
Одеський національний економічний університет

ВЕРЕСЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 2012 р. 

13-14 вересня 2012 р. на базі Одеського націо-
нального економічного університету спільно 
з університетом прикладних наук м. Міттвай-

да (Німечина) відбувся круглий стіл за темою «Економіка 
стійкого розвитку в країнах СНД», який проведено за під-
тримки німецької служби академічних обмінів ДААДе в 
межах проекту «Підтримка демократії в Україні», розпоча-
того ще у 2010 р. З доповіддю та вступним словом виступив 
ректор університету, професор Михайло Звєряков.

На цій зустрічі були присутніми відомі гості, а саме Почесний 
консул Німеччини в Одесі Олександр Кифак, радник Баварського 
дому Карл Вальтер, представник Торгово-промислової палати Ні-
меччини в Україні Олександр Маркус, представники Білоруського 
економічного університету та Німецько-Казахського університету, 
а також делегація німецького університету м. Міттвайда на чолі з 
ректором університету.

Для нашого університету це вже друга зустріч в межах проекту. 
Перша зустріч була присвячена ролі малого та середнього бізнесу в 
становленні демократії в Україні. Тоді в роботі круглого столу взяли 
участь представники України, Німеччини та Польщі. Приємно від-
значити, що результати попереднього заходу стали корисними всім 
учасникам, більшість з яких стали ініціаторами нової дискусії.

Цього року до дискусії з актуальних проблем розвитку країн 
СНД було запрошено наших колег з академічних інститутів, а також 
представників бізнесу з Німеччини, Білорусі, України і Казахстану. 
Це дозволило об’єднати в рамках обговорення загальної проблеми 
і економістів, і юристів, і представників соціальних наук, і екологів 
з різних країн, що є дуже важливим для знаходження консенсусу і 
формування загального уявлення, спільного бачення виходу з ситу-
ації, що склалася в країнах СНД та в Україні зокрема.

За результатами обговорення учасниками круглого столу було 
прийнято Резолюцію, де відображено спільне бачення проблеми 
сталого розвитку в країнах СНД та в Україні зокрема та сформульо-
вано рекомендації щодо основних напрямків подальшого стверд-
ження сталого розвитку в цих країнах, де зокрема зазначається на 
необхідності спільного наукового дослідження даної проблематики. 
Всі учасники круглого столу висловили сподівання на зміцнення на-
укової співпраці в даному аспекті та продовження початої дискусії 
в майбутньому.

Відділ міжнародних зв’язків

НІМЕЦЬКА СЛУЖБА АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ тА ОНЕУ

ШАНОВНІ КОЛЕгИ, СпІВрОБІтНИКИ, 
СтУДЕНтИ ОДЕСЬКОгО 

НАЦІОНАЛЬНОгО ЕКОНОМІЧНОгО 
УНІВЕрСИтЕтУ! 

Вітаю Вас з початком нового навчального року!
Дорогі першокурсники! Хай роки студентства стануть кращими у вашій біогра-

фії, адже вони мають особливе значення, вони нерозривно пов'язані з новими можли-
востями, новими ідеями, сміливими експериментами і відкриттями. Вас чекають 
напружене навчання і справжня дружба, кращі професори і захопливі подорожі, до-
слідницький азарт і наукові відкриття. Будьте гідні славних традицій нашого уні-
верситету! Своїм відмінним навчанням і професійними успіхами примножте його 
славу! Знання, які Ви зможете отримати в ОНЕУ, сприятимуть становленню Вас 
як фахівців високого рівня, справжніх професіоналів економічної галузі.

Звертаючись до студентів старших курсів, хочеться побажати Вам подальших 
успіхів у навчанні, нових звершень у науці та громадському житті! Бажаю Вам ніко-
ли не зупинятися на досягнутому, здолати величезний шлях освоєння знань, умінь і 
навиків.

Шановні викладачі і співробітники! На нас з Вами покладена велика відпові-
дальність з підготовки активної і мобільної особистості, що володіє знаннями і 
професійною культурою. 

Вітаю весь професорсько-викладацький склад університету й бажаю всім 
творчих успіхів і звершень, реалізації найсміливіших проектів, нової творчої діяль-
ності, оптимізму, сил й здоров'я!

Ректор ОНЕУ, професор М.І.Звєряков
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ІНФОрМАЦІЙНИЙ ЦЕНтр 
ЄС В ОНЕУ

Пан Хосе Мануель Пінту Тейшейра 
- представник ЄС в Україні, перебуваю-
чи із візитом в університеті, підписав 25 
травня 2012 р. договір про відкриття Ін-
формаційного центру та співробітниц-
тва між представництвом Євросоюзу в 
Україні та Одеським національним еко-
номічним університетом. Існування та-
кого центру надає можливість студентам, 
аспірантам та викладачам отримувати 
оперативну інформацію про розвиток 
політики й економіки ЄС, оскільки ство-
рення такого центру передбачає безплат-
не отримання літератури англійською 
мовою із ЄС. Ця література може вико-
ристовуватися для інформування громад-
ськості м. Одеси, викладачів та студентів 
ОНЕУ безпосередньо з першоджерела 

про ті зміни, які відбуваються у політиці 
та й економіці ЄС. 

На базі інформаційного центру перед-
бачається проведення занять для студен-
тів та аспірантів. Лекції з економіки ЄС 
будуть читатися англійською мовою як 
викладачами з різних європейських країн 
так і викладачами нашого університету. 
Використання літератури з центру до-
поможе не тільки удосконалити загальні 
знання іноземної мови, а й розширення 
знань наукової термінології з галузі еко-
номіки. Значна кількість літератури у 
центрі надасть можливості використову-
вати її для складання лекційного матеріа-
лу, підготовки до видання різноманітної 
навчально-методичної літератури.

Інформаційний центр створюється на 

базі бібліотеки ОНЕУ, де вся література 
буде каталогізована. Доступ до центру 
буде відкритий всім бажаючим. До кінця 
поточного року планується офіційне від-
криття цього центру із залученням посла 

ЄС в Україні, представників місцевої вла-
ди, громадськості, усіх тих, хто цікавить-
ся розвитком інформаційного поля в м. 
Одеса та Одеському регіоні.

Відділ міжнародних зв’язків

Глобальною метою проекту є сприяння сталому 
розвитку економіки прикордонного регіону. Ця ме-
та реалізується через заходи проекту, що спрямовані 
на налагодження ділових контактів між підприємцями 
прикордонного регіону, сприяння розвитку малого та се-
реднього бізнесу, удосконалення навичок і компетенцій 
найманих робітників та підприємців для зростання рівня 
їх конкурентоспроможності та оплати праці. 

Основний пріоритет програми - «На шляху до біль-
шої конкурентоспроможності прикордонної економіки».

Партнерами проекту є: головний партнер - Центр 
бізнес-освіти Одеського національного економічного 
університету, м. Одеса (http://center-mba.com), Асоціація 
«SYNERGY», м. Яси, Румунія (http://www.synergyforyou.
ro/eno) та Молдавський державний університет, м. Ки-
шинів, Республіка Молдова (http://www.usm.md).

Серед основних цілей проекту варто виділити:
- Навчання та розвиток навичок і кваліфікації регіо-

нальних трудових сил (150 існуючих і майбутніх учасни-
ків ділового співробітництва у прикордонному регіоні) 
в таких галузях, як управління бізнесом, прикордонний 
маркетинг та інше.

- Підтримка прикордонних ініціатив зі створення по-
тенціалу та підготовки кадрів в області підприємництва 
та прикордонної торгівлі.

- Надання інформації та консультацій стосовно пи-
тань прикордонного законодавства прикордонної торгів-
лі, логістики, бізнес-планування та природоохоронних 
проектів регіональним бізнесменам та підприємцям на 
базі створення трьох постійно функціонуючих консуль-
таційних та інформаційних центрів (Центри ділового 
прикордонного співробітництва) в Яссах, Кишиневі та 
Одесі.

