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Восьмое марта – день весенний,
Под солнцем начал таять снег.
Улыбкой нежной и весельем
Поздравить мы хотим коллег!

Не отмели еще метели,
Не отшумели до конца,
А наши души потеплели
И улыбаются уста.

Пускай зима полна азарта –
Весна пришла сегодня к нам!
Ведь в женский день 8 марта
Теплее стало во сто крат!

Дорогие сотрудницы и студентки 
университета, дорогие наши ветераны!

Поздравляю вас с Днем 8-го Марта! 
Прекрасным праздником весны – свет-
лым, добрым, нежным, радостным и кра-
сивым! То есть таким, как женщины.

Ведь женская половина человечества 

преисполнена обаянием, мягкостью, 
чуткостью, любовью и лаской! Нам 
приятно дарить окружающим свою за-
боту и тепло.

Сотрудниц нашего университета от-
личают, прежде всего, ответственность, 
целеустремленность, профессионализм, 
чувство товарищества и взаимопомощи.

Дорогие женщины и девушки, будь-
те всегда милы, отзывчивы и сильны 
духом! Спасибо за ваш труд на благо 
университета. 

Милые женщины, пусть вас окру-
жают достойные мужчины, дарят вам 
цветы, подарки, но, прежде всего, свое 
внимание. Будьте здоровы, радостны, 
любимы и счастливы!

От имени профкома желаю празд-
ничного настроения и мирного неба вам 
и вашим родным! 

С уважением, председатель 
профкома Т.С.КОРОЛЕВА 

ХХІ століття, нові звичаї 
та погляди на сприйняття сві-
ту. Жінка з прадавніх часів бу-
ла лиш берегинею роду, тепер 
в її обов’язки додалась робота, 
заробляння грошей, а інколи і 
повне фінансове забезпечення 
родини. Хтось відноситься до 
цього спокійно, хтось засуджує 
це. Зараз же я хочу описати від-
ношення між жінкою та чолові-
ком зі своєї точки зору. 

Більша частина чоловічого 
населення вважає, що виховуван-

ня дитини, готування, прибиран-
ня, внесення половини сімейного 
бюджету, його планування та інша 
робота по господарству входить в 
жіночі обов’язки. Цього бажають 
не лише чоловіки, а й наші батьки, 
бо з дитинства привчають, розпові-
даючи про те, що ми маємо не ли-
ше працювати, але й підтримувати 
чоловіка у його поглядах та рішен-
нях, дбати про нього, не турбувати 
його своїми дрібницями, вихову-
вати дітей тощо. Ми бачимо з ди-
тинства, як втомлена після важкого 

робочого дня мама стає до плити та 
починає куховарити, а потім ще й 
вислуховує та допомагає нам у ви-
рішенні наших дитячих проблем, 
які на той час здаються такими 
важливими. 

Велика рідкість, коли чоловік 
допомагає дружині по господарс-
тву, цікавиться її трудовою діяль-
ністю. Раніше жінка ні в якому 
разі не могла займати положення 
вище чоловіка, у таких ситуація 
чоловік переставав бути году-
вальником та не відчував себе го-

ловним, такі сім’ї, як правило, 
розпадались. Зараз же ми можемо 
спостерігати таку ситуацію більш 
ніж у половини сімей нашої краї-
ни. Як і раніше на нас покладена 
велика відповідальність за долю 
людства, за продовження її роду. 
 Головне, що я хотіла донести 
до відома чоловічої половини 
населення є те, що ваше відно-
шення до обов’язків жінки не є 
об’єктивним, якщо ми хочемо 
створити велику і щасливу роди-
ну, то маємо навчитись не тільки 
говорити, але й чути, саме чути, 
а не лише слухати. Підтримуй-

те коханих, даруйте їм тепло 
і турботу і ви відчуєте, що всі 
недомовки відійдуть, стосунки 
стануть міцнішими і з’явиться го-
ловне – взаєморозуміння. Будьте 
уважними до них та привітайте 
всіх жінок (рідних та знайомих) 
з днем 8 Березня, а головне - не 
забудьте подякувати їм за працю 
та велике добре серце. Подякуйте 
мамам за власне життя, коханим 
за те, що поряд у будь-яку хвили-
ну. Будьте щирими і ви відчуєте 
тепло у відповідь.

Наталія ОГІЕВИЧ, 
студентка 21 групи ОЕФ

ФЭУП ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ СТУДЕНТОВ, 
ВЫПУСКНИКОВ И СОТРУДНИКОВ 
ОДЕССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

С 8 МАРТА!
РОЛЬ ЖІНКИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Мужская половина ФЭУП

 З першим весняним подихом прихо-
дить до нас чудове жіноче свято – 8 
Березня. Цей день несе у світ ніжність 
і красу. Адже усе найдорожче, що є 
у нашому житті – щастя, радість, 
надія, кохання, пов’язане з жінкою. Без 
вас, дорогі жінки, не було б стільки 
світла, любові і тепла. Ви наповнюєте 
будні яскравими фарбами, спонукаєте 
до шляхетних вчинків і добрих справ. 
 Щиро і сердечно вітаю вас із весняним 
святом. Нехай кожен ваш день буде 
сонячним і радісним, нехай довкола вас 
панують любов і гармонія, а на вашу 
честь розквітають квіти й звучить 
музика. Будьте завжди усміхнені, спов-
нені надій та оптимізму. 

Бажаю вам щастя й вдачі, міцно-
го здоров’я, здійснення всіх мрій та 
бажань. Хай у ваших оселях завжди 
панують мир, злагода і добробут. Не-
хай вас ніколи не оминає турбота чо-
ловіків, а прекрасні почуття дарують 
натхнення для нових творчих успіхів і 
життєвих перемог. Будьте коханими 
і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо 
все, аби ви почували себе щасливими.

З повагою, 
ректор М.І.Звєряков

З 8 березня!
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 Проект «TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES 
IN EUROPE» (Гармонізація навчальних закладів у Єв-
ропі) сприяє реалізації Болонського процесу. Даний 
проект є проектом, створеним за ініціативою універ-
ситетів, який має запропонувати конкретні підходи до 
впровадження Болонського процесу на рівні вищих нав-
чальних закладів та предметних областей. Підходи, зап-
ропоновані в проекті, полягають в методології розробки, 
перегляду, розвитку, впровадження та оцінювання нав-
чальних програм для кожного з освітніх циклів (ступе-
нів), визначених Болонською декларацією. Зазначимо, 
що у даному проекті приймає участь і наш університет 
з 2006 року. Наші випускники, викладачі та студенти 
приймали участь у різних опитуваннях даного проекту. 
Проект адресовано викладачам, аспірантам, студентам, 
всім, кто цікавиться проблемами сучасної вищої освіти.

Даний проект служить основою для розробки кон-
трольних опорних точок (точок прив’язки) на рівні 
предметної області. Вони є важливими для того, щоб 
навчальні програми були порівнянними та прозорими. 
Згідно цього проекту, кінцеві результати навчання фор-
мулюються як рівні компетентностей, яких повинен до-
сягти студент. Компетентність являє собою динамічне 
поєднання когнітивних та метакогнітивних вмінь, на-
вичок, знань та розуміння, міжособистих, розумових та 
практичних вмінь, етичних цінностей. Цей проект пе-
редбачає зміну підходу, орієнтованого на викладача, на 
підходи, орієнтовані на студента. Саме студент повинен 
бути підготовленим до майбутньої ролі в суспільстві. 
Проект служить платформою для вироблення узгодже-
них університетами ключових параметрів (компетенцій-
результатів навчання) в різних предметних областях, 
необхідних для забезпечення порівнянності, сумісності 
та прозорості програм. 

В процесі реалізації проекту «Тюнінг» накопичен 
досвід по розробці компетенций, результатів навчання 
та освітніх програм, визначених направлінь предметної 
області на основі компетентнісного підходу. Крім то-
го, в проекті була приділена увага використанню на за-
гальноєвропейському рівні навчального навантаження 
студента, яке базується на Європейській системі накопи-
чення і взаємозаліку кредитів (European Credit Transfer 
and Accumulation System, ECTS). Було розроблено також 
ряд інструментальних засобів та запропоновано прикла-
ди практичних рішень, які можуть допомогти навчаль-
ним закладам підвищити якість навчальних програм. 
Отже, матеріали проекту TUNING EDUCATIONAL 
STRUCTURES IN EUROPE будуть корисні для всіх ви-
щих учбових закладів, які бажають запровадити прин-
ципи Болонського процесу, допоможуть їм знайти 
найбільш придатні засоби, щоб скористатися ними для 
адаптації до нього або створення навчальних програм, 
які б відповідали вимогам сьогоднішнього суспільства. 
Так, матеріали, розроблені у рамках цього проекту, мож-
на знайти в інформаційному центрі Евросоюзу на базі 
нашого університета. 

