Спостерігаючи за роботою студентів під час семе-
стру та за процесом підготовки до сесії, можемо сфор-
мулювати основні правила успішного складання сесії:

1. Складіть раціональний розпорядок дня під час під-
готовки до сесії: необхідно чергувати час навчання і від-
починок, час харчування;

2. Не забувайте про здоровий і достатній сон: припу-

щення, що все можна вивчити в останню ніч перед іспи-
том – хибне. 8-годинний сон надасть вам енергію і сили;

3. Не розраховуйте на легкий або маленький білет, 
для цього необхідно знову ж таки раціонально розподі-
лити свій час під час навчання і вчитися від 1 дня семе-
стру, тоді матеріал буде засвоєно в повному обсязі;

4. Пам’ятайте про правильне харчування: фрукти, го-
ріхи, м’ясо, риба – ці продукти стимулюють роботу моз-
ку і допомагають краще засвоювати матеріал;

5. Розраховувати на певну оцінку – марно, але це не 
привід зупинятися на 60 балах;

6. «Дорогу осилит идущий» – вірте в себе, вчіться, 
знання – це скарб, і непотрібних знань не буває. Розум-
на і розвинута людина у всіх сферах громадського життя 
складає основу успішного функціонування всієї держави.

Складно навіть уявити радість першокурсників 
після складання сесії. Успішно або не дуже – ми зро-
били черговий крок на шляху до дорослого студент-
ського життя. Зараз ми з гордістю можемо називати 
себе повноправними студентами ОНЕУ.

Олександра КАрАжІя та Дмитро СКЛяр,
студенти 1 курсу ФЕУВ

Enactus (sIFE) малЕНькими 
крОками дО УспіхУ!

пЕрша сЕсія аБО пОсВята В стУдЕНти!
Ось і пролетіла перша в житті сесія, своєрідна «посвята в студенти». Для першокурсників вона за-
вжди була і залишається одним із найскладніших етапів у студентському житті. А впоратися з нею 
– означає вийти більш загартованим і готовим до викликів дорослого життя.
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7-8 лютого 2013 року в ОНЕУ відбулася науково-методична конференція профе-
сорсько-викладацького складу «Якість освіти: фактори формування і технології під-
тримки». На ній були підведені підсумки роботи колективу університету за такими 
напрямками:

 планування та організація навчального процесу як функціональні складові сис-
теми якості освіти;

 розвиток освітніх технологій у форматі нових стандартів;
 інформаційно-комунікаційні технології в організації навчального процесу;
 науково-методичне забезпечення навчального процесу та майстерність виклада-

чів – головні чинники якості освіти. 
У роботі конференції прийняло участь 208 викладачів. Своє бачення та плани щодо 

факторів формування і технологій підтримки якості освіти представили 67 доповідачів. 
Конференція пройшла в робочій, дружній обстановці, спостерігалася висока активність 
учасників. 

За результатами роботи конференції прийняті рекомендації щодо подальшого розвит-
ку діяльності ОНЕУ у напрямку підвищення якості освіти шляхом удосконалення плану-
вання та організації навчального процесу, використання сучасних технологій навчання, 
підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Центр сучасних освітніх технологій

Зазвичай, початок вебінару виглядає 
таким чином: учасники отримують від 
організаторів вебінару посилання, на яке 
вони повинні “кликнути” у певний час, 
підключившись до мовлення по Інтерне-
ту. Слухаючи викладача, переглядаючи 
підготовлені ним відео і слайди на екрані 
монітора, студенти можуть взаємодіяти 
з доповідачем, ставити йому запитання і 
отримувати відповіді, виконувати завдан-
ня. Тому вебінар - зручний засіб для про-
ведення інтернет-занять будь-якого типу.

При цьому викладач має можливість 
повноцінно управляти процесом навчан-
ня - організовувати зворотній зв’язок зі 
студентами (чат, голосування, опитуван-
ня, анкетування, проведення аудіо- або 
відеоконференцій), проводити презента-
ції, демонструвати програми, відкриті на 
його комп’ютері, використовувати елект-
ронну указку, установлювати права і на-
віть відключати студентів від вебінару 
(якщо, наприклад, хтось порушує прави-
ла поведінки на вебінарі і заважає іншим 
займатися).

При цьому для участі у вебінарах у 
мінімальному варіанті студенту досить 
мати тільки комп’ютер з колонками, до-
ступ до Інтернету і встановлений на ПК 
програвач Adobe Flash Player (який уже 
установлений у більшості користувачів 
Інтернету). Якщо студент має бажання 
брати участь в аудіо- або відеоконферен-

ції під час вебінару, він повинен мати до-
датково мікрофон і Web -камеру.

ПЕрЕВАГИ ВЕБІНАрІВ 
ПОрІВНяНО

з ОЧНИМ НАВЧАННяМ
Вебінар, на відміну від більшості типів 

веб-конференцій, де основну частину часу 
говорить викладач, відрізняється високою 
мірою інтерактивності. Студенти активно 
залучені у процес навчання, можуть стави-
ти запитання, відразу ж прояснювати деякі 
незрозумілі для них моменти.

На відміну від звичайного семінару, 
студенти після закінчення онлайн-семіна-
ру отримують запис, який можливо вико-
ристовувати при повторному закріпленні 
отриманої інформації, а також для того, 
щоб поділитися нею з кимось.

Онлайн-курси у вигляді вебінарів пе-
редбачають значне заощадження часу. 
Студентам і викладачеві не потрібно вит-
рачати час для того, щоб добратися до 
місця проведення зустрічі. Вони навіть 
можуть знаходитися у різних країнах. 
Якщо ж хтось не встиг підключитися до 
вебінару зі свого робочого місця, потім 
він зможе скористатися записом.

Значно менше проблем, пов’язаних 
із комунікабельністю, недосвідченістю і 
швидкістю реакції студентів. Вони лег-
ко можуть ставити будь-які запитання, не 
соромлячись реакції аудиторії. 

Якщо ж з якихось причин студент не 
зрозумів або не встиг розібратися з ма-
теріалом під час вебінару, то у нього є 
можливість поставити запитання викла-
дачеві у чаті або електронною поштою, 
чи отримати доступ до запису вебінара 
для повторного перегляду пропущеного 
ним місця. 

НЕДОЛІКИ ВЕБІНАрІВ
ПОрІВНяНО 

з ОЧНИМ НАВЧАННяМ
У межах вебінару важко проводити 

командні ігри і тренінги у режимі реаль-
ного часу, оскільки, по-перше, це займе 
значну частину вебінара, а, по-друге, для 
командної он-лайн взаємодії доки немає 
нормальних можливостей. Тому команд-
ні роботи зараз найчастіше адаптуються 
і перетворюються на домашнє завдання.

Є певна проблема і з правильним вико-
ристанням чату. Учасники в чаті можуть 
одночасно спілкуватися один з одним і з 
викладачем, через що виникають окремі 
дискусії, які часто відволікають учасни-
ків від основної теми вебінару. Це знижує 
ефективність засвоєння матеріалу. 

Як би не старався викладач, проте, 
під час проведення вебінару, між ним і 
аудиторією не буде встановлений такий 
же емоційний зв’язок, який з’являється в 
результаті живого спілкування в реально-
му часі. А це дуже важливий аспект, який 
безпосередньо впливає на ефективність 
того ж навчання.

Вебінар - досить новий інструмент 
для проведення конференцій і тренінгів, а 
тому переважна більшість викладачів, що 
звикли працювати з живою аудиторією, 
губляться перед монітором комп’ютера, 
внаслідок чого пропадає драйв і ритм 
виступу.