В рамках проекту в липні (9 – 16 липня 2012 року) в 
м. Яси, Румунія, відбувся великий тренінг «Прикордонна 
торгівля та підприємництво», в якому взяли участь по 20 
представників малого та середнього бізнесу кожної з трь-
ох сторін Україна – Румунія - Республіка Молдова. Під 
час проведення тренінгу підприємці та топ-менеджери 
компаній, зацікавлених у розвитку прикордонних діло-
вих відносин, отримали актуальну інформацію стосовно 
особливостей прикордонного маркетингу, бізнес-плану-
вання, румунського законодавства. Було організовано 
виїзд на м’ясопереробне спільне румунсько-українське 
підприємство та зустрічі з успішними румунськими біз-
несменами. До головних позитивних результатів цього 
тренінгу слід віднести, перш за все, обмін учасниками 
бізнес-контактами та підписання двох угод на постачан-
ня продукції українського виробника (кормів для свійсь-
ких тварин, ЧП «Корм Сервіс») на підприємства Румунії 
та Республіки Молдова.

21 – 25 вересня 2012 року пройшов наступний етап 
реалізації міжнародного проекту «Створення мережі ді-
лового співробітництва Україна – Румунія – Республіка 
Молдова», а саме: в Одесі силами Центру бізнес – освіти 
ОНЕУ було організовано та проведено конференцію – 
тренінг «Залучення інвестицій у прикордонні регіони», 
в якій прийняли участь 45 учасників з України, Румунії 
та Республіки Молдова, а також представники міської 
та обласної адміністрації м. Одеси, керівники відомих 
та успішних вітчизняних підприємств. Впродовж цих 

Згідно домовленостей між Одеським національним економічним універ-
ситетом та посольством Євросоюзу в Україні було прийнято рішення про 
відкриття у стінах нашого університету Інформаційного центру Євросою-
зу. В Україні таких центів вже існує дванадцять. На Півдні України, зок-
рема в Одеському національному економічному університеті, буде діяти 
тринадцятий центр. 

прИКОрДОННЕ СпІВрОБІтНИЦтВО
Ні для кого вже давно не секрет, що Одеський 
національний економічний університет сміли-
во інтегрує у світове бізнес-співтовариство. От 
і 24 травня 2012 року відбулася презентація - 
відкриття проекту «Прикордонне ділове спів-
робітництво Україна – Румунія – Республіка 
Молдова» в Одеському національному еконо-
мічному університеті. 

п’яти днів учасники мали змогу отримати нову корисну 
інформацію щодо особливостей українського законо-
давства у сфері підприємництва, основних розбіжностей 
у системі оподаткування трьох країн, обмінятися досві-
дом залучення інвестицій в прикордонний регіон в га-
лузі сільського господарства, харчової промисловості, 
виноробства, туризму та розвитку транспортної інф-
раструктури. Цілий тренінговий день 24 вересня було 
присвячено бізнес-турам по підприємствам Одеської об-
ласті: учасники відвідали ЗАТ «Ільічівскзовніштранс», 

ТОВ «Укркава», ТМ «Lacomba», агрофірму «Еврика», 
ТМ «С бабушкиной грядки», ТОВ «ПТГ Шабо». 

До кінця року в рамках програми передбачені на-
ступні заходи :

31 жовтня – 3 листопада 2012 – тренінг «Екологія та 
бізнес», м. Одеса, Україна (4 дні)

Грудень 2012 – лютий 2013 – заключні семінари 
Проекту в Одесі, Ясах та Кишиневі.

Лариса БЕРЕЗОВСЬКА, 
PR-сектор ОЕФ
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ведь казалось, только совсем недав-
но мы праздновали 40 лет, а нам уже 
45, а не за горами и 50… . До них мы 

обязательно дойдём, и отметим, но сей-
час в первую очередь на повестке дня, 
стоит вопрос именно о 45-летии нашего 
факультета. Чего мы достигли за это вре-
мя? За последние годы наш факультет 
значительно вырос, поднялся на новый 
уровень, покорил новые высоты: были 
достигнуты значительные успехи во всех 
сферах деятельности как на уровне фа-
культета и университета, так и на уровнях 
свыше. За данный промежуток времени 
многие талантливые ещё на тот момент 

студенты, поступив на наш факультет, 
превратились в настоящих профессио-
налов своего дела, многие из которых 
поднялись по карьерной лестнице и зани-
мают руководящие должности, не только 
на уровне города, но и на уровне страны, 
неся при этом гордо звание студента фи-
нансово-экономического факультета. 

В последние годы жизни нашего фа-
культета, произошло немало событий, 
которыми мы все можем гордиться, и 
те которые уже вошли в историю наше-
го факультета. В первую очередь, наши 
студенты в очередной раз доказали, что 
являются лучшими во всём Одесском 
регионе специалистами в сфере страхо-
вания. Из 10000 человек из 7 стран, было 
отобрано 200 лучших, из которых было 
11 человек, студентов именно нашего фа-
культета, которые единственные из всех 
университетов представляли Одессу на 
Международной олимпиаде по страхова-
нию в г. Ирпень. Студентка 5 курса Дарья 
Ванина занявшая І место, а также студен-
ты 4 курса Владислав Новиков и Сергей 
Ременяк, занявшие ІІІ места, прошли в 
следующий тур, и будут бороться за по-

беду в Польше. Мы доказали, что являем-
ся лучшими, и в налоговой сфере. Ярким 
примером тому, является І место студент-
ки 4 курса – Алёны Симак на Всеукраин-
ской олимпиаде по налогообложению в 
г.Харьков. Количество публикаций науч-
ных публикаций наших студентов в уни-
верситетских и всеукраинских сборниках 
растёт ежегодно. Немалых успехов наш 
факультет добивается каждый год и в 
спортивной жизни университета, города 
и страны. Ярким примером этому явля-
ются спортивные гордости нашего фа-
культета – Савицкий Дмитрий – мастер 
спорта международного класса по мета-
нию ядра, многократный призёр чемпи-
онатов мира и Европы, а также Андрей 
Ковальчук– призёр чемпионатов мира и 
Европы по каратэ. Значительных успехов 
за последние годы наш факультет добил-
ся в культурной жизни, как университета, 
так и города. Чего только стоит побе-
да нашей студентки І курса на конкурсе 
мисс-ОГЭУ 2011, а также победы нашей 
команды КВН и нашего танцевального 
коллектива «Джокеры» на городской сту-
денческой весне 2012.

Именно в этот, юбилейный для нашего 
факультета, хочется выразить огромную 
благодарность руководству факультета и 
университета, преподавателям, которые 
делают всё во благо его развития и процве-
тания. Именно благодаря вам всем, вашему 
старанию, терпению и профессиональному 
отношению к своей работе, наш факультет 
добился таких успехов. Огромное спасибо 
также следует сказать тем, ради кого это всё 
делается – студентам, ведь именно вы явля-
етесь нашей главной гордостью, и теми, кто 
будет в дальнейшем гордо нести звание вы-
пускников финансово-экономического фа-
культета нашего университета.

В преддверие этого торжественного 
события хочется пожелать нашему фа-
культету всегда прогрессировать, идти 
только вперёд, с каждым годом подни-
маться на новый уровень, продолжать 
готовить и выпускать студентов-финан-
систов – настоящих профессионалов 
своего дела, а также никогда не оставать-
ся на достигнутом – новых побед и дости-
жений тебе, Финансовый, с юбилеем!

Дмитрий КРЕТОВ,
студенческий декан ФЭФ

На мой взгляд, открытием современности стала на-
учная эклектика. Всё чаще в мире науки мы наблюдаем 
синтез несовместимых гипотез, теорий, методов и наук. 
И мы, маркетологи, не отставая от научного прогресса, 
открыли для себя новый тендем ЭКОНОМИКА-ПСИ-
ХОЛОГИЯ.

Я считаю, что залогом успешного маркетинга явля-
ется его правильно построенная психологическая стра-
тегия. Повлиять на потребителя, угодить его вкусам, 
воспитать у него лояльность и привязанность к бренду 
и убедить совершить какую-либо покупку – вот нынеш-
ние цели маркетинга. На современном этапе развития 
экономики и рыночных отношений маркетинг стал про-
грессивным и буквально движущим желаниями потре-
бителей. Для меня маркетинг стал искусством, великим 
искусством познания мышления потребителя.

Маркетинг вокруг нас. Мы, в первую очередь, рек-
ламируем себя, собственную работу, продукцию, услу-
гу… Психология помогает найти необходимые ключи 
к вниманию потребителей, чтобы эта реклама стала эф-
фективной.