Т.В.КУКЛІНОВА, 
викладач кафедри економіки підприємства

В контексті проголошеного зов-
нішньополітичного курсу на євроін-
теграцію необхідно здійснювати 
реорганізацію усіх сфер суспільного 
життя, в тому числі і в освітньому 
просторі. В частині приведення ук-
раїнських стандартів до європейсь-
ких був прийнятий закон України 
«Про вищу освіту», де значна увага 
приділяється питанням автономії 
університету в академічних, органі-
заційних і фінансових сферах.

Це, відповідно, означає і ріст 
ролі студентського самоврядування 
в системі вищої освіти, як одного із 
«локомотивів» розвитку студентів. 
Саме тематиці ролі студентського 
самоврядування та реформам у ви-
щій освіті була присвячена зустріч 
у м. Києві наприкінці 2014 р. із за-
ступником міністра освіти та науки 
України І. Р. Совсун.

Інна Романівна проінформува-
ла студентів про створення робочої 
групи на базі МОНУ, яка розроб-
ляє зміни в існуючу модель стипен-
дійного забезпечення студентів. А 
саме, мова йдеться про поширену 
в європейських країнах практику, 
коли існує 2 форми стипендій: со-
ціальна та академічна. Соціальна 
стипендія призначається спеціально 
встановленим категоріям населення, 
академічна – за значні успіхи в нав-
чанні. У зв’язку з цим, розмір сти-
пендійного фонду особливих змін не 
зазнає, а от його розподіл зміниться 
докорінним чином.

Значний інтерес викликало пи-
тання щодо вибору 25% навчальних 
дисциплін. Власне нова редакція 
закону передбачає обов’язковість 
вибору, але реальних механізмів 
впровадження цієї норми наразі не-
має. Також, зам.міністра зазначила, 
що в рамках децентралізації влади 
питання надання пільг при вико-
ристанні студентами залізничного 
транспорту перекладається на орга-
ни місцевого самоврядування. Але 
протягом 1 півріччя 2015 року всі 
пільги зберігаються.

Протягом 20-22 лютого 2015 
року у м. Києві відбулася Всеук-
раїнська студентська конференція 
«Перспективи та виклики реформи 
вищої освіти: студентський погляд». 
На базі НПУ ім. М. Драгоманова 
зібралися більше 100 представни-
ків органів студентського само-
врядування ВНЗ із різних областей 
України. В рамках зустрічі були 
обговорені питання імплементації 
Закону України «Про вищу освіту», 

ролі молоді у розвитку країни, за-
конодавчих ініціатив у сфері вищої 
освіти із провідними представника-
ми профільних міністерств, головою 
комітету з питань науки та освіти 
ВРУ та громадськими діячами.

Особлива увага приділялася 
реєстрації ОСС як громадських ор-
ганізацій, розробці нових не бага-
топредметних навчальних програм, 
фінансовій та академічній автономії 
ВНЗ, оновленню змісту освіти у від-
повідності із сучасними науковими 
надбаннями та перспективам сту-
дентського самоврядування. Були 
проведені чергові вибори президії 
та виконкому Української асоціації 
студентського самоврядування. 

Наразі перед Студентською ра-
дою ОНЕУ стоять багато викликів 
– приведення положення про студ-
самоврядування в нашому універси-
теті до стандартів нового закону із 
забезпеченням студентського пред-
ставництва на всіх виборах та зборах 
в університеті, розробка пропозицій 
механізму вибору предметів, конт-
роль якості забезпечення вищої осві-
ти та інші не менш важливі питання.

Отже, можна констатувати, що 
змін на шляху до європейських 
стандартів освіти має зазнати не 
лише система управління вищою 
освітою, а й підходи до навчально-
го процесу як викладачів, так і сту-
дентів. Студентське самоврядування 
буде всебічно сприяти інтеграції ук-
раїнських студентів в європейський 
освітній простір.

Дмитро СКЛЯР, 
голова СтудРади ОНЕУ

Всем известно, что факультет эконо-
мики и управления производством всегда 
отличался своей неповторимостью. Сту-
денты факультета стараются разнообра-
зить учебный процесс в университете, 
постоянно добавляя что-то новое. В 2011 
году 13 апреля произошло интересное со-
бытие. На ФЭУПе появился новый, сов-
сем непохожий на другие сектор, который 
называется Ассоциация выпускников. Ни 
на одном факультете ОНЭУ не существу-
ет такого сектора. Он был создан с целью 
объединения выпускников и привлечения 
их к студенческой жизни факультета.

Этот сектор является одним из самых 
молодых. И за это время история нашего 
студенческого сообщества успела стать уже 
достаточно разнообразной и насыщенной.

Главой Ассоциации выпускников в 
настоящее время является Наталья Но-
вомлинова.

Ассоциация выпускников – это сек-
тор, целью которого является сберечь 
дружеские и деловые отношения меж-
ду поколениями выпускников, дать воз-
можность активно участвовать в жизни  
ФЭУП сегодня, ведь наш слоган: «Лю-
бовь к ФЭУП нас объединяет».

Сектор дает возможность существовать 
взаимовыгодным связям между студен-
тами ФЭУПа и его выпускниками. Таким 
образом, опытные экономисты и предпри-
ниматели дают возможность перспектив-
ным студентам познакомиться со своей 
профессией поближе и услышать много 
важных советов от успешных людей. Вы-
пускники содействуют профессиональной 
подготовке студентов («круглые столы», 

конференции, практики, стажировки), а 
также воспитательной работе со студен-
тами, в том числе оказывают помощь в 
деятельности клубов по интересам, в разви-
тии творческих коллективов. В результате 
чего в будущем студенты действительно 
становятся хорошими специалистами и ус-
пешно сотрудничают с более опытными 
предпринимателями. Ведь мы сами знаем, 
что живое общение и обсуждение никогда 
не заменит учебники и прочую литературу. 
В свою очередь, студенты всегда готовы 
делиться новостями обо всех событиях, ко-
торые происходят на факультете. 

Многие выпускники факультета эконо-
мики и управления производством всегда 
помнят про свой университет и с удоволь-
ствием готовы принимать участие в реали-
зации программ и проектов Ассоциации 
выпускников, которые являются полезными 
и для самих выпускников. Таким образом, 
они поддерживают свою Alma-Mater. Имен-
но наш сектор дает такую возможность.

Ассоциация выпускников помогает 
взаимодействовать ФЭУПу и организаци-
ям, в которых работают выпускники для 
содействия в решении задач развития. 

Стоит отметить, что факультет был со-
здан относительно других не так уж давно 
(1965 год), но за это время успело возник-
нуть большое количество разных тради-
ций, количество которых практически с 
каждым годом становится все больше и 
больше. На встречах выпускников со сту-
дентами у нас появляется возможность не 
только рассказать о последних меропри-
ятиях, но и услышать много интересного 
из прошлых лет студенческой жизни стар-

шего поколения, отметив для себя что-то 
интересное и необычное. 

В целом, наш сектор Ассоциация вы-
пускников создан для взаимовыгодного 
общения выпускников, успешных эконо-

мистов и предпринимателей с младшим, 
но очень перспективным поколением 
студентов факультета экономики и уп-
равления производством.

Ассоциация выпускников ФЭУП

TUNING 
EDUCATIONAL 
STRUCTURES 
IN EUROPE

СТУДЕНТСЬКА ПЛАТФОРМА 
З РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ФЭУП
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Этот принцип незыблем и 
по сегодняшний день. В сов-
ременных условиях, когда 
грамотный и квалифициро-
ванный персонал может стать 
не только одним из ключевых 
факторов успеха отдельного 
предприятия, но и точкой рос-
та всей экономики страны, ме-
тоды отбора такого персонала, 
а в некоторых случаях поиска 
и воспитания, становятся осо-
бенно актуальны. Немаловаж-
ным является создание среды 
для первоначального форми-
рования профессиональной 
культуры работников, в ос-
нове которой лежит личное 
стремление развивать себя 
как грамотного специалиста. 
На первый план выходит тре-
угольник развития, вершины 
которого обрамляют ответ-
ственность, профессионализм, 
мотивация.