Оскільки основний канал для досту-
пу до вебінару - це Інтернет, то від його 
якості значно залежить якість вебінару. 
При низьких швидкостях Інтернету (ко-

ли немає можливості дивитися відео з 
нормальною якістю) втрачається частина 
цінної невербальної інформації, яку люди 
зазвичай сприймають на очних тренін-
гах, - жести, міміка і тому подібне. Тому 
стає дуже важливо, як викладач володіє 
мовою. Якщо він монотонно читатиме 
лекцію протягом усього вебінару, то не-
залежно від змісту вебінар для багатьох 
студентів виконуватиме роль снодійного.

Перебої з Інтернетом можуть взагалі 
перервати вебінар, до того ж така мож-
ливість є як у викладача, так і у студен-
та. Якщо проблеми виникають зі сторони 
студента, то він може потім отримати 
можливість переглянути цю сесію в за-
писі. Проблеми зі сторони викладача ком-
пенсуються або перенесенням вебінара 
на інший час, або зміщенням часу завер-
шення вебінара.

Очевидно, що робота комп’ютера і 
програмного забезпечення безпосеред-
ньо впливає на проведення вебінару. З 
боку студента менше проблем, оскільки 
він для участі у вебінарі використовує 
практично стандартний браузер. 

Досвід підготовки та проведення вебі-
нарів в Одеському національному еконо-
мічному університеті мають викладачі 
таких кафедр:

 інформаційних систем в економіці 
(д.техн.н., доц. Скопа О.О.; к.техн.н., доц. 
Казакова Н. Ф.);

 економіки та управління туризмом 
(викл. Гусєва О. В.);

 міжнародних економічних відносин 
(ст. викл. Уханова І. О.);

 економіки та управління національ-
ним господарством (викл. Бабенко Г. Є.);

 економічної кібернетики (к.е.н., ст. 
викл. Івашко Л. М.).

За вебінарами майбутнє!
Л.М. ІВАшКО, 

к.е.н., ст.викладач кафедри ЕК,
О.В. ГУСєВА, 

викладач кафедри ЕУТ 

WEbInar connEctIng studEnts

ПЕрЕВАГИ НЕДОЛІКИ
Високий ступінь інтерактивності Складнощі з інтерактивністю
Вебінар після проведення залишається 
доступним для повторного перегляду Страх перед камерою

Економічніший варіант навчання, що 
важливо для оптимізації витрат

Залежність від каналу доступу до Інтер-
нету 

Проводити навчання можливо, практич-
но, у будь-який слушний час і в будь-
якому зручному місці

Залежність від устаткування і програмно-
го забезпечення 

ПЕрЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ПрОВЕДЕННя ВЕБІНАрІВ

В Україні останнім часом усе більшого поширення набувають вебінари, і ми це можемо побачити не лише у 
сфері освіти.

Вебінар (від англ. webinar - web-based seminar) – це «віртуальний» on-line семінар (нарада, лекція, презентація, 
конференція, круглий стіл, публічний захист роботи, тренінг, опитування і т. д.), організований за допомогою 
Internet-технологій, який надає можливість доповідачу (викладачу, модератору, тьютору ) передавати інформа-
цію (досвід, знання, уміння), а учасникам (студентам, слухачам) - її отримувати та взаємодіяти з доповідачем. 

ОБгОВОрюємО підсУмки 
НаУкОВО-мЕтОдичНОї рОБОти

В УНіВЕрситЕті
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В пестром послевоенном коллективе 
преподавателей Одесского кредитно- эко-
номического института особое внима-
ние привлекал один человек - скромный, 
молчаливый, внутренне обособленный, с 
какой-то еле заметной на лице тенью не-
доумения по поводу того, что происходит 
вокруг. То был профессор С.Я.Боровой. В 
1956-1957 гг. он читал нам, студентам, курс 
экономической истории СССР и зарубеж-
ных стран. Лекции были содержательны, 
ровны, но совершенно безэмоциональны. 
Эти же качества лектора прослеживались 
и в отношениях со студентами и препо-
давателями. Ему не свойственны были 
аффективное панибратство, грубое под-
лаживание, восторженно-назидательные 
интонации некоторых преподавателей 
идеологических кафедр. В спокойной де-
ловой обстановке проходили занятия, за-
седания студенческого научного кружка, 
консультации, посещения археологичес-
кого музея. Он живо интересовался исто-
рией родного города, писал о нем, искал 
и находил новые архивные документы. 
Однажды, в ходе экскурсии по истори-
ческим местам, находясь в сотне метров 
от нашего института, мы узнали, что сто-
им на остатках крепостной стены города 
Хаджибея и что план этой крепости про-
фессор разыскал в одном из центральных 
архивов. Позже, в средине 60-х годов, уже 
обучаясь в аспирантуре по специальнос-
ти история народного хозяйства, я бли-
же познакомился и с биографией своего 

научного руководителя, и с широтой его 
научных интересов. Родился он 30 октяб-
ря 1903 года в Одессе в семье служащего. 
Среднее образование получил в коммер-
ческом училище. В 1920 году поступил 
на юридический факультет Гуманитар-
ного института, преобразованного в 1921 
году в Институт народного хозяйства. В 
период обучения работал научным со-
трудником исторического архива, а позже 
научным сотрудником библиотеки. Обу-
чение закончил в 1924 году, получив ква-
лификацию юриста. В 1927 году поступил 
в аспирантуру при Одесской центральной 
научной библиотеке. По окончании обуче-
ния, в 1930 году, представил две кандидат-
ские диссертации: по библиотечному делу 
и по экономике. В 1937 году С.Я.Боровому 
была присвоена также степень кандидата 
исторических наук (по совокупности ра-
бот, без защиты диссертации).

В 1940 году в Институте истории АН 
СССР им защищена диссертация «Очер-
ки по истории евреев на Украине в 17-18 
веках» и получена степень доктора исто-
рических наук. С 1934 по 1977 г., за ис-
ключением нескольких военных лет, он 
трудился в Одесском кредитно-эконо-
мическом институте, переименованном 
позже в институт народного хозяйства 
(нынешний Национальный экономичес-
кий университет). Подготовил около 200 
научных публикаций. Отличительной 
особенностью его научной работы была 
многоплановость интересов. Это, естес-
твенно, нашло отражение и в структуре 
исследований, включивших такие основ-
ные направления:

Труды по истории еврейского народа. 
Сюда относятся «Очерки истории евреев 
в Украине в ХVІІ-ХVІІІ веках”, моногра-
фия «Еврейская земледельческая колони-
зация в старой России (1928), публикация 
«Евреи в Запорожской Сечи» (Истори-
ческий сборник АН СССР, №1, 1934), ма-
териалы, вошедшие в коллективный труд 
о Холокосте.

Работы, посвященные истории горо-
да Одессы, Одесской области и Южной 
Украины в целом: два раздела в кни-
ге «Одесса. Очерк города-героя (1957); 
Очерк истории Одесской области и г. 
Одессы в «Одесском томе» «Истории 
городов и сел»; статья «О некоторых 
особенностях аграрного строя Южной 
Украины» в «Ежегоднике аграрной исто-
рии» (1964) и др.

Исследования по истории кредита и 
банков: монография «Кредит и банки в 
России» (1958), публикации «Радищев о 

кредите», «Декабристы о кредите»; ста-
тьи о кредитной политике.