Психология маркетинга помогает понять поведение 
потребителей в супермаркете, влияние внешних фак-
торов на их решение, значение возраста, пола, стату-
са, темперамента потребителя. Чтобы найти решение, 
необходимо тщательно изучить её изнутри. Объектом 
маркетинга является человек, а психология стала инс-
трументом его познания.

Всей группой мы окунулись с головой в мир психо-
логического маркетинга. Было проведено много иссле-
дований, выдвинуто теорий и гипотез, а самое главное 
– найдено перспективы развития свободных ниш укра-
инского маркетинга. Научные конференции, дискуссии 
и споры принесли нам замечательный опыт и новые зна-
ния о возможностях маркетинга. Каждая пара по психо-
логии оставляла глубокий след в душе каждого из нас, 
что порождало стремление изучить, испробовать и рас-
сказать об услышанных теориях, методах и интересных 
направлениях психологии.

Венцом нашей насыщенной деятельности стала на-
учная конференция. Благодаря помощи и поддержке 
Ирины Яковлевны Никулиной, мы смогли полноценно 
разработать свои направления и достойно выступить, 
получая колоссальное удовольствие от происходящего. 
Маркетологи задали чёткий темп конференции, прояв-
ляя интерес ко всему сказанному оппонентами и задавая 
бурю вопросов, которые положили начало самым насто-

ящим научным дискуссиям. О.Клевец, М.Осатаненко, 
М.Мутовчийская, Л.Ганчева, О.Птескул, А.Бондаренко, 
Е.Ушакова, О.Крупская с гордостью представили фа-
культет международной экономики на университетской 
конференции. Я уверена, что на этом дружба маркетинга 
и великой психологической наукой только начинается!

Мария Мутовчийская, 
PR-cектор ФМЭ

ФИНАНСОВОМУ – 45!

А

В рАМКАХ
НАУЧНОЙ 

ИНтЕгрАЦИИ
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18 сентября 2012 г. в стенах Одесско-
го русского драматического театра уже в 
4-ый раз состоялся ежегодный концерт-
церемония для первого курса «Посвяще-
ние в студенты 2012», организованный 
Профкомом студентов и Студенческим 
самоуправлением ОНЭУ.

Как и в прошлые годы для этого кон-
церта были выбраны самые лучшие и 
запоминающиеся номера факультетов, 
которые не могли оставить равнодуш-
ными ни одного человека, сидящего в 
зале. Особое впечатление оставило вы-
ступление Мисс ОГЭУ 2011 Анны Хо-
доровской, которая своим великолепным 
исполнением дала начало этому прекрас-
ному, незабываемому вечеру. Нельзя не 
выделить такие превосходные номера, 
как танец «Джокер» (ФЭФ), участники 
которого поразили всех не только ин-
тереснейшей постановкой номера, но и 
синхронностью и слаженностью своих 
движений; танец «Бурлеск» (КЭФ), в ко-
тором танцующие девушки вызвали бу-
рю оваций изящностью и изысканностью 
своего исполнения. Необыкновенный и 
захватывающий дух своей «дикой хоре-
ографией» передал залу танец во главе со 
второй вице-мисс ОНЭУ 2012 Александ-
рой Мазепой (УЭФ). А неподражаемый 
вокал студентки Анастасии Вольской 
(ФМЭ) навсегда останется в наших сер-
дцах. Особенно привлекло внимание 
выступление команд КВН, зажигающих 
публику своим искрометным юмором. 
«Мы показываем только самое интерес-

ное!» - именно этими словами закончи-
ла свое выступление самая яркая, на наш 
взгляд, команда «Понты мимо», и это 
действительно так: уверены, что в зале 
не было ни одного человека, который не 
согласился бы с этим мнением. Хотелось 
бы также выделить ведущих этого кон-
церта. Они неустанно заряжали зал своей 
неисчерпаемой энергетикой и позитивом, 
дав нам понять, что на этой сцене может 
блистать каждый.

Невозможно выделить лучший из 
номеров, каждый из них отличался 
энергичностью, эмоциональностью, про-
фессиональностью постановки. Такого 
теплого, радушного, домашнего приветс-
твия первокурсников, уверена, нет нигде, 
и за это следует благодарить исключи-
тельно Профком студентов и студенчес-
кое самоуправление ОНЭУ, в лице Юлии 
Глинской и Дарьи Бобиль. А администра-
ции вуза хочется выразить огромную бла-
годарность за возможность заниматься 
любимым делом в стенах нашего универ-
ситета. Всем известно, что НАРХОЗ сла-
вится своей самодеятельностью, побывав 
на этом концерте в этом мог убедиться 
каждый, так как данное мероприятие ни-
кого не оставило равнодушным, особен-
но первокурсников!

Ну что ж, теперь мы в ожидании но-
вых осенних мероприятий в стенах люби-
мого ОНЭУ!

Профком и студенческое
самоуправление ОНЭУ

И снова ОНЭУ принимает пополнения. Новые лица 
окружают каждый из факультетов. Ребята, которые бук-
вально месяц назад были абитуриентами, обрели новое 
почетное звание – СТУДЕНТ. Они, как и каждый курс 
привыкают друг к другу, познают новые ощущения. 
Сколько интересного ждёт наших новичков: тяжбы уче-
бы, новые друзья, увлечения, семинары, конференции и, 
в конце концов, сессия – первая и страшная, как кажется 
им сейчас. 

Но не все знают какой путь они прошли для того 
чтобы сейчас сидеть за партой и слушать лекцию. Пооб-
щавшись с более чем полтысячи абитуриентов, за время 
летней практики, я поняла, что тяжело не учится, тяже-
ло определится. Тягость в том, что абитуриент не знает 
точно, кем он хочет быть в будущем, не знает, в каком 
городе хотел бы получать образование. Но, не смотря на 
всю неизвестность - студенты из ОНЭУ уже могут быть 
полностью спокойными, с них получатся замечательные 
экономисты, стоит только приложить усилий и стараний. 

«Нархоз» - вот он правильный путь. Возможно, сей-
час у нашего первого курса накопилось масса вопросов, 
но пройдет месяц – полтора и ребята станут неотменной 
частью университета, а также своего факультета. Ведь 
их талантам нет конца и края, от великих спортсменов 
до артистичных людей – большинство из них довольно 
сильные личности, которые смогут добиться успеха не 
только в учебе, но и в культурной жизни университета. 

Ребята могут не только учиться по специальности, а и 
развивать свои способности в других областях. Напри-
мер, прекрасно совмещать место отличника и культорга, 
или старосты и спортсмена, танцора… 

Хотелось бы пожелать первому курсу никогда не 
сдаваться, добиваться своей цели, и оставаться всег-
да лучшими среди лучших! Помните, что великими не 
рождаются - ими становятся!!! 

Валентина ПОгОРЕЛОВА, 
студентка 22 группы ФЭФ

Доброго времени суток всем читателям «Экономиста»! 
Хочу поздравить всех первокурсников, в том числе и себя, 
с поступлением в Одесский национальный экономический 
университет. Я бы хотел рассказать вам вкратце свою исто-
рию, в завершении которой я стал первокурсником ОНЭУ. 
Дело в том, что это не первый мой университет. До Нар-
хоза я проучился один год в другом ВУЗе и ушел из него. 
За этот год до меня эхом доносилась информация о том, 
что студенты организовывают некоторые мероприятия, 
что где-то, когда-то, кто-то устраивает вечеринки. Ходили 
даже слухи о наличии у нас команды КВН, профсоюза, но 
для первокурсника, который не знаком ни с кем в универ-
ситете это всё оставалось недоступным, а ведь так хотелось 
после тяжелой работы провести время вне дома, подаль-
ше от компьютера и обыденных дел. Хотелось принимать 
участие в жизни университета, чувствовать себя его не бес-
полезной частью. Учиться было из-за этого сложно. Сразу 
оговорюсь и скажу, что сама специальность мне не понра-
вилась, и я понял это слишком поздно. Всё это привело ме-
ня к решению покинуть этот ВУЗ.