Только при наличии всех 
трех факторов работники ста-
новятся «орлами», задатки 
которых формируются у моло-
дежи еще в годы учебы, в час-
тности, в университете. Так, 
предшествующая стадия про-
фессионализма формируется 
в процессе изучения предме-
тов учебной программы, от-
ветственность – посредством 
проверки успешности этого 
процесса, а мотивация – в ре-
зультате личных устремлений, 
а также, что оказывает эффект 

гораздо сильнее, в результате 
проведения мероприятий, пре-
доставляющих возможность 
раскрыть свой потенциал, по-
казать задатки будущего «ор-
ла». Именно в качестве одного 
из таких мероприятий депар-
таментом экономического раз-
вития Одесского городского 
совета был впервые проведен 
городской конкурс «Лучший 
инновационный проект моло-
дежи города Одессы» в рамках 
Программы развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства в городе Одессе на 
2014-2015 годы. Что примеча-
тельно, проводился он именно 
в стенах университета, а имен-
но – Одесского национального 
экономического университета. 

Участники конкурса – сту-
денты и аспиранты – пред-
ставили свои проекты на 
достаточно высоком уровне, 
что продемонстрировало та-
лантливость, идейную све-
жесть одесской молодежи. 
Особенно порадовали увлечен-
ность и энтузиазм отдельных 
выступлений, что подтвержда-
ет небезразличие к реализации 
возможностей будущего эконо-
мического развития региона.

Подведение итогов кон-
курса состоялось 4 декабря 
2014 года на торжественном 
мероприятии, проведенном в 
Одесском городском совете. 
Грамотами победителя и цен-

ными подарками были награж-
дены:

1. Осипчук Виталий Юрь-
евич, Дицул Любовь Сергеев-
на и Дзятко Анна Руслановна 
в номинации «Лучшая инно-
вационная идея» – проект PR-
программы мобильного 
приложения в сфере туристи-
ческого бизнеса «Одесса в тво-
их ладонях»;

2. Хвостенко Екатерина 
Владимировна в номинации 
«Успешный старт инновацион-
ного проекта» – проект «Про-
изводство муки специального 
назначения в технологии муч-
ных кондитерских изделий»;

3. Хамрай Вадим Викторо-
вич в номинации «Лучшая со-
циальная инновация» – проект 
«Формула-Студент»; 

4. Бабков Андрей Валенти-
нович в номинации «Лучший 
проект молодого специалис-
та» – проект «Использование 
обогащенного озоном воздуха 
в пищевой промышленности».

Сертификатами участни-
ка городского конкурса «Луч-
ший инновационный проект 
молодежи города Одессы» 
наградили: Холостенко Ва-
лерию Анатольевну – проект 
«Пеллет-инвест»; Лимарен-
ко Алину Сергеевну – проект 
«Система взвешивания грузо-
вого транспорта «Контроль»; 
Кашкано Марьяну Анатоль-
евну – проект «Инстантные 
продукты на зерновой основе 
со сбалансированным соста-
вом»; Богуна Игоря Олегови-
ча – проект «Компьютерная 
школа»; Стаканова Андрея Де-
нисовича – проект «Модерни-
зация подъемно-транспортной 
техники в портах Украины».

Несмотря на то, что конкурс 
проводился впервые, организо-
ван он был на высоком уровне, 
в результате чего довольными 
остались как участники, так и 
организаторы конкурса, выра-
зив намерение сделать его тра-
диционным.

Проведение такого ро-
да мероприятий имеет очень 
большое значение, так как 
способствует проявлению 
инициативности молодежи и 
выступает одним из средств 
выявления и привлечения по-
тенциальных «орлов», а также 
способствует реализации их 
потенциала.

Валерия ХОЛОСТЕНКО, 
студентка 54 группы ФЭУП

Будь-яка плідна праця потребує 
оцінювання, щоб намітити нові го-
ризонти, знайти шляхи вдоскона-
лення. Із такою метою 19 лютого у 
великій актовій залі зібралися деле-
гати університетської профспілки. 
Відповідно до процедурних вимог 
відбулася звітно-виборна конфе-
ренція, на якій присутні ознайо-
милися з підсумками п’ятирічної 
роботи профкому університету. 
Голова профкому університету 
Т.С.Корольова докладно відзвіту-
вала про захист трудових, соціаль-
но-економічних прав та інтересів 
членів профспілки, про організа-
ційно-масову, культурно-масову, 
спортивну та оздоровчу роботу, ро-
боту з охорони праці та покращан-
ня умов праці співробітників. За 
сухими цифрами доповіді стояла 
кропітка, щоденна праця, проник-
нута турботою, бажанням допо-
могти людям. 

Ми живемо у складний час, і, на 
жаль, більшість людей соціально не 
захищені. Профком університету 
намагається такий захист надава-
ти тим, хто цього потребує. Мож-
на назвати оплату ліків хворим, 
матеріальну допомогу нужденним, 
різні доплати та надбавки за шкід-
ливі умови праці тощо. Особлива 
сфера опікування - ветерани. Про 
те, що така увага є дуже важливою 
тим, хто віддав університету багато 
років свого життя, щиро розповіла 
колишній голова профкому нашо-
го навчального закладу –В.В. Ма-
щевська.

Для багатьох викладачів і спів-
робітників університет - це не 
лише місце роботи, а й родина од-
нодумців, соратників, друзів. То-
му завжди зворушують заходи, 
які проводить профком для дітей 
співробітників, зокрема, виставки 
творчих робіт, новорічна ялинка. 
Піклуються і про дозвілля та від-

починок працівників. Можливість 
відвідати театральні вистави, му-
зичні концерти дуже цінують 
викладачі університету. Багато хто 
з теплотою згадує чудові подорожі 
Україною! Виділяються кошти і 
на оздоровлення працівників уні-
верситету. Традиційним є санатор-
но-курортний відпочинок, а також 
можливість відчути безмежність 
чудового простору Кароліно-Бу-
газу в університетському таборі 
«Економіст». 

Ефективна робота профспілки не 
можлива без підтримки керівництва 
нашого університету, яке представ-
ляли на конференції виконуючий 
обов’язки ректора А.І.Ковальов і 
проректор з науково-педагогічної, 
виховної роботи та міжнародних 
зв’язків Г.І.Шубартовський. У своїй 
промові А.І. Ковальов наголосив, 
що адміністрація університету бу-
дує відносини з профспілкою на 
основі соціального партнерства, на-
лаштована на підтримку всіх ініціа-
тив, які спрямовані на покращення 
умов праці та життя співробітників 
і викладачів.

Високо оцінила роботу профс-
пілки університету голова обласної 
Профспілки працівників освіти і 
науки Н.О.Дубовик, особливо від-
мітивши результативну співпрацю 
ректора ОНЕУ М. І. Звєрякова і го-
лови профспілкової організації.

За підсумками багатогранної 
праці і результатами одноголосно-
го голосування головою профкому 
Одеського національного еконо-
мічного університету обрано Коро-
льову Тетяну Сергіївну. 

Щиро вітаємо та бажаємо 
натхненної праці! 

Від колектива ОНЕУ,
С.М.КІРШО, 

завідувач кафедри мовної
та психолого-педагогічної 

підготовки

Никакие пересдачи и пов-
торные курсы не станут пре-
градой для ФЭУПа в плане 
веселья. Второй семестр толь-
ко начался, а студенты уже 
нашли много поводов для про-
ведения мероприятий. В день 
Святого Валентина студентам 
удалось соединить влюблен-
ные сердца узами брака - па-
ры получили свидетельства, 

подписанные нашим деканом 
(некоторые пары официально 
женаты и за стенами наше-
го университета). Обстановка 
была романтичной, и, конечно 
же, с долей юмора. В аудито-
рии царила непринужденная 
семейная атмосфера, 
что еще больше сбли-
зило присутствующих. 
Такие мероприятия лишь 
позволяют снова и снова 
убеждаться в креатив-
ности студентов ФЭУПа  
и умении находить по-
вод для прекрасного 
времяпровождения в 
любой ситуации. 

Меня очень раду-
ет тот факт, что это 
мероприятие прово-
дится уже не первый 
год. Наш факультет 
поражает своей тра-
диционностью, и это 
вполне объяснимо. 
Каждое мероприятие 
доставляет столько 
удовольствия, что 
никому не хочет-
ся, чтобы это было 
в последний раз. И 

пусть все эти праздники будут 
проводиться из года в год, пе-
редавая традиции факульте-
та. ФЭУП поздравляет всех с 
Днем влюбленных!

Серья АБЕДОВА, 
студентка 14 группы 

ФЭУП

14 лютого ... День всіх закоханих…
Мабуть найромантичніший день у році, який святкують закохані всіх 

країн світу. У цей день усі діляться частинкою свого серця, любов'ю, ніж-
ністю та добром.

День святого Валентина існує вже більше тисячі років. Про самого 
Валентина, ім'я якого носить свято, відомо зовсім небагато. А тільки те, 
що священик Валентин таємно від імператора, не боячись його гніву, став 
вінчати закохані пари, за що незабаром був страчений.