Публикации литературно-истори-
ческого характера: «Мицкевич накануне 
восстания декабристов» (Литературное 
наследство т.6. 1956). Об экономических 
взглядах А.С.Пушкина {Сборник «Пуш-
кин и его время» Л. 1962), «О реально-
исторической основе сюжета «Мертвых 
душ» (Вопросы литературы № 4, 1965).

Кроме того, Саул Яковлевич был авто-
ром разделов в учебниках по истории на-
родного хозяйства и статей в «Советской 
исторической энциклопедии», «Украинс-
кой советской энциклопедии» и «Энцик-
лопедии народного хозяйства УССР».

Научно-исследовательскую деятель-
ность ученого отличала не только разно-
плановость интересов. Он разрабатывал 
малоизученные, а временами и вовсе не 
изучавшиеся проблемы. Работая над кни-
гой «Кредит и банки в России» ученый 
обращается к малоизвестным материалам 
из фондов Министерства финансов, Ком-
мерческого и ссудного банков, Особой 
канцелярии по кредитной части, личной 
канцелярии Канкрина. Были освоены так-
же не известные до того фонды Комис-
сии о коммерции, Сената и виднейших 
государственных деятелей того периода. 
Как и в повседневной жизни, в научной 
работе ему свойственны были: осторож-
ность, внимательность, обстоятельность 
аргументов и мнений, неторопливость, 
ответственность и развитое чувство дол-
га. Эти же качества он ценил и в других. 
Среди его знакомых и адресатов числи-
лись: известный исследователь истории 
казачества Д.Яворницкий, академики 
А.Нечкина и Б.Греков, М.Рыльский. С 
М.Рыльским он встречался и беседовал 
во время его приезда в Одесский госу-
дарственный университет в начале 70-х 
годов... На похвалы профессор был скуп, 
но о достойных людях всегда говорил с 
уважением. Почти с религиозным благо-
говением воспринял поступок Киевского 
историка В.Голобуцкого, принявшего в 
свою семью фронтового друга И.Рознера. 
Подающим надежды помогал. Все его 
аспиранты успешно защитили кандидат-
ские диссертации. По его рекомендации 
молодого одессита, будущего доктора 
исторических наук С.Кульчицкого, при-
няли в отдел истории народного хозяйс-
тва и экономической мысли АН УССР. 
Но малопросвещенных и ограниченных 
избегал. Возмущался их заносчивостью 
и матерым хамством. Помню, с каким 
сарказмом рассказывал этот воспитан-

ный человек о выступлении академика 
Трофима Лысенко на одном из ученых 
собраний. «Скажите мне вы, грамотеи, - 
распекал тот исследователей, - на какой 
высоте летит долгоносик? Не знаете!? А 
вот дед Овсей знает: на высоте 90 санти-
метров! Вот чего стоит ваша наука!».

С.Я.Боровой знал цену таким деяте-
лям и когда они нахально врывались в мир 
его знаний, давал им достойный отпор, 
поражая неопровержимыми фактами. 
Как-то принес он одному из обкомовских 
чиновников, редактирующему сборник, 
свою статью. Тот прочел ее название, 
ухмыльнулся и с чувством торжествую-
щего превосходства изрек: «Что это Вы 
пишете? - «теории прибавочной стои-
мости К.Маркса», вы думаете, их было 
несколько?». Саул Яковлевич не стал 
возражать. Попросил на минутку отлу-
читься. Взял соответствующую работу 
К.Маркса и ткнул носом незадачливого 
«знатока» прямо в заглавие.

С властью у него были особые отно-
шения. Та подозревала его в буржуазном 
национализме. Дело доходило даже до 
потери работы и вынужденных покаяний. 
Это, однако, не изменило внутреннего 
презрительно-насмешливого отношения 
ученого к своим гонителям. Он сознавал 
свою правоту и духовную неодолимость. 
Правящую партийную элиту в узком кру-
гу называл кликой. Смеялся над опасени-
ями позднего Тито по поводу будущего 
распада Югославии, указывая на истори-
ческие судьбы многонациональных им-
перий. Верил в бога, своих родителей и 
своих предков. Знал немецкий, француз-
ский и древнееврейский языки. И когда 
в Одессу попало исчезнувшее когда-то 
пушкинское кольцо, любознательные 
Одесситы попросили профессора пере-
вести на русский язык выгравированную 
на нем надпись. Саул Яковлевич сделал 
это. Староеврейский текст гласил: «Гос-
поди, помоги носителю этого кольца». 
По своему глубинному содержанию эта 
краткая молитва напоминала ему, я ду-
маю, и сердечные пожелания его роди-
телей своему сыну: «Господи, помоги 
ему»... И, видя старания, усердие, трудо-
любие их сына, Творец не забыл подвиж-
ника. Руах элохим (дух божий) стал его 
внутренней творческой силой, надеждой 
и опорой на пути постоянного самоут-
верждения и поиска истины.

Н.А. УПЕрЕНКО, 
д.э.н., профессор кафедры 

общей экономической теории

У його роботі приймали участь 
Ніна Олександрівна Дубовик - Го-
лова Одеського обкому Профспілки 
працівників освіти і науки Украї-
ни, Михайло Іванович Звєряков 
- ректор, Тетяна Сергіївна Король-
ова - голова профспілкової органі-
зації університету, Ганна Іванівна 
Шамаєва - її заступник, усі голови 
профспілкових організацій факуль-
тетів, відділів і служб.

Розуміючи важливість соціально-
економічного захисту співробітни-
ків в умовах бюджетного дефіциту 
та зменшення контингенту студен-
тів в ОНЕУ, керівництво профспіл-
кової організації університету ста-
ло на шлях пошуку нових форм со-
ціального партнерства та принципів 
взаємовідносин між профспілковим 
комітетом та адміністрацією для ви-
рішення соціально-економічних пи-
тань в університеті. 

Дубовик Н.О. сумісно з Звєряко-
вим М.І. підняли вкрай важливі пи-
тання щодо напрямів діяльності на-
шої Профспілки, в тому числі - на 
найближчий час, було наголошено, 
що сьогодні людей, понад усе, тур-
бує невизначеність як суспільних, 
так і загальнодержавних перспек-
тив, що є досить тривожним сигна-

лом. Була зосереджена увага на пе-
регляді тактики та підходів до вирі-
шення питань фінансування освіт-
ньої галузі і підвищення заробітної 
плати працівників освіти і науки. 
Тільки при вирішенні цих життєво 
важливих проблем можливо в пов-
ній мірі вирішити питання соціаль-
ного захисту працівників. 

Голова профспілкової організа-
ції університету Корольова Т.С. під-
вела підсумки роботи профкому, ви-
значила напрями подальшої роботи і 
акцентувала увагу на тому, що здій-
снені витрати на соціальний захист 
працівників та створення належних 
умов праці є найважливішими важе-
лями успішної та ефективної роботи 
університету й залежать від активної 
співпраці профкому з керівництвом 
університету. Це відображено у ко-
лективному договорі, який уклада-
ється в університеті протягом 25 ро-
ків. Профспілкова організація ОНЕУ 
має високий рейтинг серед ВНЗ міс-
та та велику довіру серед співробіт-
ників університету.

На думку Кравченко В.О. - го-
лови профспілкової організації фа-
культету економіки та управління 
підприємством, професора, викоре-
нити негативні явища, які сьогодні є 

в суспільстві і розв’язати всі перера-
ховані проблеми, можливо тільки на 
основі розвитку національної еконо-
міки та удосконалення економічної 
політики. І профспілки не повинні 
стояти осторонь цих питань, а стави-
ти перед собою цілі і шукати шляхи 
для їх вирішення. 