И вот снова тестирование, подача документов, нервы 
и заключительная часть этого «шоу» - окончательный 
выбор ВУЗа. После долгих взвешиваний «за» и «про-
тив» я, ещё с некоторым сомнением, выбрал ОНЭУ. 
Закончилось лето и я стою возле главного корпуса в 
качестве первокурсника Одесского национального эко-
номического университета. Огромное количество моих 
сокурсников стоят вряд, играет душевная музыка. Хоро-
шая погода, казалось, создана не столько природными 
явлениями, сколько высоким уровнем подготовки к это-
му празднику. Началась торжественная часть. По лицам 
своих однокурсников я увидел, как много значили для 
них напутственные слова ректора нашего университета 
Михаила Ивановича Зверякова, как много энтузиазма 
придала речь нашего мэра Алексея Алексеевича Кос-
тусева. Любое сомнение в правильности своего выбора 
растворилось в атмосфере этого праздника.

Первый день учебы в экономическом я не забуду ни-
когда, он был посвящен всевозможным организацион-
ным вопросам, за что я, от лица всего первого курса, хочу 
сказать спасибо. Это действительно очень важно для нас 
– узнать, что делать в разных ситуациях, куда обращаться, 
какие возможности у нас есть, какие перспективы. Осо-
бое внимание хочу уделить студентам-старшекурсникам, 
которые в первый же день пришли сами и рассказали обо 
всех возможностях самореализации, которые открывают-
ся перед нами, обо всех событиях студенческой жизни, 
и не просто предложили чем-то заняться, чтобы не было 
скучно, а дали понять: они хотят нас видеть в качестве 
своих коллег и найдут применение всем нашим талан-
там. Я уверен, что такой уровень студенческого самоуп-
равление заслуга не только самих студентов, но и всего 
преподавательского состава университета, который уже 
не первый десяток лет обучает и, не побоюсь этого сло-
ва, воспитывает высококлассных специалистов и замеча-
тельных людей. Спасибо, НАРХОЗ за то, что я здесь. 

Степан ДЕРЕВяНКО, студент 14 группы ОЭФ

пОСВЯЩЕНИЕ 
пЕрВОКУрСНИКОВ!

СпАСИБО ЗА тО, 
ЧтО Я ЗДЕСЬ…

пОЧЕтНОЕ ЗВАНИЕ «СтУДЕНт»!!!
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Кредитно-економічний факультет бере свій 

початок ще з 1931 року. Понад 80 років якісної 
освіти свідчать про відповідальність, серйозне 
ставлення до навчання студентів КЕФ, якісне ви-
конання поставлених завдань у встановлені стро-
ки. Така репутація склалася внаслідок численних 
досягнень, перемог та добрих результатів у різ-
номанітних конкурсах, олімпіадах та взагалі у 
навчальному процесі. На кафедрах зібрано викла-
дачів, які неодноразово доводили, що вони є дійс-
но кваліфікованими фахівцями у своїй справі. Всі 
студенти, починаючи з першого курсу, можуть 
брати участь у будь-якому навчальному заході, 
стати частиною самоуправління факультету, про-
явити себе як творчу особистість, стати учасником 
студентської самодіяльності.

Лише на кредитно-економічному факультеті 
існує дискусійний клуб «Банк ідей», на засіданнях 
якого ведеться обговорення найактуальніших на 
даний момент питань щодо стану економіки, бан-
ківської справи, працевлаштування, освіти тощо. 
Студенти мають можливість не лише заслухати 
виступи доповідачів,а й стати активними учасни-
ками дискусії, що відбувається після доповідей. 
Також всі присутні можуть задати усі питання з 
установленої теми запрошеним освіченим спе-
ціалістам, що їх цікавлять. Все це сприяє вдоско-
наленню ораторських навичок та вміння вести 
полеміку.

Слід зауважити, що студенти кредитно-еко-
номічного факультету завжди славилися своєю 
активною участю в олімпіадах з профільних пред-
метів, де показували результати, варті поваги.

Крім налагодженого навчального процесу, сту-
денти мають можливість для свого культурного 
розвитку та яскравого самовираження. Самодіяль-
ність студентського клубу налагоджена на високо-
му рівні, студенти КЕФ активно беруть участь у 
кожному заході університетського рівня. Натхнен-
ня, творчий запал, емоції – всі ці риси характеризу-
ють творчі виступи наших студентів.

Більшість заходів відбуваються завдяки ор-
ганізованійпраці студентського самоврядування. 
На нашому факультеті існують такі сектори: на-
уковий, навчальний, PR-сектор, культмасовий та 
спортивний. Кожний з підрозділів має свою спе-
ціалізацію та свої власні завдання. Сектори – це 
нібито шестерінки у великому механізмі самого 
факультету, котрі допомагають йому налагоджено 
працювати.

Кредитно-економічний факультет славетний 
своїми випускниками. Освіту на КЕФ отримали 
ректор нашого університету - М.І.Звєряков, вико-
навчий директор НБУ з питань платіжних систем 
та розрахунків - В.М.Кравець, представник ОАО 
«Газпром» на Україні А.В.Цимбал, тощо.

Отримати освіту на нашому факультеті – це оз-
начає отримати гарантовану можливість працюва-
ти за фахом у сфері банківської справи.

Ми провели невелике опитування серед пер-
шокурсників кредитно-економічного факультету 
щодо перших вражень від першого тижня навчан-
ня у нашому університеті. Приємно було почути, 
що цей тиждень залишив лише позитивні відчут-
тя. Відгук студентки 12 групи, Дар’ї Луговської, 
зібрав у собі основні враження більшості студен-
тів першого курсу.

«Як на мою думку, то ОНЕУ й безпосередньо 
КЕФ – найкращі. Особисто я ще не встигла за один 
тиждень побачити все у повному розмірі, відчути 
все плюси й мінуси, але все те, що я чула від стар-
шокурсників, що побачила на власні очі, мене вла-
штовує в повній мірі. Я впевнена, що моє перше 
враження не буде помилковим. Я дуже рада, що 
зробила такий вибір і тепер навчаюсь в Нархозі на 
кредитно-економічному факультеті. Дякую, що 
прийняли мене в свою велику родину!»

Анастасія СІНЬКОВСЬКА, 
студентка 22 групи КЕФ,

Дар’я ХАРХАРДІНА, 
студентка 21 групи КЕФ

Привіт усім студентам ОНЕУ!
Особливо вітаю таких же новачків, як і я са-

ма, що тільки нещодавно вступили в доросле 
життя. Тепер нас чекає багато чого нового на 
шляху. Я сподіваюсь, що у майбутньому ми з 
вами станемо членами дружньої родини ОНЕУ!

З самого початку я дуже нервувала, адже 
, не дивлячись на те, що прийшла на посвяту 
вчасно, побачила, що вже більша кількість май-
бутніх студентів зайняла своє місце згідно фа-
культетам. А я, в свою чергу, просто не знала 
куди дітись. Мене турбувало, як мене приймуть 
оточуючі, як мені вести себе, що говорити, але 
,правду кажучи, все виявилося набагато легше. 
Пройшло не так багато часу й мені все ж таки 
вдалось знайти свою групу, навіть познайоми-
тись з декількома однокурсниками.

Мене приємно здивували традиції універси-
тету, його відомі випускники, що розповідали 
нам свої історії, студенти, які проносили вели-
кий символічний студентський квиток, клятва 
студента і, мабуть, саме незабутнє – як спорт-
смени проносили вогонь до чаші знань.

Ну що ж, посвята у студенти пройшла , поча-
лися сурові будні, так я вважала спочатку. Але 
все відбулося декілька інакше, ніж я розрахову-
вала. В аудиторії нас зустрів декан факультету 
Сергій Володимирович Ляліков, який розповів 
нам про те, що нас чекає в найближчі роки, про 
нову систему оцінювання, принцип побудови 
лекційних і семінарських занять, можливість 
реалізації себе у стінах університету. Потім до 
нас звернулися представники студентського са-
моврядування ФЕУВ, які розповіли про мож-
ливість, окрім навчання, займатись великою 
кількістю цікавих речей: танцями, написанням 
наукових статей, розробкою та реалізацією про-
ектів, театральною постановкою, організацією 
свят та ін. Я ще ніколи не бачила людей настіль-
ки відкритих, веселих, що з радістю приймають 
до себе новачків, намагаються якнайбільше до-
помогти їм. 