Не дивно, що про Валентина не забули й обрали його покровителем 
усіх закоханих. 

Одним iз небагатьох атрибутів свята є валентинка. Її автором став гер-
цог Чарльз, який ще в 1415 році писав таємні визнання своїй коханiй.

Зараз під «валентинкою» мається на увазі вітальна листівка романтич-
ного, любовного характеру у формі серця.

Саме 14 лютого закохані, а також друзі обмінюються маленькими 
сюрпризами, що містять у собi таємні визнання і теплі побажання.

Цікаво, як провели цей чудовий день, День святого Валентина, сту-
денти кредитно-економічного факультету?

Уранці в головному корпусі ОНЕУ панувала якась приємна суєта. Усі 
мешкали, шукали відповідний момент, щоб привітати близьких друзів, а 
може навіть своїх других половинок, яких зустріли на студентській лаві.

Саме у той день студентки були особливо кокетливі та привабливі, а 
представники сильної статі галантні та ввічливі.

Цікаво, що біля вахти університету працювала пошта «Валентина», у 
скриньку якої кожен міг покласти своє зізнання або привітання. При цьо-
му залишитися нерозсекреченим та певною мірою загадковим.

На цьому приємні моменти дня не закінчилися. Головний сюрприз 
очікував студентів КЕФа, і мене у тому числі, на другій парі, коли у двері 
раптово постукали ... Це був студентський актив факультету. Активісти 
підготували для нас особливий подарунок - солодощі з віщуваннями.

Кожен студент отримав пророкування своєї долі. Це було настільки 
несподівано і приємно, що викликало море позитиву та романтики.

У завершенні хочу зазначити, що день святкування був одним з най-
прекрасніших, проведених у Нархозі, і запам'ятається, думаю, надовго.

Від імені всіх студентів КЕФа висловлюю щиру подяку студентсько-
му активу та деканату. Бажаємо Вам добра, ніжності і любові!

Марія ГОЛУБКОВА, студентка 12 групи КЕФ

ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА ОДЕССЫ

«Орлы не летают стаями – их нужно отыскивать поодиноч-
ке», – заметил в свое время американский бизнесмен-мил-
лиардер, обладатель премии имени Уинстона Черчилля за 
успехи в управлении (1986 год), независимый кандидат на 
пост президента США в 1992 и 1996 годах Росс Перо.

ЗВІТНО-ВИБОРНА ПРОФСПІЛКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СВЯТО КОХАННЯ НА СТУДЕНТСЬКІЙ ЛАВІ И СНОВА ФЭУП ВСТРЕЧАЕТ ДЕНЬ 
ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
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После окончания средней 
школы я поступил во второй 
Харьковский медицинский 
институт на отделение ней-
рохирургии, успешно сдал 
вступительные экзамены (пять 
экзаменов на все пятерки). Но 
успел поучиться только два ме-
сяца – сентябрь-октябрь 1939г. В 
первых числах ноября получил 
повестку о призыве на прохож-
дение срочной службы в Крас-
ной Армии. 

Дальше, 5 декабря 1939г., в 
Белоруссии (г. Полоцк) принял 
присягу на верность советско-
му народу. В мае 1940г. дивизия 
принимала участие в освободи-
тельном походе в Прибалтику, 
а летом 1941г. дивизия была на-
правлена на военный сбор в лет-
ние лагеря в Литовскую ССР на 
интенсивную учебу по овладе-
нию военным искусством в ус-
ловиях боевых действий.

Я часто вспоминаю первый 
день Великой Отечественной 
войны. В субботу 21.06.1941г. 
вечером солдаты батальона пос-
мотрели музыкальный фильм и 
пошли отдыхать. Все было тихо 
и спокойно. Это было в час но-
чи на 22.06.41г., когда раздался 
сигнал боевой тревоги. Нам вы-
дали боевые патроны и гранаты 
и вывели на шоссе. Вдоль шоссе 
по обе стороны лежали на земле 
оборванные литовскими фашис-
тами провода. Было понятно, 
что началась война.

В восемь часов утра на наш 
690 стрелковый полк, окопав-
шийся слева от шоссе, наступа-
ло несколько десятков танков, а 
за ними двигался полк мотопе-
хоты.

Я установил связь полка с ко-
мандиром нашей дивизии гене-
рал-майором Н.Ф.Кузнецовым 
и находился на наблюдательном 
пункте командира полка полков-
ника Е.В. Бедина.

Мгновенно с опушки леса, 
который находился на рассто-
янии примерно 1.5 км, сплош-
ной стеной полетели светящиеся 
снаряды наших орудий 5 артил-
лерийских полков. Нас букваль-
но вдавила в землю воздушная 
волна от этой массы несущихся 

на врага снарядов. Стало темно 
от гари, взрыва земли, нечем бы-
ло дышать.

Одновременно навстречу 
нашим снарядам полетели сна-
ряды со стороны немцев. Было 
страшно! Мы думали об одном: 
«Сможем отбить атаку движу-
щихся на нас многочисленных 
танков врага?». Так длилось 
минут 20-25. Канонада прекра-
тилась. Пыль, гарь улеглись пос-
тепенно, горизонт очистился, и 
мы увидели, что против наших 
позиций на стороне противника 
горели и стояли подбитыми 26 
немецких танков. Пехотинцы 
отчитались, что было уничтоже-
но более 400 немцев и их мото-
циклов, автомобилей и техники. 
До 60 немцев было взято в плен.

Ровно в 10 утра 22.06. над на-
ми появился самолет – разведчик 
«РАМА». Наш зенитный диви-
зион прицельным огнем заста-
вил его удалиться. Но в 10.20 мы 
услышали гул приближающихся 
самолетов, и, буквально через 
несколько минут, солнце было 
закрыто тенью налетевших на 
нас 90 бомбардировщиков «Юн-
керов» 87 и 88. «Юнкеры 87» 
издавали страшные сирены, а 88 
– штурмовики сеяли бомбы по 
ржаному полю, по которому от 
шоссе убегали от бомбежки сол-
даты.

На горизонте на расстоянии 
3-х км виднелся лес, куда боль-
шинство личного состава броси-
лись бежать, но добежать до леса 
удалось немногим, так как за пер-
вой волной бомбардировщиков 
беспрерывно шли очередные, ко-
торые системно уничтожали бе-
гущих к лесу людей.

Мне и моему взводу удалось 
избежать бега по открытому по-
лю к лесу. Сбежав с шоссе вниз, 
я увидел в нескольких метрах от 
нас трубу под шоссе для стока 
воды и бросился к ней с ребята-
ми. Все, кто последовал за мной, 
спрятались в трубе и остались 
живы. Эта кровавая акция за-
кончилась в 6 часов вечера. На-
ступила тишина, и уцелевшие 
солдаты вышли из укрытий. 
Наш 233 отдельный батальон 
после именной проверки был 

определен в составе 40% живой 
силы!

Началось отступление. Од-
нако не было и дня, чтобы наша 
отступающая сводная группа не 
сталкивалась с разведыватель-
ными подразделениями врага 
и их тыловыми частями. Такие 
встречи заканчивались быстро-
текущей схваткой, в результате 
которой мы, уничтожив часть 
вражеских солдат, следовали 
дальше по заданному маршруту.

Вспоминается случай, когда 
после ночного марша мы остано-
вились на один день в молодом 
лесу. Только расположились, 
как с противоположной стороны 
леса вышли немцы - человек 20 
с оружием. Красноармеец Се-
мен успел крикнуть «немцы!» 
и был расстрелян в упор. Мы 
успели схватить оружие и по-
ложить их, примерно половину. 
К сожалению, старший поли-
трук Н.В.Сорока, дав команду 
«огонь!», был смертельно ранен.

Еще через какое-то время 
мы вышли в район крупного 
железнодорожного узла Новые 
Сокольники. К вечеру, к нашей 
большой радости, нам пригото-
вили шикарный гороховый суп 
и на второе кашу с тушенкой 
(первый раз с начала войны). С 
этого момента для меня голод 
закончился.

Днем следующего дня нача-
лись сильные бомбежки всего 
района обороны узла. Во время 
перехода нашей колонны на обо-
рону города Великие Луки на-
летела эскадрилья «Юнкеров», 
которые нанесли значительный 
ущерб нашей живой силе. Бои, 
которые развернулись за город, 
на нашем участке были не очень 
интенсивные, но мне не повезло. 
При очередной бомбежке взрыв-
ной волной меня отбросило в 
сторону от места, где я находил-
ся, примерно на 3-4 метра. В ре-
зультате хлынула кровь изо рта 
и ушей. Когда ко мне подошли 
ребята, подняли, а у меня шум 
и гул в голове, я их не слышал 
и не мог стоять на ногах. Рядом 
находилась санчасть, в которую 
меня привели и оказали помощь. 
У них я находился дней двенад-
цать. 