На засіданні «круглого столу» 
відбулася серйозна, ділова розмова, 
про те, що профспілкам потрібно 
при вирішенні проблем підвищення 
заробітної плати працівникам вищої 
школи зайняти більш жорстку і на-
ступальну позицію, слід проявляти 
більше згуртованості та активніше 
проводити свої захисні спільні дії, 
тому що низька заробітна плата, ско-
рочення соціальних пільг та виплат 
призводить до зубожіння працівни-
ків галузі освіти, і тому сьогодні го-
ловне - бути більш бойовою, більш 
ініціативною структурою, шукати 
й впроваджувати нові, прогресивні 
форми роботи, підіймати авторитет 
профспілкової організації конкрет-
ними справами. Від цього залежить 
рівень життя кожного співробітника 
університету. 

Г.І. шАМАєВА, 
заступник голови 

профспілкової організації

О прОфЕссОрЕ с.я.БОрОВОм 
(страНички ВОспОмиНаНиЙ к 110-лЕтию сО дНя рОждЕНия)

сОціальНиЙ діалОг - запОрУка УспіхУ
В нашому університеті напередодні нового 2013 року відбулося підведення підсумків роботи пер-
винної профспілкової організації за рік та обговорення найважливіших питань соціально-еконо-
мічного захисту співробітників у формі «круглого столу». 



ЕКОНОМІСТ, №1 (82) СIЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2013 5

Кажущиеся, на первый 
взгляд, далекими регионы и го-
рода стали ближе, благодаря 
подписанию договора о сотруд-
ничестве, который отражает 
стремление договаривающихся 
стран развивать долговремен-
ное сотрудничество в области 
высшего экономического биз-
нес-образования, а также презен-
товать основные направления 
сотрудничества и результаты в 
сфере подготовки специалистов 
Украины и Курдистана.

Немного статистики.
Высшее образование в Кур-

дистане на 2013:

Число студентов в универси-
тетах и институтах - 49 тыс. 492.

Количество студентов, при-
нятых в Курдистане: магистры- 
1261, аспиранты-84.

Выпускники с 2006 по 2012 - 
30811 человек.

Количество государствен-
ных вузов: 11 университетов и 
24 института. 

Количество преподавателей: 
в университетах -5198 и 622 - в 
институтах.

С 2003 года до сих пор выпу-
силось 3649 магистров.

Ежегодно государство вы-
деляет 120 млрд. динаров на 

развитие магистратуры и аспи-
рантуры.

Население республики Ирак 
в районе Курдистан насчиты-
вает 5 млн. 300 тыс. человек. В 
нем есть четыре больших депар-
тамента и 350 городов, не таких 
крупных по численности населе-
ния, а также 5 тыс. 600 деревень.

На сегодняшний день в Кур-
дистане построено 778 жилищ-
ных комплексов для населения 
страны. Однако оно нуждается 
в построении еще 71, которые 
планируются построить в тече-
нии 10 лет. 

Министерство высшего об-
разования и научных исследо-
ваний Курдистанского региона 
Ирака насчитывает 19 универ-
ситетов. Cалахаддин Универ-
ситет состоит из 22 колледжей 
и 88 департаментов - Хавлер. 
Университет расположен в од-
ном из старейших городов в ми-
ре под названием «Эрбиль». Он 
был основан в 1968 году в го-
роде Sulaymania в университете 
Sulaymania, а в 1981 году был 
переведен в Эрбиль. СУХ явля-
ется старейшим университетом 
в курдистанском регионе с раз-
личными типами программ для 
всех уровней образования. 

Университет имеет значи-
тельную долю наиболее конку-
рентоспособных аспирантов и 
выпускников, программ в следу-
ющих областях: 
 Сельское хозяйство,
 Инжиниринг,
 Искусство,
 Управление и экономика,
 Изящных искусств,
 Языки,
 Базовое образование,
 Физического воспитания,
 Естественно-научного образо-

вания,
 Образование для гуманитар-

ных наук, 
 Исламских исследований, 
 Законодательство и политика.

Салахаддинский универси-
тет проводит профессиональные 
тренинги и мероприятия на ос-
нове доступных центров на тер-
ритории кампуса для развития 
личных навыков и расширения 
знаний и насчитывает такие цен-
тры: научно-исследовательский, 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, культурный, 
социальный, языковой. А так же 

есть Центральная библиотека.
Интернационализация выс-

шего образования – это процесс 
интеграции международного и 
межкультурного аспектов в це-
лях предоставления качествен-
ного высшего образовния. В 
понятие интернационализации 
в сфере высшего профессио-
нального образования специа-
листы включают два аспекта: 
первый – внутренняя интерна-
ционализация – подразумева-
ет создание такой культуры и 
климата внутри вуза, которые 
продвигают и поддерживают 
международное имежкультурное 
взаимопонимание. Второй аспект 
– внешняя интернационализация. 
Это процесс трансграничного 
предоставления образовательных 
продуктов и услуг в зарубежные 
страны посредством различных 
образовательных технологий и 
через различные международные 
(двухсторонние и многосторон-
ние) договора и соглашения.

Сегодня Одесский нацио-
нальный экономический универ-
ситет поддерживает отношения 
со многими странами мира. Пред-
ставителем Салахаддинского 
университета в Украине является 
Шейкха Ниссрат Сабир, аспирант 
кафедры бухгалтерского учета и 
аудита Одесского национально-

го экономического университета, 
научный руководитель, которого 
– доцент Александр Валентино-
вич Обнявко.

Такое сотрудничество в об-
ласти исследований и совершенс-
твования преподавательской 
деятельности обеспечит развитие 
и укрепление связей между фа-
культетами, кафедрами. Будут 
проводиться совместные иссле-
дования в областях, представля-
ющих взаимный интерес, а также 
публиковаться научные статьи 
ведущих ученых ОНЭУ и Сала-
хаддинского университетов в пе-
риодических изданиях друг друга; 
издаваться совместные научные 
работы и тематические сборники.

Важнейшим аспектом двух-
стороннего сотрудничества 
является совершенствование 
последипломного образования, 
разработка и реализация МВА-
программ, а также оказание ме-
тодической помощи аспирантам, 
докторантам, в целях расшире-
ния научной базы исследований 
и повышения их квалификации.

шЕЙКхА 
НИССрАТ САБИр, 
аспирант кафедры 

бухгалтерского учета,
представитель 

Салахаддинского 
университета в Украине

ОдЕсскиЙ НациОНальНЫЙ экОНОмичЕскиЙ УНиВЕрситЕт 
и салахаддиНскиЙ УНиВЕрситЕт (ирак, кУрдистаН). 

мЕждУНарОдНОЕ сОтрУдНичЕстВО
Вопрос о роли международного сотрудничества в стратегии разви-
тия высшего образования в университетах целесообразно рассмат-
ривать в контексте процессов интернационализации образования, 
происходящих в современный период в международном образова-
тельном сообществе, в частности в украинском высшем профессио-
нальном образовании. Успех любого университета обусловливается 
сегодня уровнем его интернационализации. различные аспекты 
интернационализации вошли в систему рейтингов, посредством 
которых оцениваются эффективность и привлекательность совре-
менных украинских и мировых университетов.
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Условия конкурса очень просты – 
нужно быть активным читателем. 

А это значит: 
1. часто посещать библиотеку самому 

и приводить сюда своих друзей, 
2. делиться своим мнением о прочи-

танном, советовать другим, что, на ваш 
взгляд, стоит прочитать,

3. интересоваться новинками, посту-
пившими в библиотеку,

4. изучать не только литературу по 
специальности, но и расширять свой кру-
гозор, читая русскую, украинскую, зару-
бежную классику.