Гадаю, що мені дуже пощастило потрапи-
ти до великої родини Одеського національного 
економічного університету, а саме - факульте-
ту Економіки та управління виробництвом, і, 
сподіваюсь, що вже найближчим часом змо-
жу розкрити тут свої таланти. Адже за такий 
малий проміжок часу я відкрила для себе чу-
довий колектив, цікавих викладачів, доброзич-
ливий деканат.

Анжеліка МІЗІНА,
студентка 16 групи ФЕУВ

трАДИЦІЇ прОДОВЖУЮтЬСЯ

Я ВІДКрИЛА ДЛЯ СЕБЕ 
ДрУЖНЮ рОДИНУ ОНЕУ!

Мы встаем до рассвета и проделыва-
емый долгий путь в многослойных мар-
шрутках, переполненных школьниками и 
студентами. Нас ждут длинные коридо-
ры, огромные окна, широкие лестницы; 
пары, на которых узнаешь вдвое больше, 
чем на уроках; перерывы, за которые не 
успеваешь обсудить все проблемы ры-
ночной экономики, зато отдаешь долж-
ное сфере услуг, забежав в столовую. В 
общем, здесь нас действительно ждут - и 
мы очень стараемся не подвести. 

 Хотя мы еще не сдали первую сес-
сию, называть себя абитуриентом ник-
то не намерен. Емкое «студент» звучит 
гораздо ярче и привлекательнее, а сло-
восочетание «студент ОНЭУ» и вовсе 
вызывает восторг и служит поводом для 
гордости. 

 На одной из первых лекций мы услы-
шали о том, что лучшие места в Одессе 
- Отрада, Нархоз и Привоз. Прошла все-
го неделя, а мы уже изучали капиталис-
тическое общество на примере сметаны 
«Президент», обсуждали языческие куль-
ты первобытных людей и даже приобща-
лись к поэзии. 

 Разные студенты, разные преподава-
тели. За одну неделю нам дали множество 
противоречивых советов. Например, кто-то 
утверждал, что после получения образо-
вания лучше оставаться в родной стране, 
приложив максимум усилий для самореа-
лизации, а кто-то предлагал уехать при ма-
лейшей возможности. Мы столкнулись с 
разными взглядами на опоздания, процесс 
написания конспектов и даже еду (и зада-
лись вопросом, то ли нам действительно 
стоит покупать яблочки по пять, то ли про-
должать питаться родными батончиками). 

 Но всех нас, студентов, объединяет ис-
креннее желание научиться, а наших пре-
подавателей - талант и профессионализм, 
исключительная способность делиться 
знаниями. Ключевая цель высшего обра-
зования: научить нас думать. Так что, если 
серьезно, то кредо «Вас все должно инте-
ресовать» или напутственное «Стремитесь 
стать человеком мира» действительно за-
ставляют изменить свое отношение к про-
исходящему. Стать немного собраннее, 
серьезнее, надеемся, мудрее. Студенты, 
как-никак. Студенты ОНЭУ.

Инга гЕЗАЛяН, 
PR-сектор ФМЭ

пОСВЯЩЕННЫЕ
В СтУДЕНтЫ
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SIFE (Students In Free Enterprise) – це міжнародна органі-
зація, яка об’єднує студентів, викладачів та представників 
бізнесу з 40 країн світу. На сьогоднішній день SIFE охоп-
лює понад 57,000 студентів із 1,600 університетів світу. Ко-
манди SIFE створюються при найкращих університетах 
світу й ОНЕУ не став винятком. Студенти SIFE розроб-
ляють і реалізують проекти, навчаючись принципам 
вільного підприємництва та створюючи нові економічні 
можливості для людей з різними потребами. 

Університетські дебати - 
можливість зробити щось не за 
шаблоном. Зробити більше, ніж 
треба, здивувати себе. Набира-
ючи текст про дебатний клуб 
ОНЕУ, щиро хотілося, щоб він 
примусив когось діяти. Отже, 
дійте, будь-ласка.

Перша спроба виступи-
ти на дебатах - це як відро 
холодної води вилити на спля-
чого - з’являється максимальна 
об’єктивність в оцінках себе і 
оточуючих. Можна скільки за-
вгодно подумки брати себе в 
шори, мотивувати і заохочувати, 
збирати чужі приклади з життя 
та літератури, слухати поради 
- тільки б навчиться стримано 
виражати власні думки перед 
публікою. Але це ніколи не бу-
де працювати. Ніколи доти, поки 
не почнеться вдумлива і регу-
лярна практика.

Дебати вчать дуже конкрет-
ним речам. З усім властивим 
мені оптимізмом, рано чи пізно 
доводиться помічати дурні звич-
ки свого покоління: нездатність 
висловити власні думки, віра 
в те, що інший - ще дурніший, 
надмірна любов до узагальнень 
(як і у мене зараз) і залежність 
мислення. Що роблять з цим 
дебати? Візьмемо вихор безлад-
них думок, який умовно зветься 
ідеєю. Неважливо, хто ваша пуб-
ліка і хто ви, правило Альберта 
Ейнштейна буде працювати зав-
жди: якщо ви не можете пояс-
нити ідею простими словами, 
ви самі її до кінця не розумієте. 
Дивлячись на досвідчених деба-
терів, відзначаю за ними здат-
ність вибудовувати промову так, 

що зрозуміло й п’ятикласнику. 
Десь доводиться бути раціо-
нальними, десь емоційними й в 
цілому - гнучкими. Хочу так са-
мо - йду практикуватися.

Дебатний клуб ОНЕУ, який 
очолює голова PR-cектору  
ФЕУВ Анжеліка Кохан, мо-
лодий і малочисельний (поки 
що він складається зі студентів  
ФЕУВ, але ми сподіваємось на 
активність й інших факультетів). 
Кожен член клубу, починаючи 

від новачка, може мотивувати, 
надихати і змушувати дивитися 
на ідеї під іншим кутом. А ще 
кожен з них - приваблива, ввіч-
лива і цікава людина. У такій 
компанії найлегше навчитися 
розслаблятися та вірити в себе. 
До того ж, і люди, і сама гра роз-
ширюють кругозір (але знання 
і навички тут не передаються, а 
виробляються). Звикнувши жи-
ти в режимі click-and-go, хочеть-
ся прямо тут і зараз отримати 
щось легке, вигадливе, що від-
німає небагато часу, але при ць-
ому корисне. Дебати - відмінне 
рішення.

Дебатний день - очікуваний, 
але всякий раз і у всіх відноси-
нах несподіваний. «Ця палата 
запровадить смертну кару»? «Ця 
палата відмовиться від закупівлі 
газу в Росії»? «Ця палата заборо-
нить працювати в модельному 
бізнесі надто худим моделям»? 
Тема дана за ніч або за 15 хви-
лин до виступу? Ви вибираєте 
напарника, аргументи, тон, під-
хід, слова. Але вибрати сторону, 
тему, час, опонента - не у вашій 
владі, й це весело! Звідси - не 
просто можливість подивитися 
на тему під різними кутами, але 
й азарт.

Дебатний клуб формує впев-
неність не тільки в публічних 
виступах, але і в кожному слові, 
жесті та русі. Відчувати себе 
вільно у процесі спілкування - 
ось чому легше за все навчить-
ся на дебатах. З цим почуттям 
приходять і здатність ясно фор-
мулювати ідеї, вирішувати кон-
флікти, бути незалежним (у тому 
числі й від власних переконань), 
думати правильно - вільно. Ось 
що, на мій погляд, важливо. І ко-
жен раз змушує подумки набли-
жати дебатний день.

Анна СТЕЛЬМАХ,
студентка 36 групи ФЕУВ

А ВИ ЧУЛИ
прО SIFE?

ки, підвищуєте рівень володіння 
англійською мовою, навчаєтесь 
самопрезентації, роботі в коман-
ді, спілкуєтесь з представниками 
бізнесу, відвідуєте тренінги. SIFE 
допоможе вам реалізувати свої 
можливості, побачити структуру 
міжнародної організації, внести 
свій внесок у розвиток суспіль-
ства й просто незабутньо про-
вести час. Молода команда SIFE 
ОНЕУ вже сьогодні показує на 
що вона здатна. За 7 місяців сво-
го існування встигла зайняти ІІ 
місце у спецконкурсі від Philip 
Morris «Program of Attracting 
and Developing Future Leaders», 
а також отримати грант від PZU 
Україна на реалізацію проекту 
«Безпечний шлях до школи», 
реалізувати власні проекти. Усю 
позитивну віддачу від створення 
проектів ви можете відчути на 
собі. Усе, що необхідно – бажан-
ня творити!