Шло время, куда-то нас пере-
мещали (август месяц). Немцы 

уже рвались к Москве, и все си-
лы были направлены на то, что-
бы их задержать и Москву не 
сдать. 

На основе нашего батальона 
(233) был создан 92 полк связи 
31 армии Западного фронта ге-
нерал-лейтенанта В.С.Поленова.

Старший политрук теле-
фонной роты Колтунов забрал 
меня к себе в помощники, т.е. 
я был назначен заместителем 
политрука телефонной роты со 
званием «старшина». С раннего 
утра (примерно с 9 часов) до 13 
проходили теоретические заня-
тия. Затем до 15 часов был обе-
денный перерыв и отдых. С 15 
часов до 18 проходили занятия 
по строевой и огневой подготов-
ке, проводной связи, политичес-
кой подготовке и др. предметам. 
Примерно через 10 дней подраз-
деления телефонной роты были 
готовы выполнять свои боевые 
обязанности.

Мне довелось выполнять 
обязанности командира взво-
да из-за неукомплектованности 
командного состава. Мы давали 
связь до штаба дивизии, а затем 
от штаба до наблюдательно-
го пункта командира дивизии, 
быстро устраняли все порывы 
и обеспечивали бесперебойную 
связь с командованием армии.

Осенью 1942 года при рабо-
те по восстановлению связи мы 
попали на открытый участок, 
простреливаемый пулеметным 
огнем противника, я был ранен 
в левую ногу. Это было мое вто-
рое ранение. За выполнение бое-
вых заданий по наведению связи 
меня наградили медалью «За бо-
евые заслуги».

В полку связи наряду с бо-
евой деятельностью я, как за-
меститель политрука роты, 
систематически проводил по-
литинформацию: выпускал 
боевые листки, в которых осве-
щались боевые действия лично-
го состава взвода нашей роты; 
поддерживал связь с семьями 
нашей роты и младших коман-
диров (писал им письма о бое-
вой жизни их сыновей, братьев 
и мужей). В ответ мы получали 
благодарственные письма роди-
телей, жен и детей, так как сами 
солдаты не писали о подробнос-
тях солдатской жизни.

Неожиданно в конце 1942 г. 
мне сказали: «Тебя вызывают в 
штаб дивизии». Наступило вре-
мя моего расставания с боевыми 
друзьями.

Прибыв в штаб дивизии, я 
встретился с сотрудниками по-
литотдела дивизии, которые 
сказали мне, что меня как опыт-
ного воина, имеющего соответс-
твующие заслуги, члена КПСС 
(1942г.) направляют на учебу в 
Сталинградское военно-полити-
ческое училище.

Это училище находилось в 
г. Камышин Саратовской облас-
ти. Меня назначили старшиной 
курсантской роты, но через три 
месяца меня и еще 100 человек 
направили для продолжения 
учебы в Московское Красно-
знаменное военно-политическое 
училище имени В. И. Ленина, 
которое находилось в эвакуа-
ции в г. Шадринск Курганской 
области (Уральский военный 
округ). Это училище я окончил 
с отличием в 1943г., мне было 
присвоено военное звание «лей-
тенант» и в феврале 1944г. был 
направлен в резерв политуп-
равления Советской Армии в г. 
Иваново, а затем в распоряже-
ние политотдела 290 стрелковой 
дивизии (командир дивизии ге-
нерал-майор И.Г. Гаспорян).

С этого времени началась 
моя военная служба в качестве 
офицера политработника сухо-
путных войск. Я получил назна-
чение в 878 стрелковый полк, 
где я прошел путь от комсорга, 
парторга, заместителя по полит-
части и командира 3-его стрел-
кового батальона.

Продолжение воспоминаний 
Л.М.Крамаровского будут опуб-
ликованы в следующем номере 
газеты «Экономист».

Т.Г.СТЕПОВАЯ,  
доцент  кафедры  

бухгалтерского учета 
и аудита, 

профгрупорг кафедры

Колись Рене Декарт дуже влучно сказав: «Мислю, 
отже існую». А й справді, якщо людина розмірковує, 
намагається знайти відповіді на цікаві, нестандартні пи-
тання, виходить за рамки буденного, то вона по-справж-
ньому живе. Студенти - народ допитливий і спритний, а 
вже як вони люблять всілякі змагання!

Саме тому 19 лютого на кредитно-економічному 
факультеті ОНЕУ була проведена захоплююча інтелек-

туальна гра «Що? Де? Коли?». Учас-
никами стали найкмітливіші студенти 
«кредитного» - від першого до тре-
тього курсів. А що за гра без суддів? 
З’ясовували найсильнішого справед-
ливі ведучі з третього курсу - Кате-
рина Сівкова і Кіра Родкіна, які, до 
слова, і були ініціаторами та організа-

торами цього дійства.
Спершу «знавці» поді-

лилися на команди, кожна 
з яких обрала собі назву 
(не обійшлося і без жар-
тівливих «Пінгвінів»), ка-
пітана і придумала девіз. 
Як тільки все було готово, 
судді пояснили нескладні правила і дали ос-
танні поради. Хвилинка хвилювання і ось ... 
гра почалася!

Варто відзначити високий рівень підго-
товки заходу, теплу і дружню атмосферу. 
Всі 30 питань були оригінальними і незви-
чайними, що називається, «з родзинкою». І 
головне, вони примушували студентів мір-
кувати! Кожен намагався проявити себе 
максимально, а іноді незвичайні відповіді 
«знавців» змушували сміятися від душі.

В рівній «битві умів» з невеликим відривом в одне 
очко все ж перемогла команда 31 групи, з чим їх і ві-
таємо. По закінченню гри всі без винятку учасники були 
нагороджені солодкими призами-медалями, але розхо-
дитися ніхто не хотів! Ще б пак, скільки було оптимізму, 
позитивних емоцій і посмішок на обличчях студентів!

Хочеться висловити велику подяку організаторам і 
побажати продовжувати цю нелегку, але важливу і за-
хоплюючу справу, а «знавцям» - тримати свій інтелект у 
формі і завжди давати тільки правильні відповіді!

Михайло ПРЯДКО, студент 11 групи КЕФ

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
2015 год - год 70-летия Великой Победы над Германией. Сегодня в Украине осталось не так много участников тех гроз-
ных событий. Мы гордимся тем, что много лет в нашем университете рядом с нами работали, а сегодня находятся на 
пенсии, люди с большой буквы, те, кто по зову Отчизны в тяжелый час встали на защиту нашей земли.
В преддверии юбилея - 70-летия со Дня Победы в нашей газете «Экономист» Совет ветеранов Вооруженных сил начи-
нает публиковать материалы о подвигах наших коллег в годы войны.
В этом номере публикуются воспоминания полковника в отставке, ветерана войны, инвалида войны 1 группы, по-
четного профессора кафедры бухгалтерского учета и аудита, доктора экономических наук, председателя организации 
ветеранов войны Одесского национального экономического университета Леонида Моисеевича Крамаровского.

 БУДЕМ ЖИТЬ, ПЕХОТА!..

МИСЛЮ, ОТЖЕ ІСНУЮ
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Как и все подростки, начинающие свой 
путь в жизни, я бросалась во все тяжкие, тра-
тила множество бессонных часов и стара-
лась понять, что же я хочу делать в жизни. 
Так, чтобы не жалеть о выборе в будущем, 
не смотреть с завистью в сторону друзей, 
которые кажутся счастливыми; так, чтобы 
не тратить время впустую и не карать себя 
за неправильный выбор. Думаю, не каждый 
задумывается о своем будущем в 17 лет, но 
этот вопрос меня беспокоил больше всего на 
протяжении 10 и 11 классов, я не могла найти 
себе места. Проанализировав все, я пришла к 
выводу, что найти себя можно в любом воз-
расте, главное - действовать и искать себя. 
Чистый разум, смелость и решительность 
помогут мне добиться главной цели - найти 
дело моей жизни, найти себя. Я сделала вы-
бор, я решила, что экономическое образование 
всегда будет в приоритете. При выборе ВУЗов 
нашей страны больше всего меня привлекал 
именно ОНЭУ, думала о нем как о самом 
перспективном и известном университете 
в Одессе. Конечно, на тот момент я не была 
уверена в правильности принятого решения. 