КрИТЕрИИ ОЦЕНКИ:
 количество посещений библиотеки,
 количество прочитанных книг. 

ПО ИТОГАМ КОНКУрСА
ПОБЕДИТЕЛяМИ
СрЕДИ СТУДЕНТОВ СТАЛИ: 

 Сакута Екатерина – ФЭУП 36,
 Антонович Виктория – КЭФ 41,
 Белик Дмитрий – ФЭУП 45,
 Ведмидь Марина – ФЭУП 44,
 шелофаст Светлана – ФЭУП 44.

Не остались в стороне и наши преподаватели и сотрудники. Среди них самыми 
активными читателями стали:

 Балджи Марина Дмитриевна – доцент кафедры экономики и управления наци-
ональным хозяйством,

 Порпулит Любовь Владимировна – сотрудник ИВЦ. 

Победители были награждены памятными подарками. Поздравляем наших побе-
дителей! Желаем, чтобы их энтузиазм не иссяк. А мы, в свою очередь, будем радовать 
вас новинками литературы и надеяться, что в следующем году друзей у библиотеки 
станет больше.

Отдел обслуживания библиотеки ОНЭУ

яКІ ДОхОДИ НЕОБхІДНО зАДЕКЛАрУВАТИ ГрОМАДяНИНУ, 
ОДЕржАНІ НИМ У 2012 рОЦІ? 

Декларацію про майновий стан і доходи (далі - Декларація), отримані в 2012 р., 
необхідно обов‘язково подати громадянам, які отримували доходи:

 від осіб, які не є податковими агентами (тобто від фізичних осіб або нерезиден-
тів);

 з яких не утримувався податок на доходи фізичних осіб при їх виплаті; 
 іноземні доходи.

Декларації про доходи приймаються до 1 травня 2013 року.

яКІ ДОхОДИ ОТрИМАНІ НЕ ВІД ПОДАТКОВИх АГЕНТІВ У 2012 рОЦІ 
ПІДЛяГАЮТЬ ОБОВ‘язКОВОМУ ДЕКЛАрУВАННЮ? 

До доходів отриманих від особи, яка не є податковим агентом (від нерезидента 
або фізичної особи, яка не є суб‘єктом господарювання) належать доходи: 

 отримані від надання в оренду (суборенду) або житловий найм нерухомості; 
 при одержанні нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної осо-

би;
 спадщина (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до 

нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спад-
щину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізич-
них осіб);

 подарунки (рухоме та нерухоме майно, кошти, майнові чи немайнові права).

Cума податку, зазначена в поданій річній Декларації, сплачується громадянином 
самостійно до 1 серпня 2013 року.

яКІ ДОхОДИ НЕ ПІДЛяГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ 
ПІД ЧАС їх НАрАхУВАННя ЧИ ВИПЛАТИ, 

АЛЕ НЕ є зВІЛЬНЕНИМИ ВІД ОПОДАТКУВАННя 
ТА ПІДЛяГАЮТЬ ОБОВ‘язКОВОМУ ДЕКЛАрУВАННЮ?

До таких доходів належать:
 інвестиційний дохід (отриманий в результаті операцій з цінними паперами); 
 невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної допомоги; 
 нецільова благодійна допомога у разі отримання її від благодійника – фізичної 

чи юридичної особи, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги 
протягом звітного 2012 року перевищувала граничний розмір 1500 гривень; 

 не погашена частина податку з суми, наданої під звіт при припиненні трудової 
діяльності; 

 додаткові блага від третьої особи; 

Обов‘язково декларуються доходи, які виплачувалися платнику податку двома 
або більше податковими агентами лише у формі заробітної плати або інших виплат і 
винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, 
і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищувала сто 
двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2012 
року (у 2012 році – 128 760 грн. (1073х120)).

хТО ПОВИНЕН ДЕКЛАрУВАТИ ІНОзЕМНІ ДОхОДИ 
ТА яКИМ ЧИНОМ ВОНИ ОПОДАТКОВУЮТЬСя? 

Фізичні особи, що є громадянами України та працюють, тимчасово або постійно 
за кордоном, повинні декларувати доходи, отримані як із джерел в Україні, так і іно-
земні доходи. 

Доходи, отримані фізичними особами-резидентами (громадянами України) із 
джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного 
оподатковуваного доходу, крім доходів, які не підлягають оподатковуванню в Ук-
раїні відповідно до міжнародного договору, згода на обов’язковість якого дана Вер-
ховною Радою України.

Перелік діючих міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткову-
вання розміщено на офіційному веб-порталі Державної податкової служби України 
www.sts.gov.ua, у розділі «Діяльність ДПС». 

Для одержання права на зарахування податків, сплачених за межами України, 
платник зобов’язаний одержати від державного органу країни, де був отриманий 
дохід (прибуток), уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму спла-
ченого податку, а також про базу та/або об’єкту оподатковування. Зазначена довідка 
підлягає легалізації у відповідній країні, у відповідній закордонній дипломатичній 
установі України, якщо інше не передбачено діючими міжнародними договорами 
України. 

яКИМ ЧИНОМ МОжНА ОТрИМАТИ ПОДАТКОВУ зНИжКУ 
У зВ‘язКУ з ВИТрАТАМИ У 2012 рОЦІ НА НАВЧАННя 

У ВИщОМУ НАВЧАЛЬНОМУ зАКЛАДІ? 

Кожен платник податку має право на податкову знижку, зокрема за витратами, 
понесеними ним у зв’язку з його навчанням або навчанням членів його сім’ї першого 
ступеня споріднення за наслідками звітного 2012 року. Платник податку, який бажає 
скористатися правом на таку податкову знижку повинен подати Декларацію, дода-
ток 6 до неї та такий список документів: 

 копія з паспорта, де зазначене прізвище платника податку; 
 копія реєстраційного номеру облікової картки платника податку; 
 копія свідоцтва про народження дитини (якщо податкову знижку отримує хтось 

з батьків студента) або копія свідоцтва про укладення шлюбу (якщо податкову зниж-
ку отримує хтось з подружжя); 

 копія договору з навчальним закладом; 
 копія документа про суми, сплачені за навчання протягом 2012 року; 
 довідка про кількість місяців навчання в 2012 році; 
 відомість про наявність розрахункового рахунку, відкритого в районному від-

діленні ощадбанку; 
 довідка про нараховані доходи та утриманий податок з доходів за 12 місяців 

2012 року. 

Якщо студент навчається і працює, він сам подає податкову Декларацію і від-
повідні документи на своє ім’я. 

Якщо навчання оплачував хтось з батьків, то Декларацію подає той, хто сплачу-
вав кошти за навчання. 

Умови за які можна одержати право на податкову знижку:
Податкова знижка може бути надана тільки резидентам.
Податкова знижка нараховується тільки в межах розміру заробітної плати, одер-

жаної протягом звітного 2012року. 
Права на податкову знижку не мають всі інші особи, які одержують виключно 

доходи, відмінні від заробітної плати. 
Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки 

за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки 
не переноситься.

Подати Декларацію з метою отримання податкової знижки можно до 31 грудня 
2013 року (включно). 