Анжеліка КОХАН, 
студентка 49 групи ФЕУВ

ДЕБАтНИЙ КЛУБ ОНЕУ

Не лякайтесь! Правду ка-
жучи, з нами ви дізнаєтесь 
багато нового й з користю прове-
дете час. Кращі команди з кожної 
країни щороку беруть участь у 
Всесвітньому кубку SIFE, який 
цього року буде проходити у Ва-
шингтоні (США). Працюючи у 
команді під керівництвом настав-
ника-викладача Рузани Размі-

ковни Арутюнян, студенти SIFE 
використовують набуті знання в 
ОНЕУ для реалізації проектів, які 
в свою чергу направлені на нав-
чання іншим принципам ринко-
вої економіки, підприємництва, 
збереження довкілля, фінансовій 
грамотності та діловій етиці. До-
помагаючи іншим, ви розвиваєте 
власні ділові й лідерські навич-
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16 октября 1941 года, после 73 дней обороны, 

войска Одесского оборонительного района оста-
вили город. Румынско-немецкие части вошли в 
Одессу. На смену регулярным частям Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота, героически защи-
щавшим Одессу, пришли солдаты «невидимого» 
фронта: в борьбу с оккупантами вступили развед-
чики, подпольщики, партизаны, многие советские 
патриоты, для которых свобода и жизнь социалис-
тической Родины были превыше всего.

На то время Нине Яковлевне исполнилось 
12 лет. Маленькая девочка тоже помогала своим 
братьям, она была связной и разносила записки 
другим партизанам. Как только началась война, 
вспоминает Нина Яковлевна, Алексей и Яков втай-
не от родителей ходили в военкомат, но на фронт 
их не взяли. Однако учеников специализирован-
ной одесской военной школы сразу же заприме-
тил и привлек к подпольной работе, прибывший в 
Одессу для организации подрывной деятельности 
Владимир Молодцов. Братья были ушами и гла-
зами партизан, скрывавшихся в катакомбах, они 
слушали все, о чем говорят немцы, выведывали 
информацию о пути следования техники и живой 
силы противника, адреса проживания и места сбо-
рищ немецких офицеров. 

41-ый и 42-ой годы – страшные, тяжелые го-
ды, - рассказывает Нина Яковлевна. Боясь совет-
ских людей, немецко-румынские оккупанты с 
каждым днем усиливали кровавый террор. Уже 
в первую неделю «нового порядка» фашистские 
палачи расстреляли, повесили или заживо сожгли 
более 45 тысяч жителей Одессы.

Несмотря на предпринимаемые меры предо-
сторожности и конспирацию, немцам с помощью 
предателя удалось схватить Владимира Молод-
цова, Яшу его брата и еще нескольких подполь-
щиков, но, несмотря на их пытки, фашисты так 
ничего не узнали. Алексея и еще нескольких това-
рищей при попытке к бегству расстреляли, а Яшу 
и Молодцова почти полгода держали в тюрьме, 
каждый день подвергая пыткам.

Нина Яковлевна вспоминает: 30 марта был рас-

стрелян старший брат, Алексей. А 30 июля – Яша. 
Ей становится трудно говорить, вспоминая эти 
трагичные события. «Почему меня не расстреляли 
вместе с братьями?!» - восклицает она. А кто бы си-
дел тогда и рассказывал нам историю, доносил бы 
ее до нас, хранил вечную память славным героям?..

Итак, 30 июля подпольщиков повели на рас-
стрел. Нина не присутствовала при этом, ей расска-
зала соседка, как вели Яшу, как он запел «Смело, 
товарищи, в ногу...», как его пение выстрелом пре-
рвал солдат-конвоир.

После освобождения Одессы тело Яши пере-
захоронили на Втором Христианском кладбище. 
После победы партизан, в том числе Яшу Горди-
енко, похоронили на Соборной площади возле 
школы № 121, где братья учились до войны, а в 
1964 году, когда был создан мемориал Аллея Сла-
вы, было принято решение перенести останки ге-
роев в парк Шевченко, на крутой обрыв у моря.

– Я плакала, просила всех: «Оставьте его в по-
кое!». А мама сказала: «Яша уже не принадлежит 
нам, он принадлежит Одессе!», – вспоминает сес-
тра героя. Могила одесского орленка, разведчика 
отряда Молодцова-Бадаева Яши Гордиенко на-
ходится первой в ряду захоронений. В тот день, 
когда на ней была установлена мраморная плита, 
тысячи одесситов пришли сюда и принесли ему 
цветы. Сноп цветов превышал человеческий рост! 
И это заслуженно! 

Вечная слава героям!
P.S. От имени всех ребят мы хотим выразить 

огромную благодарность за встречу Нине Яков-
левне, за ее мужество и стойкость, за ее рассказ, 
экскурс в историю и тот позитив и добро, которые 
она нам внушала. Большое спасибо также замес-
тителю деканa по воспитательной работе Сусанне 
Васильевне Стеценко! Спасибо за такие интерес-
ные и значимые встречи с выдающимися людьми, 
за расширение нашего кругозора, за воспитание 
любви к родному краю и уважения к нашим слав-
ным соотечественникам!

Наталия ВЛАСЕНКО, 
PR-сектор ФМЭ

Нас август, вечер воскресения,
Покинет без прощальных слов,
Чтоб золотая дрожь, осенняя,
В свои права вступила вновь;

Чтобы Законы Мироздания
Отмерили привычный ход
Рождения и угасания
Одной из сущностей природ.

Не говорит нам слов прощания
Шальная летняя пора,
А еле шепчет «До свидания»,
Чтоб вновь вернуться к нам могла;

Чтобы прибегнуть к воскрешению,
Как фениксы из пепла, вновь,
Нас август, вечер воскресения,
Оставит без прощальных слов.

Владимир гОЛОВАчЕВ,
43 гр. ФМЭ

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ
Если хочешь учиться миру,
Почитай перед сном Ли Бо,
Перестань засорять квартиру
И своди сестренку в кино.

Если хочешь учиться счастью,
Забывай обо всем, что вне,
Никогда не пользуйся властью,
Полетай, наконец, во сне. 

И не спрашивай, что случиться,
Если вдруг упадешь без сил.
Человек не может разбиться,
Если кто-то его ловил.

Инга гЕЗАЛяН, PR-сектор ФМЭ

НАМ ЖИтЬ И пОМНИтЬ
яша гордиенко, подпольщик, связной в отряде Молодцо-
ва-Бадаева в годы фашистской оккупации. Вряд ли най-
дется кто-то, кто не знает этого имени... Нам, студентам 
ФМЭ и ФЕУП, посчастливилось, да что там! – выпала 
честь увидеться и познакомиться с родной сестрой яши 
гордиенко, Ниной яковлевной Стамикосто.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ОСЕННИЕ 
ЭтЮДЫ

Сентябрь. Октябрь. Осень уже коснулась деревьев своим дыханием, но это напоминает не увядание, а пору зрелости. Шур-
шащие листья под ногами, скамейки в парке, всюду проникающий солнечный свет: этот свет соткан из золота и синевы 
– прощальный флаг лета.
Лето позади, но впереди  не менее прекрасная пора – осень. Осень вдохновляет на прогулки, посиделки в кофейне, на твор-
чество, чтение. Осеннее чтение – отдельная тема. Осенью хочется чего-то… лирического, тонкого, забавного или грустно-
го, с легким оттенком меланхолии.
Предлагаю вашему вниманию осенний book-list. Возможно, этой осенью вы откроете для себя новую интересную книгу!

№1. «ТРИУМФАЛЬНАя АРКА»
Э.М.РЕМАРК
Когда вспоминаешь книги Ремарка, 

кажется, что там почти все время идет 
дождь, преобладает вечерний осенний 
колорит, а вместо солнца светят фонари. 
Это обманчивые ощущения: есть там и 
солнце, и весна, и любовь. Несмотря на 
весь пессимизм и трагичный финал, ге-
рой Ремарка – несломленный, иронич-
ный, упорный – продолжает свою борьбу, 
поиск путей к другим людям.