И вот я поступила на учетный факультет, 
как и планировала. Несмотря на долгую и хо-
рошую подготовку, я поступила на контрак-
тное обучение. В университете у меня были 
большие планы на заполнение всего свобод-
ного времени всевозможными заданиями и 
делами. Я вызвалась стать старостой, про-
форгом, я хотела со всех сторон завалить себя 
делами. С первых же дней старалась подру-
житься со своей группой и заслужить их до-
верие. Мне очень повезло с моими ребятами, 
они очень добрые, умные, мы помогаем друг 
другу во всем и стали сплоченной командой, 
настоящей группой. Первый месяц знаком-
ства с нашими преподавателями и расписани-
ем пар был достаточно сложным, не так легко 
привыкнуть к новому окружению, к новому 
порядку и устою, но со временем все стало на 
свои места. Нам повезло с преподавателями, 
они стараются передать нам все свои знания, 
свой многолетний опыт. Все же многие из 
предметов лично меня увлекают, я стараюсь 
относиться серьезно к тем из них, которые 
мне по-настоящему интересны. 

Параллельно с учебой мне приходилось 
осваивать азы самодеятельности в ОНЭУ. 
Проводился отбор на Студосень, где первому 
курсу, в частности и мне, дали возможность 
проявить себя. Я бы назвала отбор легким, 
ведь отбирали всех, кто хотел участвовать. 

Выступление состояло из трех конкурсов: 
вокал, КВН, танец. Это было очень впечатля-
ющее, веселое мероприятие, то, что запомина-
ется на всю жизнь и оставляет необъяснимый 
след в твоей памяти и душе. Учитывая также, 
что мы одержали победу в двух номинациях, 
радости не было предела! Забавно заметить, 
что хотя мы не стали местными знаменитос-
тями, все же знакомых и друзей у нас всех 
приумножилось! Я бы советовала каждому 
первокурснику не отказываться от такой ог-
ромной возможности как выступление на 
концерте ОНЭУ перед целым залом зрителей 
в одесском театре. Вы получите незабывае-
мые впечатления, об этом многие мечтают, 
но не все удостаиваются этого. 

Наконец-таки самая глобальная и са-
мая-самая основная часть всей суматошной 
студенческой жизни - это сессия. И тут, как 
говорится, трепещите все. Никто не обещал, 
что это будет легко, и это в действительности 
оказалось нелегко. У всех уже есть опыт сда-
чи экзаменов, но этот ни с чем не сравнится. 
Никто не знал, как готовиться к экзаменам, 
но я вам скажу - это абсолютно реально. Кто 
хотел получать и дальше стипендию, кто се-
рьезно подходил к сессии – учил и сдавал. 
Что очень хочется отметить, так это нашу 
прекрасную систему подготовки. Нам дают 
все вопросы, которые остается только разо-
брать и выучить, все книги и конспекты в на-
шем распоряжении. Не обошлось без нервов, 
бессонных ночей, а мне известна студенчес-
кая традиция подготовки за ночь до экзамена. 
Вот мы и трудились, не покладая рук. Были 
и слезы, кому-то довелось пересдавать, кто-
то потерял право получать стипендию. Это 
жизнь, она не простая и наша первая в жиз-
ни сессия - доказательство этому. Множество 
смешных историй приключалось именно во 
время сессии. Как сказал один наш препода-
ватель: «Вы еще не студент! Переживите сес-
сию, и я назову вас студентом». 

Эти полгода позволили нам полностью 
окунуться в настоящую жизнь студента, ощу-
тить на себе волну эмоций всех оттенков. 
Надеюсь, каждый сделал для себя ценные вы-
воды и не опустил руки после первого семес-
тра, а если они и так были опущены – начал 
действовать! Не тратьте времени впустую, 
учитесь и не забывайте радоваться жизни. И 
помните - инвестиции в знания приносят на-
ибольшую прибыль.

Кристина ПАДЕРИНА,
студентка 11 группы УЭФ 

Как известно, от сессии до сессии…живут студенты весело! А во время 
сессии еще веселее! Если рассматривать сессионный период с двух сторон, 
то можно выделить как и негативные, так и позитивные стороны. В первую 
очередь сессия – это проверка твоих знаний и навыков, что помогает сделать 
выводы, к примеру, как распределить свое время или же оценить свои воз-
можности в той или иной дисциплине.

Но есть и отрицательная черта, она касается здоровья. Студенты не вы-
сыпаются, нервничают и сильно устают. Данную проблему можно с легко-
стью устранить, если уделять учебе нужное время. Сессия дисциплинирует 
ребят, дает некую «встряску». Голова начинает работать, а это полезно. 
Открываем в себе сверхспособности, что пригодится нам в будущем. Это 
отличный опыт и возможность показать себя. Преодолевать волнение, де-
прессию и уметь выкручиваться из любой ситуации - вот чему учит сессия! 

Нам, экономистам, крайне повезло… Отзывчивые преподаватели, ко-
торые всегда рады помочь, ответить на организационные вопросы и под- 
держать в целом. Вот что характерно для НАРХОЗа. 

«Все сдают! И ты сдашь!», – твердили старшекурсники. А ведь так оно и 
есть. Ничего страшного в слове «сессия» НЕТ. Единственное, что требуется 
от студента, - это усидчивость и серьезное отношение к предметам. Теперь, 
когда первокурсники прошли «посвящение», мы знаем, что предстоящий 
сессионный период – не что иное, как проверка знаний, итог стараний всего 
семестра. Удачи нам во втором семестре 2015 года!

PR-сектор ФМЭ

На початку грудня минулого року 
студентам-першокурсникам випало 
перше серйозне випробування – пер-
ша екзаменаційна сесія. Для кожного 
з нас ця подія була дуже важливою, 
адже протягом семестру всі ми нама-
галися зарекомендувати себе якнай-
краще на семінарських заняттях. Всі 
студенти отримали поточні бали, які 
потрібно було підтвердити на екза-
мені. Хтось справився гірше, хтось 
краще, але для більшості студентів 
все пройшло непогано. Особисто 
я отримав об’єктивну оцінку своїх 
знань. 

Багато у кого перша сесія асо-
ціюється з розчаруваннями, надзви-
чайним хвилюванням та безсонними 
ночами або викриками: «Шара, при-
йди». Але все ж ми маємо не забу-
вати навіщо потрібен екзамен. Він 
потрібен для того, щоб систематизу-
вати свої знання та отримати конкур-
сні бали, на які ти заслуговуєш. Тому 
хвилювання чи забобони тут не до-
сить доцільні. Потрібно бути впевне-
ним у своїх знаннях і все буде добре 
для кожного з нас.

Добре, коли екзамен закінчився, 

ти отримав результат, на який заслу-
говував, і ти з цим згідний, а якщо ні? 
Тоді потрібно звертатись до викла-
дачів особисто і намагатись відстоя-
ти свої знання. Але в нашому ВУЗі, 
особливо на кредитному факультеті, 
дуже рідко необ’єктивно оцінюють, 
адже жоден з викладачів не хоче 
втрачати авторитет в очах студентів. 
Більшість викладачів неабияк допо-
магають своїм підопічним, особли-
во першокурсникам. Вони не тільки 
лояльно відносяться в навчальному 
плані, але і допомагають психологіч-
но, хоча це стосується не всіх.

Здавши першу сесію, ми ста-
ли справжніми студентами. Ми 
пройшли перше випробування на 
шляху до своєї цілі отримати вищу 
освіту. Впевнений, що наступні ек-
заменаційні сесії пройдуть так саме 
добре, якщо справді добре підготу-
ватись. 

Нещодавно стартував другий 
семестр. Студенти-першокурсники 
поринули в світ навчання з новими 
силами. Друга сесія не за горами, 
тому потрібно абстрагуватись від ін-
ших проблем та просто отримувати 
те, за чим прийшли в університет, 
отримувати знання. 

Олег РУСНАК, студент
12 групи КЕФ

У 60-70 рр. ХХ ст. від-
бувається господарська «ко-
сигінська» реформа, яка формує 
величезний попит на кваліфіко-
ваних фахівців різних галузей 
народного господарства, заго-
стрюється проблема досягнен-
ня раціонального керівництва 
підприємствами й організаціями 
та посилення контролю щодо 
підвищення ефективності їх ро-
боти. Звідси виникла об’єктивна 
необхідність у подальшому роз-
витку й удосконалені як аналізу 
господарської діяльності, так і 
економічної науки в цілому.

Виходячи з цього, 2 груд-
ня 1966 р. Рада Міністрів СРСР 
прийняла постанову про реор-
ганізацію Одеського кредит-
но-економічного інституту в 
Одеській інститут народного 
господарства, який здійснював 
підготовку економістів зі спе-
ціальностей: «планування про-
мисловості», «планування 
народного господарства», «фі-
нанси і кредит», «бухгалтерський 
облік у промисловості», «статис-
тика», «бухгалтерський облік у 
сільському господарстві».