Управління взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю ДПС в Одеській області

Человек в своей жизни проходит оп-
ределенные этапы: детство, отрочество, 
юность и т.д. С этими этапами его связы-
вает деятельность, которой он занимался. 
В детстве он ходил в детский сад, затем 
пошел в школу, а после школы в высшее 
учебное заведение. Каждый из этих эта-
пов очень важен, так как он вносит свою 
лепту в формирования личности чело-
века. Но пора студенчества играет осо-
бенную роль в становлении своего «Я», 
ведь будучи студентом мы получаем уже 
специальность, с которой будем идти по 
жизни. Многие говорят, что студенческие 
годы самые лучшие и запоминающиеся 
в жизни, так как кроме пар есть разные 
мероприятия и секции, в которых можно 
поучаствовать, проявить свой талант. Ко-
му-то нравится заниматься спортом, учас-
твовать в соревнованиях, а кто-то любит 
науку. Для этого и существуют в нашем 
вузе секторы, которые занимаются орга-
низацией мероприятий, соревнований, игр 
и т.д. У каждого сектора есть свой предсе-
датель. Все вместе это называется студен-
ческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление финан-
сово-экономического факультета как и 
всего университета, начало функциониро-
вать с принятием «Положения о студен-
ческом самоуправлении» в 1999 году, и по 
сей день развивается. За время его сущес-
твования произошло много кадровых из-
менений и различных отчетно-выборных 
конференций. И каждый раз, когда подхо-
дит время смены руководства, начинается 
обдумывание предвыборной программы. 

Казалось, куда ещё развиваться, что 
придумать нового? Стенды у каждого сек-

тора есть, секторы работают. Как говорит-
ся: работа кипит! Придумывать нечего…
Так было при прошлом студенческом де-
кане факультета – Кретове Д.Ю. Что же 
будет сейчас? Всегда есть куда усовер-
шенствоваться! Приходит новое руководс-
тво – приходят новые идеи. Студенческое 
самоуправление – это базовая платформа 
для кадрового ресурса страны. Ведь бо-
лее молодое поколение несет в себе но-
вые идеи, новые мысли, инновации. Как 
правило, люди, которые практикуются в 
студенческом самоуправлении, в дальней-
шем занимают достаточно высокие места, 
они лучше подготовлены к карьерной лес-
тнице. Благодаря ему, преподавательский 
состав лучше понимает студентов. Благо-
даря этому, возникшие проблемы решают-
ся не только силами преподавателей, но и 
студенческого самоуправления. На дан-
ный момент студенческий совет финансо-
во-экономического факультета работает 
усердно, и его деятельность заметна. Это и 
обновления стендов, и выпуск собственной 
газеты «Финансист» и качественная подго-
товка к конкурсам «Студенческая осень», 
«Студенческая весна» и «Мисс ОНЭУ», 
и проведение профориентационной ра-
боты, одной из лучших среди факульте-
тов ОНЭУ. Перечислять можно долго. Но 
мы не останавливаемся на достигнутом. 
Хочется пожелать ребятам, чтобы новое 
студенческое руководство факультета про-
должило путь вперёд и вверх – за новыми 
победами и достижениями, которые подни-
мут наш факультет на ещё более высокую 
ступень своего развития.

Е.А. КУЛИКОВА, 
глава учебного сектора ФЭФ

ДО УВАГИ ВСІМ! 

дЕкларУВаННя грОмадяНами дОхОдіВ, ОтримаНих У 2012 рОці

«лУчшиЙ читатЕль гОда - 2012» ОНэУ
В конце 2012 г. впервые с февраля по декабрь библиотека проводила кон-
курс «Лучший читатель года - 2012». 

стУдЕНчЕскОЕ самОУпраВлЕНиЕ 
фиНаНсОВО-экОНОмичЕскОгО факУльтЕта – 

НЕ ОстаНаВлиВаться На дОстигНУтОм
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Привітати Раду молодих 
вчених прийшли їх друзі, това-
риши та добрі знайомі: відомий 
джаз-музикант Юрій Кузнецов, 
підприємець Юрій Криниць-
кий, заступник керуючого банку 
«Марфін» Євген Соколовський, 
заступник директора дитячого 
табору «Молода гвардія» Ана-
толій Веселов, голова відділу 
інвестицій головного управлін-
ня зовнішньоекономічної діяль-
ності та європейської інтеграції 
Одеської обласної державної 
адміністрації Микита Лагунін, а 
також представники місії Євро-
пейського Союзу в Україні, те-
лекомпанії ГЛАС, міжнародної 
молодіжної організації AIESEC 
та команда SIFE ONEU. 

У всіх присутніх була уні-
кальна можливість послухати 
історію життя та формулу успі-

ху від надзвичайної жінки, ди-
ректору Джазового фестивалю 
та Клубу високої музики Наталії 
Ертнової: «Треба насправді ві-
рити в те, що ти бажаєш, вміти 
переживати поразки та падін-
ня, аналізувати, навчитися бути 
щасливим, постійно мріяти, ні-
коли не зупинятися та не відмо-
влятися від своєї мети».

В цей зимовий сонячний 
день аудиторія актової зали уні-
верситету наповнилася сміхом, 
посмішками, добрими словами, 
привітаннями, та звичайно пода-
рунками і квітами. Рузана Ару-
тюнян представила гостям звіт 
про проведені заходи, серед яких 
були: проект «Історії успіху» - 
зустріч з громадським діячем та 
бізнес-леді Вікторією Тігіпко, 
директором з розвитку компанії 
«Телетрейд» Сергієм Сарояном, 

заступником міського голови 
Оленою Павловою, зустріч-
семінар з бізнес-тренером, 
вченим, спеціалістом в галузі 
«Людської досконалості» Френ-
ком Пьюселиком, зустріч з кра-
щим підприємцем України-2010 
Олександром Соломащенко, 
тренінг «Успіх у викладацькій 
діяльності», круглий стіл «На-
ука сьогодні в моді», семінар 
«Скажи мені свій індекс Хірша, 
та я тобі скажу хто ти», конкурс 
бізнес-планів, семінари з актив-
них методів навчання, семінар 
«Рекомендації з написання ди-
сертацій та наукових робіт», 
проведення інтелектуальної гри 
з «Що? Де? Коли?» серед стар-
шокласників Одеси, спільний 
проект Ради молодих вчених 
з Південноукраїнським націо-
нальним педагогічним універ-
ситетом імені К.Д. Ушинського 
«Поезія ХХІ століття», семінар з 
іміджелогії, круглий стіл «Ділові 
бізнес-технології». 

Це був дуже яскравий та по-
зитивний день для всіх: гостей, 
молодих науковців, викладачів, 
працівників університету. Дя-
куємо адміністрації ОНЕУ за 
підтримку, віру та надію. У Ра-
ди молодих вчених попереду ще 
ціле довге та щасливе життя для 
росту, розвитку та вдосконален-
ня. В добрий час!

Катерина ГАЛАСЮК,
аспірантка кафедри

економіки 
та управління туризмом,

рМН ОНЕУ

В житті факультету, як і в житті люди-
ни, завжди присутні люди, які відіграють 
велику роль у формуванні його статусу, 
іміджу, як для людини велику роль у фор-
муванні її особистості відіграють батьки, 
наставники.

Людиною, яка грає неоціненну роль в 
житті Факультету економіки та управління 
виробництвом, звичайно, є декан факуль-
тету  – к.е.н., доцент Ляліков Сергій Воло-
димирович, а однією із найважливіших 
подій на ФЕУВ, яка відбулась 1-го лютого, 
– Ювілей Сергія Володимировича.

Ляліков Сергій Володимирович – 
надзвичайна людина, яка вміло поєднує 
дружнє ставлення до студентів із ви-
могливістю до результатів їх навчання, 
зусиль студентів. Це людина, яка дуже 
багато зробила та продовжує робити для 
факультету, сприяючи примноженню йо-
го здобутків, яку поважає та цінує увесь 
факультет. 