«Уйдем из мрака, холода и дождя! 
Хоть на несколько дней!» - говорит в 
«Триумфальной арке» Равик своей воз-
любленной Жоан Маду. Речь идет о чем-
то большем, чем просто о поездке на 
Лазурный берег. Это еще одна попытка 
героев прорваться к возможности какой-
то иной жизни, к солнцу, счастью. «Три-
умфальная арка» - это не просто роман 
о предвоенном времени 41-го года. Это, 
прежде всего, роман о любви – всепог-
лощающей, безудержной, отчаянной, 
роман о любви как высшей ценности. 
«Человек без любви все равно что мерт-
вец в отпуске», - подводит итог Ремарк. 
Замечательная книга, которую я, как и 
«Жизнь взаймы», перечитывала дважды.

№2 «ВИНО ИЗ ОДУВАНчИКОВ» 
РЭй БРЭДБЭРИ
Если вам грустно, если вы скучаете за 

ушедшим летом, если вам не хватает по-
зитива, улыбок и детской непосредствен-
ности, тогда роман Рэя Брэдбэри как раз 
для вас! Это во многом автобиографичес-
кая книга, действие которой происходит 
летом 1928 года в вымышленном городе 
Гринтаун, штат Иллинойс. В центре сю-
жета — четверо мальчиков, братья Том 
и Дуглас, и их друзья Джон и Чарли, ко-
торые переживают различные приключе-
ния и попадают в забавные истории. 

По сюжету дедушка Тома и Дугласа 
каждое лето готовит вино из одуванчи-
ков. Часто Дуглас размышляет о том, что 
это вино должно хранить в себе текущее 
время, те события, которые произошли, 

когда вино было сделано: «Вино из оду-
ванчиков. Самые эти слова — точно лето 
на языке. Вино из одуванчиков — пой-
манное и закупоренное в бутылки лето».

 «Вино из одуванчиков» вовсе не 
детская сказка, а добрая, интересная, 
мудрая повесть, в которую приятно пог-
рузиться с головой. «… мелкие радости 
куда важнее крупных» - помните об этом, 
и приятного вам чтения!

№3 «МАЛЕНЬКИй ПРИНц»
АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Да-да, я предлагаю вам перечитать 

еще раз «Маленького принца», и открыть 
для себя его новый смысл, новые оттен-
ки! Ведь читая эту книгу в детстве, мы 
ее воспринимали совсем по-другому, как 
милую сказочку о принце и его розе, о ба-
рашке и планетах… 

А ведь «Маленький принц» - не просто 
сказка, а философская ироничная грустная 
повесть. В своем произведении автор раз-
мышляет о смысле жизни, жаждет пони-
мания, дружбы между людьми. Изображая 
гротескные фигуры короля, честолюбца, 
географа, занятых никому не нужными 
делами, Экзюпери противопоставляет им 
положительные ценности – любовь, доб-
роту, человечность, отзывчивость, вопло-
щенные в образах мудрого Лиса, летчика 
и самого Маленького принца. Несмотря 
на печальный конец, «Маленький принц» 
- детская сказка для взрослых – призывает 
к добру, воспевает истинную красоту мира 
и человечность.

№4 «ШОКОЛАД»
ДЖОАН ХАРРИС
«Я верю, что самое главное на свете 

— это быть счастливым! Счастье. Не-
взыскательное, как бокал шоколада, или 
непростое, как сердце. Горькое. Сладкое. 
Настоящее.»

Подходящая книга для прохладного 
осеннего вечера – легкая, приятная, не-
много философская, не лишенная кру-
пицы тепла и волшебства. Где бы вы ее 
не читали – дома в кресле с пледом или в 

уютной кофейне – не забудьте запастись 
шоколадом! Ведь читая такую книгу, обя-
зательно захочется сьесть плитку-две:)

№5 «ДАРЫ ВОЛХВОВ»
О.гЕНРИ
В предисловии скажу, что О.Генри 

– один из моих любимых авторов. Его 
новеллы и рассказы – ироничные, за-
бавные, серьезные и смешные, тонкие и 
мудрые – цепляют, восхищают, заставля-
ют улыбаться, размышлять, плакать или 
смеяться до слез, и никогда не оставляют 
равнодушными. Что и говорить, О.Генри 
– мастер короткого жанра новеллы, и од-
ну из таких новелл я бы хотела выделить.

«Один доллар восемьдесят семь цен-
тов. Это было все. Из них шестьдесят 
центов монетками по одному центу. За 
каждую из этих монеток пришлось тор-
говаться с бакалейщиком, зеленщиком, 
мясником так, что даже уши горели от без-
молвного неодобрения, которое вызывала 
подобная бережливость. Делла пересчита-
ла три раза. Один доллар восемьдесят семь 
центов. А завтра Рождество.»

Накануне Рождества молодая семей-
ная пара — Джим и Делла Диллингхем 
— обнаруживает, что у них не хватает де-
нег на праздничные подарки друг другу. 
Делла решает продать свои роскошные 
каштановые локоны (часть «сокровищ, 
составлявших предмет их гордости») и 
купить мужу платиновую цепочку для 
его золотых часов (второе «сокровище»).

Вечером Джим приходит домой с 
подарком для жены. Молодые люди 
раскрывают свёртки, и выясняется, что 
Джим продал свои часы, чтобы купить 
дорогой набор гребней, о котором Делла 
давно мечтала. Но это вовсе не портит 
праздник двух любящих сердец.

Грустная, но невероятно теплая и доб-
рая новелла о любви, которую автор воз-
носит на высоту мудрости волхвов, – это 
огромный подарок, который не купить ни 
за какие деньги. 

Наталия ВЛАСЕНКО, 
PR-сектор ФМЭ

К ДНю ПАРТИЗАНСКОй СлАВы
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12.04 БЕЛІНСЬКА Ольга Вікторівна, доцента кафедри бух-
галтерського обліку та аудиту

19.04 СТЕцЕНКО Сюзанна Василівна, провідний фахівець 
ФМЕ 

20.04 ШПІТАЛЬОВА галина Іванівна, завідувач сектору 
бібліотеки

22.04 КАЛЬчЕВ В’ячеслав Володимирович, слюсар-сантех-
нік навчального конкурсу №1 

25.04 ЛІСОВСЬКА Людмила Петрівна, доцент кафедри фі-
нансів

26.04 НЕгРІ Олександр Борисович, доцент кафедра АПК
26.04 гОПчЕНКО Петро григорович, професор кафедри

ФІтаП

03.05 ДУБОВИК Ольга Юхимівна, доцент кафедри фінансів
03.05 СТАРОДУБ Валентина Іванівна, комендант навчаль-

ного корпусу №6
05.05 ХЕРУВІМчУК Євгенія Миколаївна, начальник коор-

динаційно-інформаційного відділу
06.05 САБАДИРЬОВА Антоніна Леонідівна, доцент кафедри 

економіки підприємства
13.05 ШМАТКОВА Ірина Олегівна, сторож відділу охорони 
16.05 КУчЕРЕНКО Наталія гаврилівна, старший лаборант 

кафедри Е та УНГ 
25.05 БОйКО галина Петрівна, сторож відділу охорони 
29.05 СІРОШТАН Олена Іванівна, черговий по гуртожитку №2

01.06 МАРІЄНКО Тетяна Михайлівна, методист 1 категорії 
КЕФ

08.06 ТРАчУК Таісія Василівна, начальник відділу кадрів
10.06 АРТЮХ Оксана Валентинівна, старший викладач ка-

федри бухгалтерського обліку
13.06 гАЛБЕН Лариса Леонідівна, прибиральниця навчаль-

ного корпусу №4

02.07 КАСІяНЕНКО Анатолій Іванович, водій автомобіль-
них засобів 

04.07 СТАРІКОВА Тетяна Степанівна, доцент кафедри ЗЕТ
12.07 ПОХОДІНА Валентина Миколаївна, викладач кафедри 

ММАЕ
13.07 НЕйЗДОйМІНОВ Сергій георгійович, доцент кафед-

ри ЕУТ

15.08 ТКАч Олена Дмитрівна, прибиральниця гуртожитку №2
22.08 ТУМЕНКО Ірина Василівна, оператор комп’ютерних 

машин
23.08 КОЛЕСНИК Михайло Лукович, сторож відділу охорони 
23.08 ЗАРУБАЄВА Тетяна Михайлівна, прибиральниця нав-

чального корпусу №2 
24.08 МОЗгОВА Наталія Василівна, доцент кафедри ЕА

01.09 БУРНяК ганна Костянтинівна, прибиральниця нав-
чального корпусу №6

10.09 ІВАНОВА Надія Валентинівна, старший лаборант ка-
федри ЕП

12.09 ФРАНчУК Володимир григорович, тесляр гуртожитку 
№2

17.09 СЕРЖЕНЮК Валентин Дмитрович, столяр ДЗНВП
25.09 СНIгУР Євгенія Василівна, черговий по гуртожитку №2
26.09 МУРАШКІН Валерій Миколайович, черговий по гур-

тожитку №1 
28.09 ДячЕНКО Людмила Едуардівна, завідувач кафедри АПК

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!