У 1958 р. за наказом Мініст-
ра вищої освіти УССР інституту 
вдалося здійснити перебазуван-

ня з відбудованого, впорядкова-
ного, добре налагодженого для 
навчального процесу приміщен-
ня на Новоаркадієвській дорозі, 
1 (пр. Шевченко, 1) у приміщен-
ня Політехнічного інституту на 
вул. Преображенській, 8, в якому 
і нині знаходиться один із кор-
пусів нашого університету. 

Саме у цей час в інституті 
формується особлива еконо-
мічна школа, яка існує і донині. 
Її творцем і натхненником, а 
потім і корифеєм був доктор 
економічних наук, професор 
Анатолій Карпович Покритан, 
відомий вчений, людина енцик-
лопедичних знань, надзвичай-
ної мужності та працездатності. 
Змістовним критерієм наукової 
школи А.К. Покритана є ком-
плекс ідей, висунутих, обґрун-
тованих і розвинутих цим 
науковим об’єднанням, ідейна 
стійкість і спадкоємність.

Анатолій Карпович залу-
чив до науки сотні таланови-
тих викладачів, які захистили 
кандидатські, а згодом значна 
частина з них – і докторські ди-
сертації. В університеті працю-
вали його учні, великі вчені, 
яких знали не тільки в Україні, 
а і в інших країнах світу, зокре-

ма: П.П. Столяров, В.Б. Петро-
вич, В.І. Касаткіна, І.Т. Балуков, 
С.В. Мартиновський, С.О. Мат-
вєєв, В.В. Лапін, С.В. Новіков. 
До сьогодення в університеті 
працюють: член-кореспондент 
АН України, д.е.н., професор 
М.І. Звєряков, д.е.н, професор 
кафедри ЗЕТ – В.А. Грималюк, 
завідувач кафедрою міжнарод-
них відносин д.е.н., професор 
Ю.Г. Козак.

Дослідження у галузі бухгал-
терського обліку велися у двох 
напрямках: бухгалтерський об-
лік у промисловості та будів-
ництві в умовах внутрішнього 
господарського розвитку та гос-
подарській облік у сільському 
господарстві. 

Їх результати висвітлені в 
друкованих працях професора, 
д.е.н. Леоніда Мойсеєвича Кра-
маровського. За його підручни-
ком «Ревізія і контроль» велася 
підготовка кадрів у сфері бух-
галтерського обліку і контролю у 
всіх вищих навчальних закладах 
СРСР.

Ураховуючи потреби тодіш-
нього суспільства та вимоги еко-
номіки, в інституті формуються 
нові наукові підрозділи. Таким 
науковим підрозділом, який на 
довгі роки визначив ефектив-
ність наукових досліджень вче-
них інституту, забезпечував 
прямий зв'язок між наукою і 
реальною економікою, стає на-
уково-дослідна лабораторія еко-
номіки і організації виробництва.

Вона розпочинає свою 
діяльність у травні 1961 р. під 
керівництвом професора Яко-
ва Петровича Гулінського, 
керівництво першими темами 
здійснювали провідні виклада-
чі кафедр інституту, доценти 

Н.Г. Курдюкова, В.І. Охлоповсь-
ка, Ц.Р. Острінська, П.М. Михай-
лов, Л.С. Зернов, В.І. Абрамов, 
М.М. Ямпольський та ін.

Вже перші госпдоговірні те-
ми, опрацьовані лабораторією, 
отримали високу оцінку замов-
ників. Працівники лабораторії й 
кафедр глибше вивчали стан еко-
номічної діяльності підприємств.

Зі створенням науково-до-
слідної лабораторії змінюється 
характер наукових робіт в інсти-
туті: тематика досліджень усе тіс-
ніше пов’язувалася з проблемами 
життя. Співробітники лабораторії 
спільно з викладачами кафедр до-
помагали підприємствам перехо-
дити на нові умови планування і 
економічного стимулювання.

Викладачі й аспіранти інс-
титуту мали змогу збирати ма-
теріали для підготовки і захисту 
дисертацій. За 10 років функ-
ціонування лабораторії стрімко 
зросла кількість викладачів, що 
отримали науковий ступінь, з 22 
до 46%.

Починаючи з 1972 р. в універ-
ситеті функціонує спеціалізова-
на рада із захисту кандидатських 
і докторських дисертацій. За пе-
ріод її існування захищено понад 
300 кандидатських і більше 80 
докторських дисертацій. Усе це 
забезпечувало підготовку нау-
ково-педагогічних кадрів на змі-
ну попередникам, підтримуючи 
безперервність наукової думки.

Багато для підготовки нау-
ково-педагогічних кадрів в ін-
ституті зробив д.е.н., професор 
Віталій Федорович Палій, вихо-
ванець нашого університету, у 
цей час обіймав посаду прорек-
тора з наукової роботи.

У його науковому доробку 
близько 300 робіт, понад 50 мо-

нографій та навчальних посіб-
ників. Учений мав публікації в 
Англії, Німеччині, підручник з 
теорії бухгалтерського обліку, 
виданий в Китаї.

У 80-х рр. ХХ ст. економіч-
на наука переживала серйозну 
трансформацію. Незважаючи на 
це, дослідники нашого вузу про-
довжували науковий пошук для 
прогресу. Активно брали участь 
у формуванні наукових шкіл, 
а також у підготовці наукових 
кадрів професора: А.К. Покри-
тан, Б.І. Валуєв, В.Р. Кучеренко, 
О.П. Чернявський, В.О. Оси-
пов, А.М. Журлов, С.І. Дячен-
ко, В.В. Деречин, І.А. Рабінович, 
І.Ю. Сіваченко, С.Г. Діордица, 
М.А. Уперенко, Г.М. Козлова, 
Ю.Г. Козак та ін. Тому наприкін-
ці 80-х рр. інститут стає ініціа-
тором створення міжвузівського 
центру координації науково-до-
слідної роботи 36 економічних 
кафедр Півдня України.

На базі нашого вузу була 
створена науково-методична 
комісія з активних методів нав-
чання для економічних спеціаль-
ностей. У масштабах країни наш 
вуз стає організаційно-мето-
дичним та навчальним центром 
із розробки та впровадження 
нових освітніх технологій. Се-
ред активістів цього руху були 
Н.Б. Яблокова, А.Т. Никифорен-
ко, Л.Е. Дяченко та ін.

Матеріал підготовлений з 
архівних матеріалів, які збері-
гаються  в кабінеті історії уні-
верситету.

Продовження дивись у на-
ступному номері газети «Еко-
номіст».

І.І. ГРИЩУК, 
методист НМВ

ДО ВІДОМА СТУДЕНТА-ПЕРШОКУРСНИКА
Продовження, начало дивись у газеті «Економіст» № 3(88) 
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ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ!

01.01 Єфіменко Микола Маркович, сторож
02.01 Щербакова Наталія Павлівна, фахівець 

навчально-методичного відділу
04.01 Тарасов Сергій Іванович, сторож відділу 

охорони
06.01 Ковальчук Галина Володимирівна, 

старший викладач кафедри мовної та 
психолого-педагогічної підготовки

09.01 Кленінгер Любов Петрівна, прибираль-
ниця гуртожитку № 2

20.01 Чумак Зінаїда Василівна, фахівець 1 ка-
тегорії ЦЗФН

24.01 Макуха Сергій Миколайович, доцент 
кафедри загальної економічної теорії

30.01 Владимирська Наталія Іванівна, доцент 
кафедри банківської справи

04.02 Кошельок Галина Володимирівна, до-
цент кафедри економіки підприємства

05.02 Чмир Тетяна Панасівна, завідуюча сек-
тору бібліотеки

09.02 Шмиголь Михайло Федорович, завіду-
вач кафедри філософії, історії та політоло-
гії

12.02 Рулінська Валентина Миколаївна, при-
биральниця  навчального корпусу  № 1

20.02 Бережна Вікторія Іванівна, прибираль-
ниця гуртожитку № 1

02.03 Котова Інна Миколаївна, старший нау-
ковий співробітник науково-дослідної час-
тини

14.03 Местрюкова Світлана Петрівна, завіду-
юча камери схову гуртожитку № 2

15.03 Прибитка Тетяна Іллівна, провідний 
економіст планово-фінансового відділу

23.03 Никифоренко Анжела Тимофіївна, до-
цент кафедри економіки підприємства

25.03 Сулим Олексій Володимирович, доцент 
кафедри філософії, історії та політології

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!

У минулому спортивному році від-
бувся неординарний випадок. У підсумку 
нарахованих балів з усіх видів спортив-
них змагань в університеті 2 факультети, 
а саме: кредитно-економічний та еконо-
міки і управління виробництвом, посіли 
перше місце. На церемонії нагороджен-
ня декани факультетів-чемпіонів чемно 
поділили першу позицію та разом заво-
лоділи кубком ОНЕУ.