«Наш декан – це символ ФЕУВ! Фа-
культет економіки та управління вироб-
ництвом являється найкращим завдяки 
Лялікову Сергію Володимировичу. Він 
наш батько, наставник та друг. Це чудо-
ва людина, на яку рівняється кожний сту-
дент!» – із захопленням каже студентка 
5-го курсу, «Кращий студент Одеси 2011 
року», студ-декан Лана Сароян.

«Сергій Володимирович – це уособ-
лення життєрадісності, доброзичливості, 
дружності ФЕУВ. Доброта випромінює з 
його очей. Декан, проходячи коридорами, 
завжди з усмішкою на обличчі привітає, 
запитає, як справи, поцікавиться про до-
сягнення та проблеми студента. А у вас 
не так? У нас на ФЕУВ саме так :) Тому 
ми пишаємося тим, що ми студенти фа-

культету з найкращим деканом, який усім 
серцем вболіває за свій факультет, вірить 
в успіх кожного студента! Сергій Воло-
димирович – знавець своєї справи. Це 
чуйна, весела і просто чудова людина,» 
– з гордістю розповідає студентка 4-го 
курсу, «Кращий студент Одеси 2012 ро-
ку», голова PR-сектору ФЕУВ Анжеліка 
Кохан.

Саме на знак поваги та вдячності доз-
вольте Вашим студентам привітати Вас, 
Сергію Володимировичу:

«Шановний Сергію Володимиро-
вичу! Прийміть щиросердечні вітання 
з Ювілеєм! Ваш професіоналізм, бага-
торічна послідовна та наполеглива пра-
ця внесли вагомий внесок у розвиток 
факультету. Нехай доля шле Вам доб-
ро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а 
віра, надія та любов будуть вірними су-
путниками на Вашому життєвому шля-
ху. Нехай тепло і затишок родинної оселі 
надійно захищає Вас від негараздів, а в 
майбутньому на Вас чекає ще багато на-
повнених корисними справами і земними 
радощами років. Хай доля збагачує Вас 
життєвою мудрістю, енергією, натхнен-
ням та радістю сьогодення. Живіть дов-
го, в щасті, благополуччі та при доброму 
здоров’ї!» – з найкращими побажаннями 
від імені усіх студентів ФЕУВ вітає ста-
роста 3-го курсу Тетяна Гуцуляк.

«Від щирого серця бажаємо міцного 
здоров’я, сонячного настрою, щоб кожен 
день був яскравим і незабутнім. Бажаємо 
Вам завжди бути з ФЕУВ! Дякуємо за ро-
динну атмосферу, яку Ви створюєте на 
факультеті!» – з глибокою повагою від 
імені всього PR-сектору вітає голова PR-
сектору ФЕУВ Анжеліка Кохан.

«Бажаємо щастя, здоров’я та довгих 
років життя! Дякуємо, що Ви у нас є! Ми 
Вас дуже любимо!» – із щирою вдячніс-
тю від імені всього факультету вітає студ-
декан Лана Сароян.

Життя факультету – це нескінченний 
колообіг подій, спричинений прибуттям, 
становленням та випуском все нових та 
нових поколінь студентів, які кожний раз 
приносять все нові досягнення та нові 
турботи, переживання. Факультет – це 
складна система, яка потребує впорядко-
ваності та злагодженості, а забезпечення 
цього потребує значних зусиль та життє-
вих сил. Ми бажаємо Вам, Сергію Воло-

димировичу, щоб Вас завжди радували 
Ваші студенти та приносили все більше 
досягнень та все менше переживань, щоб 
Ви завжди були сповнені життєвих сил 
та оптимізму, які допомагатимуть Вам 
впорядковувати цей колообіг подій, щоб 
зусилля, які Ви присвячуєте ФЕУВ, були 
виправданими, а спогади – завжди приєм-
ними. 

Ми щиро Вас вітаємо і вдячні за все, 
що Ви робите для нашого факультету, за 
те, що Ви – просто найкращий декан!

Валерія хОЛОСТЕНКО, 
PR-cектор ФЕУВ

з юВілЕєм, дОрОгиЙ лялікОВ сЕргію ВОлОдимирОВичУ!

сВятО мОлОдих 
НаУкОВціВ

7 грудня 2012 року у приміщенні Малої актової зали ОНЕУ 
рада молодих науковців (рМН) відсвяткувала свій день 
народження. зі вступною промовою виступила голова 
рМН доцент кафедри банківської справи р.р.Арутюнян. 
Вона привітала гостей та членів ради, подякувала за пос-
тійну підтримку та допомогу, після чого передала слово 
проректору з наукової роботи, професору А.І.Ковальову. 
Анатолій Іванович виразив своє глибоке задоволення 
працею молодих вчених та побажав їм успіхів в організа-
ції подальших проектів. 
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юВіляріВ!

01.01 Гордєєва Олена Вікторівна, старший викла-
дач кафедри правознавства 

04.01 Нєжєнцев Сергій Миколайович, електо-
розварювальник 

07.01 Гострик Олексій Маркович, доцент кафед-
ри ЕК

08.01 Сверлюк Олександр Вікторович, електрик
12.01 щербина Юрій Володимирович, доцент ка-

федри ІС в Е
23.01 Федосєєва Тетяна Миколаївна, завідувач 

сектору бібліотеки
30.01 Лукашова Валентина Федорівна, методист 

СФПК
30.01 хіміч Іван Петрович, сторож ДЗНВП
01.02 Ляліков Сергій Володимирович, декан ФЕ-

УВ
04.02 Кузнєцова Людмила Вікторівна, завідувач 

кафедри банківської справи
17.02 Чеснокова Тетяна Федорівна, фахівець від-

ділу зв’язків з роботодавцями 
20.02 Колчак Сергій Сергійович, вантажник від-

ділу державних закупок 
24.02 Палій Людмила Василівна, провідний біб-

ліотекар
03.03 Поспєлов Олександр Анатолійович, сторож 

відділу охорони
07.03 Криштопов Віктор Олексійович, сторож 

відділу охорони
08.03 Боцу Леонід Федорович, сторож відділу охо-

рони 
11.03 Іванченко Тетяна Семенівна, доцент кафед-

ри ММАЕ
18.03 Семенова Катерина Данилівна, доцент ка-

федри статистики

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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Ціна договірна. 

прОБУждЕНиЕ
Будь слабей других, не ломай оков,
Не рифмуй слова, не слагай стихов,
Не гори огнем ярко-алых душ,
И услышь, как в сердце клокочет глушь.

Ты пустой, но что-то в тебе звенит:
Дрожь струны, комета, метеорит.
Гулким басом пронзает благую тишь
И молитвенно просит: услышь, услышь.

Будь сильней других, отойди от стен,
Не держись, ведь страх – это сущий тлен.
Упади, но спаси. Опасайся лжи.
Не дрожи. Нас согреет ловец во ржи.

дЕтстВО
Отломать тебе пару кусочков моего засахаренно-

го детства? Я люблю наслаждаться воспоминаниями 
о велосипедах, снежках и шоколадном мороженом в 
вафельных стаканчиках. В них проскальзывают твои 
узкие черты лица, смешки, победы в спорах на стоп-
ку наклеек и кипу фишек. На экране из белой просты-
ни мелькают наши с тобой расцарапанные коленки 
- забавно, как часто мы улыбались в моменты, когда 
остальные дети бежали жаловаться родителям. Мо-
жет, боль, разделенная на двоих, не такая резкая? Эти 
воспоминания звучат нашими индейскими боевыми 

кличами, шуршащими страницами сказок на ночь, 
светятся неоновыми огоньками самодельных палаток 
и пахнут вертутой с яблоком. Давай не будем о взрос-
лости - взрослость нам не всегда к лицу.