На шляху до столиці АРК – 
Сімферополя - екскурсанти ще 
раз переконалися у красі, велич-
ності та мальовничості України, 
спостерігаючи за краєвидами, 
що розкинулися за вікнами ав-
тобусу та потягу. Минаючи се-
ла, селища, міста, можна було 
ще раз замислитися над різними 
цікавими питаннями. Економіс-
ти та управлінці, навіть знахо-
дячись на відпочинку, не могли 
не помітити – величезний при-
родно-кліматичний потенціал, 
багатющі земельні угіддя, рек-
реаційні ресурси потребують 
належного й корисного вико-
ристання, мають стати фунда-
ментом економічного зростання, 
запорукою високих соціальних 
стандартів та якості життя ук-
раїнського народу. 

Втім, головні враження та 
відчуття чекали на екскурсантів 
у наступних пунктах 4-х денної 
програми. Своєрідністю та ек-
зотичністю запам’ятався Бахчи-
сарай – духовний і культурний 
центр кримськотатарського на-
роду, розташований тут Хансь-
кий палац династії Гіреїв, що 
правили своєю державою про-
тягом століть. Фізична загар-
тованість знадобилася членам 
групи під час сходження на Чу-
фут-Кале і блукання звивисти-
ми вуличками Печерного міста. 
Духовну наснагу та катарсис 
відчули відвідувачі Свято-Ус-
пенського православного монас-
тиря, розташованого у місцевих 
суворих скелях. Описувати цей 
ландшафтний феномен дуже 
важко, його потрібно просто 
побачити, безпосередньо відчу-
ти силу, міць та незбагненність 
природи – творця цього дива. 
Переїзд до столиці кримського 
туризму – Ялти – став гарним 
завершенням дня для учасників 
нашої подорожі. 

У наступні дні всіх універ-
ситетських мандрівників чекали 
не менш захопливі об’єкти Пів-
денного берегу Криму – Пар-
теніт з його парком санаторія 
«Айвазовське» та експозицією 
Бонсай (японські декоративні 
деревця у горщиках), Поляна Ка-
зок, морська прогулянка від за-
мку «Ластівчине гніздо» вздовж 
узбережжя Ялти, відвідини На-

ціонального інституту винограду 
і вина «Магарач». Сімферополь-
ський район здивував дуже про-
холодною й вологою печерою 
«Еміне Баїр Хосар» з її чудерна-
цькими, химерними витворами 
з води, що таємничо визирають 
з непроглядної темряви й справ-
ляють магічне враження на 
принишклих туристів, що не-
впевнено крокують підвісними 
галереями похмурого підземелля 
(60-70 метрів вглиб скали). Того 
ж дня група побувала в районі 
«Кизил Коба» («Червоні пече-
ри»), біля водоспаду «Су Учхан». 

Завершальний день ознаме-
нувався візитом до Білої дачі 
А.П.Чехова, місцевого Літера-
турного музею, Масандрівсь-
кого палацу, літньої резиденції 
Олександра ІІІ та його нащадків. 
Прощання з півостровом теп-
лого травневого дня залишило 
стійке бажання ще не раз відві-
дати курортну перлину України, 
в якій дивним чином поєдналися 
тундра й субтропіки. 

На початку червня група 
викладачів та співробітників 
ОНЕУ здійснила яскраву й ко-
рисну подорож до найзахіднішої 
області України – Закарпаття. 
Спілкування з природою та її 
безцінними дарами розпочалося 
пішою прогулянкою до вража-
ючого водоспаду Шипот, дегус-
туванням мінеральних вод сіл 
Келечин та Сойми. Окремої 
уваги заслуговує Національний 
природний заповідник Синевир, 

озеро якого увійшло до переліку 
семи чудес України. Містечко 
Колочава представило екскурсан-
там експозиції музею дерев’яних 
церков Закарпатського краю, не-
повторних у своїй архітектурній 
композиції та технології будів-
ництва. Надалі погляди манд-
рівників були прикуті до таких 
об’єктів, як ферма з розведення 
оленів, центр лозоплетіння, си-
роварня у с. Нижнє Селище (зра-
зок вдалого залучення іноземних 
інвестицій, європейських стан-
дартів у якості виробництва, ви-
користання сучасних технологій 
та конкурентоздатності). З істо-
ричною спадщиною Карпатської 
України група ознайомилася на 
прикладі замків Шенборна, Чи-
надієвського, Невицького, Ужго-
родського, Мукачівського замків. 
Останній – замок Паланок – є 
також невід’ємною складовою 
угорської національної історії, 
тут встановлено потужний мону-
мент на честь відродження цього 
сусіднього народу. 

Столиця краю – Ужгород 
(угорською – Унгвар) - зустрі-
ла нас затишністю, чистотою та 
охайністю, камерністю вузень-
ких вулиць, чемністю та ввіч-
ливістю місцевих мешканців. 
Пішохідна екскурсія засвідчи-
ла поєднання у старовинному 
місті елементів кількох європей-
ських культур – австрійської, 
угорської, словацької, чеської 
й аутентичної української. Тут 
спільно і гармонійно існують 
різні національні мови, тради-
ції, звичаї, всі конфесії христи-
янства, інших світових релігій. 
Масштабністю та ґрунтовністю 
відзначається Закарпатський му-
зей народної архітектури та по-
буту, де представлені експонати 
зі всього краю, його гірської та 
рівнинної частин. 

Неповторний колорит краю 
яскраво виявляється й у тради-
ціях місцевої кухні, у духмя-
ному присмаку закарпатських 
вин, у витонченості ароматів та 
натуральності місцевих насто-
янок. У цьому особисто пере-
коналися мандрівники зі сходу, 
перебуваючи у сховищах «Ле-
анка» у с. Середньому, на тур-
базі «Синевирське озеро», на 
частуванні у колибі «Смерекова 
хата», в районі канатної доро-
ги гори Гимба. Річки Уж, Тиса, 
струмки, що прорізають вікові 
ліси Карпатських гір, створюва-
ли цілком особливу атмосферу, 
в якій звичайні люди почували-
ся піднесено і майже поетично. 
Гостинність закарпатців, без-
край та велич природи гірської 
України налаштовують лише на 
одну думку – відвідувати її зно-
ву і знову. 

Ю.Б.МАХІНЛА, старший 
викладач кафедри філософії, 

історії та політології,
О.М.ШКУРАК, голова 
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Однією з традиційних форм діяльності університету стала 
організація екскурсій вихідного дня, що поєднують актив-
не дозвілля з корисним пізнавальним процесом, наочним 
знайомством з культурною спадщиною та природними 
комплексами рідної країни. ці заходи відбуваються за 
ініціативи та сприяння профкому ОНЕУ, зокрема профс-
пілкової організації КЕФ (О.М.Шкурак) та профбюро 
управління (І.І.грищук). У квітні - травні 2012 року відбу-
лася цікава й насичена гарними враженнями екскурсій-
на поїздка до мальовничої Таврії, легендарної Кримської 
землі. Серед прихильників активного та пізнавального 
відпочинку, що вирушили у південному напрямку ав-
тобусом та потягом, опинилися співробітники навчаль-
но-методичного відділу, бібліотеки, відділу міжнародних 
зв’язків, викладачі кафедр університету. 
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