На самому спортивному святі кубка-
ми були нагороджені усі капітани збір-
них факультетів з усіх видів змагань, які 
займали призові місця. Вони виходили до 
п'єдесталу та отримували заповітні куб-
ки. За минулий рік кредитно-економіч-
ний факультет зайняв усі призові місця 
у кожному з видів змагань, що є певним 
досягненням. 

Крім самого нагородження також 

була розважальна програма. Глядачів 
дивували своєю еластичністю наші уні-
верситетські гімнастки, вражали своїм 
голосом співаки. Особливо хотілося від-
мітити хлопця з факультету економіки та 
управління виробництвом, який своєю 
цирковою виставою зірвав цілу бурю ап-
лодисментів. 

Сама церемонія пройшла у новорічній 
та теплій обстановці. Кафедра фізичного 
виховання та спорту добре попрацювала, 
за що їм велика подяка. 

У цьому році нас чекають чотири ос-
танні змагання, а саме: жіночий баскет-
бол, чоловічий волейбол, стрілецький 
спорт та легка атлетика, які визначать, 
який з факультетів посяде перше підсум-
кове місце вже у 65-й Спартакіаді ОНЕУ.

Артем МАЯКОВСЬКИЙ, голова 
спортивного сектору КЕФ

Студентська рада ОНЕУ продов-
жує сприяти належній організації 
навчання і науковій діяльності наших 
студентів, а ще хоче познайомити вас 
зі своїми досягненнями у сфері фізич-
ного виховання. На початку 2015 року 
в рамках підвищення спортивної куль-
тури та фізичного розвитку студентів 
до спортивної зали ІІ корпусу ОНЕУ 
було здійснено закупівлю необхідного 
спортінвентарю. Студенти отримали 
змогу користуватися новими тренаже-
рами, степ-платформами, м’ячами для 
волейболу та баскетболу, килимками 
для фітнесу. Було оновлено застарілі 
матеріальні фонди спортивної зали, 
придбано нову спортивну форму для 
гравців збірних ОНЕУ. 

Нагадуємо про важливість спор-
тивної культури у всебічному роз-
витку молодої людини. Ми здійснили 
значний внесок у студентське спор-
тивне життя та сподіваємось, що на-
ші зусилля допоможуть спортсменам 
ОНЕУ досягати нових перемог та ста-
вити нові рекорди.

Дмитро СКЛЯР, 
голова СтудРади ОНЕУ

ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНА И КОЛДУН
 
В горах, на скале, о беспутствах мечтая,  
Сидела Измена худая и злая.  
А рядом, под вишней, сидела Любовь,  
Рассветное золото в косы вплетая.  
 
С утра, собирая плоды и коренья,  
Они отдыхали у горных озер.  
И вечно вели нескончаемый спор -  
С улыбкой одна, а другая с презреньем.  
 
Одна говорила: - На свете нужны  
Верность, порядочность и чистота.  
Мы светлыми, добрыми быть должны:  
В этом и красота!  
 
Другая кричала: - Пустые мечты!  
Да кто тебе скажет за это спасибо?  
Тут, право, от смеха порвут животы  
Даже безмозглые рыбы!  
 
Жить надо умело, хитро и с умом,  
Где - быть беззащитной, где - лезть на-
пролом,  
А радость увидела - рви, не зевай!  
Бери! Разберемся потом!  
 
А я не согласно бессовестно жить!  
Попробуй быть честной и честно любить!  
- Быть честной? Зеленая дичь! Чепуха!  
Да есть ли что выше, чем радость греха?!  
 

Однажды такой они подняли крик,  
Что в гневе проснулся косматый старик,  
Великий колдун, раздражительный дед,  
Проспавший в пещере три тысячи лет.  
 
И рявкнул старик: - Это что за война?!  
Я вам покажу, как будить колдуна!  
Так вот, чтобы кончить все ваши раздоры,  
Я сплавлю вас вместе на все времена!  
 
Схватил он Любовь колдовскою рукой,  
Схватил он Измену рукою другой  
И бросил в кувшин их, зеленый, как море,  
А следом туда же - и радость, и горе,  
И верность, и злость, доброту и дурман,  
И чистую правду, и подлый обман.  
 
Едва он поставил кувшин на костер,  
Дым взвился над лесом, как черный шатер, -  
Всё выше и выше, до горных вершин,  
Старик с любопытством глядит на кув-
шин:  
Когда переплавится всё, перемучится,  
Какая же там чертовщина получится?  
 
Кувшин остывает. Опыт готов.  
По дну пробежала трещина,  
Затем он распался на сотню кусков,  
И... появилась ЖЕНЩИНА... 

Эдуард Асадов

Як будь-якій непосиді, мені завжди 
хотілося побачити світ і крапельку долу-
читися до культури і життя інших людей. 
В один чудовий ранок перед моїми очима 
пробіг рядок: «Берлін, Париж, Прага». І 
ось я, недовго думаючи, нарешті спаку-
вавши свою валізу, вирушила в недов-
гий, але досить пізнавальний Євротур. 
Вартість поїздки на 10 днів, включаючи 
скромні, але вельми непогані кишень-
кові витрати, склала всього 300 євро. 
Ми відвідали 4 країни: Польща, Фран-
ція, Німеччина, Чехія. На початку поїзд-
ки емоції переповнювали. Стільки нових 
місць, стільки нових людей і знайомств, 
сотні кілометрів дороги і передчуття не-
забутньої подорожі. Але як тільки ми 
переїхали через кордон, я зрозуміла, що 
Європа не зовсім та, про яку так казково 
розповідають друзі та знайомі, які вже  
встигли її відвідати. Люди там не такі вже 
й привітні, як всі говорять, знаменита єв-
ропейська чистота теж далека від давно 
наспіваних мотивів.

Величезним плюсом нашої поїздки 
була значна кількість вільного часу для 
прогулянок містом та відвідування не 
тільки «туристичних місць». І, ясна річ, 
ми не впустили цієї можливості. Я по-
гано-бідно володію англійською і ось, 
вирвавшись безпосередньо до її носіїв, 
вирішила попрактикуватися. Але це вия-
вилося не так вже й просто. Всі європейці 
кудись поспішають, постійно чимось зай-
няті, молодь ходить, дивлячись у смарт-
фони, і не помічає не тільки туристів, але 
й своє оточення. В принципі, від нас ні-
чим не відрізняються, але все одно вони 
такі інші ... холодні. Я зрозуміла, що лю-
ди там всі фарфорові. Гарний одяг, іде-
альне волосся, зуби, а душі в них немає. 
Вони живуть у такій красі, порядку, рів-
ності, достатку, але ділитися своїми дум-
ками та емоціями, як для мене виявилося, 
не вміють. До того ж не має значення в 
яку країну ми приїжджали. Вони ідеально 
однаково холодні. 

Я побувала практично у всіх знайо-
мих місцях Парижа, Берліна і Праги, а за-
лишилася незадоволена Європою. Якщо 
європейська спільнота настільки одна-
ково холодна і неемоційна, може варто 
задуматися наскільки це потрібно нам, 
українцям?

Кіра РОДКІНА, 
студентка 31 групи КЕФ

ОЗНАЙОМЧА 
ПОДОРОЖ 
ДО ЄВРОПИ

ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 64-Й 
СПАРТАКІАДИ ОНЕУ 2013 – 2014 Р.

19 грудня у спортивному залі другого корпусу відбулося новорічне спор-
тивне свято «Церемонія нагородження 64-й Спартакіади ОНЕУ 2013 
– 2014 р.». На самому заході були присутні декани усіх факультетів, їх за-
ступники та ректор нашого університету. Також усі бажаючі могли прий-
ти і поринути у справжнє новорічне свято. 

РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ОНЕУ

ПОЭТЫ О ЖЕНЩИНАХ 
И О ЛЮБВИ…

К * * * 

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолётное виденье, 
Как гений чистой красоты.  
 
В томленьях грусти безнадежной, 
В тревогах шумной суеты, 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты.  
 
Шли годы. Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты, 
И я забыл твой голос нежный 
Твои небесные черты.  
 
В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни , без любви.  
 
Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолётное виденье, 
Как гений чистой красоты.  
 
И сердце бьётся в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

А.С.Пушкин

ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання..
Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки…
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки…
В’яне серце моє од щасливих очей,
що горять в тумані наді мною…
Розливається кров і по жилах тече,
ніби пахне вона лободою…
Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!..
Де ви бачили більше кохання?..
Я для неї зірву Оріон золотий,
я - поет робітничої рані…
Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання..
Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки…
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки…

Володимир Сосюра