слУчаЙНОЕ
Сегодня мне исполнилось 19 лет, из окна мо-

ей гостиницы видно Триумфальную арку и слышно 
беспокойную Сену. Париж хрустит багетами, пахнет 
свежесваренным кофе, стремиться обнять и укутать в 
плед каждого посетителя.

«Здравствуй! Может, встретимся?» Сообщение ос-
тается без ответа - я еду на вокзал, за билетом в «ку-
да-угодно-меня-везите». Потому что если он решиться 
мне позвонить, то бархатный голос застынет медом 
глубоко внутри, и будет липнуть к мыслям/движени-
ям/любым поступкам. Опережать события означает 
противиться собственным будильникам, надеясь на 
свойство времени замедляться. Дождись, пока я при-
еду обратно - мы оба знаем, что я вернусь.

«Ненавижу тебя. Убирайся», - вижу напротив себя 
лицо восьмилетнего ребенка, отбирающего у меня лю-
бимую игрушечную собаку с пластмассовым носом. 
Теперь причины немного серьезнее. Наклонившись, я 
кладу голову ему на плечо и устало закрываю глаза. 

«Как думаешь, я когда-нибудь научусь путешест-
вовать без тебя?» - и внутри щекочет отчаянное «На-
вряд ли. Билеты - лекарство от воспоминаний, а не от 
кусочков вшитой в тебя души».

Инга ГЕзАЛяН, студентка 11 группы ФМЭ

Есть права и обязанности у человека – 
Это предусмотрел наш Великий Закон. 
Проживет хоть столетие или полвека, 
Все равно соблюдать его будет ведь он. 
Его дом и машина, любые предметы -
Это материальное право его. 
Все то, что имел, и примут его дети -
Закон защищает имущество все. 
Ну а если творец имел изобретенье, 
Иль великий портрет написал с душой он – 
Это хоть и иное, но тоже владенье – 
Это все охраняет другой здесь Закон. 
Материальная собственность - скорей, результаты, 
Которых достигли творцы во трудах. 
И если патент есть или документы, 
То будут они в исключительных правах. 
Министерство науки и образованья 
Вершит гос. политику в той среде. 
Ведь создано много всех гос. предприятий, 
Как «Интелзащита» и схожие с ней. 
И много писать можно по этой теме, 
Она необъятна и много в ней сфер, 
А так как всех нас ограничит чуть время,
Я буду читать исходя с своих мер. 
Расскажу вам немного об авторском праве, 
Об авторском праве и смежных правах. 
О том, что содержит все в четкой управе, 
Чем наделены все субъекты в правах.
Статья 52 Закона Украины 
О всех полномочьях подробно гласит, 
Его все права защищают гос.силы, 
Творенью его ничего не грозит.
Ведь все нарушения этого права 
Влечет за собой и ответность сполна: 
От административной до вплоть криминальной... 
Система работает, система жива! 

Немного скажу про патентное право, 
Вернее чему здесь патент сей дают.
От этого зависит и виды управы, 
Ответственность разную за это несут. 
Для начала коснемся мы изобретенья – 
Технологического ведь решенья, 
Которое будет без прецедента 
Соответствовать всем условиям патента. 
Полезная модель - тоже технорешенье, 
Но их отличает всего два аспекта: 
Нет у нее уровня изобретенья,
И срок охраны, в сравненьи, лишь лепта. 
Промышленный пример - это ведь результат, 
Всей творческой деятельности человека. 
Скорее всего, это некий дизайн, 
Лишь внешний вид такого предмета. 
Патент изобретенью идет двадцать лет, 
Полезной модели дается лишь десять. 
Тому пром.примеру пусть скажет студент 
Лишь десять плюс пять могут с силой отвесить.
Вот чуть-чуть коснулась я сего вида права,
Ведь в нынешнем мире берет обороты. 
Может быть, и когда-то нагрянет вся слава 
В моей жизни пойдут поэт.повороты. 
Я ж к нему обращусь, прибегу, прилечу, 
Чтоб, не дай Бог, никто не украл сих творений.
Ведь немало за них я душою плачу, 
Без нее не бывает ведь стихотворений. 
А пока я студент, не слыхать криков «браво»... 
И стою перед вами. Смотрите, я - вот... 
В практике услыхали вы интеллект.право, 
А теперь получить я надеюсь зачет.:)

Татьяна БАрГАН, 
студентка 5-го курса КФ

сОБОр
Весняний ранок. На вулиці - мо-

лочно білий туман, вранішня тиша 
та не по-весняному зимно.

Такого ранку ти прокидаєшся, 
аби тільки вимкнути телефона та 
зачинити щільніше двері. Нарешті 
ти відчуваєш полегшення. Тепер 
не потрібно нікомупояснювати, що 
хочеш бути сама. А ні прогулянок, 
а ні кіно. Просто бути сама.

Сама - це коли не потрібно одя-
гати масок. Адже люди, оці майс-
три прокрустових лож, завжди 
намагаються одягнути тебе в кос-
тюм, який вони тобі вигадали. І 
бачать тебе такою, якою вигадали 
самі. Натовп створює людину на-
товпу. «Людина-маса», як у Орте-
га-і-Гасета.

Потім отой натовп іде, дума-
ючи, що є вільним. Але насправді 
не має волі. А лише якусь ілюзію 

свободи – кроку ліво, кроку право...
Крихти.

Бо люди не вміють бути самот-
німи. Вони розцінюють самоту як 
кару, не розуміючи, що насправді 
вона і є свобода. Намагаються су-
нути свою незалежність у кишеню 
іншому. Тільки б не залишитися на 
одинці.

На одинці з власними думками, 
почуттями. Бояться, що їхні стра-
хи вилізуть назовні. Бояться бути 
справжніми. Неідеальними. Поба-
чити в собі не гарні риси...

А ти можеш сама піти на прогу-
лянку, до кав’ярні, у кіно. Проход-
жуватись вздовж Сени, букіністів, 
спостерігати за людьми, деревами, 
будинками, собором...чим завгод-
но. Відчувати спокій в середині. 
Тобі не потрібно бути кимось... 
Щось вигадувати чи начіпляти на 
своє обличчя нову маску... Досить 
залишатись собою. Адже спостере-
ження – це мистецтво. Наймовчаз-

ніше з наук.
Ти йтимеш далі, до собору, 

підходячи все ближче і ближче, 
переймаючись його величчю та під-
несеністю. Зрештою, ти зрозумієш, 
що найважливіший урок - навчи-
тись бути щасливою всюди, за будь-
яких умов.

Ось ти вже стоїш біля собору. 
Тобі не заважають а ні туристи з 
камерами, а ні гамір на площі. Ти 
вбираєш усю цю метушню і всіх 
цих людей в себе, ніби це природ-
ньо, ніби це частка тебе. Зрештою, 
так і є. 

В тебе перехоплює подих. Ти 
дивишся в гору, спостерігаєш, пла-
чеш, радієш. Не через те, що ти у 
самому серці Парижу. Просто на-
решті ти досягла собору. Ти розбу-
дувала власний собор - собор своєї 
душі. Це і є щастя, якого ти прагну-
ла все життя. 

Наталья ВЛАСЕНКО, 
рR-сектор ФМЕ

иНтЕллЕктУальНОЕ праВО

пОэтИчЕСкАя СтРАНИчкА


